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Saatteeksi

Saksalainen nykykirjailija ja oikeustieteen professori Bernhard Schlink 
kuvaa oikeushistoriaa kauniisti. Hänen mukaansa se on "siltojen ra
kentamista menneisyyden ja nykyisyyden välille” . Tässä kirjassa olen 
pyrkinyt rakentamaan joitakin tuollaisia siltoja. Aiheena on var- 
haismoderni oikeushistoria, jonka asetan paitsi perinteisellä tavalla 
varhaiseen uuteen aikaan myös eräillä oikeudenaloilla hieman siitä 
taaksepäin, aina sydänkeskiajalle asti. Juuri 1100-luvun oikeudelli
nen renessanssi tuotti joukon merkittäviä uudistuksia ja innovaatioi
ta, jotka ovat kantaneet viime vuosituhannen halki aina näihin päi
viin asti.

Historia voi parhaimmillaan olla kuin peili, josta yritämme kat
soa itseämme, nykyaikaa. Sama pätee myös oikeushistoriaan. Mo
dernin oikeuden tyyppipiirteitä ei voida ymmärtää muuten kuin tar
kastelemalla niitä modernin oikeuden ulkopuolelta. Tämä edellyt
tää siirtymistä vuoden 1800 tuolle puolen, varhaismoderniin oikeu
teen.

Tämä kirja on laadittu pääsykoekirjaksi Helsingin yliopiston oi
keustieteelliseen tiedekuntaan. Tästä ja käytettävissä olevasta sivu
määrästä on aiheutunut rajoituksia sen suhteen, kuinka syvällinen 
ja yksityiskohtainen käsittely voi olla. Päänäkökulma on yleiseuroop
palaisen yhtenäisoikeuden, ius communen, näkökulma. Sen paikalli
sia variaatioita on voitu esitellä vain rajoitetusti. Ruotsin oikeus
historiaa on käsitelty erillisessä luvussaan luonnollisesti siksi, että 
kysymys on myös Suomen oikeushistoriasta ennen vuotta 1809. Kir
jan päättää lyhyt loppuluku, jossa tehdään selkoa modernin oikeu
den läpimurrosta 1800-luvulla. Näin siitä syystä, että myös oikeus
tiedettä tuntemattomalla lukijalla olisi käytössään modernin oikeu
den peili, jota vasten arvioida esimodernia kehitystä.

Kiitokset Arja-Liisa Rossille, joka huolehti tehokkaasti teoksen 
taitosta ja teknisestä viimeistelystä sekä Pasi Mustoselle, joka auttoi 
oikoluvussa.

Antskogissa, 15. joulukuuta 2003 

Heikki Pihlajamäki
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1. YHTEISKUNNAN KEHITYS KESKI- JA VARHAISELLA 
UUDELLA AJALLA

Jaksotuksia ja  rajauksia

Historian jaksottaminen ei ole yksinkertaista. Perinteisen ajattelun 
mukaan keskiaika päättyy vuoteen 1500, jonka tuntumaan ajoittu
vat muun muassa uskonpuhdistus ja löytöretket. Modernin valtion 
synty on ajoitettu 1500-luvulle. Uusimmassa tutkimuksessa uuden 
ajan alku on siirtynyt kuitenkin jatkuvasti aikaisemmaksi. Italiassa 
humanismi alkoi 1300-luvulla, ja modernin valtion tunnusmerkkejä 
havaitaan Englannissa, Espanjassa, Ranskassa ja Sisiliassa jo 1200- 
luvulta alkaen. Uskonpuhdistuksen juuret ovat 1300-luvun konsi- 
liarismissa, ja ne voidaan ulottaa vieläkin varhaisemmiksi. Alueelli
set erot ovat suuria. Jos 1300-luvun Italia monissa suhteissa eli jo 
uutta aikaa, Suomessa 1500-luvun loppua voidaan vielä hyvällä syyllä 
pitää keskiaikana.

Suppeassa oikeushistoriallisessa oppikirjassa ei ole mahdollista 
ratkaista kiistanalaisia jaksotusongelmia. Kun tässä kirjassa puhu
taan varhaisesta uudesta ajasta, tarkoitetaan perinteiseen tapaan 
vuosiin 1500-1800 sijoittuvaa ajanjaksoa. Sitä edeltävät vuodet 400- 
1500 luetaan keskiaikaan, joka jaetaan vuorostaan varhais-, sydän- 
ja myöhäiskeskiaikaan. Varhaiskeskiaika ajoittuu vuosiin 400-1100, 
sydänkeskiaika vuosiin 1100-1300 ja myöhäiskeskiaika vuosiin 1300- 
1500. Nämä jaot on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan oikeudel
listen kehityslinjojen ja tapahtumien sijoittamista historialliseen ke
hitykseen. Usein on yksinkertaisempaa puhua esimerkiksi sydän- 
keskiajasta kuin viitata vuosiin 1100-1300.
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Aikakausien nimet ovat enemmän tiettyjen ajanjaksojen tekni
siä yhteisnimityksiä kuin teoksen teemaa, oikeuden kehitystä sisäl
löllisesti määrittäviä termejä.

Sisällöllisesti oikeutta määrittävät paremmin arkaaisen, varhais- 
modernin ja modernin oikeuden käsitteet. Ne ovat oikeuden kehi
tyksen ymmärtämisen kannalta tärkeämpiä kuin keski-ja uuden ajan 
rajalinja. Moderniin oikeuteen liittyy järjestelmäluonteisuus ja jär
jestelmän rakentuminen ennalta asetetun, Manner-Euroopassa ni
menomaan kirjoitetun oikeuden varaan. Moderni oikeus pyrkii ole
maan normatiivisesti suljettu systeemi, toisin sanoen moraalista, us
konnosta ja muista normijärjestelmistä riippumaton. Moderniin oi
keuteen voidaan liittää oikeusvaltion käsite, ajatus siitä, että valtion
hallinnon tulee perustua lakiin. Ilman lain valtuutusta julkinen valta 
ei voi puuttua yksilön oikeuksiin. Modernissa oikeudessa erityinen 
merkitys on perusoikeuksilla, joiden avulla suojataan esimerkiksi 
vapautta, omaisuutta ja tasa-arvoa.

Varhaismoderni oikeus tunnusti riippuvaisuutensa muista normi
järjestelmistä, joista tärkein oli kristinusko. Varhaismodernin oikeu
den järjestelmä ei ollut autonominen vaan huokoinen, jatkuvassa 
vuorovaikutussuhteessa muihin normijärjestelmiin. Kirjoitetun oi
keuden asema muiden oikeuslähteiden joukossa ei ollut samalla ta
voin ylivertainen kuin modernissa oikeudessa. Erityisen suuri merki
tys oli oikeustieteellä eli oppineella oikeudella, mutta myös tapa- 
oikeuden voidaan havaita vaikuttaneen oikeudenkäyttöön, sitä enem
män mitä kauemmas historiassa mennään. Oikeusvaltiosta ei vielä 
esimodernin oikeuden aikana voida puhua, ja perusoikeudet olivat 
vasta idullaan. Kansalaisoikeuksien sijasta varhaismoderni oikeus oli 
kiinnostunut hallitsijan valtaoikeuksista ja niiden rajoista.

Esimodernia oikeutta edelsi arkaainen oikeus. Arkaaisessa oi
keudessa oikeustiedettä tai juristikuntaa ei ollut. Oikeus saattoi olla 
osin kirjallista, mutta suullisena perintönä kulkeva tapaoikeus vai
kutti vahvimmin jokapäiväiseen oikeudenkäyttöön. Yksityis- ja julkis
oikeuden eroa ei tunnettu, eikä rikosoikeuskaan ollut vielä eriytynyt 
muusta oikeudesta. Oikeudenkäyntimenettelyä leimasivat jumalan- 
tuomiot ja vala. Tässä teoksessa arkaaisen oikeuden kautta ei käsi
tellä.
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Arkaaisen, varhaismodemin ja modernin oikeuden rajalinjat riip
puvat oikeudenalasta ja maantieteestä. Arkaaisen ja varhaismodemin 
oikeuden rajanvedon kannalta keskeinen murros tapahtui 1100-lu- 
vun Pohjois-Italiassa, jossa oikeustiede syntyi. Oikeuden varhais- 
modernit piirteet levisivät tämän jälkeen säteittäin Pohjois-Italiasta 
myös muualle Eurooppaan seuraavien satojen vuosien aikana: ensin 
Ranskaan ja Espanjaan 1200-luvulla, Saksaan 1400-luvun lopulla ja 
Ruotsiin uuden ajan alussa. Katolisen kirkon kanoninen oikeus on 
oma lukunsa. Se irtaantui arkaaisista piirteistä ripeästi 1100-ja 1200- 
luvuilla, ja kirkon tehokkaan organisaation mukana sen innovatiivi
nen oikeusjärjestys levittäytyi ympäri mantereen, vaikka kohtasikin 
maallisten vallanpitäjien vastarintaa. Moderni oikeus sijoittuu samaan 
aikaan kuin moderni aika yleensä, toisin sanoen valistuksen eli 1700- 
luvun jälkeiseen maailmaan.

Talouskehitys: kohti merkantilismia

Keskiajan ja varhaisen uuden ajan yhteiskunnan talous perustui maa
talouteen. Väestön valtaenemmistö asui maaseudulla: esimerkiksi 
vuonna 1600 vain noin viisi prosenttia eurooppalaisista asui kau
pungeissa, joiden väkiluku oli yli 20 000 asukasta. Kaupungit olivat 
elintarvikehuoltonsa puolesta riippuvaisia ympäröivästä maaseudus
ta. Maatalouden tuotantomenetelmät eivät varhaisella uudella ajal
la juuri poikenneet keskiaikaisista. Valtaosa maataloustuotteista ku
lutettiin edelleen myös varhaisella uudella ajalla lähellä tuotanto
paikkaa.

Kun keskiajalla maatalouden kulutuksen perusyksikkö oli aate
liskartano, varhaisella uudella ajalla yhä suurempi osa maatalous
väestön oman tarpeen ylittävästä tuotannosta kaupattiin paikallisen 
markkinakaupungin torilla. Tuotteiden markkina-alue oli siis edel
leen varsin rajoitettu. Näin oli varsinkin Länsi-Euroopassa, jossa suuri 
osa maata oli talonpoikien käytössä. Elbestä itään vallitsi suur- 
maatalous, jossa valtaosa tuotteista kuului maanomistajalle. Tämä 
mahdollisti maataloustuotteiden vientikaupan. Eräät seudut kehit
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tivät maineen Euroopan vilja-aittoina: Sisilia ja Andalusia toimitti
vat viljaa ympäri Välimerta, kun taas itäisen Saksan ja Puolan vilja 
virtasi Tanskan salmien läpi läntisen Euroopan markkinoille.

Varhainen uusi aika ei vielä tuottanut sellaisia teknisiä innovaa
tioita, jotka olisivat mullistaneet teollisen tavaratuotannon. Suurin 
osa myyntitavarasta valmistettiin edelleen yhden miehen pajoissa, 
joissa mestarin lisäksi oli korkeintaan oppipoika. Suurteollisuutta 
kehittyi erityisesti keskiajalla alkunsa saaneeseen tekstiili- ja vuori- 
teollisuuteen. Esimerkiksi Abbevillen kangasmanufaktuuri työllisti 
ajoittain 1200-1700 työntekijää. Tällaiset suuryritykset olivat kui
tenkin poikkeuksia.

Euroopan väestö oli kasvanut 1400-luvun lopulta lähtien, ja vä
estön kasvu jatkui aina 1600-luvulle asti, kunnes kasvu loppui. Eräil
lä Välimeren alueilla kasvu pysähtyi jo 1570-luvulla, kun taas joilla
kin pohjoisemmilla alueilla väestönkasvu jatkui 1600-luvun jälkim
mäiselle puoliskolle asti. Kaikkein pahiten väestökato kohtasi 30- 
vuotisesta sodasta (1618-1648) kärsinyttä Keski-Eurooppaa. Sota 
heikensi maatalouden tuottavuutta ja loi kulkutaudeille otolliset olo
suhteet. Esimerkiksi Pommerissa ja Mecklenburgissa väestö väheni 
40 prösentilla. Monet alueet selvisivät vähemmällä väestökadolla, 
mutta silti koko laajan saksalais-roomalaisen keisarikunnankin väes
tön on arvioitu vähentyneen noin neljänneksellä 1630-ja 1640-lu- 
vuilla. Tanskan väestö väheni viidenneksellä Tanskan ja Ruotsin väli
sen sodan (1658-1660) seurauksena.

Väestö alkoi kasvaa uudelleen 1600-luvun lopulla. Lopputulok
sena oli, että Euroopan väkiluku kasvoi vuosien 1500 ja 1700 välillä 
noin 40 prosenttia. Väestönkasvu johti siihen, että suurten väestönosi
en elinolosuhteet huononivat ratkaisevasti, ja vuoden 1700 tienoilla 
noin puolet eurooppalaisista eli toimeentulominimin alapuolella. 
Elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kuljetus maitse ei ollut vie
lä kehittynyt läheskään samalle tasolle kuin merikuljetus, ja nälän
hädät olivat tavanomaisia.

Kaukokaupalla oli myöhäiskeskiajasta lähtien ollut oma tärkeä 
roolinsa. Vaikka kaukokaupan volyymi ei ollut kokonaistuotantoon 
verrattuna suuri, kaukokaupalla oli tärkeä strateginen merkitys. 
Kaukokaupan tärkeimmät keskukset olivat vielä myöhäiskeskiajalla 
ja 1500-luvulla sijainneet Välimeren satamakaupungeissa. 1500-lu-
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vun kuluessa ja 1600-luvulla keskukset siirtyivät Atlantin rannikol
le, ensin Alankomaiden Antwerpeniin ja Amsterdamiin, myöhem
min Englantiin. Latinalaisen Amerikan kauppa oli alueen merkittä
vimpien siirtomaavaltojen Espanjan ja Portugalin hallussa, joissa tär
keimmät kauppakaupungit olivat Sevilla ja Lissabon. Kaukokauppaa 
harjoitettiin usein niin sanottujen kauppakomppanioiden avulla. Täl
laisia oli esimerkiksi Englannilla, Hollannilla ja myös Ruotsilla. 
Kauppakomppania sai yksinoikeuden harjoittaa kauppaa tietyllä alu
eella, esimerkiksi Itä-Intiassa. Vastineeksi kauppakomppanian oli huo
lehdittava hallinnon, oikeuslaitoksen ja armeijan ylläpitämisestä alu
eellaan. Järjestelmässä yhdistyivät sekä kruunun strategiset että lii
ke-elämän taloudelliset intressit.

1600-luvun alussa suurin osa kaupasta käytiin vielä käteisrahalla. 
Sen puute pakotti kauppiaat vähitellen siirtymään yhä enemmän 
muihin maksutapoihin ja -välineisiin kuten tilikauppaan, shekkiin, 
haltijavelkakirjoihin ja vekseleihin -  kaikki myöhäiskeskiajalta kehi
tettyjä instrumentteja. Yksityisen pankkilaitoksen ohelle kehittyi 
merkittäviä julkisia pankkilaitoksia jo keskiajalta lähtien.

Keskiajalla taloudellinen päätöksenteko oli vielä hajautettu use
alle tasolle. Tämä on ymmärrettävää, koska yhteiskunnan poliitti
nen rakenne oli hajanainen. Kaupunkien killat olivat päättäneet itse
näisesti jäsentensä valmistamien tavaroiden hinnoista ja laatu
vaatimuksista, ja hallitsijoilla ja muilla ruhtinailla oli oma talous
politiikkansa. Katolisella kirkolla oli huomattavia taloudellisia etuja 
valvottavanaan, ja se teki niitä koskevat ratkaisut itsenäisesti.

Varhaisen uuden ajan valtio pyrki vaikuttamaan vahvasti talous
elämään. Vallinnutta talousajattelua kutsutaan merkantilismiksi. Sille 
oli olennaista, että talouspoliittinen päätöksenteko keskitettiin kruu
nulle, jolle siirtyi itsevaltiuden aikana ainakin periaatteessa kaikki 
muukin valta. Merkantilismissa talouspolitiikan suuntaviivat vedet
tiin keskushallinnossa, ei enää hajautetusti paikallis-ja muilla tasoil
la.

Merkantilismin käytännön sovellukset vaihtelivat suuresti alu
eittain. Käsityöläiskillat säilyivät, mutta niistä tuli enemmän tai vä
hemmän valtiollisen valvonnan alaisia. Tullitariffit, verotus ja raha
politiikka olivat tärkeitä keinoja, joiden avulla merkantilistinen val
tio pyrki turvaamaan käytettävissään olevien käteisvarojen määrän.
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Mikään näistä ei ollut varhaisen uuden ajan innovaatio. Uutta oli 
sen sijaan tapa, jolla niistä tuli yhtenäisen talouspolitiikan välineitä. 
Tärkeintä oli tuotannon ja viennin lisääminen sekä jalometallien ja 
rahavirtojen maksimoiminen omaan maahan. Tähän liittyi luonte
vasti kotimaisen teollisuuden suojelu tullitariffien avulla. Klassinen 
esimerkki ovat Englannin merenkulkulait (engl. Navigation Acts) 
vuodelta 1660. Lakien tarkoitus oli vahvistaa englantilaista kauppa- 
laivastoa hollantilaisten kilpailua vastaan. Merenkulkulakien mukaan 
tuonnin Englantiin tuli tapahtua englantilaisilla tai tuontitavaroiden 
alkuperämaan laivoilla. Englantilaiset laivat oli valmistettava omas
sa maassa, ja niiden miehistön oli oltava englantilaista. Sekä tuon
nin Englannin siirtomaista että viennin niihin oli tapahduttava eng
lantilaisten satamien kautta, vaikka tavaroiden päämäärä tai al
kuperä olisi ollut jossain muussa maassa. Näin pyrittiin varmista
maan rahavirtojen kulkeutuminen Englantiin.

Merkantilismille oli tyypillistä innokas sääntely: eurooppalaiset 
valtiokoneistot tuottivat valtavan määrän taloudellista normistoa. 
Säännöksistä voitiin maksusta myöntää usein poikkeuksia, mikä li
säsi sekä valtion tuloja että lahjontaa. Merkantilistisessa valtiossa 
suurtuotanto tapahtui joko valtion omistamissa tai valtion myöntä
män erioikeuden turvin toimivassa manufaktuureissa. Erioikeuteen 
liittyi yleensä monopoli eli yksinoikeus. Erityisesti Saksan valtioissa 
ja Ranskassa, joilta merkittävät siirtomaat puuttuivat, korostettiin 
valtion omaisuuden tuottavuuden tärkeyttä.

Talous ja politiikka olivat, kuten aina, kietoutuneet varhaisella 
uudella ajalla tiiviisti yhteen. Lähes jokaisen merkittävän hallitsija- 
suvun taustalla vaikutti joukko varakkaita pankkiirisukuja, joiden 
myötävaikutuksella kruunu pyrki kanavoimaan käyttöönsä riittävän 
suuren määrän talouselämän tuottamaa varallisuutta. Sitä tarvittiin 
byrokratian ja armeijan ylläpitoon. Yhteistyösuhde hyödytti talous
elämää. Jos kruunu kykeni rauhoittamaan valtakunnan ja mahdolli
sesti hankkimaan sille lisää alueita ja jopa siirtomaita, kaupankäyn
nin markkinat kasvoivat. Samalla kasvoi julkinen kulutuskysyntä, ja 
sotiin, valloitusretkiin sekä virkakoneiston ylläpitoon käytetyt varat 
ohjautuivat takaisin talouselämän rattaisiin.

1700-luvun loppu merkitsi ratkaisevan murroksen alkua ja 
siirtymää moderniin aikaan. Englannissa alkoi 1760-luvulla teolli
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nen vallankumous. Samoihin aikoihin fysiokraatit ja klassinen talo
ustiede syntyivät merkantilistisen ajattelun vastavoimiksi. Uuden ai
kakauden alku ajoitetaan usein Adam Smithin teokseen Kansojen 
varallisuus (An inquiry into the nature and causes of the wealth of 
nations, 1776). Manner-Euroopassa Smithin edustama taloudellinen 
liberalismi sai jalansijaa vasta Ranskan vallankumouksessa ja 1800- 
luvun liberaaleissa uudistuksissa.

Poliittinen kehitys: hallitsijan valta kasvaa

Keskiajan yhteiskunnan poliittinen rakenne oli hajanainen. Hal
litsijalla ei ollut valtamonopolia alueellaan vaan hänen alaisiltaan 
lääninherroilla ja kaupungeilla oli omat valtaoikeutensa. Lääninherrat 
ja kaupungit käyttivät alueellaan varsin itsenäistä valtaa. Hallitsijan 
ja häneltä läänityksenä alueita hallintaansa saaneiden ruhtinaiden 
suhteet määräytyivät läänitysoikeuden säännösten mukaan. Lääni- 
tysoikeus kiteytyi 1100-luvulla suhteellisen yhtenäiseksi eurooppa
laiseksi normistoksi. Hallitsija oli lääninherra ja ruhtinas hänen 
vasallinsa. Hallitsijan vasallit olivat vuorostaan lääninherroja suh
teessa omiin vasalleihinsa. Läänityshierarkia saattoi olla hyvinkin 
monipolvinen, ja sen mutkikkuutta lisäsivät usein ristikkäiset va- 
sallisuhteet.

Vasalli oli sitoutunut yleensä joko sotilaallisiin tai aineellisiin 
suorituksiin lääninherralleen. Vasallia sitoi uskollisuus herraansa 
kohtaan. Vastineeksi hän nautti herransa suojelusta ja, mikä tärkein
tä, oli yleensä oikeutettu käyttämään alueellaan hallinto-ja tuomio
valtaa sekä kantamaan veroja.

Täyttä suvereenisuutta läänityshierarkian huipulla olevalla kei
sarilla tai kuninkaalla ei siis ollut. Hänellä ei ollut valtakunnan kat
tavaa virkamiesbyrokratiaa, verotusta eikä pysyvää armeijaa. Alim
mat tuomioistuimet olivat alueellisesta lääninherrasta riippuvaisia, 
joskin korkein tuomiovalta alkoi jo 1200-luvulta alkaen keskittyä kruu
nun käsiin esimerkiksi Englannissa, Ranskassa ja Espanjassa.

Varhaisen uuden ajan alussa moderni valtio oli kuitenkin vasta 
kehityksensä alkuvaiheessa. Esimerkiksi suhteellisen kehittyneissä
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Espanjassa ja Ranskassa virkamieskoneisto oli vasta rakenteilla, eikä 
pysyvistä armeijoista ollut vielä tietoa. Verot edellyttivät yleensä sää
tyjen suostumusta tapaus kerrallaan, eikä hallitsijan ollut sellaista 
helppo saada. Tämä vaikeutti johdonmukaisen valtakunnanpolitiikan 
toteuttamista.

Tilanne alkoi muuttua 1500-luvun lopulla ja 1600-luvulla. Mo
dernin valtion hallitsijasta tuli yhä useammassa tapauksessa suve
reeni, jolla oli käytössään virkamiesbyrokratia ja pysyvä armeija. 
Yksityisarmeijat kiellettiin, ja vasta nyt oli mahdollista tukahduttaa 
tehokkaasti vielä keskiajalle ominaiset lääninherrojen väliset yksityis- 
sodat ja verikostot. Kruunu onnistui useimmissa Euroopan osissa 
hankkimaan väkivaltamonopolin, yksinoikeuden rangaista lain
rikkojia. Pysyvä armeija auttoi hallitsijaa saamaan kapinoitsijat ai
kaisempaa helpommin taipumaan tahtonsa alle, mikä vuorostaan 
mahdollisti tehokkaan veronkannon ja valtiontalouden suunnittelun. 
Modernilla valtiolla oli suhteellisen selkeät maantieteelliset rajat ja 
oikeus antaa asukkaitaan koskevia säädöksiä. Kruunu sai varhaisella 
uudella käsiinsä lainsäädäntö-, tuomio-ja hallintovallan -  modernin 
vallankäytön keskeiset osat, jotka vielä keskiajalla olivat jakautuneet 
kruunun vasallien kesken. Puhutaan itsevaltiuden eli absolutismin 
ajasta.

Huippunsa itsevaltius saavutti 1600-luvun lopulla Ranskassa ja 
sen esikuvien mukaan järjestetyissä Espanjassa, Preussissa ja Tans
kassa. Hallinnollinen valta keskitettiin kuninkaalle ja hänen virka- 
miehilleen. Säädyt säilyttivät edelleen erioikeutensa, mutta niistä ei 
ollut vaaraa itsevaltiudelle.

Jean Bodinin (1520-1596) Kuusi kirjaa tasavallasta (ransk. Les 
six livres de la republique, 1576) oli absolutistisen valtioteorian muo
toutumisen kannalta käänteentekevä teos. Sen peruskäsite oli su
vereniteetti, jonka Bodin ensimmäisenä määritteli. Bodinin teoria 
liittyy yksityiskohdissaan tiiviisti häntä edeltäneeseen perinteeseen. 
Uutta on sen sijaan tapa, jolla ranskalainen teoreetikko yhdisti suve
reenin ruhtinaan valtaoikeudet yhdeksi, selkeäksi määritellyksi ko
konaisuudeksi. Hänen mukaan suvereeni valta oli absoluuttista eli 
täydellistä, jakamatonta ja ikuista. Suvereenista vallasta oli erotetta
va sellainen valta, joka oli saatu väliaikaisesti ylemmältä hallitsijalta 
ja jota rajoittivat ehdot. Vallan absoluuttisuus ei kuitenkaan merkin
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nyt, että hallitsija olisi voinut tehdä mitä tahansa. Mielivaltaa rajoit
tivat luonnonoikeus ja jumalallinen oikeus. Hallitsijan valtaa rajoit
tivat hänen ulkovaltojen kanssa solmimansa sopimukset sekä hallit
sijan ja säätyjen suhteita säätelevät privilegiot eli erioikeudet.

Absolutismia ei pidä kuitenkaan liioitella. Aateli säilytti edel
leen monin paikoin keskiaikaisen oikeutensa osallistua paikalliseen 
hallintoon ja tuomioistuinlaitoksen toimintaan, joiden lisäksi aateli 
säilytti usein privilegionsa tuomio- ja kurinpitovaltaan omilla tiloil
laan. Absoluuttisellakaan hallitsijalla ei ollut vallinneen oikeus- 
käsityksen mukaan oikeutta loukata ainakaan etuoikeutettujen sää
tyjen -  aatelin, porvariston ja papiston -  oikeuksia rajoituksetta.

Absolutismilla oli rajoituksensa paitsi periaatteessa myös käy
tännössä. Itsevaltiaan hallitsijan antamia säännöksiä ei nimittäin 
noudatettu yhtä itsestään selvästi kuin nykyaikana esimerkiksi edus
kunnan säätämiä lakeja noudatetaan Suomessa. Tarkkaa tutkimus
tietoa säädösten noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä on 
vähän, mutta yleisen käsityksen mukaan ainakaan kaikkia säädöksiä 
ei kovin tarkasti noudatettu. Tähän viittaa esimerkiksi se, että järjes- 
tysluontoisia poliisimääräyksiä annettiin varhaisen uuden ajan val
tiossa samansisältöisinä yhä uudelleen. Piittaamattomuus sään
nöksistä ei koskenut ainoastaan alamaisia vaan myös viranomaisia.

Hallitsijasta, itsevaltiaasta ruhtinaasta, tuli modernissa valtios
sa ylin tuomari. Tuomioistuimet eivät voineet tällaisessa järjestel
mässä olla riippumattomia, vaan ne tuomitsivat hallitsijan nimissä ja 
tämän lukuun. Hallitsijalla oli periaatteessa mahdollisuus ottaa mikä 
tahansa oikeusasia henkilökohtaisesti ratkaistavakseen. Näin joskus 
tapahtuikin, mistä syystä kuninkaaseen vedottiin myös suoraan. Esi
merkiksi Preussin kuningas Fredrik II (kuninkaana 1740-1786) pi
dätti itsellään oikeuden ratkaista valituksia senkin jälkeen kun hä
nen valtakuntaansa oli perustettu ylivalitustuomioistuin. Tuomiois
tuimet myös alistivat tavanmukaisesti vaikeita tulkintaongelmia kruu
nun ratkaistaviksi. Valtaosassa tapauksia kuninkaalla tai edes hänen 
välittömällä henkilökohtaisella hallintokoneistollaan ei ollut mah
dollisuuksia puuttua oikeusjuttujen tavanomaiseen kulkuun. Sellai
seen eivät voimavarat olisi riittäneet. Kuolemantuomiot oli kuiten
kin alistettu kuninkaan henkilökohtaisesti vahvistettaviksi. Kuninkaal
le kuului myös armahdusvalta, valta päättää alaistensa elämästä ja
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kuolemasta. Armahdusvalta oli varhaisella uudella ajalla merkittävä 
osa rikosoikeudenkäyttöä.

Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan poliittinen rakenne 
oli jo keskiajalla poikennut muusta Euroopasta, ja omaleimaisuus 
jatkui varhaiselle uudelle ajalle. Keisarikunta oli enemmänkin val
tioliitto kuin valtio, ja sen alueella asui lukuisia kansoja. Saksalaisen 
filosofin Samuel Pufendorffin (1632-1694) mukaan keisarikunta ”ei 
noudattanut mitään säännönmukaisuutta vaan muistutti enemmän
kin hirviötä”. Ranskalainen valistusajattelija Voltaire (1694-1778) taas 
katsoi, ettei keisarikunta ollut ”sen enempää pyhä, saksalainen kuin 
myöskään keisarikunta” . Saksalaisen oikeustieteen yleiseurooppa
lainen merkitys erityisesti Pohjois-Euroopassa kasvoi jatkuvasti koko 
varhaisen uuden ajan. Koska saksalaiseen oikeuteen viitataan tässä 
kirjassa toistuvasti, keisarikunnan poliittista rakennetta on tarpeen 
hieman valaista.

Valtakunnan huipulla oli vuoteen 1806 asti keisari, jonka tosi
asiallinen valta oli tosin alkanut hiipua jo 1300-luvulla. Valtakunta 
koostui sadoista alueeltaan ja poliittiselta painoarvoltaan hyvin eri
kokoisesta suoraan keisarin alaisesta territoriosta eli valtakunnan- 
säädystä sekä lukuisista kansallisuuksista. Käytännössä ne olivat kuin 
itsenäisiä valtioita. Territorioista osa oli maallisen ruhtinaan johta
mia, kuten Preussin ja Itävallan kuningaskunnat, osaa taas hallitsi
vat hengelliset ruhtinaat eli piispat. Valtakunnansäätyihin kuului myös 
50 niin sanottua valtakunnankaupunkia ja satoja ritaritiloja, jotka 
nekin olivat periaatteessa kuin itsenäisiä valtioita huolimatta usein 
vain muutaman neliökilometrin koostaan.

Oikeudellisesti keisarikunta oli lähes yhtä monimuotoinen kuin 
poliittisesti. Periaatteessa jokaisella territoriolla oli oma oikeus
järjestyksensä, joskin pienten territorioiden mahdollisuudet kehit
tää omaa oikeusjärjestystään ottamatta runsaasti vaikutteita ulkoa
päin olivat käytännössä rajoitetut. Esimerkiksi kaupunkilakeja oli jo 
keskiajalta asti omaksuttu samanlaisina kaupungeista toisiin. Keski
ajalla roomalaisen ja kanonisen oikeuden yhteisvaikutuksesta synty
nyt eurooppalainen yhtenäisoikeus (lat. ius commune, saks. gemeines 
Recht) loi keisarikunnan alueelle ja Eurooppaan yleisesti oikeudellis
ta yhtenäisyyttä. Modernin valtion kehittymisen kannalta on tärkeä
tä huomata, että sama kehitys kohti absolutismia, joka leimaa var
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haisen uuden ajan eurooppalaisia valtioita yleensä, tapahtui Pyhäs
sä saksalais-roomalaisessa keisarikunnassa territoriaalivaltioiden ta
solla.

Eurooppalaista yhteiskuntaa leimasi vielä 1500-luvulla keskiajan 
tapaan syvä kristillisyys. Toisaalta keskiajan katolista kirkkoa koh
dannut arvostelu synnytti myöhäiskeskiajalla runsaasti kirkollisia 
uudistusliikkeitä. Ne eivät lopulta kuitenkaan johtaneet kokonais
valtaiseen kirkkoreformiin, vaan läntisen kirkon hajaantumiseen ja 
protestanttisten kirkkokuntien eriytymiseen. Uskonnolliset ristiriidat 
sävyttivät vahvasti myös varhaisen uuden ajan politiikkaa. Kirkolli
nen hajaannus ei kuitenkaan ainakaan merkittävästi lisännyt oikeu
dellista hajaannusta. Yllättävää on, että eurooppalainen yhtenäis- 
oikeus jatkoi elämäänsä myös uskonpuhdistuksen jälkeen sekä kato
lisen kirkon hallitsemilla että protestanttisten kirkkojen alueilla. Oi
keudellinen jatkuvuus ei ollut itsestäänselvyys, sillä se merkitsi kir
kon kanonisen oikeuden tosiasiallista jatkuvuutta protestanttisilla alu
eilla. Kanonisen oikeuden voimassaolo ei perustunut protestanttisil
la alueilla enää paavin auktoriteettiin kuten keskiajalla. Kanonisen 
oikeuden säännöksiä omaksuttiin protestanttisten alueiden oikeus
järjestyksiin siksi, että sääntelyä tarvittiin ja kanonisesta oikeudesta 
oikeussääntöjä oli valmiina saatavissa.

Yksiuskontoisilla seuduilla, kuten Ruotsissa ja keisarikunnan 
luterilaisilla alueilla, kirkko liittoutui kruunun tai ruhtinaan kanssa 
ja pyrki varmistamaan oman maaperänsä mahdollisimman tarkkaan 
ulkopuolista uhkaa vastaan. Kirkollinen hallintokoneisto, kirkko- 
lainsäädäntö ja kirkkokuri valjastettiin tämän tavoitteen palveluk
seen. Euroopan katolisilla alueilla kehitys kulki samaan suuntaan. 
Vaikka katolista kirkkoa edelleen johdettiin Roomasta, modernin 
valtion vaikutusvalta alueillaan toimineeseen katoliseen kirkkoon oli 
esimerkiksi Espanjassa ja Ranskassa niin vahva, ettei kirkko voinut 
jättää maallisen vallan käsityksiä huomiotta. Kuten protestanttisilla 
alueilla myös katolisilla seuduilla kirkon oli liittouduttava kruunun 
kanssa.

Uskonto siis menetti uudella ajalla asemiaan maalliselle vallal
le. Kilpailijoita ilmestyi varhaisella uudella ajalla myös kolmesta 
muusta suunnasta. Luonnontieteellinen maailmankuva vaikutti en
sinnäkin Kopernikuksen ja Newtonin tutkimusten kautta poliittiseen
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ajatteluun. Politiikan teoreetikoista italialainen Niccolö Macchiavelli 
(1469-1527) esitti ensimmäisenä, että yhteiskuntaelämää ja poliit
tista toimintaa ohjasivat vastaavat lainalaisuudet kuin luontoa. Toi
seksi rationaalinen, ihmisjärkeen nojaava luonnonoikeus alkoi vai
kuttaa 1500-luvulta alkaen. Ihmisyhteisön toimintaa yritettiin nyt 
ymmärtää ilman Jumalaa, ja hallitsijan valtaoikeudet perusteltiin 
ensimmäistä kertaa yhteisön omista lainalaisuuksista käsin. Esimer
kiksi englantilainen Thomas Hobbes (1588-1645) ajatteli, että ih
misyhteisön on alistuttava itsevaltiaan johdettavaksi välttääkseen 
sekasorron ja sisällissodan. Tähän liittyy kolmas seikka, säädännäisen 
oikeuden merkittävä kasvu. Katolinen kirkko oli käyttänyt saädän- 
näisoikeutta jo 1100-luvulta alkaen, mutta uudella ajalla säädännäis- 
oikeuden merkitys alkoi huomattavasti kasvaa. Lainsäädäntö kuului 
hallitsijan tärkeimpiin valtaoikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Yhteiskunnan rakenne: säätyjen aika

Kuten keskiajan, myös varhaisen uuden ajan yhteiskunta koostui 
säädyistä: aatelista, papistosta, porvareista ja talonpojista. Jokaisen 
säädyn asema oli tarkoin määritelty sitä koskevissa erioikeuksissa. 
Sääty vaikutti ratkaisevasti ihmisen koko elinkaareen. Hengellinen 
sääty eli papisto oli ainoa poikkeus säännöstä, jonka mukaan säätyyn 
synnyttiin ja säätyasema perittiin. Säätyasema oli pääteltävissä ul
koisista merkeistä, kuten vaatetuksesta ja koruista. Sallittujen kan
kaiden laatu ja korujen määrä oli usein tarkoin määrätty niin sano
tuissa politiamääräyksissä.

Säädyistä vaikutusvaltaisin oli aatelissääty. Etenkin ylhäisaatelin 
asema perustui maaomaisuuteen. Aatelisella maanomistajalla oli oi
keus saada alueellaan maata viljelevältä talonpojalta maan käyttö
oikeuden korvauksena säännöllisiä työ- tai luontaissuorituksia. Aa
telisella tilanherralla oli merkittävä asema alueensa kylien hallinto
elimissä, minkä lisäksi hän johti joko henkilökohtaisesti tai edusta
jansa välityksellä tuomiovallan käyttöä alueellaan. Tilanherralla oli 
kurinpitovalta, mikä saattoi oikeuttaa esimerkiksi vangitsemiseen ja 
ruoskimiseen. Ranskassa aateliset maanomistajat kantoivat kruunun
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vastustuksesta huolimatta jopa tietulleja alueellaan. Kaikilla aateli
silla ei suinkaan ollut maaomaisuutta. Myös maata omistamaton aateli 
nautti etuoikeuksia, kuten oikeutta saada rikos- ja riita-asiansa ver- 
taistensa eli aatelisten tuomarien käsittelyyn. Kun byrokratia kasvoi 
1600-ja 1700-luvuilla, aateli saavutti etuoikeuden merkittävimpiin 
kruunun virkoihin.

Suurin osa vanhan Euroopan väestöstä kuului talonpoikais- 
säätyyn. Talonpojat viljelivät maata, valtaenemmistö enemmän tai 
vähemmän "turpeeseen sidottuina” vuokraviljelijöinä tai maaorjina. 
Talonpoikien oikeus kaupankäyntiin rajoittui sen sijaan yleensä kor
keintaan tiettyyn osaan heidän viljeleinänsä maan tuotteista sekä 
tiettyihin kauppapaikkoihin ja kaupantekoaikoihin. Poliittista valtaa 
talonpojilla ei yleensä ollut, lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksia 
kuin Ruotsi, Sveitsi ja Tirol. Siellä, missä talonpojat poikkeukselli
sesti olivat valtiopäivillä edustettuina, kuten Ruotsissa, heidän tosi
asialliset vaikutusmahdollisuutensa olivat usein varsin rajoitetut. 
Talonpoikien asema vaihteli suuresti Euroopan eri osissa. Suurim
massa osassa mannerta vapaat talonpojat olivat poikkeus. Venäjän 
talonpojat olivat täydellisessä maaorjuudessa, ja Itä-Euroopassakin 
talonpojat olivat lännessä suunnilleen Elbe-virtaan rajoittuvalla alu
eella tiukasti turpeeseen sidottuja. Elben länsipuolella talonpojan 
oikeudet olivat laajemmat. Muita kuin vapaita talonpoikia koskivat 
erilaiset liikkumisrajoitukset, jotka vaihtelivat täydellisestä maaorjuu- 
desta lievempiin rajoituksiin. Kuten venäläisen kirjailijan Nikolai 
Gogolin romaani Kuolleet sielut (1842) hyvin kuvaa, Venäjällä talon
pojat olivat omaisuutta, jota saattoi myydä, ostaa ja pantata. 1600- 
luvun lopulla alkaneen väestönkasvun seurauksena maaseudun vä
estön ja maata hallitsemattoman liikaväestön määrä kasvoi suuresti.

Papiston elämää oli keskiajalla säädellyt katolisen kirkon kano
ninen oikeus. Uskonpuhdistuksen jälkeen tilanne jatkui periaattees
sa samanlaisena katolisilla alueilla, joskin kanonisen oikeuden 
sääntelyala kaventui kuninkaallisen oikeuden vastaavasti laajetessa. 
Protestanttisissa maissa huomattava osa katolisen kirkon oikeutta 
omaksuttiin osaksi kuninkaallista kirkkolainsäädäntöä. Papeista tuli 
eräänlaisia valtion virkamiehiä ja merkittävä sivistyneistön osa. Niin 
katolisessa kuin myös protestanttisessa Euroopassa papistolla oli suuri 
merkitys väestön tapakulttuurin kontrolloijana.
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Porvarit olivat kaupunkien kauppiaita ja käsityöläisiä. Kuten 
sanonta ”kaupunki-ilma tekee vapaaksi” kertoo, kaupunkien porva
rit olivat vapaita. Porvarilliset ammatit olivat tarkoin suojattuja ja 
luvanvaraisia. Porvariston asema alueellisessa politiikassa vaihteli 
suuresti. Mitä merkittävämpi ja suurempi kauppakaupunki, sitä vai
kutusvaltaisen^ porvariston ja erityisesti sen johtomiesten asema 
oli. Pohjoismaiden kaupungit olivat enimmäkseen vaatimattomia ja 
vähämerkityksisiä, kun taas esimerkiksi Hollannin kauppakaupunkien 
ja Tallinnan vaikutus omilla alueillaan oli suuri. Keskimäärin kau
punkien asema kuitenkin heikkeni varhaisella uudella ajalla ympä
röivien ruhtinaskuntien ja aateliston kustannuksella. Porvaristo löy
si aatelin tavoin uusia tehtäviä kasvavan valtiollisen byrokratian palve
luksesta. Porvaristo myös kouluttautui yhä enenevässä määrin yli
opistoissa, ja sen riveistä nousi huomattavia määriä lakimiehiä, lää
käreitä, pappeja ja opettajia.

Porvaristolla oli tärkeä osuus julkisen mielipiteen syntymisessä 
ja valistusfilosofian muotoilemisessa 1700-luvulla. Valistus vuoros
taan kulminoitui 1700-luvun lopulta alkaen niin sanottuihin porva
rillisiin vallankumouksiin, joista Ranskan suuri vallankumous oli 
merkittävin. Porvaristo oli varhaisella uudella ajalla Euroopan nou
seva sääty, aatelisto puolestaan laskeva.
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2. OIKEUDEN AATEHISTORIAN PÄÄPIIRTEET KESKI- 
JA VARHAISELLA UUDELLA AJALLA

Eurooppalaisen oikeuden keskiaikaiset juuret

Eurooppalainen oikeustiede syntyi sydänkeskiajalla, kun Pohjois-Ita- 
liassa 1000-luvun lopulla ja erityisesti Bolognan yliopistossa 1100- 
luvun alkupuolella alettiin kiinnostua antiikin roomalaisen oikeuden 
päälähteestä, Itä-Rooman eli Bysantin keisarin Justinianus I:n (kei
sarina 527-565 jKr.) 530-luvulla koostattamasta Corpus iuris 
civiliksestä. Kokoelma sisälsi antiikin roomalaista oikeutta enemmän 
kuin yksikään toinen teos ennen sitä yksiin kansiin koottuna, 
valikoituna ja toimitettuna. Se jakautui neljään osaan. Digesta (krei
kaksi Pandectae) sisälsi kokoelman juristioppineiden kirjoituksista 
roomalaisen oikeuden klassiselta kaudelta (n. 100 eKr. - 200 jKr.), ja 
Institutiones oli tarkoitettu oikeustieteen oppikirjaksi Bysantin oikeus- 
koulujen käyttöön. Codex sisälsi keisarillista lainsäädäntöä Justi- 
nianusta edeltäneiltä ajoilta, ja Novellae vuorostaan Justinianuksen 
omia lakeja. Corpus iuris civilis oli ollut varhaiskeskiajalla vuosisato
ja käyttämättä ja lukuisiin käsikiijoitusosiin hajonneena, kunnes 1000- 
ja 1100-lukujen vaihteessa sen keskiajalla tärkeimmäksi tullut osa, 
Digesta, palasi pala palalta oppineiden tietoisuuteen. Samoihin ai
koihin myös muita osia alettiin hyödyntää tieteellisesti. Koosteen nel
jän osan yhteisnimitys Corpus iuris civilis on peräisin vasta 1500- 
luvulta.

Roomalaisen oikeuden työstämisen aloitti 1100-luvulla glos- 
saattorien koulukunta. Nimitys tulee kreikan kielen sanasta glossa, 
reunamerkintä, jollaisia koulukunnan edustajat tekivät käsikirjoi
tuksiin. Glossaattorien työ keskittyi Corpus iuris civiliksen selittämi
seen ja tulkintaan. Glossaattorien työskentelytapa oli moderni: tar
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koituksena oli tulkita ristiriitainen lähdeaineisto johdonmukaiseksi 
kokonaisuudeksi. Glossaattoreja 1200-luvun puolenvälin jälkeen seu
rannut kommentaattorien koulukunta vei oikeustiedettä lähemmäs 
käytännön elämää. Corpus iuris civiliksen lisäksi kommentaattorit 
pitivät tarpeellisena ottaa työskentelyssään huomioon jo muitakin 
oikeuslähteitä, kuten esimerkiksi määrällisesti selvästi kasvussa ol
leita kaupunkioikeutta ja kuninkaallista oikeutta.

Roomalaisen oikeuden omaksumisella eli reseptiolla oli syynsä. 
Antiikin kulttuuri oli muutenkin suosiossa: Corpus iuris civiliksen 
menestys perustui osaltaan tähän ” 1100-luvun renessanssiin” . Oikeu
delliselle tiedolle tuli myös käyttöä. Roomalaisen yksityisoikeuden 
instituutiot (esimerkiksi kauppa, vaihtoja yhtiö) olivat Pohjois-Itali- 
an kehittyneen kaupankäynnin kannalta käyttökelpoisia. Corpus iuris 
civilis tarjosi hyödyllisiä argumentteja nousussa olleen keisarinval
lan mutta myös sen vastapoolin, paavinvallan, tueksi. Oikeudellista 
tietoa tarvittiin paitsi tuomioistuimissa myös oikeusriitoja koskeneissa 
neuvotteluissa, joiden avulla oikeusjuttu saatettiin välttää. Sekä 
maallinen että kirkollinen virkavalta perustui yhä enemmän oikeus
sääntöihin, jotka edellyttivät lakimiesammattikuntaa toimiakseen 
käytännössä. Kysyntä loi tarjontaa ja tarjonta taas lisäsi kysyntää. 
Pian oltiin tilanteessa, jossa ilman kehittynyttä oikeusjärjestystä ja 
lakimiesammattikuntaa ei tultu toimeen.

Keskiajan roomalainen oikeus oli oppinutta oikeutta. Sitä kehit
tivät yliopiston opettajat, ja heidän mukanaan roomalainen oikeus 
levisi samalla kun uusia yliopistoja perustettiin. Bolognan jälkeen 
yliopistoja perustettiin muun muassa Modenaan vuonna 1180 ja 
Arezzoon 1215. Muualla Euroopassa Pariisi 1100-luvun puolivälissä 
sekä Oxford ja Cambridge 1100-luvun lopulla saivat omat yliopis
tonsa. Tämän jälkeen ylimpiä opinahjoja perustettiin esimerkiksi 
Prahaan vuonna 1348, Wieniin vuonna 1365 ja Kölniin vuonna 1388. 
1400-luvun puolivälissä Euroopassa oli jo kymmeniä yliopistoja.

Keskiajan lakimieskunta ei omaksunut roomalaista oikeutta sel
laisenaan sen antiikkisessa muodossa vaan oikeutta kehitettiin oman 
aikakauden tarpeita vastaavaksi. Tästä syystä eräillä Corpus iuris 
civiliksen jaksoilla ei juurikaan ollut käyttöä keskiajalla, ja toisaalta 
kehitettiin aivan uusia instituutioita, joiden yhteys Justinianuksen 
oikeuteen oli löyhä.
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Roomalainen oikeus ei ollut kuitenkaan ainoa universaali eli 
yleismaailmallinen oikeusjärjestys, joka nousi 1100-luvun oppineesta 
maailmasta. Toinen oli kanoninen oikeus, jota noudatettiin kirkon 
hallinnossa ja tuomioistuimissa. Yleismaailmallisuus tarkoitti molem
missa tapauksissa käytännössä Eurooppaa. Katolisen kirkon organi
saatio vahvistui 1000-luvun lopulta alkaen selvästi, ja tässä proses
sissa selkeästä oikeusjärjestyksestä oli hyötyä. Katolinen kirkko oli 
antanut oikeussäännöksiä ensimmäisistä vuosisadoistaan lähtien, ja 
niitä oli jo varhain kerätty kokoelmiksi. Ensimmäinen universaalin 
auktoriteetin saavuttanut kokoelma oli munkki Gratianuksen noin 
vuonna 1140 koostama Decretum.

Gratianusta seuranneet, yliopistokoulutetut kirkon oikeusoppi
neet eli kanonistit hyödynsivät samoja aikakautensa moderneimpia 
metodeja kuin legistit eli roomalaisen oikeuden tutkijat. Kanonisteja 
tarvittiin koostamaan, systematisoimaan ja tulkitsemaan paavin ja 
kirkolliskokousten antamia uusia säännöksiä, joita varsinkin vuosi
na 1100-1300 ilmestyi valtavia määriä. Tässä suhteessa kanonistien 
tutkimuskohde erosi legistien kohteesta: kun legistien kohde oli vie
lä 1100-luvulla selvästi (ja sen jälkeenkin etupäässä) rajoittunut 
Corpus iuris civilikseen, kanonistien tutkimuskohde laajeni jatkuvas
ti.

Kanoninen ja roomalainen oikeus hallitsivat eri maailmoja, edel
linen kirkkoa, jälkimmäinen keisarikuntaa. Kirkon oikeuden perim
mäinen tarkoitus oli sama kuin kirkon perustehtävä eli johdattaa 
sielut pelastukseen, roomalaisen oikeuden tehtäväksi ajateltiin yh
teisen hyvän ja kansalaisten välisten oikeussuhteiden vakauden ta
kaaminen. Vaikka kanonistit ja legistit olivatkin periaatteessa eri 
ammattikuntia, niiden välillä oli huomattavia yhteyksiä. Tutkimus
menetelmiä ja oikeudellisia ratkaisuja lainattiin puolin ja toisin. La
kimies menestyi työmarkkinoilla parhaiten, jos hallitsi sekä rooma
laisen että kirkollisen oikeuden. Yhdessä roomalaista ja kanonista 
oikeutta kutsuttiinkin yhteisnimellä "molemmat oikeudet” (lat. 
utrumque ius).

Roomalainen ja kanoninen oikeus sulautuivat keskiajan kulues
sa eurooppalaiseksi yhtenäisoikeudeksi (lat. ius commune). Yhte- 
näisoikeus oli kaikille yliopistokoulutetuille eurooppalaisille laki- 
miehille ominainen tapa ajatella juridiikasta ja soveltaa sen sääntö
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jä. Saksassa saatettiin lukea espanjalaisen oikeusoppineen kirjoitta
maa kirjaa, ja englantilainen oikeusoppinut saattoi siirtyä professo
riksi Bolognaan. Yhtenäisoikeus oli myös yhteisiä, roomalaiseen oi
keuteen pohjautuvia oikeussääntöjä. Esimerkiksi sopimusta, testa
menttia, konkurssia tai rangaistuksen määräämistä koskevat sään
nökset olivat eurooppalaiselle oikeustieteelle joka puolella yhteiset. 
Kansalliset lainsäätäjät alkoivat tosin jo keskiajalla antaa yhtenäis- 
oikeudesta eroavia säännöksiä, mutta ne miellettiin poikkeuksiksi. 
Kokonaisia kansallisia oikeusjärjestyksiä niiden varaan ei rakennet
tu. Keskiajan jälkeen yhtenäisoikeus alkoi heiketä ja kansallisval- 
tiollinen oikeus vahvistua. Silti kesti kauan, ennen kuin kansallisesta 
laista tuli sellainen pääsääntö, jona moderni ihminen sitä pitää. 
Yhtenäisoikeus oli eurooppalaisen oikeustieteen malli ja koossapitävä 
voima 1800-luvulle asti.

Keskiajan oikeudellinen maailma ei koostunut kuitenkaan pel
kästään roomalaisesta ja kanonisesta oikeudesta, vaan kuva on pal
jon monimutkaisempi. Keskiaika oli oikeudellisen moninaisuuden, 
oikeuspluralismin, kulta-aikaa. Samalla alueella oli yleensä voimas
sa useita erilaisia oikeusjärjestyksiä, joiden voimassaolo perustui 
henkilö- eli personaliteettiperiaatteeseen: henkilöä koskevat oikeus
järjestykset määräytyivät hänen säätynsä, uskontonsa ja synnyin
seutunsa mukaan. Personaliteettiperiaate on modernille ihmiselle 
vieras, koska yleensä ajattelemme niin sanotun alueperiaatteen mu
kaisesti, toisin sanoen, että oikeuden voimassaolo määrittyy alueel
lisesti. Kaikkiin samalla alueella asuviin tai oleskeleviin pätevät ny
kyään samat oikeussäännöt. Keskiajalla sen sijaan oikeus määritti 
ihmisen etnistä alkuperää samalla tavoin kuin kieli, tapakulttuuri ja 
uskonto.

Universaalien oikeusjärjestysten eli roomalaisen ja kanonisen 
oikeuden ulkopuolelle jääneitä rajoitetumpia keski- (ja varhaisen 
uuden ajan) oikeusjärjestyksiä kutsutaan partikulaarioikeuksiksi (lat. 
ius proprium ). Partikulaarioikeuksia kirjattiin ylös ja jossain määrin 
systematisoitiin 1200-luvulta alkaen. Tärkeimmät partikulaarioikeu- 
det olivat feodaalioikeus, kaupunkioikeus, kuninkaan oikeus, kan
sainvälinen kauppaoikeus ja kartano-oikeus. Jos kysymys oli por- 
varissäätyyn kuuluvasta, ihmiseen sovellettiin lähtökohtaisesti hä
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nen kotikaupunkinsa lakia, esimerkiksi Firenzen oikeutta. Lisäksi 
kysymykseen saattoi tulla kansainvälinen kauppaoikeus, jos kysei
nen firenzeläinen porvari kävi kaukokauppaa. Maaseudulla vasallin 
ja lääninherran suhteita määritti feodaalioikeus, kartanonherran ja 
hänen alustalaistensa suhteita vuorostaan kartano-oikeus. Lakimies 
oppi partikulaarioikeudet käytännön työssä, yliopiston jälkeen. Yli
opistossa keskityttiin roomalaiseen ja kanoniseen oikeuteen.

Roomalaisen oikeuden suhdetta partikulaarioikeuksiin on pe
rinteisesti kuvattu niin, että roomalainen oikeus oli muihin oikeus
järjestyksiin verrattuna toissijainen. Tällä tarkoitetaan, että rooma
laista oikeutta sovellettiin vasta silloin, jos partikulaarioikeudesta ei 
löytynyt tilanteeseen sopivaa sääntöä. Tämä on sinänsä totta, mutta 
väittämä voi antaa harhaanjohtavan kuvan, että roomalaisen oikeu
den merkitys olisi ollut vähäinen. Näin ei suinkaan ollut. Partiku
laarioikeudet olivat usein niin aukollisia, että roomalaiseen oikeu
teen oli turvauduttava. Roomalaisen oikeuden käytännön merkityk
sen kannalta on tärkeää muistaa, että tuomioistuimen oli tunnettava 
vain roomalainen ja tuomioistuinpaikkakunnan oikeus. Muun 
partikulaarioikeuden sisältö oli sen sijaan siihen vetoavan näytettä
vä toteen. Koska paikallista oikeutta ei läheskään aina ollut saatettu 
kirjalliseen muotoon, sen sisällön todentaminen oli yksityiselle asian
osaiselle usein hankalaa.

Roomalainen oikeus vaikutti myös suoraan partikulaarioikeuk- 
sien sisältöön. Esimerkiksi kaupunkilakeja suunnitelleet juristit toi
vat yliopistossa omaksumansa roomalaisen oikeuden usein suoraan 
kaupunkioikeuksien säännöksiin. Roomalaisen ja kanonisen oikeu
den periaatteet vaikuttivat myös partikulaarioikeuksien tulkintaan. 
Ylipäänsä, oppinut oikeus tuotti oikeudellisen ajattelutavan, juridi
sen logiikan, terminologian ja käsitteet. Oppinut oikeus teki juris
teista juristeja.

Vaikka vain roomalaista ja kanonista oikeutta opetettiin yliopis
toissa, myös muut oikeuslähteet olivat käytännössä merkittäviä ja 
osa niistä jopa kasvatti merkitystään jatkuvasti. Tällä on suuri mer
kitys, kun tarkastelemme varhaisen uuden ajan kehitystä. Mitä enem
män kansallisvaltiot myöhäiskeskiajalta lähtien voimistuivat, sitä 
merkittävämmäksi tuli kuninkaan säätämä oikeus. Samalla kaupun
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kien omien oikeusjärjestysten ja muiden partikulaarioikeuksien 
merkitys väheni. Täysin niiden merkitys ei kuitenkaan hiipunut var
haisella uudella ajallakaan.

Humanismi ja  oikeudellinen systematiikka

Varhainen humanismi haastoi 1300-ja 1400-lukujen Italiassa keski
aikaisten glossaattorien ja kommentaattorien tavan hyödyntää antii
kin lähteitä. Keskiaikaiset juristit eivät olleet kiinnostuneita antiikin 
lähteistä, lähinnä Corpus iuris civiliksestä, niiden kulttuuriarvon vuok
si. Tärkeätä ei esimerkiksi ollut selvittää, mikä useista kierrosta ol
leista käsikirjoituksista vastasi tarkimmin antiikin alkuperäislähteitä. 
Glossaattoreille ja kommentaattoreille oli tärkeämpää, että käsikir
joituksista valikoitui yleisesti käytetyksi tekstiksi sellainen, joka toi
mi parhaiten keskiaikaisessa yhteiskunnassa. Humanistien suhde 
antiikkiin oli toisenlainen. Heille oli olennaista selvittää, miten asiat 
olivat todella olleet antiikissa. Tämä päti oikeudellisiin teksteihin yhtä 
hyvin kuin kirjallisuuteen tai muihin taiteisiin. Humanismi ajautui 
tästä syystä väistämättä hankaukseen oikeustieteen kanssa, samoin 
kuin aikakauden teologian ja filosofian. Filosofiassa humanismi mer
kitsi Aristoteleen (384-322 eKr.) syrjäyttämistä Platonin (427-347 
eKr.) tieltä keskeisenä auktoriteettina. Humanistiteologit taas pitivät 
tärkeänä Raamatun alkuperäisen heprean-ja kreikankielisen tekstin 
selvittämistä. Samalla tavoin myös juristien tuli humanistien mieles
tä palata alkuperäisille lähteille, adfontes.

Humanistijuristeille oli tärkeätä romuttaa keskiajan oikeustie
teen ikoneiksi nostettujen Franciscus Accursiuksen (1182-1260), 
Bartolus de Sassoferraton (1314-1357) ja Baldus de Ubaldiksen 
(1327-1400) auktoriteetti. Humanistioppineet irvailivat avoimesti 
keskiajan juristien huonoa latinaa. Se oli heidän mielestään korvat
tava kauniilla klassisella latinalla, jota esimerkiksi Cicero (n. 106 eKr. 
- 43 jKr.) oli käyttänyt. Oikeustieteen tuli suuntautua Corpus iuris 
civiliksen tekstikritiikkiin, toisin sanoen selvitettävä, minkälaista an
tiikin oikeus oli todella ollut. Humanistit olivat tässä mielessä histo
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riallisesti suuntautuneita. Historiallinen suuntautuneisuus merkitsi 
samalla vähäisempää kiinnostusta oikeuden käytännön tehtäviin.

Humanismin ongelma oli, ettei sen historiallinen suuntautu
neisuus auttanut käytännöllisten oikeudellisten ongelmien ratkaisus
sa. Tämän oikeustieteen perustehtävän keskiajan oikeustiede oli 
hoitanut mallikkaasti. Erityisesti Italiassa humanismin vaikutus 
oikeustieteeseen jäi vähäiseksi, ja siellä glossaattorien ja kommen
taattorien vanha tapa tehdä tiedettä piti pintansa. Vasta pitkähkön 
riitaisan rinnakkaiselon jälkeen humanismi alkoi 1400-luvun lopulla 
vaikuttaa oikeustieteen sisällä. Humanistisen oikeustieteen perusta
jana pidetään italialaista Andreas Aidatusta (1492-1550), jonka vai
kutus ulottui pian Ranskaan ja Alankomaihin. Humanismi vaikutti 
kaikkein merkittävimmin oikeustieteeseen juuri kahdessa viimeksi 
mainitussa maassa. Saksassa humanismin vaikutus oli suhteellisen 
vähäinen.

Humanistinen ajattelu vaikutti myös tapaan, jolla oikeustiede 
jäsensi kohteensa. Platon oli filosofiassaan erottanut näkyvän maa
ilman ideamaailmasta. Platonin ideaoppia soveltaen keski-ja uuden 
ajan taitteen humanistit ajattelivat, että oikeudessa tärkeintä olivat 
keskeiset ja ikuiset ideat. Nämä oli opittava tunnistamaan jo opiskelu- 
vaiheessa. Ideaoppi vaikutti oikeustieteen kehitykseen suuresti. Idea- 
opin eräs sovellus liittyi systematisointiin eli oikeudellisen aineksen 
järjestämiseen. Humanistit arvelivat, että Corpus iuris civiliksen esitys- 
järjestys vastasi ideaalista esitysjärjestystä huonosti. Sen tähden 
Justinianuksen lakikoosteen järjestys piti korvata sellaisella järjes
tyksellä, jossa Corpus iuris civiliksen säännökset oli järjestetty uudel
leen ja asiaperusteisesti.

Filosofihumanisteista ranskalaisen Petrus Ramuksen eli Pierre 
de la Rämeen (1515-1572) merkitys oikeudellisen systematiikan 
kehitykseen oli huomattava. Ramuksen ”dikotomisen metodin” 
perusajatuksen mukaan kaikki asiat oli jaoteltava niiden laadun 
mukaan luokkiin ja alaluokkiin. Ramuksen vaikutus oikeustieteeseen 
on ilmeinen esimerkiksi saksalaisella Johannes Althusiuksella (1557- 
1638). Samaan asioiden laadun mukaan systematisoivaan suuntaan 
etenivät sittemmin 1600-ja 1700-luvuilla sellaiset luonnonoikeus- 
filosofit kuin saksalaiset Samuel Pufendorff ja Christian Wolff (1679-
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1754). Varhaisen uuden ajan systematiikan tarkoitus oli didaktinen, 
toisin sanoen sen tarkoitus oli helpottaa tutustumista oikeusjärjes
tykseen. Systematisointi ei vielä alkuvaiheessaan sen sijaan tähdän
nyt oikeudellisten sääntöjen tuottamiseen. Tällaisen oikeutta luo
van systematiikan aika tuli vasta 1800-luvulla. Vasta 1800-luvun 
käsitelainoppineet ajattelivat, että oikeusjärjestelmä oli periaattees
sa aukoton ja siitä voitiin johtaa oikeussääntö jokaiseen mahdolli
seen tilanteeseen.

Humanismista kummunneet oikeuden systematisointipyrki- 
mykset vaikuttivat oleellisesti siihen, että Corpus iuris civilistä ei enää 
varhaisella uudella ajalla pidetty samalla tavoin ehdottoman auk- 
toritaativisena oikeuslähteenä kuin keskiajalla. Corpus iuris civilis oli 
tästä huolimatta edelleen tärkeä lähde, ja siihen perustuva oikeus
tiede takasi erityisesti yksityisoikeuden alueella eurooppalaisen yk
sityisoikeuden yhtenäisyyden koko varhaisen uuden ajan.

Rationalistinen luonnonoikeus ja  valistus

Oikeustieteen kehityksen suuret linjat ovat aina yhteydessä paitsi 
politiikkaan ja talouteen myös filosofiaan ja kulttuuriin yleisemmin. 
Oikeustieteeseen vaikutti varhaisella uudella ajalla filosofis-kulttuu- 
risista suuntauksista humanismin lisäksi merkittävimmin rationalis
tinen tieteenfilosofia. Se muokkasi oikeustiedettä tavalla, jolla on 
ollut kantavuutta tähän päivään asti.

1600-ja 1700-luvut olivat rationalistisen eli klassisen luonnon
oikeuden kulta-aikaa.

Kartesiolaisuus, ranskalaisen Rene Descartesin (1596-1650) 
tieteenfilosofia yleisenä tieteenfilosofiana horjutti keskiajalta periy
tynyttä auktoriteettiuskoa rajusti. Matematiikasta oli tehtävä kaikki
en tieteiden metodin esikuva. Tieteen tuli perustu yksinkertaisille ja 
kokemusperäisesti koetelluille aksioomille, joista muut tieteelliset 
väittämät oli johdettava logiikan sääntöjen mukaan deduktiivisesti. 
Vaikka Descartes ei soveltanutkaan oppiaan oikeustieteeseen, ylei
nen tieteenkuvan muutos muutti oikeustiedettä. Rationaalisessa 
luonnonoikeudessa alettiin etsiä yleisiä periaatteita, joista muut
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oikeussäännöt oli voitava johtaa järjestelmällisesti. Skottilainen ju
risti James Stair (1619-1695) kysyi, "eikö oikeustiede voisi, tai eikö 
sen pitäisi, olla rationaalinen tieteenala, jossa johtopäätökset tehtäi
siin periaatteista,, (1681). Samaan tapaan ranskalainen Jean Domat 
(1625-1696) järjesti teoksessaan Les lois civiles dans leur ordre naturel 
(1694) oikeudellista maailmaa. Domat’n mukaan oikeudellinen ai
neisto oli järjestettävä "asioiden luonnon” mukaan. Rationalismi vai
kutti siis tässä kohden samaan suuntaan kuin humanismi oli vaikut
tanut: rationalistiset luonnonoikeusoppineet kehittivät oikeudellista 
systematiikkaa edelleen. Rationaalinen luonnonoikeus irtautui lopul
lisesti Corpus iuris civiliksen esitysjärjestyksestä.

Oikeustieteen suhde oikeussääntöjen esittämisjärjestykseen oli 
siis humanismin ja rationalismin vaikutuksesta muuttunut. Samalla 
suhde yksittäisiin teksteihin muuttui. Säännöksiä ei esitetty tekstissä 
enää justiniaanisessa muodossaan, vaan kirjoittajan itsensä muotoi
lemina. Corpus iuris civiliksen tekstikohdille varattiin paikka korkein
taan alaviitteissä. Yhä tärkeämmäksi tuli säännösten esittäminen jär
jestelmänä, systeeminä. Saksalaisessa oikeustieteessä Wolff vei rati
onaalisen luonnonoikeustieteen systeemikehittelyn huippuunsa 1700- 
luvun alkupuolella, ja hänen vaikutuksensa 1700- ja 1800-lukujen 
vaihteen niin sanottuihin luonnonoikeuskodifikaatioihin oli suuri.

Rationaalinen luonnonoikeus jatkoi kuitenkin samalla luonnon
oikeuden vanhaa perinnettä. Luonnonoikeudessa oikeuden voimas
saoloa arvioidaan jotain oikeuden ulkopuolista hyväksyttävyys- 
kriteeriä vasten. Tällainen voidaan saada esimerkiksi jostakin muus
ta (uskonnollisesta tai eettisestä) normijärjestelmästä. Luonnon
oikeudella oli ollut merkittävä sija jo antiikin kreikkalaisessa oikeus
ajattelussa, ja Tuomas Akvinolainen (1225-1274) oli 1200-luvulla 
yhdistänyt antiikin luonnonoikeusperinteen kristilliseen teologiaan. 
Tässä muodossa luonnonoikeusajattelu jatkui varhaiselle uudelle ajal
le asti. Rationaalisessa luonnonoikeudessa luonnonoikeus johdettiin 
sen sijaan ihmisjärjestä.

Oikeuden voimassaolon perusta järkkyi ja uusiutui, kun luonnon
oikeus irtautui kristillisestä perustastaan ja siitä tuli rationaalista, 
ihmisjärkeen perustuvaa. Rationaalisesta luonnonoikeudesta tuli 
absolutistisen vakiomuodon filosofia. Luonnonoikeusoppineet 
Hobbesin tapaan perustelivat itsevaltiuden järkevyyttä vaihtoehto
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na sotaiselle luonnontilalle. Toisaalta luonnonoikeus sisälsi kumo
uksen siemenen: eräiden luonnonoikeusoppineiden vaatimus ihmis
ten myötäsyntyisestä tasa-arvosta toimi käyttövoimana 1700-luvun 
valistukselle sekä lopulta muun muassa Yhdysvaltain ja Ranskan val
lankumoukselle ja 1800-luvun demokratisoitumiselle.

Rationaalinen luonnonoikeus voidaan alkuvaiheessaan liittää 
kahteen nimeen, hollantilaiseen Hugo Grotiukseen (1583-1645) ja 
englantilaiseen Hobbesiin. Grotiuksen mukaan ihminen oli luonnos
taan järkevä ja sosiaalinen. Luonnonoikeus olisi Grotiuksen mukaan 
voimassa silloinkin, ”jos virheellisesti otaksuttaisiin, ettei Jumalaa 
ole olemassa.” Grotius perusti luonnonoikeudelliseen ajatteluunsa 
kansainvälisen oikeuden teoriansa. Valtiot olivat kuin luonnollisia 
henkilöitä siinä mielessä, että saattoivat solmia sopimuksia, omis
taa, loukata toistensa oikeuksia ja turvautua itsepuolustukseen. Nämä 
olivat luonnostaan oikeita, järkeviä lähtökohtia, jotka pätivät myös 
ihmisten kesken.

Hobbesille luonnonoikeutta oli sen sijaan olemassa ainoastaan 
valtioiden sisällä. Valtio oli olemassa siksi, että se oli seuraus ihmis
luonnosta, ja valtion antamat lait olivat itsessään luonnonoikeutta. 
Hobbes irrotti luonnonoikeuden perustelut näin kokonaan Jumalas
ta. Hobbesin lähtökohtana oli luonnontila, joka ilman yhteiskunta- 
sopimusta oli oleva "inhottava, julma ja lyhyt.” Luonnontilassa "ih
minen oli ihmiselle susi”. Jotta tällaisesta tilasta päästäisiin eroon, 
valta oli yhteisellä sopimuksella järkevää luovuttaa ruhtinaalle. Tä
män sanasta tuli Hobbesin mukaan laki, jota oli toteltava sen sisäl
löstä riippumatta. Toisin kuin Grotius, Hobbes ei siis asettanut 
luonnonoikeudelle sisällöllisiä edellytyksiä. Jos ruhtinas oli asetta
nut lain, se oli voimassa ja samalla luonnonoikeutta. Ollakseen voi
massa lain ei sen tarvinnut olla järkevä tai hyvä.

Myös Hobbesia seuranneet muut rationaalisen luonnonoikeuden 
edustajat aloittivat yleensä tarkastelunsa niin sanotusta luonnon
tilasta. Osa luonnonoikeusoppineista piti sitä historiallisesti totena, 
osa kuvitteellisena. Pufendorffin mukaan ihminen oli "yhteiskunnal
linen eläin” . Jokaisella ihmisellä oli oikeus ja velvollisuus turvata 
eloonjääntinsä ja puolustautua, mutta myös hyödyntää ruumiillisia 
ja henkisiä voimavarojaan. Toista ei saanut vahingoittaa, mutta jos 
näin tapahtui, vahingonaiheuttajan oli korvattava vahinko. Sopimuk
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set oli pidettävä. Ehkä merkittävintä oli, että vapaus ja tasa-arvo 
olivat Pufendorffin järjestelmässä perustavia periaatteita. Pufendorf- 
fin luonnonoikeusteoria oli siis jonkinlainen yhdistelmä Grotiusta ja 
Hobbesta. Valtio syntyi ihmisten sopimuksesta myös Pufendorffin 
mielestä, mutta luonnonoikeudellisen järjestelmänsä Pufendorff ra
kensi ihmisluonnon ominaisuuksien varaan. Yleisistä periaatteista 
Pufendorff johti yksittäisten oikeussääntöjen tasalle etenevän loogi
sen järjestelmän.

Rationaalinen luonnonoikeus tarjosi jo varhaisella uudella ajal
la mitä parhaimmat välineet oikeuspoliittiseen keskusteluun. Kan
sainvälisen oikeuden alueella rationaalisen luonnonoikeuden vaiku
tus oli varhaisin, ja juuri kansainvälisessä oikeudessa luonnon
oikeudesta tuli ensimmäisenä voimassa olevaa oikeutta. Valtiosään
nön alueella luonnonoikeus löysi sen sijaan ehkä kaikkein hedel
mällisimmän maaperän: yksilönoikeudet, kansansuvereenisuus, ruh- 
tinassuvereniteetti, uskonnonvapaus -  näitä ja monia muita keskei
sen tärkeitä kysymyksiä tarkasteltiin valistusajalla luonnonoikeu
dellisen argumentaation avulla. Yksityisoikeudessa rationaalinen 
luonnonoikeus merkitsi ennen muuta vapautusta roomalaisen oike
uden auktoriteetista, vaikka yksityisoikeuden säännökset periytyivät 
käytännön juridiikassa edelleen monessa yksityiskohdassa suoraan 
Justinianuksesta.

Rationaalinen luonnonoikeus ja sen poliittinen perillinen, va
listusajattelu, vaikuttivat voimakkaimmin rikosoikeuteen. Teon- 
kuvausten piti olla tarkkoja ja kielen kansantajuista. Oikeudellinen 
aines tuli järjestää systemaattisesti ja järkiperäisesti. Lainsäädäntö- 
tekniikalle asetettiin uudenlaisia vaatimuksia. Keskiaikaista tyyliä 
edustaneiden kertoilevien ja esimerkkitapauksia kuvailevien sään- 
nöstekstien sijaan alettiin suosia kattavia, selkeitä ja ymmärrettäviä 
säännöksiä.

Rationaalinen luonnonoikeus oli läheisessä yhteydessä 1600-ja 
1700-lukujen valistusfilosofiaan, jolla oli suuri vaikutus paitsi poliit
tiseen myös oikeudelliseen ajatteluun. Valistuksen oikeusfilosofeista 
tärkeimmät ovat englantilainen John Locke (1632-1704), ranskalai
set Charles de Montesquieu (1689-1755) ja Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778) sekä italialainen Cesare Beccaria (1783-1794). Viimek
si mainittuun palataan rikosoikeutta käsittelevässä luvussa tarkem-
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min. Muiden mainittujen filosofien vaikutus oli Beccariaa yleisempi. 
Locke, kuten Hobbes ja Pufendorff, lähti yhteiskuntateoriassaan 
yhteiskuntasopimuksesta. Toisin kuin Hobbesilla, se ei hänellä kui
tenkaan johtanut rajoittamattomaan hallitsijanvaltaan. Hallitsijan- 
valtaa rajoittivat vallanjako ja ihmisoikeudet. Yhteiskuntasopi
muksessa ihmiset eivät Locken mukaan luovuttaneet oikeuksiaan 
henkeen, vapauteen ja omaisuuteen hallitsijalle vaan ne säilyivät heillä 
ihmisoikeuksina. Korkeinta valtaa käytti parlamentti, joka sääti lait. 
Varsinaiseen demokratiaan Locke ei vielä ajatteluaan kehittänyt. Locke 
ilmaisee itsensä hieman epäselvästi, mutta kaikesta päättäen tarkoitti, 
että parlamentissa tuli olla edustettuna lähinnä maata omistava 
aateli.

Montesquieu kehitti vallanjako-oppia eteenpäin. Valta jakautui 
kolmeen osaan: lainsäädäntövaltaan, hallintoon ja oikeudenkäyttöön. 
Lainsäädäntövalta oli parlamentilla, hallintovalta hallitsijalla. Uutta 
oli tuomiovallan erottaminen lainsäädännöstä ja hallinnosta. Montes- 
quieun ajatuksena oli, että tuomioistuinten tuli tuomita ainoastaan 
lakien eikä hallitsijan tahdon mukaan. Vallan kolmijako-opin vaiku
tus nykypäivään asti on ollut suuri.

Ranskan suuren vallankumouksen (1789) filosofinen taustaisä 
Rousseau otti askeleen pidemmälle kohti demokratiaa. Parlamenttia 
ei hänen mukaansa tarvittu välittämään kansantähtoa vaan kansa 
saattoi vaikuttaa suoran demokratian kautta, kansankokouksissa. 
Näin saatiin esiin kansan "yleistahto”, joka tarkoitti, että kansan enem
mistö saattoi pakottaa vähemmistön tahtoonsa. Tämä oli oikein ja 
demokraattista, koska itse asiassa vähemmistö vain erehtyi siinä, mitä 
halusi. Jos vähemmistö olisi harkinnut perusteellisesti, se olisi pää
tynyt enemmistön kannalle. Rousseun kanta osoittautui kuitenkin 
liian radikaaliksi, ja 1800-luvun porvarillisen demokratian kannalta 
Locken ja Montesquieun ajattelulla oli lopulta enemmän merkitystä.

Rationalistinen luonnonoikeusajattelu ja valistuksen oikeus
filosofia eivät silti olleet käytännön juridiikkaa vaan oikeusfilosofiaa. 
Mikään tuomioistuin ei suoraan soveltanut Pufendorffin tai Locken 
ajattelua. Oikeusfilosofian merkitys ei välittynyt käytännön tuoma
reille ja arkipäivän oikeudenkäyttöön suoraan vaan lainsäädännön 
ja oikeusoppineiden kirjoitusten välityksellä. Tilanne oli hieman sa
manlainen kuiiLpikeusfilosofian suhde lainoppiin nykyäänkin. Rati
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onaalisen luonnonoikeuden oppineet eivät sitoutuneet kehitelmissään 
positiivisen oikeuden voimassaoleviin säännöksiin. Rationaalinen 
luonnonoikeus oli ideaalinen järjestelmä, ja rationaalisen luonnon
oikeuden hedelmät korjattiin täydessä määrin vasta rationaalisen 
luonnonoikeuden suurissa lakikodifikaatioissa 1700-ja 1800-luku- 
jen vaihteessa. Ennen tätä rationaalinen luonnonoikeus puhui nyky
tutkimuksen käsityksen mukaan eräällä tavalla käytännön arki- 
juridiikkaa edustaneen usus modernus pandectarumin ohi. Rationaa
linen luonnonoikeus oli, nykyterminologian mukaisesti, kriittistä 
oikeusfilosofiaa tai -politiikkaa, ei käyttöjuridiikkaa. Tästä syystä oli
si harhaanjohtavaa leimata koko 1600-ja 1700-luku rationaalisen 
luonnonoikeuden aikakaudeksi. Rationaalinen luonnonoikeus edus
ti tuona aikana vain yhtä, joskin tulevaisuuden ja oikeustieteen 1800- 
luvulla tapahtuneen modernisaation kannalta erittäin tärkeätä oikeus
ajattelun virtausta.

Usus modernus pandectarum -  varhaisen uuden ajan 
käyttöjuridiikkaa

1500-luvun alkupuolella italialainen keskiajalta periytynyt glossaat- 
torien ja kommentaattorien tapa tehdä oikeustiedettä (”italialainen 
tyyli” , lat. mos italicus) oli levittäytynyt vallitsevana tapana tehdä 
tiedettä suureen osaan keskistä ja eteläistä Eurooppaa. Vähitellen 
sen korvasi toisenlainen tapa soveltaa roomalaista oikeutta, usus 
modernus pandectarum, sananmukaisesti ”pandektien uusi käyttö” . 
Justiniaanisen Corpus iuris civiliksen Digesta-osaa kutsuttiin kreikan 
kielellä pandekteiksi. Usus modernuksesta tuli 1600-luvun ja 1700- 
luvun alkupuolen vallitseva käytännöllisen oikeustieteen suuntaus 
Euroopassa. Uusi näkemys levisi Italian lisäksi esimerkiksi Espan
jaan, Alankomaiden eteläosiin ja Saksaan. Ranskassa ja Hollannissa 
usus modernuksen vaikutuksesta tuli vähäisempi siitä syystä, että näillä 
alueilla mos italicus oli jo aikaisemmin joutunut humanistisen oike
ustieteen syrjäyttämäksi.

Usus modernusta voi parhaiten kuvata varhaisen uuden ajan 
peruslainopiksi, arkipäivän juridiikaksi, jonka merkitys tuomioistuin-
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ten ja käytännön lakimiesten kannalta oli kouriintuntuvin. Usus 
modernus oli pääasiallisin tapa, jolla Euroopan yhtenäisoikeutta ( ius 
commune) ja paikallisia oikeuksia työstettiin varhaisella uudella ajalla. 
Eri suuntaukset vaikuttivat toisiinsa. Kuten edellä selvisi, ensin hu
manismi ja sen jälkeen rationaalinen luonnonoikeus rapauttivat roo
malaisen oikeuden keskiaikaista auktoriteettiperustaa. Corpus iuris 
civilistä ei hylätty, mutta Justinianuksen lakikokoelman merkitys ei 
enää varhaisella uudella ajalla perustunut keisarilliseen auktoriteettiin 
vaan "kirjoitettuun järkeen” (lat. ratio scripta)y jota Corpus iuris 
civiliksen ajateltiin edustavan.

Usus modernus uudisti myös oikeustieteen opetusta. Samoin kuin 
oikeuden tieteellinen tutkimus myös oikeustieteen opetus oli ollut 
mos italicuksen kaudella sitoutunut Corpus iuris civiliksen mukaiseen 
jaotteluun. Erityisesti 30-vuotisen sodan jälkeen, 1600-luvun jälki
puolella, kansallinen lainsäädäntö oli kuitenkin lisännyt siinä mää
rin merkitystään, ettei Corpus iuris civilis ollut enää ainoa luonteva 
tapa järjestää opetusta. Paikallista oikeutta alettiin nyt myös opettaa 
yliopistoissa. Roomalaista oikeutta ei silti hylätty, ja siitä haettiin 
mallia paikallisten oikeuksien systemaattiseen esittämiseen. Opetuk
sen uudistamista helpotti, että oikeustiede otti 1600-ja 1700-luvulla 
aikaisempaa paremmin huomioon paikallisen oikeuden. Paikallisia 
oikeusjärjestyksiä ei enää ajateltu ainoastaan satunnaisiksi poikkea
miksi yhtenäisoikeudesta, vaan paikallisia oikeusjärjestelmiä alettiin 
yhä enemmän kehittää itsenäisinä systeemeinä.

Suurin osa tässä teoksessa jatkossa käsiteltävistä varhaisen uu
den ajan oikeussäännöistä on juuri usus modernuksen juridiikkaa. 
Seuraavaksi on tarpeen luoda katsaus tuon aikakauden oikeus
lähteisiin. Näin saadaan kuva siitä, millaisista lähteistä oikeustiede 
ammensi säännöksensä ja tulkintansa.

Oikeuslähteet: kohti säädänrtäisoikeuden ylivaltaa

Roomalaisen oikeuden merkitys eurooppalaisena yhtenäisoikeutena 
jatkui koko varhaisen uuden ajan. Yhtenäisoikeuden merkitys oli 
suurin Saksassa, jossa sitä tarvittiin yhtenäistämään muutoin haja-
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naisia oikeusoloja. Roomalaisella oikeudella oli suuri merkitys kui
tenkin myös niillä alueilla, joilla sen voimassaoloa positiivisena 
oikeutena ei tunnustettu, kuten Espanjassa 1600-luvun jälkeen ja 
Skandinaviassa. Jopa Englannissa, jossa perinteisesti on korostettu 
maan oikeuskehityksen riippumattomuutta mannereurooppalaisesta 
oikeudesta, ius communella on viimeaikaisessa tutkimuksessa osoi
tettu olleen suuri vaikutus.

Kanonisen oikeuden merkitys väheni keskiajan jälkeen olennai
sesti, mutta ei kuitenkaan niin totaalisesti kuin joskus on esitetty. 
Euroopan katolisilla alueillakin kansalliset oikeusjärjestykset kaven
sivat katolisen kirkon oman oikeuden toiminta-aluetta, mutta sille 
jäi edelleen merkittävä asema esimerkiksi avioliitto-oikeuden ja 
jäämistöoikeuden alueilla. Sen merkitys ei kuitenkaan enää katoli
silläkään alueilla perustunut paavin auktoriteettiin vaan tuomioistuin
käytäntöön ja hallitsijan suostumukseen. Protestanttisten alueiden 
kirkko-oikeuden muotoutumiseen katoliselta ajalta periytyneellä oi
keudella oli suuri merkitys. Kuten keskiajalla, myös varhaisella uu
della ajalla roomalainen ja kanoninen oikeus täydensivät edelleen 
toisiaan yleisenä oikeutena: jos roomalaisesta oikeudesta ei löytynyt 
ratkaisua oikeusongelmaan, käännyttiin kirkon oikeuden puoleen ja 
päinvastoin.

Yhtenäisoikeuden ja partikulaarioikeuksien ristiriidat ratkaistiin 
varhaisella uudella ajalla samaan tapaan kuin keskiajalla. Lähtökoh
tana oli paikallisen oikeuden ensisijaisuus. Olettama oli kuitenkin, 
etteivät paikalliset oikeussäännöt olleet yhtenäisoikeuden kanssa ris
tiriidassa. Paikallisia säännöksiä tulkittiin tästä syystä ahtaasti. On
gelmia aiheutui siitä, mitä paikallista oikeutta tuli soveltaa. Itses
tään selvää ei ollut keskiajalla, että olisi sovellettava tuomioistuimen 
sijaintipaikan lakia. Vielä nykyäänkään tuomioistuinmaan laki ei ole 
poikkeukseton lähtökohta kansainvälisiä kytkentöjä omaavissa 
yksityisoikeudellisissa asioissa.

Varhaisella uudella ajalla säädösteoria vakiintui ranskalaisen 
Bertrandus Argentraeuksen (k. n. 1590) teorian pohjalta pääpiirteis
sään seuraavanlaiseksi. Argentraeus jakoi säädökset kiinteistöjä ja 
ihmisiä koskeviin. Jos kysymys oli kiinteistöstä, tuli soveltaa sen 
sijaintipaikan lakia (lat. lex rei sitae), jos taas ihmisestä tai hänen 
omistamastaan irtaimesta esineestä, ratkaisevaa oli hänen koti-
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paikkansa laki (lat. lex domicilii). Esimerkiksi kiinteistöä koskevaan 
perintöriitaan sovellettiin siis kiinteistön sijaintipaikan lakia, aviolii
ton pätevyyttä tai henkilön oikeustoimikelpoisuutta koskevaan rii
taan taas henkilön kotipaikan oikeutta. Säädösten soveltamiselle oli 
vielä lisärajoitus: kiinteistöä koskevaa lakia sovellettiin ainoastaan 
sen valtakunnan alueella, jossa kiinteistö sijaitsi. Henkilöä koskeva 
laki oli sen sijaan ainakin teoriassa voimassa kaikkialla maailmassa. 
Jos firenzeläisen porvarin oikeustoimikelpoisuus kiistettiin Tallinnan 
raadissa eli paikallisessa alioikeudessa, asia tuli ratkaista Firenzen 
oikeuden mukaan, jonka sisällöstä porvarin piti kuitenkin esittää 
todisteet. Jos sen sijaan riideltiin Firenzessä sijaitsevasta kiinteistöstä, 
asiaan ei enää voitu soveltaa Firenzen lakia, koska Tallinnan alioikeus 
sijaitsi eri valtakunnassa kuin kiinteistö. Sijaintipaikan laki koski to
della vain kiinteistöä. Irtaimeen esineistöön sovellettiin niiden omis
tajan kotipaikan lakia. Lainvalintasäännöistä ei vallinnut ylipäätään 
täyttä yksimielisyyttä, ja poikkeuksia oli paljon. Esimerkiksi tes- 
tamenttiriitoihin sovellettiin yleensä testamentin tekopaikan lakia ja 
oikeudenkäyntimenettelyyn tuomioistuimen sijaintipaikan lakia (lat. 
lex f  ori).

Tapaoikeus oli varhaisella uudella ajallakin tärkeä oikeuslähde, 
vaikka sen ala säädännäisen oikeuden lisääntymisen myötä vastaa
vasti jatkuvasti kaventui. Tapaoikeuden painoarvo oli periaatteessa 
sama kuin säädännäisen oikeuden: tapaoikeus saattoi samalla ta
voin kuin paikalliset oikeusjärjestykset sivuuttaa yhtenäisoikeuden.

Paikalliset oikeusjärjestykset olivat alkaneet kasvattaa merkitys
tään monin paikoin jo sydänkeskiajalla, 1200-luvulla. Erityisesti Poh- 
jois-Italian kaupunkioikeudet oli saatettu kirjalliseen muotoon jo 
noihin aikoihin, samoin koko Sisiliassa voimassa ollut Liber Augustalis 
(1231). Kaupunkioikeudet pysyivät yleensä voimassa. Pyhässä 
saksalais-roomalaisen keisarikunnassa säädettiin varhaisella uudel
la ajalla jonkin verran koko keisarikunnan alueella pätevää oikeutta, 
josta mainittakoon esimerkkinä rikoslaki Constitutio Criminalis 
Carolina (lyhyemmin Carolina) vuodelta 1532. Suurin osa Saksan 
paikallisesta lainsäädännöstä kumpusi kuitenkin territoriotasolta. 
Näistä mainittakoon Saksin alueen jo keskiajalla kirjalliseen asuun 
saatettu oikeus, Sachsenspiegel, joka oli pätevää oikeutta edelleen.
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Oikeuslähteiden moninaisuus aiheutti varhaisen uuden ajan 
eurooppalaiselle tuomarille ongelmia, joiden ratkaisemiseksi oli kui
tenkin olemassa edellä kuvatun kaltaisia metodisia ohjeita. Tuoma
rin oli tunnettava yhtenäisoikeus ja paikallinen kirjoitettu oikeus. 
Kirjoittamattoman paikallisen oikeuden eli tapaoikeuden ja tuomio- 
istuinpaikkakunnalle vieraan kirjoitetun paikallisen oikeuden sisäl
lön selvittäminen oli sen sijaan näyttökysymys. Asianosaisen oli to
distettava tuomioistuimelle paikallisen oikeuden sisältö, jos hän sii
hen vetosi. Todistelussa sovellettiin muissakin asioissa käytössä ol
leita todistelusääntöjä. Oikeuden sisällöstä oli oltava toisin sanoen 
kahden todistajan lausunto tai asiakirjanäyttö. Ranskassa ja Alan
komaissa tämäkään ei riittänyt vaan vaadittiin 10 henkilön todistus 
siitä, että kysymys oli alueella yleisesti sovellettavasta oikeudesta. 
Todistusvelvollisuudella oli suuri merkitys etenkin keisarikunnan 
kaltaisella alueella, jossa paikallisia oikeuksia oli todella paljon.

Selvintä kehitys kohti kansallista oikeutta oli Ranskassa, jossa 
oikeustiede ja -käytäntö kehittivät 1600-ja 1700-luvuilla kuninkaan 
lainsäädännöstä ja roomalaisesta oikeudesta "Ranskan yhtenäisoikeu- 
den” (ransk. Droit Commun de la France). Ranskalaista oikeutta var
ten luotiin yliopistoihin professorin virkoja ja sitä kommentoivaa 
oikeustieteellistä kirjallisuutta alkoi ilmestyä. Espanjan kuningas Fi
lip V meni vuonna 1713 niin pitkälle, että kielsi roomalaisen oikeu
den voimassaolon valtakunnassaan kokonaan. On kuitenkin otetta
va huomioon, että roomalainen oikeus oli vaikuttanut espanjalaisen 
oikeuden sisältöön voimakkaasti jo 1200-luvulta lähtien. Tilanne oli 
samantapainen kuin Ranskassa, jossa roomalainen oikeus oli kansal
lisen oikeuden tärkeä rakennuselementti.
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3. YKSITYISOIKEUS: SÄÄTY-YHTEISKUNNAN RAJAT

A vio liitto : suvut, k irkot ja  valtio

Avioliiton oikeudellista sääntelyä varhaisella uudella ajalla ei voida 
ymmärtää ilman sääntelyn keskiaikaista perustaa. Eurooppalainen 
yhteiskunta oli perusolemukseltaan kristittyjen yhteisö. Tietyt asiat 
oli jätetty kirkon oman oikeusjärjestyksen, kanonisen oikeuden, 
säädeltäviksi. Avioliitto oli katoliselle kirkolle sakramentti ja siksi 
sääntelyn kohteista tärkeimpiä. Avioliitto oli samalla luonnon
oikeudellinen instituutio. Tämä tarkoitti, että ihmisen oli luonnollis
ta mennä sukukypsyyden saavutettuaan naimisiin. Avioliitossa oli 
hankittava lapsia, joita tuli hoitaa ja kasvattaa. Lasten, vanhempien 
ja suvun välille muodostui luonnollinen side, jolla oli merkitystä sil
loin, kun sairauden tai vanhuuden vuoksi tarvittiin apua. Luonnon
oikeuden mukaista oli, että lapset rakastivat vanhempiaan ja päin
vastoin. Avioliitto oli elinajan kestävä side, joka edellytti uskollisuut
ta ja keskinäistä tukea.

Myöhäiskeskiaikaisen kanonisen oikeuden mukaan laillisesti 
pätevän avioliiton saattoi solmia kahdella tavalla. Avioliitto oli sol
mittu pätevästi, jos kaksi lainmukaisen avioliittoiän saavuttanutta 
henkilöä ilmaisi ”nyt ja tässä” (lat. de praesenti) vapaaehtoisesti toi
silleen halunsa solmia avioliitto. Avioliitto oli pätevä myös silloin, 
kun kaksi lainmukaisen avioliittoiän saavuttanutta henkilöä ilmaisi 
tulevaisuutta varten (lat. de futuro) vapaaehtoisesti toisilleen halun
sa solmia avioliitto, jos tahdonilmaisu sittemmin vahvistettiin suku- 
puoliyhdynnällä. Tulevaisuutta varten annettu avioliittolupaus ei vielä 
merkinnyt lopullista avioliittoa. Lupauksen antaneet kumppanit saat
toivat siis antaa vastaavanlaisen lupauksen jälkeenpäin myös jolle
kulle toiselle. Jos toinen lupaus vahvistettiin sukupuolisuhteella, toi
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nen eikä ensimmäinen lupaus johti pätevään avioliittoon. Avioliiton 
solminen perustui siis molemmissa tapauksissa puolisoiden väliseen 
yksimielisyyteen. Muita seremonioita ei välttämättä tarvittu aviolii
ton laillisuuden varmistamiseksi. Kirkko vastusti opillaan perinteistä 
käsitystä, joka antoi sukujen mielipiteelle avioliittoa solmittaessa kes
keisen oikeudellisen merkityksen.

Keskiaikaisessa avioliittomallissa oli ongelmansa. Se mahdollis
ti niin sanotut salaiset avioliitot ja saattoi johtaa kaksinnaimiseen, 
kun avioliittoa ei ollut välttämätöntä solmia julkisesti. Koska van
hempien lupaa ei kanonisen oikeuden mukaan tarvittu avioliittoon, 
vanhempien ja luvatta naimisiin menneiden lasten välille sukeutui 
kahnauksia. Valtaosassa tapauksia ongelmia ei tullut, koska yleensä 
avioliitot solmittiin edelleen paikallisten perinteiden mukaisesti, kir
kon ja sukulaisten myötävaikutuksella. Kanoninen oikeus ei tätä es
tänyt, kunhan sen mukaisista avioliiton solmimisen vähimmäis- 
edellytyksistä ei tingitty.

1500-luvun uskonpuhdistus löi leimansa avioliitto-oikeuteen. 
Seuraavassa tarkastellaan ensin katolista, sitten protestanttista avio
liitto-oikeutta.

Katolisen kirkon Trenton kirkolliskokous (1563) tiukensi avio
liiton solmimisedellytyksiä. Miehen ja naisen tuli tästedes osoittaa 
yhteinen tahtonsa solmia avioliitto pastorin ja kahden todistajan läs
näollessa. Yksimielisyysedellytyksestä ei siis luovuttu, mutta siihen 
liitettiin todistelua helpottavia lisäedellytyksiä. Muotovaatimusten 
vastaisesti solmittu avioliitto oli mitätön. Trenton kirkolliskokouk
sen määräykset tulivat kuitenkin voimaan vain niillä alueilla, jotka 
erikseen hyväksyivät ne. Siinä määrin kanonisen oikeuden voima oli 
uudelle ajalle siirryttäessä heikentynyt. Tällaisia alueita olivat Italia, 
Espanja, Portugali, Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ka
toliset alueet ja Puola. Ranskassa saatettiin voimaan vieläkin tiukem
mat todistelusäännöt: pastorin siunauksen lisäksi pätevältä aviolii
ton solmimiselta edellytettiin neljää todistajaa.

Avioesteitä koskeva oppi oli kehitetty myöhäiskeskiajan kanoni
sessa oikeudessa pitkälle. Trenton kirkolliskokous hyväksyi keskiai
kaisen opin suuremmitta muutoksitta. Avioesteet voitiin jakaa kol
meen ryhmään. Ensinnäkin oli esteitä, jotka liittyivät aviokumppanin 
henkilöön. Avioliittoa eivät voineet solmia alaikäinen (kanonisen
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oikeuden mukaan alle 14-vuotias mies- tai alle 12-vuotias naispuoli
nen henkilö), eri uskoa tunnustava, seksuaalisesti kykenemätön, jo 
ennestään naimisissa oleva, naimattomuuslupauksen tehnyt eikä 
pappismies. Toisen ryhmän esteet liittyvistä puolisoiden väliseen suh
teeseen. Sukulaisuus tai lankoussuhde neljänteen polveen asti esti
vät avioliiton. Tällaisessa laskelmassa sisarukset edustivat ensimmäis
tä polvea, serkut toista, pikkuserkut kolmatta ja ”pikku-pikkuserkut” 
neljättä. Tällaisten sukulaisten tai heidän kanssaan naimisissa ollei
den kanssa ei saanut mennä naimisiin. Estevaikutus oli siis ulotettu 
todella pitkälle. Aikaisemman kihlatun sukulaisten kanssa ei voinut 
solmia avioliittoa, minkä lisäksi aviorikos esti tietyissä tapauksissa 
avioliiton solmimisen. Kolmanteen ryhmään kuuluvat avioesteet oli
vat sellaisia, jotka liittyvät virheelliseen tahdonmuodostukseen. Jos 
avioliittoon oli pakotettu, se ei ollut pätevä eikä myöskään, jos avio
liiton solminut oli erehtynyt puolison henkilöllisyydestä. Avioliitto 
oli mitätön, jos puoliso oli erehtynyt kumppaninsa yhteiskunnalli
sesta statuksesta niin, että oli luullut menevänsä naimisiin vapaan 
henkilön kanssa, mutta olikin nainut epävapaan.

Täydellistä avioeroa kanoninen oikeus ei tuntenut. Avioliitto 
saattoi loppua laillisesti kuoleman lisäksi ainoastaan mitättömäksi 
julistamisen johdosta. Asumuserotyyppinen divortium merkitsi fyy
sisen siteen katkeamista eli erottamista "pöydästä ja ruumiista” (lat. 
a mensa et thoro). Ruotsalaisessa oikeudessa puhuttiin 1600-luvulla 
vuode-ja pesäerosta. Aviovelkaa eli sukupuolisuhdetta ei voinut enää 
vaatia puolisolta. Henkisen siteen katsottiin säilyvän tästä huolimat
ta, eikä uusi avioliitto ollut mahdollinen. Sekä mies että vaimo saat
toivat hakea kirkolliselta tuomioistuimelta divortiumia. Sitä todella 
piti hakea: kanonistit varoittivat kristittyjä ottamasta tosiasiallista, 
vahvistamonta asumuseroa puolisostaan.

Asumuseron perusteena saattoi olla uskottomuus, julmuus tai 
hylkääminen. Siksi ajaksi, kun asia oli vireillä, tuomioistuin saattoi 
väliaikaisesti määrätä miehen maksamaan vaimolleen elatusapua. 
Divortiumin astuessa voimaan tuomioistuin tavallisesti määräsi elatus
avusta tarkemmin ottaen huomioon lasten tarvitseman elatuksen. 
Aviovarallisuuskysymyksiin kirkon tuomioistuimet eivät sen sijaan 
ottaneet yleensä kantaa, vaan puolison omaisuuden jakoon ja hallin
taan liittyvät ongelmat kuuluivat maallisille tuomioistuimille. Tiukat
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avioesteet tavallaan korvasivat puuttuvaa avioeroinstituutiota. Jäl
kikäteen saattoi olla mahdollista havaita tai tuoda julki sellainen 
esimerkiksi sukulaisuuteen liittynyt avioeste, josta avioliittoa sol
mittaessa ei ollut joko tiedetty tai josta oli haluttu vaieta. Avioliitto 
voitiin tällöin mitätöidä. Tulevaisuutta ja nykyhetkeä varten anne
tun avioliittolupauksen ero lievensi jonkin verran tiukkaa suhtautu
mista avioelämän päättämiseen. Pariskunta saattoi väittää, että oli 
edennyt yhteiselämässään vasta tulevaisuutta koskevaan avioliit- 
tolupaukseen, jota ei ollut täytetty sukupuolisuhteella. Tällaista väi
tettä oli vaikea todistaa vääräksi.

Uskonpuhdistusta seurasi protestanttisessa maailmassa muuta
man vuosikymmenen epävarmuuden vaihe. Kanoninen oikeus oli 
kadottanut voimassaolonsa perustan, mutta uutta avioliitto-oikeut
ta ei vielä ollut ehditty kehittää. Kun tilanne lopulta vakiintui, pro
testanttinen avioliitto-oikeus ei monin paikoin kovin ratkaisevasti 
eronnut katolisen kirkon oikeudesta. Myös protestanttisessa kirkko- 
oikeudessa puolisoiden välinen yksimielisyys avioliiton solmimises
ta oli ratkaisevan tärkeä. Samoin jako nykyhetkessä ja tulevaisuutta 
varten annettuun avioliittolupaukseen säilytti merkityksensä, joskin 
erottelun merkitys väheni suuresti. Avioliittoasioiden kontrolli tuli 
konsistorien, uusien kirkollisten tuomioistuinten, tehtäväksi.

Protestanttinen usko myös uudisti kirkko-oikeutta. Seuraavassa 
protestantismia käsitellään nimenomaan luterilaisuuden kannalta. 
Kuten katolisille myös protestanteille avioliitto perustui luonnon
oikeuteen: avioliitto suojeli sukupuolisuuteen liittyviltä synneiltä ja 
muodosti turvallisen kehyksen, jossa aviopuolisoiden keskinäistä rak
kauteen ja kunnioitukseen perustuvaa suhdetta voitiin vaalia sekä 
kasvattaa lapsia. Ehkä merkittävin muutos aikaisempaan oli, että 
kirkonmiehiltä ei enää edellytetty naimattomuutta. Lutherin mukaan 
ihminen oli liian heikko kyetäkseen torjumaan lihanhimoa, ja sitä 
paitsi perhe oli aivan liian tärkeä yhteiskunnallinen instituutio, jotta 
sitä olisi voitu heikentää edellyttämällä edes papistolta naimatto
muutta. Avioliitto ei luterilaisessa opissa ylipäätään ollut ihmiselle 
selibaattia huonompi ratkaisu, kuten katolinen kirkko oli opettanut.

Avioliitto ei ollut luterilaiselle sakramentti. Vaikka avioliitto oli 
pyhä, se oli ennen muuta maallisen yhteiskunnallisen elämän järjes
tämisen kannalta tarpeellinen instituutio. Avioliitto ehkäisi prosti
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tuutiota ja seksuaalista holtittomuutta. Avioliitto opetti rakkautta, 
itsekontrollia ja muita yhteiskunnan toimivuuden kannalta yleisesti 
hyödyllisiä hyveitä.

Koska avioliitto oli yhteiskunnallinen instituutio, sen oikeudelli
nen sääntely kuului maalliselle ruhtinaalle. Kirkon rooli säilyi teo
logisesti edelleen tärkeänä. Papiston tuli ohjata kristittyjä elämään 
avioliitossa Jumalan sanan mukaisesti, oli sitten kysymys aviosovusta, 
sukupuolielämästä tai perhe-elämästä muuten. Papiston tehtävänä 
oli ohjata avioliittoon aikovia tai eroa harkitsevia, ja papiston oli 
osallistuttava lasten kristilliseen kasvatukseen. Lainsäädäntöön kir
kon ei kuitenkaan pitänyt enää puuttua, sillä lakien antamisesta vas
tasi hallitsija.

Avioliiton epäsakramentaalista luonteesta seurasi merkittäviä 
johtopäätöksiä avioliiton pysyvyyden kannalta. Avioliitto ei luterilai
sessa teologiassa ollut tulevaan elämään ulottuva, ikuinen yhdysside 
puolisoiden välillä vaan maallisen elämän tarpeita varten solmittu 
liitto. Jos yhteys rikkoutui esimerkiksi hylkäämisen tai aviorikoksen 
vuoksi, avioliitto voitiin purkaa. Avioero nykyaikaisessa mielessä tuli 
mahdolliseksi.

Koska avioliiton ajateltiin tekevän ihmisen synnilliselle ja himoon 
taipuvaiselle luonnolle hyvää, luterilainen kirkko-oikeus poisti suu
ren joukon sellaisia avioesteitä, joiden ei katsottu perustuvan Raa
mattuun vaan ihmisten luomaan, katoliseen kanoniseen oikeuteen. 
Lutheria ja hänen seuraajiaan ärsytti tapa, jolla katolinen kirkko oli 
ottanut tavakseen hyvää korvausta vastaan myöntää erivapauksia 
erittäin tiukoista avioesteistä. Sola scriptura- eli "ainoastaan Raama
tun mukaan" -periaatteensa mukaisesti Luther katsoi, etteivät mo
net kirkon avioesteet perustuneet lainkaan kirkon pyhän kirjan sa
naan. Sukupuolinen kykenemättömyys oli luterilaisessa kirkko-oikeu
dessa avioeste, samoin kumppanin henkilöä koskeva erehdys. Sen 
sijaan siveyslupaus tai pappeus eivät enää estäneet avioliittoa. Kanoni
sen oikeuden tiukoista sukulaisuuteen liittyvistä avioesteistä pidet
tiin kiinni ainoastaan uskonpuhdistuksen alkuvaiheessa. Useissa pro
testanttisissa kirkkolaeissa määräyksiä lievennettiin niin, että vain 
avioliitto kolmanteen, toiseen tai ensimmäiseen sukulaispolveen kuu
luvan suunnitellun kumppanin kanssa kiellettiin.
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Luterilaiset teologit ja oikeusoppineet eivät pitäneet kanonistien 
jaottelua nyt ja vastaisen varalle annettuun avioliittolupaukseen Raa
mattuun perustuvana. Lutherin mukaan tällaiset jaottelut olivat 
"narrinpeliä”, jota kanonisen avioliitto-oikeuden hienouksia ymmär
tämätön kansa ei tajunnut. Alkujaan Luther ajatteli, että avioliitto- 
lupauksia oli luterilaisessa ajattelussa vain yhtä laatua: lupaus tule
vaisuutta varten oli ilman seksuaalisuhdettakin yhtä sitova kuin nyt 
ja tässä annettu lupaus. Tulevaisuutta varten annettuakaan lupausta 
ei saanut rikkoa, ja jos sellaisen lupauksen antanut antautui sukupuoli
suhteeseen toisen kanssa, hän syyllistyi aviorikokseen. Luther antoi 
myöhemmin hieman periksi ja myöntyi ajatukseen, että tulevaisuut
ta varten annettu lupaus ei täysin vastannut nyt ja tässä annettua. 
Ajallisesti näiden kahden lupauksen oli kuitenkin seurattava toisi
aan mahdollisimman nopeasti.

Koska avioliitolle annettiin luterilaisessa ajattelussa selvästi yh
teiskunnallinen tehtävä, sekä sen solmimisen että purkamisen oli 
tapahduttava julkisesti. Taustalla oli ilmeinen pyrkimys kontrolloida 
avioliiton ulkopuolista syntyvyyttä. Samaan muotovaatimusten ko
rostamiseen vaikutti sekin, että tulevaisuutta varten annetut lupauk
set olivat sitovia. Toisaalta, kuten edellä havaittiin, myös katolisen 
kirkon avioliitto-oikeus siirtyi Trenton kirkolliskokouksen jälkeen 
muotovaatimuksia korostavaan suuntaan. Luterilaisessa avioliitto- 
oikeudessa korostettiin, että ennen sitovan avioliittolupauksen anta
mista kumppaneiden oli hankittava suostumus avioliittoon vanhem
miltaan tai sellaisten puuttuessa seuraavaksi lähimmältä vanhimmalta 
sukulaiselta tai muulta holhoojaltaan. Vaatimus seurasi luterilaisen 
opetuksen mukaan neljännestä käskystä, "kunnioita vanhempiasi”. 
Vanhempien tehtävänä oli arvioida avioliittohankkeen sopivuus ja 
laillisuus -  vanhemmat toimivat ikään kuin Jumalan sijaisina anta
essaan lupansa avioliitolle. Jos vanhemmat kuitenkin kielsivät lupansa 
ilman perusteita tai pakottivat lapsensa avioliittoon vastoin tämän 
tahtoa, he toimivat väärin. Tällaisissa tapauksissa lapsella oli Luthe
rin mukaan mahdollisuus hakea lupaa tuomioistuimelta. Jos lupa 
edelleen perusteitta kiellettiin, Luther kehotti avioliittoon aikovaa 
lasta hakeutumaan muille maille solmimaan avioliiton tai vain sol
mimaan liiton ilman lupaa.
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Kuten Trenton kokouksen jälkeinen kanoninen oikeus, myös lu
terilainen kirkko-oikeus edellytti avioliitolta kahta todistajaa. Kump
paneiden avioaikeista oli kuulutettava kirkossa, ja hanke oli rekiste
röitävä kirkonkirjoihin. Joidenkin kirkkolakien mukaan kirkollisten 
tai maallisten viranomaisten myötävaikutus oli tarpeen avioliittoa 
solmittaessa. Näin pyrittiin saamaan avioliitolle seurakunnan tuki 
sekä varmistamaan, ettei avioesteitä ollut ja etteivät muut henkilöt 
pyrkineet hankkiutumaan tulevien aviopuolisoiden kanssa suhteisiin. 
Käytännössä vain harvat protestanttiset kirkkolait pitivät ilman to
distajia solmittua avioliittoa automaattisesti mitättömänä, jos vain 
kuulutukset oli otettu. Yleensä mitättömyyden arviointi jätettiin tuo
mioistuimen harkintaan. Ilman vanhempien lupaa taikka kirkollis
ten tai muiden viranomaisten myötävaikutusta naimisiin menneitä 
kohtasi usein ankara rangaistus: eri alueiden kirkkolaeissa sala-avio- 
liitosta saattoi seurata sakkoja, vankeusrangaistus tai karkotus.

Avioliitto-oikeus perustui varhaisella uudSlla ajalla vielä paljos
sa keskiaikaiseen kanoniseen oikeuteen. Avioliittoa koskeva säänte
ly siirtyi kuitenkin yhä selvemmin kirkolta maalliselle vallalle. Mie
hen ja naisen suhde oli yhteiskunnallisesti tärkeä sääntelyn kohde, 
johon absoluuttiseen valtaan pyrkineet hallitsijat eivät voineet olla 
ulottamatta vaikutustaan.

Valistusajalla avioliittoa koskevat käsitykset alkoivat muuttua. 
Uskonnollisen suvaitsevaisuuden lisääntyminen ja valtion maallistu
minen johtivat väistämättä kirkkojen vaikutuksen vähenemiseen avio
liittoa koskevissa asioissa. Käytännössä tämä merkitsi, että avioliit
toa koskevat asiat siirtyivät kirkollisilta valtiollisille tuomioistuimille. 
Näin tapahtui esimerkiksi Preussissa vuonna 1749, ja Ranskan val
lankumous (1789) teki siviiliavioliitosta avioliiton perustyypin. Avio
liitto solmittiin näissä molemmissa tapauksissa edelleen kirkollisin 
muodoin, mutta papin ajateltiin toimivan nyt tehtävässään valtion 
virkamiehenä.
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Esineet: hallinta ja  omistus

Esineoikeuden näkökulmasta keskeisiä käsitteitä ovat hallinta ja 
omistus. Hallinnan voidaan usein ajatella ajallisesti edeltävän omis
tamista, sillä hallinnasta saattaa tietyin edellytyksin kehittyä omis
tusoikeus. Yhteiskuntarauha edellyttää, että esineiden hallintaa kos
kevat säännökset ovat suhteellisen selviä. On oltava säännöt siitä, 
millä edellytyksillä hallinta voidaan saavuttaa tai menettää. Muuten 
on vaarana tilanne, jossa epäselviä hallintatilanteita pyritään ratkai
semaan oman käden oikeudella.

Tosiasiallinen hallinta on eri asia kuin hallinta, jolle annetaan 
oikeudellista merkitystä. Tosiasiallisesti henkilön hallussa voi olla 
sellaisiakin esineitä, joiden haltija hän ei ole oikeudellisessa mieles
sä. Varkaan suhde varastamiinsa esineisiin selittyy tällä tavoin. Useim
pien yhteiskuntien oikeusjärjestyksissä oikeudellinen hallinta on ol
lut silti ainakin jossakin yhteydessä tosiasialliseen hallintaan. Oikeu
dellisesti suojatun hallinnan kannalta on nykyäänkin merkitystä sil
lä, kuka käyttää tosiasiallisesti maa-aluetta asumiseen tai viljelyyn. 
Aivan yksinkertaisilla säännöillä monimutkaisia hallintatilanteita ei 
kuitenkaan voida tyydyttävästi hallita. Harva kykenee tosiasiallisesti 
pitämään hallussaan kaikkea sellaista omaisuutta, joka kuuluu hä
nen hallintaansa. Kädet loppuisivat kesken, jos kaikkea omaisuutta 
pitäisi kuljettaa mukanaan. Huomiota onkin aikojen kuluessa ja vie
lä nykyäänkin kiinnitetty myös muihin seikkoihin, kuten hallinnan 
kestoon, hallinnan rekisteröintiin ja vilpittömään mieleen.

Antiikin roomalaisessa oikeudessa hallinnalla (lat. possessio) oli 
suuri merkitys. Hallinta oli eräs valtauksen edellytyksistä, ja valtaus 
oli toisin kuin modernissa yhteiskunnissa roomalaisille tärkeä tapa 
saada omistukseensa esimerkiksi maaomaisuutta. Omistusoikeutta 
koskevissa riidoissa vahvoilla oli se, jolla oli hallinta. Näin oli eten
kin silloin, jos muuta näyttöä omistusoikeudesta ei ollut. Hallinnan 
suojaa annettiin roomalaisessa oikeudessa vain yksinomaisen hallin
nan omaavalle. Tästä oli joitakin poikkeuksia, esimerkiksi pan- 
tinhaltija. Panttihan saattoi olla sen omistajan hallinnassa pantin- 
haltijan lukuun. Mitään yleistä esineen tai hallinnan määritelmää 
roomalaiset juristit eivät kehittäneet.
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Sydänkeskiajalla (1100-ja 1200-luvulla) hallinnan oikeus
suojaan alettiin kiinnittää korostuneempaa huomiota. Tämä liittyi 
ruhtinaiden yleisempään pyrkimykseen rauhoittaa alueitaan, sillä 
epäselvät hallinta- ja omistussuhteet olivat taipuvaisia lisäämään 
omankädenoikeuden käyttöä ja kahnauksia. Omistuksen ja hallin
nan eroa ei kuitenkaan määritelty selvästi, sillä läänitysjärjestelmään 
erottelu sopi huonosti.

Kanonisen oikeuden merkitys oli silti näissäkin asioissa suuri. 
Keskiajalla oikeudet jaettiin kanonistien kehittämän käsiteparin im  
in re -  ius ad rem avulla, sananmukaisesti käännettynä oikeus 
esineessä -  oikeus esineeseen. Im  in re viittasi kaikenlaisiin omistus-, 
käyttö-, perintö-ja muihin oikeuksiin. Näillä tarkoitettiin kaikkia sel
laisia etuisuuksia, joista oli pysyvää hyötyä, kuten virat ja läänin- 
herran oikeuden pitää tuomioistuimia tai periä vuokraa alustalai- 
siltaan. Im  ad rem -käsitteellä tarkoitettiin usein sopimusvelvoit
teeseen perustunutta oikeutta vastasuoritul&een, tavallaan im in re 
-oikeuden kehittymätöntä esiastetta. Im  ad rem saattoi kehittyä im  
in re -oikeudeksi. Esimerkiksi kauppasopimuksen tehneellä ostajalla 
oli vasta im  ad rem kaupan kohteeseen. Im  in re hänelle muodostui, 
kun esine oli luovutettu ja kauppa saatettu päätökseen.

Roomalaisesta oikeudesta oli periytynyt keskiaikaan useita eri 
tarpeisiin kehittyneitä kanteita, jotka oli tarkoitettu hallintansa me
nettäneen suojaksi. Keskiaikaisen kanonisen oikeuden kestävää an
tia oli hallinnan palautuskanne (lat. actio spolii), josta tuli yleisin 
oikeudellinen instrumentti hallinnan loukkaustapauksissa. Myöhäis
keskiajan legistit omaksuivat palautuskanteen kanonisteilta, ja var
haisella uudella ajalla siitä tuli yleinen Italian, Espanjan ja Saksan 
maallisten tuomioistuinten oikeuskäytännöissä. Actio spolii -kanne 
edellytti, että hallinta oli siirtynyt lailliselta hallitsijalta pois ilman 
lainmukaista syytä. Kanne oli paitsi omistajan myös muun haltijan, 
esimerkiksi maanvuokralaisen käytössä. Kanne oli loukatun kannal
ta hyvin käyttökelpoinen, koska sitä voitiin ajaa jokaista vastaan, 
joka piti kanteen kohteena ollutta esinettä oikeudettomasti hallus
saan. Ei siis pelkästään sitä vastaan, jolle hallinta oli ensi vaiheessa 
oikeudettomasti siirtynyt vaan myös sellaisia, jotka olivat saaneet 
hallinnan tämän jälkeen joko vilpillisessä tai vilpittömässä mielessä. 
Toisin sanoen sillä ei ollut merkitystä, oliko viimeksi mainittu siirron-
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saaja tietoinen siitä, että hallinta oli alunperin siirtynyt oikeudet
tomasti pois lainmukaiselta haltijalta.

Actio spolii -kanteella pyrittiin esineen palauttamiseen, ja kanne 
oli nostettava 30 (eräiden lakien mukaan 40) vuoden kuluttua hal
linnan oikeudettomasta siirtymisestä. Palautuskanne oli varhaiselle 
uudelle ajalle tyypillinen instituutio siinä mielessä, että se ei erikoi
sesti suosinut vaihdantataloutta antaessaan vahvan suojan hallin
nan menettäneelle myös tapauksessa, jossa uusi haltija oli vilpittö
mässä mielessä. 1800-luvulla, jolloin vaihdannan suoja nousi esine
oikeudenkin alueella tärkeäksi tavoitteeksi, palautuskanteesta hank
kiuduttiin eroon.

Varhaisen uuden ajan oikeus ei merkinnyt radikaalia murrosta 
suhteessa aikaisempaan hallintaa koskevaan oikeuteen. Näissäkin 
asioissa varhaismodernit juristit ottivat lähtökohdakseen roomalai
sen oikeuden siinä muodossa mihin keskiajan glossaattorit ja kom
mentaattorit olivat sen kehittäneet. Pitkän varhaismodernin ajan 
kuluessa hallintaa koskeva oikeusajattelu kehittyi kuitenkin myös 
etäämmäs keskiaikaisista juuristaan.

Varhaiselle uudelle ominainen instituutio oli niin sanottu sum- 
maarinen kanne (lat. summariissimum). Sen merkitys oli menette
lyllinen. Hallintaa koskevat riidat olivat usein mutkikkaita ja saattoi
vat kestää vuosia. Yhteiskuntarauhan kannalta oli eduksi, että oi
keudenkäynnin lopputuloksen ollessa avoinna asia oli jotenkin väli
aikaisesti ratkaistu. Niinpä tuomari saattoi lyhyen, summittaisen eli 
summaarisen tutkimuksen jälkeen antaa oikeudenkäynnin ajan kes
tävän väliaikaismääräyksen siitä, kenelle hallinta kuului. Menettely 
oli vapaampi kuin oikeudenkäynnissä yleensä. Kanteen ei ollut tar
peen olla kirjallinen, todistajilta ei otettu valaa ja näyttökynnys oli 
alhaisempi kuin yleensä. Väliaikaismääräys oli voimassa siihen asti, 
kunnes tuomioistuin antoi varsinaisen lopullisen päätöksensä. Sum- 
maarisella päätöksellä ei ollut lopullisen päätöksen sisältöä enna
koivaa merkitystä. Summaarisessa menettelyssä hallinnan väliaikai
sesti saanut saattoi menettää hallinnan lopullisessa päätöksessä. Tar
koitus oli ainoastaan rauhoittaa tilanne oikeudenkäynnin ajaksi ja 
estää omankädenoikeuden käyttö.

Hallinnan määrittely tuotti varhaismoderneille juristeille suuria 
ongelmia. Klassiseksi perusongelmaksi muodostui kysymys siitä, oli-
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ko hallinta pelkkä tosiasia vai oliko se juridinen oikeus. Ongelman 
ratkaisi vasta 1800-luvun merkittävin oikeustieteilijä, saksalainen 
Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) vuonna 1803 teoksessaan 
Recht des Besitzes. 1800-luvun alkuun mennessä maaomaisuuteen 
liittyvillä riidoilla oli Saksassa suuri käytännöllinen merkitys, joka 
innoitti pohtimaan varhaisen uuden ajan oikeustieteilijöiltä ratkai
sematta jäänyttä kysymystä hallinnan luonteesta ja määrittelystä. 
Savignyn mukaan hallinta oli sekä tosiasia että oikeus. Hän muotoili 
asian seuraavasti:

” ... on selvää, että hallinta on käsitteen alkuperäisessä mer
kityksessä pelkkä tosiasia: yhtä selvää on, että siihen kytkey
tyy oikeuksia. Näin hallinta on tosiasia ja oikeus yhtaikaa, 
nimittäin olemukseltaan tosiasian, seurauksiltaan oikeuden 
kaltainen ...”

Varsinaisesti vasta Savignyn perustama oikeustieteen historial
linen koulu erotti esineoikeuden velvoiteoikeudesta erilliseksi oi
keudenalaksi 1800-luvun alussa. Näin pitkälle varhaisella uudella 
ajalla ei vielä käsitemäärittelyssä päästy. Tästä huolimatta hallinta 
erotettiin yhä selvemmin omistuksesta. Hallinnan oikeussuoja laaje
ni vähitellen käsittämään myös muunlaisia oikeuden haltijoita kuin 
omistajan. Suojaa saivat nyt esimerkiksi erilaiset vuokralaiset. Yh
teiskunnassa, jossa valtaosa maanviljelyksestä tapahtui muulla kuin 
viljelijänsä omistamalla maalla, hallinnan suojalla oli merkitystä.

Entä omistusoikeuden kehitys? Antiikin roomalaisessa oikeudes
sa oli ensimmäisenä kehitetty yksinomainen omistusoikeus juridisena 
käsitteenä. Omistaja saattoi yksin määrätä omaisuudestaan vapaasti 
ja rajoituksetta sekä tässä elämässä esimerkiksi sopimuksin tai 
lahjoituksin että kuolemansa varalta testamentilla. Roomalaiset ke
hittivät omaisuuden suojaksi joukon kanteita, jotka keskiajan ja var
haisen uuden ajan välityksellä ovat jättäneet pysyvän perinnön ny
kypäivään asti. Bartolus muotoili omistuskäsitteen 1300-luvulla 
seuraavasti: ”Se on oikeutta määrätä täydellisesti aineellisesta esi
neestä, jollei laki jostakin syystä erikseen kiellä määräämisvaltaa.” 
Määritelmä ei ollut kovin tarkka, mutta toisaalta keskiaikaiset 
omistussuhteet olivat perin toisenlaiset kuin antiikin Roomassa. On 
tarpeen jälleen korostaa, että läänityslaitos soveltui roomalaisen oi
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keuden kategorioihin huonosti. Sitä varten keskiajan juristit kehitti
vät maaomaisuutta varten omintakeisen ratkaisun. Lääninherralla 
katsottiin olevan yliomistusoikeus eli omistusoikeus suppeassa mer
kityksessä (lat. dominium directum), kun taas vasallilla oli ali- 
omistusoikeus eli omistusoikeus laveassa merkityksessä (lat. domini
um utile).

Jako yli-ja aliomistusoikeuteen piti pintansa varhaisella uudel
la ajalla. Sen lisäksi kehittyi toinen merkittävä omistusoikeuden ra
joitus, sääntöperintö, joka luotiin espanjalaisessa oikeudessa 1400- 
luvulla ja levisi sittemmin myös muualle Eurooppaan. Sääntöperintö 
tunnetaan myös nimillä majoraatti ja fideikomissio, ja sen tarkoitus 
oli säilyttää maaomaisuus jakamattomana suvun hallussa. Instituu
tio oli monin paikoin Eurooppaa aatelin yhteiskunnallisen aseman 
perustan, maaomaisuuden, turvaamisen kannalta tärkeä. Useimmis
sa Euroopan osissa majoraatti olikin ainoastaan aatelin käytettävis
sä. Sääntöperinnön haltijalla oli sääntöperinnön alaiseen omaisuu
teen täysi omistusoikeus (sekä dominium directum että dominium 
utile), mutta hänellä ei ollut oikeutta myydä tai lahjoittaa kyseistä 
omaisuutta eikä määrätä siitä testamentilla. Koko suvun hallussa ol
lut omaisuus ei välttämättä ollut majoraatin alaista vaan osa saattoi 
olla vapaammin luovutettavissa. Sääntöperintö perustettiin yleensä 
testamentilla, joskus sopimuksella.

Kun actio spolii oli hallinnansuojakanne, omistusta suojattiin 
roomalaisesta oikeudesta periytyneellä rei vindicatio -kanteella. Se 
oli hallintansa menettäneen omistajan kanne tosiasiallista haltijaa 
vastaan. Jos A oli lainannut B:lle aasinsa peltotöitä varten, ja B oli 
myynyt aasin edelleen C:lle, A saattoi vaatia aasin luovuttamista ta
kaisin itselleen rei vindicatio -kanteella. Merkitystä kanteen hyväksy
misen kannalta ei ollut sillä, tiesikö C, ettei B:llä ollut aasiin omistus
oikeutta.

1800-luvulla käsitys omistusoikeudesta muuttui kohti absoluut
tista, rajoittamatonta omistusoikeutta. Tähän oli monta syytä. Jako 
yli- ja aliomistusoikeuteen ei ollut enää tarpeellinen, koska lääni- 
tyslaitos oli menettänyt merkityksensä. Lisääntyneen taloudellisen 
vaihdannan intressissä oli, että kansalaiset saivat mahdollisimman 
rajoituksettomasti määrätä omaisuudestaan: myydä, ostaa, vaihtaa 
ja pantata. Omistusoikeudesta oli tästä syystä tarpeen tehdä mah
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dollisimman täydellinen, absoluuttinen. Tasa-arvon ja demokratian 
ulottuminen yhä laajempiin kansalaisryhmiin merkitsi, että omistus
oikeudesta tuli perusoikeus. Liberaalissa valtioideologiassa ajateltiin, 
että valtiovallan tuli puuttua omistusoikeuteen mahdollisimman vä
hän. Sopimusoikeuden kehitys on läheisessä suhteessa omistus
oikeuteen.

Sopimukset: tyyppipakosta yleiseen sopimusoikeuteen

Sopimukset ovat aina olleet kaupankäynnin ytimessä. Ilman niitä 
kaupankäyntiä ei voida ajatella. Niin kauan kuin on velvoittauduttu 
sopimuksin, lainsäätäjä on joutunut ottamaan kantaa siihen, missä 
määrin ihmisiä on ohjattava erilaisten sääntöjen avulla suhtautumaan 
sopimuksiin vakavasti. Oikeusjärjestyksen eräs päätehtäviä on aina 
ollut tuottaa oikeudellista ennustettavuutta ja oikeusturvaa, ja en
nustettavuus on taloudellisten suhteiden häiriöttömän toiminnan 
kannalta erityisen tärkeä. Sopimuksiin, ainakin tietyntyyppisiin so
pimuksiin on siksi aina liitetty jonkinlaisia muotovaatimuksia tai muita 
takeita siitä, että sopimus on yleisen edun kannalta mielekäs.

Myös moderni oikeus kiinnittää huomiota muotoseikkoihin: 
kiinteistönkauppa on tehtävä kirjallisesti eikä ajoneuvoa saa rekiste
röityä ilman kirjallista luovutussopimusta. Talous-ja yhteiskuntaelä
män vakaus ja esimerkiksi uskonnollisten ja moraalisten koodistojen 
ylläpito ovat saattaneet edellyttää sopimusten sääntelyä ja rajoitta
mista, kun taas talouselämän joustavoittamisen tarve on toisaalta 
johtanut kehitystä yhä vapaampaan sopimusoikeuteen. Vaikka his
toriallisen kehityksen suuri linja on johtanut kohti sopimusoikeuden 
vapautumista, täysin vapaaksi sopimusten solminen ei ole muuttu
nut koskaan. Sopimusoikeuden perusta oli keski- ja varhaisella uu
della ajalla -  ja on paljolti vielä nykyäänkin -  antiikin roomalaisessa 
oikeudessa, joten tarkastelu on syytä aloittaa siitä.

Antiikin roomalaista oikeutta luonnehti tiukka tyyppipakko- 
periaate. Tämä tarkoitti, että ainoastaan sellaiset sopimukset saivat 
tuomioistuimissa oikeussuojaa, jotka oli solmittu tietyllä tavalla.
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Sopimukset jaettiin velvoittautumisperusteen mukaan reaali-, verbaa
li-, litteraali- ja konsensuaalisopimuksiin.

Reaalisopimukset edellyttivät sopimuspuolten yksimielisyyttä ja 
esineen hallinnan luovutusta. Reaalisopimuksia olivat laina, talletus 
ja panttaus.

Verbaalisopimuksista tärkein oli stipulatio, rituaalisin muodoin 
solmittu suullinen sopimus. Stipulatiossa tuleva velkoja kysyi suori
tukseen velvoittautuvalta muodollisen kysymyksen, esimerkiksi 
"lupaatko antaa minulle 10 000 sestertiusta” (lat. sestertium decem 
milia mihi dari spondesne?), johon velvoittautuva osapuoli vastasi 
"lupaan” (lat. spondeo). Molempien osapuolten oli oltava läsnä 
yhtaikaisesti. Suullisesti esitettyjen kysymyksen sekä vastauksen piti 
seurata toisiaan välittömästi ja niiden sisällön oli vastattava toisi
aan. Kysymyksessä käytetyn teonsanan oli toistuttava vastauksessa 
(lat. spondesne - spondeo). Stipulatio oli käyttöalaltaan hyvin laaja: 
stipulation avulla saattoi velvoittautua mihin tahansa muuten lu
valliseen suoritukseen.

Litteraalisopimusta luonnehti muodollinen kirjaamistoimi, jon
ka velkoja teki kirjanpitoonsa velallisen suostumuksella. Stipulatiolle 
tyypillisiä vuorosanoja tai tavaran luovutusta ei tällöin tarvittu.

Jälkimaailman kannalta merkittävimmät roomalaisoikeudelliset 
sopimukset olivat konsensuaalisopimuksia. Ne teki sitovaksi vapaa
muotoisesti ilmaistu tahtojen yhtyminen, johon ei tarvinnut liittyä 
esineen luovuttamista (kuten reaalisopimukseen) tai määrämuotoa 
(kuten stipulaatioon tai litteraalisopimukseen). Konsensuaalisopi
muksia olivat kauppa (lat. emptio venditio), vuokra (lat. locatio 
conductio), yhtiösopimus (lat. Societas) ja toimeksianto (lat. manda- 
tum). Kauppa- ja yhtiösopimuksen yksityiskohtiin ei ole mahdolli
suutta eikä tarvettakaan tässä yhteydessä syventyä. Niiden keskei
nen sisältö on periytynyt nykypäivään asti niin, että myös juridiikkaan 
tarkemmin perehtymätön lukija ymmärtää välittömästi mistä suurin 
piirtein on kysymys. Samoin on toimeksiantosopimuksen laita. Toi
meksiantoja annetaan nykyisin tyypillisesti esimerkiksi asianajajille, 
kiinteistönvälittäjille ja pankkiiriliikkeille.

Locatio conductio käännetään joskus vuokrasopimukseksi, mut
ta käännös on kaikkea muuta kuin täsmällinen. Locatio conductio
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kattaa nimittäin erittäin laajan alueen moderneista vuokrasopimuk
sista työ-ja urakkasopimuksiin. Roomalaisen logiikan mukaan meis
tä hyvinkin erilaiselta vaikuttavia sopimustilanteita yhdisti se, että 
joku "asetti” (lat. locare) eli antoi toiselle tosiasiallisen määräysval
lan jossakin suhteessa; toinen puolestaan ”vei” (lat. conducere) ase
tetun esineen tai työvoimaansa vuokraavan ihmisen konkreettisesti 
mukanaan, pois. "Varsinaisessa” vuokrasopimuksessa annettiin esi
ne (esimerkiksi orja) käytettäväksi tai tuoton ottamista varten. Työ
sopimuksessa työntekijä antoi määräysvallan työvoimaansa. Työ- 
urakkasopimus on hankalin ymmärtää, sillä siinä osat eräällä tavalla 
vaihtuvat: "vuokranantaja" ( locator) antoi "vuokralaiselle” (conduc- 
tor) esineitä, joka vei ne mukanaan ja kohdisti niihin työsuorituk
sen. Käytännössä tämä saattoi tarkoittaa esimerkiksi saviruukkujen 
korjaamista. Kun varsinaisessa vuokrasopimuksessa ja modernissa 
oikeudessa työsopimuksessa luokiteltavassa sopimuksessa siis locator 
sai korvauksen conductorilta, urakkasopimuksessa maksava osapuo
li oli locator.

Vaikka antiikin roomalaiset vielä pitivät kiinni locatio conducäon 
yhtenäisyydestä, keskiajan eurooppalaisessa yhtenäisoikeudessa 
esinevuokraa, työsopimusta ja työurakkaa koskevat määräykset al
koivat eriytyä. Tämä heijastui terminologiaan: alettiin käyttää ilma
uksia locatio conductio rei (esinevuokrasopimus), locatio conductio 
operarum (työsopimus) ja locatio conductio operis (työurakkasopi- 
mus). Terminologia siirtyi varhaisen uuden ajan usus modernukseen.

Sopimuksia, jotka eivät kuuluneet edellä selostettuihin kate
gorioihin, kutsuttiin jo antiikin roomalaisessa oikeudessa nimellä 
pactum nudum, alaston sopimus. Ne olivat lähtökohtaisesti kanne- 
kelvottomia. Tyyppiesimerkki kannekelvottomasta sopimuksesta oli 
vaihto (lat. permutatio). Sitä koskevalle sopimukselle ei periaattees
sa saanut oikeussuojaa. Jos A oli vaihtosopimuksen perusteella luo
vuttanut B:lle orjan, mutta B ei luovuttanutkaan vaihdossa sopimuk
sen mukaisesti kahta härkää, tuomioistuin ei voinut määrätä B:tä 
suoritukseen. Tämä johtui siitä, ettei vaihtosopimus kuulunut mi
hinkään suojattuun sopimustyyppiin. Orjansa A kyllä sai takaisin. 
Alaston oli myös esimerkiksi sopimus, jolla A lupasi maksaa B:lle, 
jotta tämä vetäisi hevosensa pois kilpailuista.
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Glossaattorit alkoivat nimittää Corpus iuris civiliksestä löytyviä 
kannekelpoisia sopimustyyppejä "vaatetetuiksi” sopimuksiksi erotuk
sena alastomista sopimuksista. Myöhäisantiikin sekä erityisesti sy
dän- ja myöhäiskeskiajan kehittyneempään talouteen ja kauko- 
kauppaan tiukat muotomääräykset, esimerkiksi vaatimus sopimus
puolten yhtaikaisesta läsnäolosta, soveltuivat yhä huonommin. 
Justinianuksen aikana käytännön oikeuselämän paineita lievittämään 
oli jo kehittynyt melkoinen määrä uusia kannekelpoisia alastoman 
sopimuksen lajeja. Keskiajalla kasvaneen kaukokaupan sopimus
käytäntöön tyyppipakko soveltui entistä huonommin. Yleistä sopimus
oikeutta ja yhtä vapaamuotoista sopimuksen käsitettä oli silti vaikea 
luoda. Ilmiö on tyypillinen ja ilmentää oikeustieteen konservatiivista 
luonnetta. Aikanaan kehitetyt oppirakennelmat saattavat säilyä pit
kään vaikka ne ovat jo aikoja sitten menettäneet käytännön merki
tyksensä.

Keskiajan kanonistien oikeustiede oli innovatiivista, kuten tä
mänkin teoksen luvuista käy ilmi. Teoreettisia läpimurtoja tehtiin 
myös sopimuksen yleisen sitovuuden suuntaan, ja kanonisteille 
erottelu kannekelpoisiin ja kannekelvottomiin sopimuksiin alkoi jo 
1300-luvulla olla menneisyyttä. Kanonistit olivat vähäisemmässä 
määrin roomalaisen oikeuden perinteeseen sitoutuneita kuin legistit, 
ja heidän oikeudellinen lähdepohjansa oli laajempi, ainakin vielä 
1100-ja 1200-lukujen glossaattorikoulukuntaan verrattuna. Tämä 
kaikki helpotti uusien oikeudellisten ratkaisujen löytymistä ja ennak
koluulotonta omaksumista. Tärkein syy kanonistien haluun suoda 
myös alastomille sopimuksille oikeussuojaa löytyi kristinuskosta. 
Jumalan edessä, näin ajateltiin, kaikki lupaukset olivat yhtä sitovia 
riippumatta siitä, missä muodossa ne oli annettu. Alaston sopimus 
oli yhtä hyvä kuin vaatetettu. Paavi Gregorius IX:n (paavina 1227- 
1241) vuonna 1234 antamassa kanonisen oikeuden kokoelmassa Liber 
extra kanonistien perusidea kiteytettiin nykyajan suomalaiselle laki
miehelle ehkä tunnetuimpaan latinankieliseen oikeudelliseen sanon
taan: paeta sunt servanda, sopimukset on pidettävä.

Oppi sopimusten jaosta alastomiin ja puettuihin ei silti vielä 
keskiajalla täysin väistynyt oikeusoppineiden teksteistä. Sopimus
oikeuden yleinen suunta oli kuitenkin sydänkeskiajalta lähtien sel
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vä: sekä kanonistit että legistit etenivät vääjäämättä kohti yhä ylei
sempää ja tyyppipakosta riippumattomampaa sopimusoikeutta. 
Tyyppipakon ulkopuolelle jäävään sopimukseen perustuvat riitai
suudet oli käytännössä kaikissa vähänkin merkittävimmissä tapauk
sissa mahdollista saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Uuden ajan rationaalisen luonnonoikeuden vaikutuksesta oppi 
alastomiin ja puettuihin väistyi viimein lopullisesti. Grotiuksen mu
kaan luottamus (lat. fides) oli kaiken oikeuden perusta. Sopimukset 
oli tämän vuoksi pidettävä niiden muodosta riippumatta. Pufendorffin 
mukaan taas ihmisen yhteisöllinen perusluonto edellytti kaikenlais
ten sopimusten kunnioittamista. Luonnonoikeusoppineille sopimus 
oli kaiken inhimillisen kanssakäymisen tärkeimpiä kulmakiviä.

Tyyppipakon tilalle kehittyi uudenlainen sopimussuhteiden va
kautta turvaava suojamekanismi. Se rakentui causan, sopimuksen 
perusteen käsitteen ympärille. Kaikilla sopimuksilla oli myöhäiskeski- 
aikaisten oikeustieteilijöiden mukaan oltava peruste. Se rinnastui 
pitkälti sopimuksen ratioon, järkevyyteen. Stipulation perusteen tuli 
ilmetä asiakirjasta, muut sopimukset olivat ”itse itsensä causoja” : 
vuokrasopimuksen peruste oli vuokraus, kauppasopimuksen ostoja 
myynti ja niin edelleen. Esimerkiksi Baldus ajatteli, että mikä tahan
sa järkevä sopimuksen solmimismotiivi kelpasi perusteeksi. Tällai
nen oli kysymyksessä, jos suoritus annettiin esimerkiksi tarkoitukse
na vaikuttaa suorituksen saajan toimintaan jollakin muulla tavoin 
kuin siten, että tämä tekisi vastasuorituksen. Sopimus saatettiin teh
dä esimerkiksi enemmän sovinnon eleenä tai tarkoituksella, että 
sopimuskumppani edistäisi sovinnon saamista aikaan toisen sopimus
kumppanin ja kolmannen tahon välillä.

Sopimusta ei tehnyt kannekelvottomaksi ainoastaan causan puut
tuminen. Tuomittava peruste tai sopimusperustetta koskeva erehdys 
aiheuttivat saman lopputuloksen. Väärä causa oli kysymyksessä, jos 
oli sovittu esimerkiksi palkkamurhasta; erehdys, jos toinen osapuoli 
luuli saavansa sopimuksen kohteen omistukseensa vaikka kysymys 
oli lainasta. Väärän causan ajatukseen perustuu myös nykyinen Suo
men oikeuden säännös, jonka mukaan niin sanottua mustaa kaup
pahintaa koskeva sopimus ei nauti oikeussuojaa. Mustalla kauppa
hinnalla tarkoitetaan kiinteistökaupassa kauppakirjaan merkityn hin-
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nan ylittävää kauppasummaa, ja järjestelyllä pyritään hankkimaan 
laitonta veroetua.

Oppihistoria ei kehity yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Sopimus
oikeuden kehitys on tästä harvinaisen selkeä esimerkki. On ilmeisen 
selvää, että sydän- ja myöhäiskeskiajan talouselämä edellytti huo
mattavasti joustavampaa ja vapaampaa sopimusoikeudellista väli
neistöä kuin antiikin roomalaisen oikeuden perinnöllä oli tarjota. 
Alastomien sopimusten kannekelvottomuus ei enää palvellut talous
elämän tarpeita. Tämä oli tärkeä syy siihen, että alastoman sopi
muksen tyyppejä jatkuvasti liitettiin kannekelpoisten sopimusten jouk
koon. Talouselämä ei kuitenkaan yksin muodosta sitä kontekstia, jossa 
oikeustiede kehittyy. Valtapolitiikalla ja esimerkiksi tieteensosio- 
logisilla tekijöillä saattaa olla merkityksensä. Kirkon tuomioistuimet 
kamppailivat vaikutusvallasta maallisten tuomioistuinten kanssa koko 
myöhäiskeskiajan. Konkreettisesti kiista koski sopimusasioiden osal
ta valalla vahvistettuja sopimuksia, sillä kirkko katsoi omaavansa 
tuomiovallan kaikkiin valaan liittyviin riitoihin. Maalliset tuomiois
tuimet eivät tätä läheskään aina ja joka paikassa hyväksyneet. Täl
laisessa tilanteessa on ymmärrettävää, etteivät sen enempää oikeus
tiede kuin -käytäntökään voineet aivan helposti kehittää yhtenäistä 
käsitystä siitä millaiset sopimukset olivat oikeudessa täytäntöön
panokelpoisia. Tähän liittyy kanonistien ja legistien tarve pitää toi
siinsa etäisyyttä -  näin siitä huolimatta, että legistit lainasivat 
kanonisteilta ideoita ja lähteitä ja varsinkin päinvastoin. Kuten edel
lä havaittiin, 1400-luvun lopulle tultaessa kanonistien ja legistien 
käsitykset olivat vaikeuksista huolimatta sulautuneet varsin yhtä
läiseksi käsitykseksi siitä, minkälaisissa erilaisissa tilanteissa muoto- 
vapaa sopimus sitoi.

Uuden ajan alussa ius communen käsitys sopimuksesta oli edellä 
kuvatun kehityksen jälkeen muotoutunut varsin yhtenäiseksi. Kes
kiajan juristien, erityisesti kanonistien ponnistelujen tuloksena uu
delle ajalle oli jäänyt perinnöksi yhtenäinen sopimusoikeus. Italian, 
Aragonian, Ranskan, Alankomaiden ja Pyhän saksalais-roomalaisen 
keisarikunnan oikeuskäytännössä kanonistien oppi omaksuttiin 
suhteellisen yhtenevässä muodossa 1500-luvulla ja 1600-luvun alus
sa. Käytännössä siis kaikki sopimukset, tyypistä riippumatta, hyväk
syttiin nyt kannekelpoisiksi.
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Myös oppi sopimuksen perusteesta, causasta, omaksuttiin yhte- 
näisoikeuteen. Varhaisen uuden ajan alussa ranskalaiset, espanjalai
set ja italialaiset oppineet pitivät opista kiinni, mutta 1600-luvun 
loppupuolen saksalaisessa ja alankomaalaisessa doktriinissa ei sen 
sijaan enää juurikaan toimittu causa-käsitteen avulla. Taustalla oli 
rationaalisen luonnonoikeuden vaikutus. Silti edelleen korostettiin, 
että sopimuksen piti olla "vakavamielisesti solmittu” . Itse asia ei siis 
muuttunut miksikään.

Periaatteessa roomalaisen sopimusoikeuden sopimustyypit oli
vat kaikki käytössä varhaisella uudella ajalla. Käytännössä erottelun 
merkitys kävi luonnollisesti vähiin sen jälkeen kun erottelu alastomiin 
ja vaatetettuihin sopimuksiin oli kuihtunut pois. Erityisesti antiikin 
roomalaisen oikeuden sopimustyypeistä stipulatio kadotti varhaisel
le uudelle ajalle tultaessa merkityksensä. Jo Justinianuksen aikana 
stipulatio oli käytännössä muuttunut kirjalliseksi oikeustoimeksi ja 
kadottanut pitkälti alkuperäisen suullisen luonteensa, vaikka suul
lisuudesta pidettiinkin yhä periaatteessa kiinni. Alkuperäisen sti- 
pulatiort katoaminen ja muuttuminen yhä enemmän kirjalliseen suun
taan on ymmärrettävää, koska kaupankäynti oli jo Justinianuksen 
aikana melkoisesti lisääntynyt ja mutkistunut. Sopimus laadittiin kir
jalliseen muotoon siksi, että asiakirjalla oli näyttöarvoa. Sopimus- 
asiakirja osoitti, mitä oli sovittu. On syytä ottaa kuitenkin huomi
oon, että uudella ajalla paikallinen lainsäädäntö edellytti monilla 
alueilla tietyntyyppisiltä sopimuksilta määrämuotoa. Esimerkiksi 
Skotlannissa säädettiin vuonna 1579, että ”erityisen tärkeistä asiois
ta” (engl. matters of great moment) oli sovittava kirjallisesti, minkä 
lisäksi läsnä oli oltava neljä todistajaa.

Sopimusoikeudellisesti ongelmallisia ovat tilanteet, joissa olo
suhteet muuttuvat olennaisesti sopimuksenteon jälkeen. Onko täl
löin pidettävä kiinni alkuperäisestä sopimuksesta vai voidaanko sen 
ehtoja muuttaa jälkikäteen? Ensin mainittu vaihtoehto tukee sopimus
oikeudellisten suhteiden vakautta ja ennustettavuutta, mutta saat
taa johtaa kohtuuttomuuksiin. Jälkimmäinen vaihtoehto pyrkii pois
tamaan kohtuuttomuudet, mutta voi vuorostaan aiheuttaa epävar
muutta, kun sopimukset eivät välttämättä säily kaikissa olosuhteissa 
voimassa. Antiikin roomalaiset juristit eivät sopimusehtojen muut-
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tamismahdollisuutta tunteneet, mutta keskiajan oikeus kehitti täl
laisia tilanteita varten niin sanotun clausula rebus sic stantibus -opin. 
Sen mukaan sopimus sitoi vain niin kauan kuin olosuhteet eivät muut
tuneet oleellisesti. Oletetaan, että myyjä on esimerkiksi sitoutunut 
toimittamaan ostajalle puuta kymmenen vuoden ajan käypään mark
kinahintaan eli kymmenen hopearahaa per motti. Kesken sopimus
kauden markkinahinta nousee sodan vaikutuksesta viisinkertaiseksi. 
Clausula rebus sic stantibus -oppia soveltaen tuomioistuin olisi saat
tanut katsoa, ettei myyjä ollut olosuhteiden olennaisesti muututtua 
enää sidottu sopimukseen.

Varhainen uusi aika oli luonnonoikeusopin vaikutuksesta clausula 
rebus sic stantibus -opin kulta-aikaa. 1800-luvulla, taloudellisen libe
ralismin kulta-aikana, opista jälleen luovuttiin. Clausula rebus sic 
stantibus -oppi soveltui huonosti 1800-luvun taloudelliseen liberalis
miin, jonka mukaan yksilö vastasi mahdollisimman pitkälle tekemi
sistään ja solmimistaan sopimuksista itse. Yksilö kantoi liberalistisen 
ajattelun mukaan sopimustensa seuraukset sekä hyvässä että pahas
sa. Varhaisella uudella ajalla yksilön tahdonvapauden korostus ei ollut 
vielä näin pitkällä.

Jäämistöoikeus: p erin tö jä  testamentti

Ihminen haluaa yleensä päättää, miten hänen omaisuutensa käy 
hänen kuoltuaan. Ilman oikeussääntöjä ei ole selvää, kenelle omai
suus kuoleman jälkeen siirtyy. Periaatteessa vaihtoehtoja on monia: 
ydinperheen jäsenet, sukulaiset, ystävät, tai esimerkiksi kyläyhteisö 
tai valtio. Ratkaisut tekee lainsäätäjä jäämistöoikeudellisen sään
nöstön avulla. Aina ja joka paikassa ei kuitenkaan ole ollut näin. 
Jäämistöoikeus edellyttää ihmiskuvalta kahta asiaa. Ihmisyksilö on 
ensinnäkin ymmärrettävä oikeuksien ja velvollisuuksien kantajaksi. 
Jos ihmisellä ei ole minkäänlaista henkilökohtaista omistusoikeutta, 
hänellä ei voi olla mitään siirrettävää. Toiseksi hänen tahdolleen on 
annettava oikeudellisesti sitova merkitys ei pelkästään suhteessa 
hänen elinaikanaan vaan myös kuolemansa varalta tekemänsä oikeus
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toimiin. Antiikin roomalaisilla edellä mainitut jäämistöoikeuden edel
lytykset olivat olemassa -  kansainvaellusten jälkeisessä, germaani- 
heimojen valtaamassa Euroopassa sen sijaan eivät.

Heimoyhteiskunnissa jäämistöoikeuden perusedellytykset yleen
sä puuttuvat, eikä jäämistöoikeutta synny. Esimerkiksi varhaiskeski- 
ajan germaaniheimoilla kaikki merkittävä omaisuus eli lähinnä maa
omaisuus kuului suvulle eikä sen yksityisille jäsenille. Sukuyhteisö 
ajateltiin ikuiseksi sukupolvien ketjuksi, johon kuuluivat paitsi sen 
elävät myös kuolleet ja vielä syntymättömät jäsenet. Yhden yksilön 
kuolema ei tällaisessa ajattelussa voinut olla omaisuuden kannalta 
tärkeä. Omaisuuden ei ajateltu koskaan siirtyvän kenellekään vaan 
se säilyi aina perheellä ja suvulla. Ihmiset vaihtuivat, omaisuus py
syi. Luonnollisesti myöskään testamenttia ei tunnettu.

Varhaiskeskiajan jälkeen tilanne alkoi jälleen muuttua, ja 
jäämistöoikeus alkoi kehittyä. Euroopan sydänalueilta sen laitamille 
levittäytynyt kirkko tarvitsi tuottavaa maaomaisuutta papistonsa toi
meentuloa varten. Eräs keino oli hankkia maata germaanisuvuilta 
sielunhoitoa vastaan joko lahjoituksen luonteisena tai testamentin 
avulla. Suvuissa herätti ymmärrettävää vastarintaa se, että niiden 
omaisuutta siirtyi kirkon haltuun ja sukujen ulottumattomiin. Kir
kon näkemys uhkasi germaanista, yhteisöllistä omistuskäsitystä ja 
romuttikin sen vähitellen. Prosessi oli pitkä, ja perinteinen omistus- 
käsitys murtui ratkaisevasti vasta sydänkeskiajalla, 1100- ja 1200- 
luvuilla. Jäämistöoikeus tuli mahdolliseksi.

Hieman ennen murrosta, 1000-ja 1100-lukujen vaihteessa, roo
malaisen oikeuden keskeisen koosteen Corpus iuris civiliksen tärkein 
osa, Digesta, oli otettu pala palalta uudelleen käyttöön sitä mukaa 
kun käsikirjoituksia oli löytynyt. Myöhäiskeskiajalla kehittyneen 
yhtenäisoikeuden perimysjärjestys perustui Corpus iuris civilikseen. 
Keskiaikaisten tulkitsijoiden ei ollut kuitenkaan helppoa saada sel
vää kuvaa roomalaisesta perimysjärjestyksestä Corpus iuris civiliksen 
perusteella, sillä Justinianuksen lakikooste jätti monet yksityiskoh
dat avoimiksi. Siinä oli myös paljon ristiriitaisuuksia.

Pääpiirteissään roomalainen perimysjärjestys oli Justinianuksen 
aikana kehittynyt seuraavanlaiseksi. Ensimmäisen perillisryhmän eli 
parenteelin muodostivat lapset, jotka jakoivat perinnön kokonaan 
pääluvun mukaan. Puoliso sai yhtä suuren osan kuin lapset. Jos
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perittävältä jäi puoliso ja kaksi lasta, perintö jaettiin siis kolmeen 
yhtä suureen osaan. Jos joku lapsista oli kuollut, hänen mahdolliset 
lapsensa tulivat hänen sijaansa. Puhutaan sijaantulo-oikeudesta, jota 
germaaniset oikeusjärjestykset eivät tunteneet. Jos leskenä kuolleella 
perittävällä oli ollut alunperin kolme lasta, joista yksi oli kuollut, 
kuolleen kaksi lasta saivat molemmat yhden kuudesosan. Jos lapsia 
ei ollut, perintö jaettiin toiseen perillisryhmään kuuluneiden kesken. 
Siihen kuuluivat perittävän vanhemmat, isovanhemmat ja täys- 
sisarukset sekä täyssisarusten lapset. Tässä ryhmässä etusija oli van
hemmilla. Jos heistä vain toinen oli jäljellä, hän sai kaiken. Jos kum
pikaan vanhemmista ei ollut elossa, sisarukset tai heidän lapsensa 
perivät, ja jos heitäkään ei ollut, isovanhemmat. Jos toisessakaan 
ryhmässä ei ollut lainkaan perillisiä, kolmas perillisryhmä jakoi omai
suuden. Kolmannessa ryhmässä perivät puolisisarukset tai heidän 
kuoltuaan ennen perittävää heidän lapsensa. Neljäs perillisryhmä 
muodostui muista sukulaisista. Ainoastaan verisukulaiset saattoivat 
siis ylipäätään periä. Jos sukulaisia ei ollut lainkaan, jäämistö lanke
si valtiolle. Lisäksi on pantava merkille, ettei sukupuolella ollut mer
kitystä Justinianuksen järjestelmässä. Naiset perivät siinä missä mie
het.

Myöhäiskeskiajan oppineessa jäämistöoikeudessa justiniaaninen 
järjestelmä otettiin lähtökohdaksi, mutta sellaisenaan sitä ei sovel
lettu osittain sen vaikeaselkoisuuden ja aukollisuuden vuoksi juuri 
missään. Paikallisia poikkeuksia oli runsaasti. Naisen asema ei ollut 
aina niin hyvä kuin Corpus iuris civilis antoi ymmärtää. Esimerkiksi 
italialaisissa oikeusjärjestyksissä naispuoliset sukulaiset suljettiin 
yleensä pois perinnöstä, jotta perheomaisuus säilyisi mahdollisim
man jakamattomana. Aragoniassa ja eräissä Itävallan osissa isovan
hemmat eivät perineet lainkaan, ja ranskalaisissa aatelissuvuissa van
hin poika sai perinnökseen sukutilan ja muita perillisiä suuremman 
osan muusta perinnöstä. Monissa osissa Ranskaa leskelle turvattiin 
käyttöoikeus tiettyyn osaan puolison omaisuudesta. Lesken asema 
oli usein paremmin järjestetty kuin Justinianuksen oikeudessa.

Antiikin Roomassa testamentti oli yleinen. Jäämistöt jaettiin jopa 
useammin testamentin perusteella kuin lakimääräisen perimyksen 
mukaan. Tasavallan lopulle eli suunnilleen nykyisen ajanlaskumme 
alkuun asti Roomassa vallitsi täysi testamenttausvapaus, ja laki
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määräiset perilliset voitiin syrjäyttää kokonaan. Tämän jälkeen ke
hittyi järjestelmä, jossa testamentista huolimatta vähintään neljän
nes jäämistöstä oli jaettava lakimääräisten perillisten kesken. Jus- 
tinianus kohotti lakimääräisille perillisille turvatun perintöosan kol
masosaan silloin kun kysymys oli perittävän lapsista ja puoleen 
jäämistöstä, jos lapsia oli vähintään neljä. Justinianuksen järjeste
lyissä ovat nykyisen suomalaisenkin lakiosasäännöstön juuret.

Rooman tuhon jälkeen testamentti oli kadonnut käytöstä ja pa
lasi käyttöön vasta sydänkeskiajalla, jolloin se palveli ensi vaiheessa 
ennen kaikkea kirkon etuja. Nyt, 1100-ja 1200-luvulla, kirkko otti 
testamenttiasiat kokonaisvaltaisesti hoitoonsa. Testamentti tehtiin 
kirkon hyväksi sielunhoidollisia palveluja vastaan, ja testamentteja 
koskevat riitaisuudet ratkaistiin kirkon tuomioistuimissa. Pian kirk
ko sai tässäkin asiassa maallisista vallanpitäjistä kovan kilpailijan, 
sillä paikallisissa maallisissa oikeusjärjestyksissä alettiin antaa pian 
testamenttioikeudellisia määräyksiä, ja maalliset tuomioistuimet puut
tuivat testamenttiasioihin. Uudelle ajalle siirryttäessä kirkko oli me
nettänyt vaikutusvaltansa testamenttioikeuden alalla maallisille val
lanpitäjille.

Varhaisen uuden ajan alun eurooppalainen testamenttioikeus 
perustui edelleen vankasti roomalaiseen oikeuteen. Yhtenäisoikeuden 
mukaan jokainen saattoi tehdä testamentin. Poikkeuksena olivat ala
ikäiset (alle 14-vuotiaat mies- ja alle 12-vuotiaat naispuoliset ala
ikäiset), mielisairaat, tuhlailuun syyllistyneet ja kuuromykät. Paikal
liset oikeussäännökset poikkesivat jälleen tässäkin asiassa usein 
yhtenäisoikeudesta. Esimerkiksi testamentin tekijältä vaadittu ikä 
vaihteli. Eräisiin rikoksiin, kuten koronkiskontaan, syyllistyneiltä oli 
saatettu evätä testamenttausoikeus.

Testamentille asetettiin yhtenäisoikeudessa pätevyysvaatimuk
sia. Jos niitä ei ollut noudatettu, testamentti voitiin julistaa esimer
kiksi lakimääräisten perillisten tai muiden testamentin saajien vaati
muksesta mitättömäksi. Testamentin tekijän oli itse määrättävä omai
suudestaan. Hän ei siis voinut testamentissaan määrätä omaisuuden 
jaosta päättämistä jonkun toisen tehtäväksi. Testamentti oli pitänyt 
laatia vapaasti ilman ulkopuolista painostusta. Testamentin muodon 
suhteen yhtenäisoikeuden tärkein lähde, Corpus iuris civilis, tarjosi 
useita vaihtoehtoja. Testamentti voitiin seitsemän todistajan läsnä
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ollessa tehdä suullisesti. Testaattori eli testamentin tekijä saattoi myös 
lausua viimeisen tahtonsa oikeuden pöytäkirjaan suullisesti tai an
taa sen oikeuteen kirjallisessa muodossa. Periaatteessa ruhtinaan vir
kamies saattoi ottaa vastaan testamentin ja rekisteröidä sen, mutta 
tämä oli käytännössä harvinaista. Testamenttausvapautta rajoitti 
edelleen lakiosasäännöstö, joka omaksuttiin Justinianuksen oikeu
desta sellaisenaan. Testamenttia saattoi vapaasti muuttaa tai sen saat
toi peruuttaa, mutta muutokset ja peruutukset oli tehtävä samassa 
muodossa kuin varsinainen testamentti.

Kanoninen samoin kuin paikallinen oikeus poikkesivat monin 
paikoin testamentin pätevyysvaatimusten osalta yhtenäisoikeudesta. 
Kanonisessa oikeudessa riitti seitsemän todistajan sijasta kaksi. Näin 
haluttiin helpottaa testamentin tekemistä kirkon hyväksi. Monien 
alueiden, esimerkiksi Kastilian ja Pyhän saksalais-roomalaisen keisa
rikunnan lainsäädännön mukaan todistajien edessä lausuttu testa
mentti piti antaa samalla notaarin edessä, jolloin todistajia tarvittiin 
vähemmän. Ajatuksena oli, että koska notaari kirjasi testamentti- 
lausuman asiakirjaan, todistajia ei ollut tarpeen olla Justinianuksen 
lainsäädännön edellyttämää seitsemää. Kaupungeissa testamentti oli 
usein mahdollista antaa raadin edessä. Kuten havaitaan, kysymys oli 
monissa tapauksissa ainoastaan pienehköistä muutoksista tai täy
dennyksistä yhtenäisoikeuteen, johon omaksutut tärkeät roomalais- 
oikeudelliset periaatteet esimerkiksi testamenttausvapaudesta, tes- 
tamentinteon pakottomuudesta sen pätevyyden ehtona ja lakiosasta 
olivat yleisesti voimassa.

Testamentti valtasi keskiajalla alaa ensin kaupungeissa, jossa 
etenkin maaomaisuuden merkitys oli vähäisempi kuin maaseudulla. 
Varhaismodemin yhteiskunnan sosiaalinen rakenne aiheutti jäämistö
oikeuteen omat rajoituksensa. Varhaismodernille jäämistöoikeudelle 
tyypillinen instrumentti oli edellä mainittu fideikomissio eli sääntö- 
perintö. Siinä perittävä antoi määräyksiä siitä, kenelle perintö- 
omaisuuden tuli siirtyä ensimmäisen perinnönsaajan jälkeen. Perin- 
nönsaajan kädet olivat toisin sanoen sidotut, eikä hän voinut esimer
kiksi testamentata omaisuutta itse valitsemalleen henkilölle. Perin
nön kulku saatettiin näin määrätä useaksi sukupolveksi eteenpäin.

Rationaalisen luonnonoikeuden edustajat eivät merkittävästi 
kritisoineet usus modernuksen jäämistöoikeutta. Enemmänkin käy-
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tiin teoreettista keskustelua siitä, missä määrin jäämistöoikeuden 
instituutiot ja periaatteet oli johdettavissa järjen avulla, luonnon
oikeudesta. Yksityiskohtiin ei voida tässä mennä. Preussin, Itävallan 
ja Ranskan rationaaliset luonnonoikeuskodifikaatiot omaksuivat pää
piirteissään yhtenäisoikeuden jäämistöoikeudelliset ratkaisut.
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4. JULKISOIKEUS: MODERNIN VALTION KEHYKSET

Julkisoikeus syntyy modernin valtion myötä

Julkisoikeus, ius publicum, on varhaisen uuden ajan oikeustieteen 
omaperäisintä antia. Julkisen vallankäytön alaan kuuluvia asioita oli 
tosin käsitelty jo roomalaisessa oikeudessa. Ulpianuksen kuuluisan 
määritelmän (Digesta 1.1.1.2.) mukaan julkisoikeuden alaan kuului
vat ne asiat, jotka koskivat yhteistä etua, yksityisoikeuteen taas sel
laiset, joissa oli kysymys yksityisten henkilöiden intresseistä. Roo
malaiset eivät kuitenkaan olleet erityisen kiinnostuneita oikeuden
alojen systemaattisesta määrittelystä. Heidän pääasiallisin huomionsa 
kiinnittyi muutenkin yksityisoikeuden alueelle.

Keskiaikaisessa oikeustieteessä keskusteltiin sen sijaan paljon 
esimerkiksi keisarin ja paavin vallan rajoista. Näillä kysymyksillä oli 
suuri käytännöllis-poliittinen merkitys. Keskiajalla oikeudenalat ei
vät olleet kuitenkaan yliopistollisessa opetuksessa eriytyneet toisis
taan. Corpus iuris civilistä ei ollut jaoteltu esimerkiksi yksityis-, julkis- 
ja rikosoikeuteen vaan jaottelu oli modernista näkökulmasta epä
systemaattinen. Vieläkin tärkeämpi syy julkisoikeuden eriytymät- 
tömyyteen keskiajalla oli, että feodaaliyhteiskunnassa julkis-ja yksi
tyisoikeuden raja oli ylipäätään epäselvä. Järjestelmä perustui hen
kilökohtaisiin lojaalisuussuhteisiin. Jaetun omistusoikeuden järjes
telmässä ruhtinas käytti omistamallaan alueellaan niitä valtaoikeuk
sia, jotka varhaisella uudella ajalla siirtyivät absolutistiselle hallitsi
jalle, kuten esimerkiksi tuomiovaltaa. Keskiajan yhteiskunnallis-po- 
liittisessa tilanteessa ei kenelläkään tullut edes mieleen erottaa 
julkisoikeutta ja yksityisoikeutta. Läänitysjärjestelmän mutkikkaita 
suhteita kuvasi paremmin feodaalioikeus. Se saattoi terävämmin
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pureutua keskiaikaisesta yhteiskunnasta kummunneisiin käytännön 
oikeusongelmiin.

Keskiajan yhteiskuntaa ohjasi ennen kaikkea uskonnollinen 
maailmankuva, mutta lisäksi paikallisyhteisöjen, kaupunkien kilto
jen, kauppiastapojen, ritarikulttuurin ja monien muiden alakult
tuurien normatiiviset järjestelmät olivat tärkeitä. Uudelle ajalle tul
taessa näiden alakulttuurien merkitys väheni, kun poliittinen valta 
keskittyi ylöspäin ja uskonnollisen maailmankuvan merkitys väheni. 
Seurasi normatiivinen vaje, eräänlainen arvotyhjiö, jota täyttämään 
tulivat rationaalinen luonnonoikeus -  ja julkisoikeus.

Uusi oikeudenala ei koskaan synny sattumalta. Saksalainen 
oikeushistorioitsija Michael Stolleis lähtee siitä, että kaikilla yhteis
kunnallisilla järjestyksillä on tarve jonkinlaiseen normijärjestelmään: 
uskonnolliseen, tapakulttuuriseen, moraaliseen tai oikeudelliseen. 
Erilaiset normijärjestelmät voivat vaikuttaa yhtaikaa tai toisiinsa 
sekoittuneina. Jos yhteiskuntaa koossa pitävä normijärjestelmä ja 
sitä valvova järjestys horjuvat tai jopa romahtavat, voi seurata kaaos, 
joka vuorostaan pyrkii täyttymään uudella järjestyksellä. Nyky
päivästäkin löytyy esimerkkejä tällaisesta. Italian valtion heikko ote 
Sisiliasta on viime vuosiin asti ollut kouluesimerkki, jossa rikollis
järjestöt ovat tulleet paikkaamaan valtion jättämää aukkoa omine 
normijärjestelmineen.

Stolleis erottelee kolme syytä, jotka aiheuttivat julkisoikeuden 
eriytymisen sekä yliopistolliseksi oppialakseen että poliittis-diplomaat- 
tisen toiminnan työkaluksi varhaisella uudella ajalla. Ensimmäinen 
oli politiikan itsenäistyminen uskonnosta. Politiikka oli tosin alkanut 
maallistua jo keskiajalla, eikä politiikka ollut täysin uskonnosta eril
lään vielä 1700-luvullakaan. Uskonnollisen hajaannuksen vuosisata, 
1500-luku, oli kuitenkin tärkeä käännekohta. Alueilla, joilla oli usei
ta kristillisiä kirkkokuntia edustettuina, politiikka maallistui kaikkein 
selkeimmin. Yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi poliittisen vallan oli 
omaksuttava uskonnollisiin kysymyksiin mahdollisimman puoluee
ton asenne, mikä edellytti muita kuin uskonnollisia suuntaviittoja 
poliittisen toiminnan avuksi. Paras esimerkki on Pyhä saksalais-roo- 
malainen keisarikunta, jonka valtiosääntö kehittyi 1500-luvun lopulla 
yhä selvemmin uskonnollisesti puolueettomaan suuntaan. Keisari-
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kunnan alamaisissa oli niin katolisia, luterilaisia kuin kalvinisteja. 
Julkisoikeudelle syntyi kysyntää.

Toinen tärkeä syy julkisoikeuden eriytymiseen oli modernin val
tion synty. Modernin valtion hallintokoneisto toimi eri logiikalla kuin 
keskiaikainen herruusjärjestelmä. Keskiajalla hallitsijan, läänin- 
herrojen ja vasallien suhde oli perustunut henkilökohtaiseen uskolli
suuteen. Uuden ajan alussa valta keskittyi eri puolella Eurooppaa 
samalla tavoin, ylöspäin. Suuria hallinnollisia yksiköitä ei ollut enää 
mahdollista ohjata ilman riittävää virkakoneistoa, jota taas ei käynyt 
ohjaaminen ilman lainsäädäntöä. Kirjoitetusta säädännäisoikeudesta 
tuli nyt keskeinen hallitsemisen väline, jonka levittäytymistä auttoi 
kirjapainopainotaidon keksiminen 1400-luvun puolivälissä.

Kolmas julkisoikeuden synnyn edellytys liittyi erityisesti Pyhään 
saksalais-roomalaiseen keisarikuntaan ja tekee ymmärrettäväksi sen, 
että juuri sen yliopistoilla oli tärkeä merkitys julkisoikeuden synnys
sä. Keisarikunnan tosiasiallinen merkitys väheni, mutta toisaalta sii
hen kuuluneet territoriot yhtenäistyivät sisäisesti. Sama kehitys koh
ti modernia valtiota, joka Ranskassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Eng
lannissa tapahtui valtioiden tasolla, tapahtui keisarikunnassa terri
torioissa. Valta keskittyi niissä kuninkaille, herttuoille, markiiseille, 
piispoille ja muille ruhtinaille. Juuri niissä, ei keisarikunnan tasolla, 
itsevaltius ja suvereniteetti toteutuivat niin pitkälle kuin toteutuivat. 
Keisarikunta jäi olemaan, tosin aina vuoteen 1806 asti, ainoastaan 
ylärakenteena. Keisarikunnalla ei ollut pääkaupunkia ja vain kevyt 
hallintokoneisto.

Satojen käytännössä suvereenien valtioiden olemassaolo keisa
rikunnan sisällä suhteellisen pienellä alueella ei voinut olla aiheutta
matta runsaasti oikeusongelmia, joiden ratkaisemiseen keskiajalta 
perityt instrumentit eivät enää riittäneet. Läänitysoikeus liittyi kes
kiaikaiseen feodaaliseen yhteiskuntajärjestykseen, joka oli uudelle 
ajalle tultaessa rapautunut. Kanonisen oikeuden mahdollisuudet rat
kaista uusia oikeusongelmia olivat uskonnollisen hajaannuksen jäl
keen puutteelliset. Corpus iuris civiliksen hajanainen julkisoikeudel
liseksi luonnehdittava aines vuorostaan liittyi jälkiklassisen ajan kei
sarikuntaan eikä voinut enää toimia. Eurooppalaisen yhtenäisoikeu- 
den ominta alaa oli yksityisoikeus, ei julkiseen valtaan liittyneiden
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oikeusongelmien selvittäminen. Tarvittiin uudenlaista, julkisoikeu
dellista ajattelua. Keisarikunnan tasolla oli kyettävä turvaamaan 
uskonrauha, territorioiden sisällä luomaan modernin valtion edel
lyttämät virkakoneisto ja verotus.

Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella korkeimpi
en oikeuksien, valtakunnankamarioikeuden ja valtakunnanhovi- 
neuvoston perustaminen 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa edisti 
politiikan oikeudellistumista. Aikaisemmin väkivaltaisesti ratkaistut 
keisarikunnan territorioiden väliset poliittiset kiistat ratkottiin nyt 
ainakin osittain oikeudellisesti korkeimmissa tuomioistuimissa. 
Julkisoikeutta tarvittiin poliittisten kiistojen ratkaisemiseen. Alku
vaiheessa ei kuitenkaan ollut aivan selvää, mille pohjalle julkisoikeus 
rakentuisi. Corpus iuris civilis oli keisarin ja hänen etujaan puolta
neiden juristien näkökulmasta useimmissa tapauksissa hyödyllinen 
rakennusaines, sillä se sisälsi paljon säännöstöä Rooman keisarinval
lan ajalta. Roomalaisen oikeuden ylivaltaa vastustivat ne julkis
oikeuden kehittäjät, jotka korostivat valtakunnansäätyjen asemaa ja 
keisarikunnan oman lainsäädännön merkitystä. Heidän mukaansa 
Justinianuksen oikeus oli syntynyt tyystin 1500-luvun oloista poik
keavassa tilanteessa. Totta oli, että myöhäiskeskiajalta lukien oli ker
tynyt runsaasti keisarikunnan omaa julkisoikeudelliseksi luonneh
dittavaa lainsäädäntöä, jonka varaan saatettiin rakentaa roomalai
sen oikeuden sijasta. Tällaisia olivat esimerkiksi vuodelta 1356 pe
räisin ollut Kultainen Bulla, joka sääteli keisarikunnan toimielinten 
välistä työnjakoa, sekä valtakunnankamarioikeutta ja valtakunnan- 
hovineuvostoa koskevat lait. Myöhemmistä julkisoikeuden alaan 
kuuluvista säädöksistä tärkeitä olivat esimerkiksi Augsburgin uskon
rauha (1555) ja Westafalenin rauhansopimus (1648). Uskonrauha 
soi protestanttisille ruhtinaille oikeuden toteuttaa uskonpuhdistus 
maillaan harkintansa mukaan -  kenen maa, sen uskonto (lat. cuius 
regio, eius religio). Westfalenin rauhansopimuksella tunnustettiin 
käytännössä valtioiden suvereenisuus.

Lopputuloksena kiistasta oli, että julkisoikeus kehittyi molempi
en suuntausten yhteisvaikutuksena. Laajentunutta säädöspohjaa ei 
enää voitu julkisoikeutta rakennettaessa sivuuttaa. Oli mahdotonta 
ajatella, että julkisoikeus olisi voinut perustua enää pelkästään Corpus 
iuris civilikseen. Keisarikunnan poliittinen rakenne oli huomattavan
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monimutkainen ja täysin erilainen kuin antiikin Rooman. Oikeustie
teen metodin uusi oikeudenala sen sijaan lainasi roomalaiseen oi
keuteen perustuneelta yksityisoikeudelta. Tämä oli eräänlainen it
sestäänselvyys, sillä kilpailevaa vaihtoehtoa ollut. Oikeustiedettä, 
myös julkisoikeutta, opetettiin ja kirjoitettiin latinaksi, Corpus iurisin 
kielellä.

Julkisoikeuden kehitykseen vaikutti myös kansallinen identiteet
ti, joka alkoi uuden ajan alussa herätä. Tämän asian merkitystä ei 
pidä kuitenkaan liioitella, sillä selkeästi muotoiltuna ideologiana 
nationalismi oli vielä kaukana 1800-luvulla edessäpäin. Varhaisen 
uuden ajan valtiot olivat vielä kaukana kansallisesti tai kielellisesti 
yhtenäisistä valtioista. Kieliolosuhteet kuvastavat hyvin tilannetta. 
1600-luvun Ruotsissa puhuttiin ruotsin kielen lisäksi ainakin suomea, 
tanskaa, viroa, saksaa ja lättiä. Ranskan kuninkaan valtapiiriin kuu
lui ranskaa äidinkielenään puhuvien lisäksi esimerkiksi oksitaanin, 
bretonin ja saksan puhujia. Espanjan kruunun hallitsemilla alueilla 
puhuttiin kastilian (espanjan) kielen lisäksi monia muita kieliä, esi
merkiksi katalaania, aragoniaa, italiaa ja galecoa.

Politiasäädökset: modernin valtion arki

Vielä varhaisella uudella ajalla oikeudellinen normisto jaoteltiin osit
tain tavalla, jota nykyajan perspektiivistä ei ole aivan helppo ym
märtää. Poliisi- eli politiaoikeus on varhaiselle uudelle tyypillinen 
ilmiö, jolle ei ole modernissa oikeudessa selvää vastinetta. Modernil
le ihmisille sana poliisi tuo mieleen järjestyksenpitoon ja rikosten 
selvittelyyn erikoistuneen viranomaishallinnon osan. Nykyajan po
liisilla on paljonkin tekemistä varhaismodernin politian kanssa, mut
ta samasta asiasta ei ole kysymys. Varhaismodernit politiasäännökset 
kattoivat erittäin laajan alueen. Ne saattoivat koskea niinkin erilai
sia kohteita kuin esimerkiksi yleistä turvallisuutta, rikollisuutta, ter
veyttä, puhtautta, järjestystä, ylellisyystarvikkeita, pukeutumista, hää- 
ja muuta yksityisjuhlia, kiertäviä musikantteja ja narreja, kerjäläisiä, 
rahaliikennettä, paloturvallisuutta, juopottelua, jumalanpilkkaa, 
notaarilaitosta, velkomusasioita, viiniä sekä mittoja ja painoja. Politian
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pääpaino oli siis hallinnollisissa kysymyksissä, mutta sääntelyn koh
teet ulottuivat monille muillekin nykyaikaisen oikeustieteen alueille 
kuin hallinto-oikeuteen, muun muassa rikos-, prosessi- ja yksityis
oikeuteen.

Alunperin poliisikäsite juontuu kreikan kielen politeia -sanasta. 
Kreikkalaisilla termin käyttöala oli laaja. Politialla viitattiin paitsi 
valtioon ja valtionhallintoon myös yleisemmin julkiseen elämään ja 
politiikkaan. Varsinaisesti politiasäännöksiä alettiin antaa myöhäis- 
keskiajalla ja uuden ajan alussa, ja silloin monesta lähteestä. Myö- 
häiskeskiaikainen kaupunki oli elämisen muotona uutuus, jonka 
järjestysongelmien hallinnoinnissa otettiin käyttöön oikeudellinen 
sääntely. Kaupungit olivat mittavia asutuskeskittymiä, ja säännöstöä 
tarvittiin niiden arkipäiväisen elämän järjestämiseksi. Kaupunki- 
politian säännökset käsittelivät esimerkiksi rakentamista, liikennet
tä, katujen puhtautta ja valaistusta, elintarvikkeiden jakelua, terveys
asioita, palontorjuntaa sekä anastamisrikoksia. Näihin elämän
alueisiin kohdistuneilla säännöksillä oli suuri merkitys kaupunkien 
arkipäivän sujuvuuden kannalta.

Myöhäiskeskiaika ja varhainen uusi aika synnyttivät siis uuden 
sääntelyn muodon, politiasääntelyn, jonka moderni valtio otti innok
kaasti käyttöönsä. Politian luonne muuttui uuden ajan alussa, kun 
kaupunkien merkitys väheni ja ruhtinaan valta lisääntyi. Universaa
lin keisariajatuksen heikentyminen ja uskonpuhdistus merkitsivät 
modernin valtion nousua ja itsevaltiuden kehittymistä. Politian pai
nopiste siirtyi kaupungeista laajempiin yksiköihin. Politiasta tuli nyt 
ennen muuta käsite, jonka avulla täydelliseen valtaan pyrkivän 
ruhtinaan vallankäyttö valtiollisessa ideologiassa järjestettiin.

Järjestyksen ja yleisen hyvinvoinnin edistäminen olivat ruhtinaan 
tehtäviä. Samalla tavoin kuin perheenisällä oli vastuu perheestään, 
ruhtinaalla oli vastuu valtakuntansa hyvinvoinnista. Ruhtinaan teh
tävä oli ajatella valtion parasta: pohtia oli hänelle väline ryhtyä toi
miin, joita kansakunnan etu edellytti. Ruhtinasabsolutismia pyrittiin 
oikeudellisen ideologian tasolla paitsi rakentamaan myös rajoitta
maan politian avulla. 1500-luvulla yleisen näkemyksen mukaan 
ruhtinaan valtaa rajoitti kolme ”fundamentaalilakia” : uskonto, oike
us ja pohtia. Itsevaltias ei ollut edes ideologisessa mielessä, käytän
nön mahdollisuuksien rajallisuudesta puhumattakaan, vapaa teke
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mään mitä hyvänsä. Hänen oletettiin toimivan uskonnon ja (luon
non) oikeuden sallimissa rajoissa sekä niin, että hänen toimintansa 
edisti yhteishyvää.

Vähitellen politiasäännökset alkoivat erottua yhä selvemmin 
oikeudelliseksi kokonaisuudeksi, ja itsenäisenä oikeudenalana poli- 
tiaoikeutta alettiin saksalaisissa yliopistoissa opettaa 1700-luvulta 
alkaen.

Varhaisen uuden ajan politiaa on tutkimuksessa yritetty ymmär
tää ainakin kahdesta eri näkökulmasta. Politiaa on pidetty välinee
nä, jonka avulla modernin valtion toiminta pyrittiin uuden ajan alus
sa oikeudellisesti järjestämään. Käytännöllisen herruuden edellyttä
mä byrokratia, merkantilistinen talouspolitiikka ja vakinaisen sota
väen hallinnoiminen edellyttivät pikkutarkkaa oikeudellista sääntelyä. 
Politiasäännösten avulla valtionhallinnon toimintaa voitiin yrittää 
järkiperäistää ja alamaisia kontrolloida tehokkaammin. Politiasään
nökset olivat eräs niistä välineistä, joilla ainakin pyrittiin rakenta
maan modernia valtiota. Pidättyväisemmän näkökulman mukaan 
pohtia pyrki ainoastaan vallitsevan olotilan säilyttämiseen tai jopa 
varhaisemman yhteiskunnallisen tilanteen palauttamiseen. Tlitkimus 
ei kuitenkaan ehkä vielä ole vielä edennyt niin pitkälle, että lopulli
sia johtopäätöksiä politian luonteesta tai vaikutuksista voitaisiin teh
dä. Selvää on, että politiasäädökset kuvastivat antajiensa yhteiskun
nallisen elämän ohjailuun liittyviä intressejä. Vaikka politiasäännöksiä 
ei aina käytännössä kovin hyvin noudatettu, sääntelyn voidaan silti 
sanoa perustuneen suunnitelmalliseen yhteiskuntapolitiikkaan.

Politian sateenvarjon alle mahtui aineksia useista myöhemmin 
1800-luvulla itsenäistyneistä tieteistä, ei pelkästään eri oikeustieteen 
haaroista vaan myös esimerkiksi kansantaloustieteestä, sosiologias
ta, tilastotieteestä, rahoitustieteistä, sosiaalipolitiikasta ja hallinto- 
opista. Voidaan sanoa, että politian alaan kuului eräällä tavalla kaik
ki sellainen tieto, mitä varhaisen uuden ajan valtio tarvitsi järjes- 
täytyäkseen. Politiasäädösten laadinta edellytti tarkkaa yhteiskun
nallisten ilmiöiden ja ongelmien havainnointia.

Pohtia oli tieteen kohteeksi liian laaja, jotta sen avulla olisi voitu 
ajan oloon hallita modernisoituvaa valtiota. 1700-luvun lopulla ja 
1800-luvun alussa eurooppalainen politiaoikeus alkoi rapistua reu
noiltaan ja kaventua alaltaan. Tieteen alat eriytyivät ja yhteiskunta
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tieteet syntyivät. Politian ydinalueeksi alkoi yhä selkeämmin hah
mottua yleinen järjestys ja turvallisuus. Politiaoikeudellisesta lain
säädännöstä ja ideologiasta johtaa näin kehityslinja moderniin polii- 
si-nimiseen viranomaisinstituutioon. Politiaoikeuden rauniolle syn
tyi 1800-luvulla myös moderni hallinto-oikeus.

Privilegiot: sääty-yhteiskunnan runko

Yliopistolain 27 §:n mukaan Helsingin yliopistolla on oikeus yhden 
apteekin pitämiseen Helsingin kaupungissa. Vain Helsingin yliopis
tolla on tällainen erioikeus, joskin viranomaiset voivat myöntää 
apteekkilupia muillekin tahoille. Apteekkierioikeus on jäänne var- 
haismodernista eikä edusta enää modernia lain säätämisen tapaa. 
Lainsäädäntö on nykyään voimassa yleisesti ja yhtäläisesti tietyllä 
alueella. Laki ei sen sijaan ole -  ainakaan periaatteessa -  eriytynyt 
esimerkiksi syntyperän, rodun tai sukupuolen mukaan. Tällainen 
käsitys laista on kuitenkin vasta 1800-luvun perua. Yleisesti kaikkia 
koskevasta kirjoitetusta laista tuli nykyiseen tapaan selvästi tärkein 
oikeuslähde vasta 1800-luvulla. Keskiajan ja varhaisen uuden ajan 
oikeus koostui paitsi yleisesti voimassa olleista laeista myös erilaisia 
yhteiskunnallisia ja ammatillisia ryhmiä sekä yksityishenkilöitä var
ten annetuista erioikeuksista eli privilegioista. Niitä oli kaikissa 
esimoderneissa yhteiskunnissa paljon, ja privilegiot kattoivat asialli
sesti laajan alueen. Privilegiot olivat kaikkialla Euroopassa keskiajal
ta 1800-luvulle asti keskeisen tärkeä, varsinaisen lainsäädännön kans
sa samanveroinen oikeudellinen instrumentti. Erioikeudet on välttä
mätöntä ottaa huomioon, jos haluaa muodostaa kuvan varhais- 
modernista oikeudesta.

Rooman valtakunnassa privilegiot tulivat käyttöön roomalaisen 
oikeuden klassisella kaudella (n. 100 eKr. - 200 jKr.). Jo antiikin Roo
massa privilegiot otettiin siihen käyttöön, joka niillä säilyi koko kes
ki-ja varhaisen uuden ajan. Keskiaikaisen näkemyksen mukaan eri
oikeuden saattoi antaa se, jolla oli oikeus antaa yleisiä lakeja. Kysy
mykseen saattoi tulla siis joko maallinen ruhtinas tai paavi. Sekä 
kirkolliset että maalliset hallitsijat olivat sidottuja lakiin, mutta he
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saattoivat tehdä siihen erioikeuksien avulla poikkeuksia. Kirkolliset 
privilegiot lisääntyivät huomattavasti 1100-ja 1200-luvuilla eli sa
maan aikaan, jolloin kirkollista lainsäädäntöä alkoi vyöryä Roomas
ta massiivisia määriä. Molemmat, sekä privilegiot että yleinen lain
säädäntö, kertovat kirkollisen keskusvallan järjestäytymisestä.

Erioikeuksien avulla rakennettiin säätyasemia ja pidettiin yllä 
sääty-yhteiskuntaa. Esimerkiksi kelpaa Englannin kuuluisa Magna 
Charta vuodelta 1215, jossa määriteltiin aatelissäädyn erioikeuksia. 
Magna Charta sääti esimerkiksi aatelisten oikeudesta ottaa osaa 
piispanvaaliin ja käydä kauppaa Lontoossa. Magna Charta otti kan
taa perintöoikeudellisiin kysymyksiin sekä siihen, millaisissa tapauk
sissa säädyillä oli oikeus nousta kuningasta vastaan.

Privilegiot oli tapana vahvistaa hallitsijanvaihdoksen yhteydes
sä, oli sitten kysymys tavanomaisesta tai valloitukseen perustuvasta 
hallitsijanvaihdoksesta. Privilegioista neuvoteltiin usein säätyjen kans
sa. Tämä kertoo jotain siitä, miten niitä nykyisten perustuslakien ta
paan pidettiin yhteiskunnan oikeudellisena selkärankana. Esimerkiksi 
Puolan kuningas Sigismund (kuninkaana 1548-1572) vahvisti vuon
na 1561 Liivinmaan valloituksen jälkeen alueen ritarikunnan eri
oikeudet samassa yhteydessä kun antautumissopimus allekirjoitet
tiin. Erioikeudet vahvistettiin jälleen, kun Liivinmaa siirtyi Altmarkin 
rauhassa vuonna 1629 Ruotsille. Neuvotteluissa sovittiin muun 
muassa säätyvaltiopäivien asemasta ja oikeudellisista valitusteistä.

Useimmilla Euroopan alueilla säädyillä oli erioikeus tulla ver- 
taistensa tuomitsemiksi. Aatelisen ei tarvinnut alistua porvaris- tai 
talonpoikaistuomioistuimen tuomiovaltaan, ja papit tuomittiin kir
kollisissa oikeuksissa. Yliopistot toimivat perustamisestaan 1100-lu- 
vun alusta erioikeuksien turvin: keskiajalla privilegion myönsi paavi, 
varhaisella uudella ajalla maalliset ruhtinaat. Privilegioin myönnet
tiin tiukasti säännellyssä merkantilistisessa yhteiskunnassa mittavia 
taloudellisia oikeuksia. Ulkomaankaupan monopoli saatettiin myön
tää jollakin alueella erioikeudella kauppakomppanialle (esimerkiksi 
Hollannin Itä-lntian kauppakomppanialle). Kristoffer Kolumbus 
(1451-1506) sai Amerikan valloitukseen erioikeuden Kastilian ku
ningasparilta Isabellalta (kuningattarena 1474-1504) ja Ferdinand
ilta (kuninkaana 1479-1516). Kaupungin perustamiseen tarvittiin sitä 
ympäröivää aluetta hallitsevan ruhtinaan tai keisarin privilegio. Oi-
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keus harjoittaa elinkeinoa perustui säätyprivilegioon: tällaisia olivat 
tyypillisesti kaupunkien asukkaiden porvarisoikeudet.

Valitusprivilegiot olivat Pyhässä saksalais-roomalaisessa keisari
kunnassa merkittävä erioikeuksien laji. Keisarilla oli oikeus ottaa mikä 
tahansa asia ratkaistavakseen tai siirtää se toiseen oikeuteen. Keisa
rin alaiset territoriaaliruhtinaat saattoivat kuitenkin saada erioikeu
den, jonka nojalla keisari luopui mahdollisuudestaan puuttua ruh
tinaan alueella sijaitsevissa tuomioistuimissa käsiteltyjen oikeus
asioiden käsittelyyn. Tämä vahvisti ruhtinaan valtaa alueellaan. Ruh
tinas saattoi saada erioikeuden, jonka perusteella hänen alueensa 
tuomioistuinten päätöksistä ei saanut valittaa keisarikunnan ylim
piin tuomioistuimiin. Viimeksi mainittu privilegio edellytti, että 
ruhtinaskunnan sisäisessä tuomioistuinjärjestelmässä oli valitusmah
dollisuus järjestetty. Privilegio ei koskenut kaikkia tapauksia, esimer
kiksi sellaisia, joissa alamaiselta oli evätty oikeussuoja kokonaan. 
Niissä keisarikunnan alamaisella oli aina mahdollisuus valittaa kei
sarikunnan ylimpiin tuomioistuimiin.

Julkisoikeudesta tuli varhaisella uudella ajalla modernin valtion 
kehys. J>en avulla valtion olot järjestettiin sisäisesti, lähtien ylimpien 
valtionelinten keskinäissuhteista aina paikallishallintoon. Hallitsijan- 
vallan tärkeäksi välineeksi tulivat pohtia ja privilegiot. Näiden var- 
haismodemille ominaisten oikeudellisten instrumenttien avulla sääty- 
sidonnaista valtiota rakennettiin ja pidettiin yllä. Modernin valtion 
kehys toimi myös ulospäin. Luonnonoikeudellisesta virittyneessä kan
sainvälisessä oikeudessa valtio määriteltiin ihmisyksilöön verratta
vaksi toimijaksi, joka kykeni itsenäisesti muotoamaan omaa oikeus
asemaansa esimerkiksi solmimalla sopimuksia ja turvautumalla tar
vittaessa hätävarjeluun.

Kansainvälinen oikeus: maailma järjestäytyy uudelleen

Keskiajan yhteiskunta perustui läänityslaitokseen, joka läpäisi koko 
länsimaisen yhteiskunnan. Koko läntisen Euroopan kansainvälinen 
poliittinen järjestys perustui mutkikkaaseen läänitysverkostoon. 
Läänityshierarkian huipulla oli keisari, jonka vasalleja muut hallitsijat
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olivat. Hallitsijat ja muut ruhtinaat olivat lisäksi usein ristikkäisissä 
ja lomittaisissa läänityssuhteissa toisiinsa. Esimerkiksi Englannin 
kuningas piti Ranskan kuninkaan alaisena vasallina hallussaan lähes 
puolta nykyisen Ranskan maa-alueesta. Keskiajan kansainvälistä po
litiikkaa ei ole mahdollista ymmärtää ottamatta läänityslaitokseen 
perustuvia lojaliteettisuhteita huomioon. Kun Englannin ja Ranskan 
kuninkaat ajautuivat 1200-luvun alussa riitaan Englannin kuninkaan 
ranskalaisista äänityksistä, läänitysoikeuden periaatteet olivat tär
keässä roolissa riitaa ratkaistaessa.

Ranskan, Espanjan ja Englannin kuninkaat eivät enää myöhäis
keskiajalta tunnustaneet keisarin ylivaltaa. Myöskään Tanskaa ja 
Ruotsia ei laskettu keisarikuntaan kuuluviksi. Keisarin tosiasiallinen 
valta niillä alueilla, joilla hänen ylivaltansa tunnustettiin, oli usein 
vähäinen. Sama päti toisaalta kaikkiin suurten alueiden hallitsijoihin 
ennen tehokkaan modernin valtion syntyä varhaisella uudella ajalla.

Varhaisella uudella ajalla tilanne muuttui. Läänityslaitos sinän
sä ei kadonnut. Englannin kuningas oli esimerkiksi 1700-luvulle asti 
Hannoverin kuninkaana keisarin vasalli. Sellainen tuli myös Ruot
sin kuninkaasta niiden keisarikuntaan kuuluvien maa-alueiden suh
teen, jotka Ruotsi sai 30-vuotisen sodan jälkeen. Läänityslaitoksen 
merkitys kansainvälisen politiikan selkärankana kuitenkin väheni 
samalla kun feodaaliruhtinaat menettivät valtaoikeuksiaan kunin
kaille. Keskeisiksi toimijoiksi tulivat nyt suvereenit valtiot. Niiden 
välisiä suhteita sääntelemään vanhasta läänitysoikeudesta oli yhtä 
vähän kuin kanonisesta tai roomalaisesta oikeudesta.

Augsburgin uskonrauhan (1555) ja 30-vuotisen sodan päättä
neen Westfalenin rauhan (1648) välinen aika oli kansainvälisen oi
keuden kehittymisen kannalta tärkeä. Reformaation seurauksena 
yhtenäistä läntistä kirkkoa poliittisena mahtina ei enää ollut. Kes
kiajan jälkeen merkittävät keskieurooppalaiset kaupungit olivat ajau
tuneet taloudelliseen kriisiin ja samalla menettäneet poliittisen paino
arvonsa. Keskiaikainen ruhtinasvaltio oli mennyttä, ja poliittinen valta 
keskittyi Euroopassa suuriin valtioyksiköihin. Suvereenissa valtiossa 
kaikki valtaoikeudet keskitettiin absoluuttiselle hallitsijalle. Hän johti 
sekä hallintoa että oikeuslaitosta, minkä lisäksi kaikki lainsäädäntö 
kumpusi absoluuttisesta hallitsijasta. Absoluutti oli sekä armeijan että 
protestanttisilla alueilla kirkon päämies. Tietyllä maantieteellisesti
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rajoitetulla alueella, valtiossa, kaikki valtaoikeudet keskitettiin peri
aatteessa samoihin käsiin: välttämättä tämä ei ollut itsevaltias hallit
sija vaan kysymykseen saattoi tulla parlamentin tapainen kollektiivi
nen elin kuten Englannissa. Kirkon ja valtion suhde alkoi perustua 
yhä enemmän työnjakoon. Kirkko hoiti merkittävän osan kurin- ja 
järjestyksenpidosta, mutta nyt valtion kontrolloimana ja sen edusta
jana. Oleellista oli sen sijaan, ettei valtion alueella tapahtuvaan val
lankäyttöön voinut ainakaan periaatteessa sekaantua ulkopuolinen 
taho, ei keisari, paavi eivätkä ulkopuoliset ruhtinaat. Vasta tällainen 
moderni, selkeästi yhtenäiseen maa-alueeseen kytkeytynyt valtio 
kykeni harjoittamaan itsenäistä ulkopolitiikkaa.

Suvereenien valtioiden keskinäiset suhteet muotoutuivat kes
kiajan jälkeen uudelle perustalle. Vielä keskiajalla oli ollut mahdol
lista, että riitelevien hallitsijoiden yläpuolelle oli eräänlaisena yli- 
tuomarina astunut paavi, kuten edellä mainitussa Englannin kunin
kaan ranskalaisia läänityksiä koskevassa kiistassa tapahtui. Suveree
ni valtio ei hyväksynyt yläpuolelleen enää muita poliittisia auktori
teetteja.

Kansainvälisen oikeuden syntyyn vaikutti myös maailmankuvan 
laajeneminen. Keskiajalla lähes kaikki Euroopan hallitsijat olivat ai
nakin periaatteessa olleet keisarin vasalleja, maallisessa mielessä osa 
yhtä universaalia yhteisöä, samoin kuin uskonnollisesti paavin maail
manvallan alamaisia. Uudella ajalla näin ei enää ollut. Löytöretket 
ulottivat Alankomaiden, Englannin, Espanjan ja Portugalin vallan 
1500-ja 1600-luvuilla Aasiaan, Afrikkaan ja Amerikkaan. Maailman
kaupan perusta muuttui siirtomaavallan mukana. 1600-luvun uskon
sodat järkyttivät Euroopan sisäisen valtiojärjestyksen perusteita. Uusi 
maailmanjärjestys edellytti uusia välineitä, joiden kehittämisessä 
luonnonoikeudellisesta ajattelusta oli apua. Siirtomaavaltojen juristi- 
oppineet -  alankomaalaiset ja espanjalaiset ennen kaikkea -  kehitti
vät instrumentteja, joiden turvin voitiin pureutua sodankäynnin, 
valtioliittojen, rauhansopimusten ja esimerkiksi merioikeuden aihe
uttamiin oikeusongelmiin. Edelläkävijöitä kansainvälisen oikeuden 
kehityksessä olivat 1500-luvun myöhäisskolastikoiksi kutsutut espan
jalaiset teologit, kuten Francisco Suärez (1548-1617). Suärezin mu
kaan kansainvälinen oikeus oli asetettua, positiivista oikeutta, jonka 
lähteitä olivat tapaoikeus ja valtioiden väliset sopimukset.
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Sotaa koskevat oikeussäännöt olivat eräs kansainvälisen oikeu
den keskeisiä kiinnostuksen aiheita 1600-luvun alkupuolella. Pysy
vät armeijat olivat, kuten edellä todettiin, eräs modernin valtion tär
keimpiä tukipilareita. Poliittista valtaansa menettänyt aateli saatiin 
sidottua tehokkaasti upseerin tehtäviin, samoin kuin keskiajalla ym
päriinsä kiertelevät palkkasotilaat rivimiehiksi. Armeija rauhoitti 
modernin valtion sisäisiä olosuhteita ja puolusti rajoja ulkoisia vi
hollisia vastaan. Merkittävimmäksi sodan oikeussääntöjä käsittele
väksi teokseksi kohosi Grotiuksen Sodan ja rauhan oikeudesta (De 
jure helli ac pacis, 1625).

Sodankäynnin oikeutta koskeva teoria keskittyi kahteen tee
maan: kysymykseen siitä, millä edellytyksillä sodankäynti on oikeu
tettua ja kysymykseen siitä, minkälaisin keinoin sotaa on lupa käy
dä. 30-vuotisen sodan aikana ensin mainittu kysymys oli polttavan 
käytännöllinen. Oliko protestantteja lainmukaista pitää ”Baalin pal
velijoina”, ja sillä perusteella sotia heitä vastaan? Ja vastaavasti, oli
vatko katoliset oikean uskon hylänneitä kerettiläisiä, jotka oli lupa 
pakottaa väkivalloin oikealle tielle? Kristittyjen keskinäisiin uskon
sotiin oli vaikea löytää oikeudellista perustetta. Juristien oli helpom
paa hyväksyä, että sotaa käytiin selkeästi muuta uskontoa tunnustavia 
turkkilaisia vastaan.

Rationaalisen luonnonoikeuden vaikutus kansainväliseen oikeu
teen oli suuri. Uskonnollinen aspekti väistyi. Samalla kun merten 
valloitusten painopiste siirtyi 1600-luvulla Espanjalta ja Portugalilta 
Hollannille ja Englannille, kansainvälisen oikeuden kiinnostavin ke
hitys siirtyi espanjalaisilta hollantilaisille ja englantilaisille kirjoitta
jille. Merkittävin näistä oli hollantilainen Hugo Grotius, jonka väli
tyksellä ajatus kansainvälisestä oikeudesta levisi pian eurooppalai
seen oikeustieteeseen.

Konkreettinen ponnin Grotiuksen pohdintoihin liittyi ongelmiin, 
joihin hollantilaiset kauppalaivastot olivat törmänneet Itä-Intian saa
ristossa portugalilaisten kanssa. Miten oikeus hyödyntää kansainvä
lisiä merialueita määräytyi? Ennen Grotiusta vallinneen käsityksen 
mukaan maapallon maa-alueet olivat Euroopan valtioiden omaisuutta 
taikka toistaiseksi vapaata aluetta, joka oli valloitettavissa. Meri oli 
ongelmallisempi. Rannikot olivat sen rajana eikä niiden ulkopuoli
nen alue ollut valtioiden aluetta tai valloitettavissa. Luonnonoikeus-
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oppineena Grotius lähti siitä, että kaikilla valtioilla oli yhtäläinen 
oikeus pyrkiä kauppayhteyksiin toistensa kanssa ja käyttää tässä tar
koituksessa meriä hyväkseen: vallitsi ”merten vapaus” . Grotiuksen 
kantaa ei nielty pureksimatta. Englannissa ja Ranskassa katsottiin 
tuossa vaiheessa vielä yleisesti, että merialueet saattoivat kuulua jon
kin maan omistukseen.

Grotiuksen kansainvälisen luonnonoikeuden subjekteja olivat 
valtiot. Ne pystyivät, kuten ihmiset, omistamaan, solmimaan sopi
muksia ja loukkaamaan toistensa oikeuksia. Jos valtiota vastaan hyö
kättiin oikeudettomasti, sillä oli hätävarjeluoikeus. Oikeutetun so
dan ehtoihin Grotius ei sen sijaan ottanut selvästi kantaa. Myös 
Hobbes ja Rousseau rinnastivat valtiot yksityishenkilöihin. Valtiot 
olivat samanarvoisia, mutta niiden ajateltiin elävän samalla tavalla 
luonnontilassa kuin ihmiset ennen yhteiskuntasopimusta. Koska kor
keampaa auktoriteettia ollut, valtiot elivät anarkian kaltaisessa, mutta 
eivät oikeudettomassa tilassa.

1600-luvulla kansainvälisen oikeuden harrastus jakautui kah
teen haaraan. Filosofisen suuntauksen muodostivat edellä mainitut 
rationaalisen luonnonoikeuden edustajat. Käytännöllisen suuntauk
sen edustajat sen sijaan kehittelivät käytännön oikeudellisia työka
luja, joiden avulla kansainvälisen diplomatian ja politiikan kentillä 
toimineet lakimiehet saattoivat argumentoida. Uskontosotien riivaa
man 1600-luvun olosuhteet johtivat siihen, että sodan oikeutusta 
käsittelevällä kansainvälisellä oikeudella oli markkinoita.

Grotiukselle kansainvälinen oikeus oli ollut luonnonoikeutta, osa 
hänen humanitaarista etiikkaansa. Sveitsiläinen Emmerich de Vattel 
(1714-1767) näki kansainvälisen oikeuden sisällön sen sijaan riip
puvan valtioiden tahdosta aivan kuten valtion sisäisenkin oikeuden. 
Kansainvälinen oikeus oli de Vattelille positiivista, säädännäistä oi
keutta.

Samoin kuin julkisoikeus yleisemminkin, keisarikunnan poliitti
nen rakenne vaikutti kansainvälisen oikeuden kehitykseen merkittä
vällä tavalla. Keisarikunnan alueella kansainvälinen oikeus kehittyi 
tavallaan "sisäpoliittisten”, käytännössä itsenäisten territorioiden 
välisten ongelmien kautta. Oikeudellisille ratkaisuille ja teorioille 
alkoi 1600-luvulla ilmaantua kysyntää katolisen liigan ja protestant
tisen unionin sekä toisaalta valtakunnansäätyjen ja keisarin välisten
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valtataistelujen seurauksena. Polttavaksi tuli ensinnäkin kysymys 
valtakunnansäätyjen liittoutumisoikeudesta. Se luettiin vanhastaan 
majesteettioikeuksiin, kuten sodanjulistus ja rauhan solmiminen. Näin 
liittoutumisoikeus olisi ollut ainoastaan keisarilla keisarikunnan ul
kopuolisten tahojen kanssa. Westfalenin rauhassa 1648 valtakunnan
säätyjen liittoutumisoikeus sallittiin, tosin rajoituksella, etteivät lii
tot saaneet suuntautua keisaria tai keisarikuntaa vastaan. Diplo- 
maattioikeudesta tuli oikeusoppineita puhuttava alue. Oppineiden 
kirjoituksissa esille tulleita aiheita olivat muun muassa lähettiläiden 
turvallisuus matkoilla ja vieraissa hoveissa, akreditointi sekä lähet
tiläiden valtuudet ja vapauttaminen tehtävistään.
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5. PROSESSIOIKEUS: TIETEELLINEN OIKEUS TEHOS
TETUN OIKEUDENKÄYTÖN PALVELUKSESSA

Tuomioistuinlaitos: koulutettu juristi syrjäyttää maallikot

Keskiajan Euroopan paikalliset tuomioistuimet muodostivat epä
yhtenäisen tilkkutäkin, jota on vaikea kuvata yleisesti. Siinä määrin 
paikalliset ratkaisut poikkesivat toisistaan. Joitakin yleisiä huomioi
ta voidaan kuitenkin tehdä.

Ruotsissa oikeudenkäyttö tapahtui maaseudulla kihlakunnan
oikeuksissa, joiden kokoonpano oli uudelle ajalle tultaessa vakiintu
nut. Kihlakunnanoikeutta johti puheenjohtaja, jolla 1600-luvulta al
kaen saattoi olla jonkin verran juridista koulutusta. Puheenjohtajan 
ohella tuomioistuimeen kuului maallikoista koostunut lautakunta. 
Myös englantilaisissa tuomioistuimissa maallikoista koostunut vala
miehistö oli vakiintunut myöhäiskeskiajan kuluessa tärkeäksi osaksi 
tuomioistuinta. 1700-luvun kuluessa valamiehistön tehtäväksi vakiin
tui tosiasiapuolesta päättäminen nykyiseen tapaan. Valamiehistön 
tehtäväksi tuli siis päättää esimerkiksi rikosasiassa siitä, onko syytet
ty syyllinen. Tbomarille jäi valamiehistön valistaminen jutun ratkai
semisen kannalta tärkeissä oikeudellisissa seikoissa ja rangaistuksen 
määrääminen rikosasioissa. Ruotsissa oikeus- ja tosiasiakysymyksiä 
ei eroteltu samalla tavoin. Yhteistä Ruotsille ja Englannille on, että 
molemmissa maallikoiden asema säilyi vahvana alioikeuksissa koko 
varhaisen uuden ajan.

Manner-Euroopassa alioikeustasolla merkittäviä olivat niin sa
notut patrimoniaaliset tuomioistuimet. Jo keskiajan feodaaliyhteis- 
kunnassa tuomioistuimen pito oli eräs niistä tehtävistä, jotka kuului
vat feodaaliherralle. Patrimoniaaliset tuomioistuimet säilyivät pää
piirteissään varhaiselle uudelle ajalle, jolle siirryttäessä järjestelmä
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oli kehittynyt suunnilleen seuraavanlaiseksi. Paikallinen maata- 
omistava aateli vastasi tuomioistuinten järjestämisestä alueellaan. 
Kartanonherra saattoi toimia tuomarina itse, mutta usein tehtävään 
oli erikseen palkattu henkilö. Sydänkeskiajan oikeudellisen renes
sanssin ja oikeustieteellisen yliopistokoulutuksen yleistyttyä 1100- 
luvulta eteenpäin patrimoniaalituomioistuinten tuomarit olivat yhä 
useammassa tapauksessa juristeja. Kylän asukkaat, sekä vapaat että 
epävapaat, saattoivat toimia tuomioistuimen jäseninä. Heidän teh
tävänsä oli sama kuin ruotsalaisilla lautamiehillä ja englantilaisilla 
valamiehillä keskiajalla: tuottaa tuomioistuimelle juttujen ratkaise
misen kannalta tarpeellista tietoa paikallisista olosuhteista, paikalli
sen tapaoikeuden sisällöstä ja konkreettisiin juttuihin liittyneistä 
asianhaaroista. Tliomarin, asiantuntijan ja todistajan tehtävät eivät 
näin olleet moderniin tapaan vielä eriytyneet. Patrimonaalisten tuo
mioistuinten ratkaistaviin kuuluivat yleensä ainoastaan vähäisem
mät rikos- ja riita-asiat.

Törkeämmät rikosasiat kuuluivat ruhtinaan eli hallitsijan tuomio
istuimeen. Tämä koski etenkin sellaisia asioita, joista saattoi seurata 
ruumiin- tai kuolemanrangaistus. Ruhtinaan tuomioistuinten asema 
vahvistui varhaisella uudella ajalla selvästi patrimoniaalisten ja kir
kon tuomioistuinten kustannuksella.

Varhaisen uuden ajan tuomioistuinten toimivalta perustui sääty- 
jakoon, kuten yhteiskunta muutenkin. Patrimoniaaliset tuomioistui
met ratkaisivat talonpoikaisväestön asioita. Aatelilla oli omat tuomio
istuimensa, joissa tuomitsivat pelkästään aatelisetta kirkonmiesten 
asiat ratkottiin kirkon omissa tuomioistuimissa. Kaupungeilla oli omat 
tuomioistuimensa, raadit.

Yleinen suunta kaikissa näissä tuomioistuimissa etenkin Saksan, 
Italian, Ranskan ja Espanjan alueella oli, että yliopistokoulutettujen 
juristien asema vahvistui maallikkojen kustannuksella. Mitä enem
män oikeudenkäyttö perustui tieteelliseen roomalaisperäiseen yhte- 
näisoikeuteen, sitä huonommin maallikot saattoivat toimia tuomio
istuimissa.

Erityisen selvää juridinen ammatillistuminen oli ylioikeuksissa. 
Eurooppalaiset hallitsijat huomasivat jo varhain, ettei tehokasta val
lankäyttöä voi olla ilman tehokasta oikeudenkäyttöä ja ettei yhte
näistä oikeudenkäyttöä voi olla ilman ylioikeuksia. Osin ruhtinas-
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vallan tiivistyvä ote myöhäiskeskiajan eurooppalaisista yhteiskun
nista, osin paine luoda oikeudenkäytöstä ennustettavaa sai aikaan 
sen, että eri puolille Eurooppaa alkoi myöhäiskeskiajalla muodostua 
alempien tuomioistuinten yläpuolella hierarkkisesti olevia tuomiois
tuimia. Niihin saattoi valittaa alempien tuomioistuinten päätöksistä.

Katolisen kirkon tuomioistuinlaitos järjestettiin uuden mallin 
mukaan kaikkein ensimmäiseksi. Tämä tapahtui 1100-luvulta lähti
en kiinteänä osana kirkon pyrkimyksiä ulottaa tehokas vallan
käyttönsä Euroopan kaikkiin kolkkiin. Katolisen kirkon kanonista 
oikeutta käytti ylimmällä tasolla paavillinen tuomioistuin, Rota 
Romana, ja sen alapuolella arkkipiispan- ja piispanistuimet. Rans
kaan alettiin perustaa parlement-nimisiä, muiden tehtäviensä ohella 
alueellisina ylioikeuksina toimineita hallintoelimiä 1200-luvulla. Eng
lannin Westminsterissä toimivat keskusoikeudet ovat peräisin jo hie
man varhaisemmalta ajalta. Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikun
nan oikeudenkäytön yhtenäistämispyrkimysten kannalta ratkaisevan 
tärkeänä pidetään usein valtakunnankamarioikeuden perustamista 
vuonna 1495.

Sama suuntaus jatkui muuallakin uudelle ajalle tultaessa. 
Oikeudenkäyttö muuttui hierarkkiseksi, normatiiviseksi, byrokraat
tiseksi ja ammattimaiseksi. Hierarkkiseksi sen teki se, että ylemmistä 
tuomioistuimista tuli nyt yhä selvemmin valitusasteita. Aikaisemmin 
kuninkaan tai tämän tuomioistuinten puoleen oli saattanut olla mah
dollista kääntyä, vaikkei alemmassa tuomioistuimessa ollutkaan 
asioitu. Oikeudenkäytöstä tuli yhä enemmän sääntöjen sitomaa. 
Heikon keskusvallan alaisuudessa toimineet paikalliset tuomioistui
met pyrkivät oikeudenkäytössään sen sijaan ennen kaikkea konsen
sukseen eli sellaiseen ratkaisuun, jonka osapuolet ja mahdollisesti 
koko oikeusyhteisö ainakin jossakin laajuudessa saattoivat hyväk
syä. Toissijaista oli se, noudatettiinko tavanomaisoikeudellista sään
nöstöä, kirjoitetusta oikeudesta puhumattakaan. Vasta normatiivisuus 
mahdollisti valittamisen. Konsensuaaliratkaisuista valittaminen olisi 
ollut käsitteellinen mahdottomuus.

Suullisuudesta, julkisuudesta ja välittömyydestä luopuminen 
sekä menettelyn kirjallisuus suosivat hierarkkisen tuomioistuin- 
järjestelmän rakentamista. Ali- ja ylioikeuksien välinen ero tuli sel
vemmäksi. Kirjallinen menettely helpotti valitusjärjestelmän kehit-
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tyrnistä. Alioikeuden käsittelystä muodostui asiakirjanippu, akti Joka 
toimitettiin ylioikeuteen. Sen perusteella asia voitiin käsitellä uudel
leen valituksen johdosta tai alioikeuden päätös tarkastaa Jos paikal
linen oikeus sitä edellytti. Kun todistusoikeus oli muuttunut ratio
naaliseen suuntaan, näyttöratkaisun lainmukaisuus voitiin arvioida 
ylioikeudessa uudestaan. Moderni valtio loi kaikkialla Euroopassa 
hierarkkisen tuomioistuinjärjestelmän. Vasta se mahdollisti alioikeuk
sien tehokkaan kontrollin ja helpotti oikeuden yhtenäistämistä.

Oikeudellinen ratkaisutoiminta siis ammatillistui myöhäiskeski
ajalta ja uuden ajan alussa. Yliopistokoulutetut ammattilakimiehet 
ottivat juridiikan alaan kuuluvat tehtävät hoitaakseen tuomioistuimis
sa ja hallinnossa samalla kun roomalainen oikeus valtasi alaa. Roo
malainen oikeus edellytti, että sen käyttäjällä oli koulutus. Pelkkä 
perimätietoja tapaoikeuden tuntemus ei riittänyt roomalaisen oikeu
den käsitteellisten abstraktioiden hallitsemiseen. Samalla kun am
mattijuristit vahasivat oikeudellista asiantuntemusta vaativat tehtä
vät, maallikot syrjäytyivät vähitellen. Esimerkiksi Saksan alueella roo
malaisen oikeuden laajamittainen omaksuminen tapahtui 1400-lu- 
vun lopulla ja 1500-luvun alussa. Ennen tätä käännettä yhteisöllistä 
arvostusta nauttineet maallikkotuomarit olivat kantaneet päävastuun 
tuomioistuimissa lukuun ottamatta kirkon hallintoa, joka jo varhain 
oli järjestetty oppineen roomalais-kanonisen oikeuden mukaan ja jolla 
oli oikeudellista asiantuntemusta käytössään. Piispantuomioistuimen 
puheenjohtajana toimineet juristit olivat ensimmäisiä oppineita la- 
kimiehiä niin Saksassa kuin monessa muussakin Euroopan osassa. 
Roomalaisen oikeuden reseption jälkeen maallikot jäivät ammatti
tuomarin rinnalle toissijaiseen rooliin joillakin Saksan seuduilla, toi
sin paikoin he poistuivat kokonaan.

Monilla seuduilla ammatillistuminen toteutui siten, että tuomio
istuimet velvoitettiin pyytämään hankalissa asioissa neuvoa jonkin 
läheisen yliopiston oikeustieteelliseltä tiedekunnalta. Asiakirjat lä
hetettiin yliopistolle, jonka professorit laativat ratkaisun. Saatuaan 
asiakirjat takaisin tuomioistuin julisti päätöksen. Vaikka ammatillis
tuminen näin toteutui hieman eri tavoin eri puolilla keisarikuntaa ja 
Eurooppaa, kehitykselle oli joka puolella yhteistä se, että oikeudelli
sen asiantuntemuksen määrää pyrittiin lisäämään.
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Tliomioistuinhierarkian syntyjä normatiivisuus kietoutuivat siis 
yhteen ammatillistumisen ja byrokratisoitumisen kanssa. Euroopan 
myöhäiskeskiajassa normit saivat kaitsijansa, yliopistokoulutetun 
juristin. Yhteisen latinan kielen varassa oikeustiede samalla kan
sainvälistyi. Juristit loivat oikeudellisen byrokratian ja menettely
säännöt, joiden mukaan toimittiin. Myös Ruotsissa ja Englannissa 
juristien rooli tuli varhaisella uudella ajalla tärkeämmäksi.

Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa muutos samaan ammatillistu
misen suuntaan oli tapahtunut jo 1100-1200-luvuilla. Saksan poh
joispuolella, kuten Ruotsissa, valtakunnankamarioikeuden koostu
muksesta ja menettelytavoista otettiin mallia 1600-luvulla kun hovi
oikeudet perustettiin.

Myös keisarikunnan sisällä valtakunnankamarioikeuden esiku
vallinen merkitys oli suuri, kun territorioiden sisäistä oikeudenkäyttöä 
muokattiin yhtenäisoikeuden reseption edellyttämään muotoon. 
Valtakunnankamarioikeuden tuomareista puolet oli aatelisia, puolet 
oppineita lakimiehiä. Menettely oli kirjallista ja niin sanottua artikla- 
prosessia. Jokainen väite oli esitettävä kannekirjelmässä erillisenä 
artiklana, johon vastapuolen tuli vastineessaan ottaa kantaa. Val
takunnanoikeuden oikeudenkäytössä yhtenäisoikeuden merkitys oli 
huomattava.

Roomalais-kanoninen yhtenäisoikeus muutti prosessirooleja rat
kaisevasti. Ennen yhtenäisoikeutta ja oikeuden ammatillistumista 
tuomarin rooli oli ollut passiivinen. T\iomari oli ollut lähinnä tekni
nen puheenjohtaja, jonka tehtävänä oli ollut selvittää lautamiehiltä 
kuinka asia tuli ratkaista. Yhtenäisoikeuden myötä yliopistossa oikeus
tiedettä opiskelleesta tuomarista tuli aktiivinen puheenjohtaja, joka 
teki itse päätökset. Tliomarien oli hallittava Corpus iuris civilis ja käy
tännössä ennen kaikkea sitä koskenut laaja oikeuskirjallisuus. Hei
dän oli lisäksi osattava soveltaa jatkuvasti kasvavaa massaa paikal
lista oikeutta. Maallikoiden merkitys vastaavasti väheni, ja suurim
massa osassa Eurooppaa maallikkojäsenet väistyivät oikeudesta sa
malla kun yhtenäisoikeus levittäytyi yli mantereen. Yhtenäisoikeus 
edellytti soveltajaltaan sellaista oppineisuutta, jota maallikoilla ei 
ollut. Heidän asemansa oli perustunut paikallisten oikeustapojen 
tuntemukseen. Sellaisella tuntemuksella oli yhä vähemmän merki
tystä.
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Perinteisessä oikeudenkäytössä maallikot, lautamiehet, olivat 
"löytäneet” oikeuden yhä uudelleen jokaisen käsiteltävän oikeusriidan 
ratkaisun yhteydessä. Oikeus eli vain konkreettisten ratkaisujen yh
teydessä. Oikeudenkäyttö oli yhteisöllistä ja tapahtui käräjäkansan 
edessä. Oppineessa, yhtenäisoikeudellisessa prosessissa valmiita sään
nöksiä sen sijaan sovellettiin tapauksiin logiikan sääntöjen mukaan 
eikä rahvasta tarvittu todistamaan päätöksentekoa. Ero voi vaikut
taa hiuksenhienolta, mutta se on merkittävä.

Oikeudenkäyntimenettelyn kehitystä rationaaliseen ja loogista 
päättelyä korostavaan suuntaan voidaan arvioida ainakin kahdesta 
näkökulmasta. Rationaalisessa menettelyssä tehtyjen päätösten 
oikeudellisuus oli arvioitavissa: ylioikeus saattoi tarkastaa, oliko ali
oikeus tuominnut lain mukaan tai oliko todistelusääntöjä sovellettu 
oikein. Tämä edisti oikeusturvaa ja oikeudenkäytön yhdenmukai
suutta. Rationaalinen oikeudenkäyttö ja yhtenäisoikeus edistivät 
modernin valtion hallintoa ja johtamista. Toisaalta oikeudenkäyttö 
etääntyi kohteistaan, oikeudellista koulutusta vailla olevasta kansas
ta ja usein sen moraalista. Oikeudesta tuli yhä suuremmassa määrin 
oikeustieteen ammattilaisten yksinoikeus. Jännite tieteellisen, rooma- 
laisperäisen ja perinteisen, yhteisöllisen oikeuden välillä ilmaantui 
eurooppalaiseen oikeushistoriaan yhtaikaa yhtenäisoikeuden kans
sa. Roomalainen oikeus yhdistettiin vielä 1600-luvulla, paikoitellen 
1700-luvulla moraalittomuuteen ja omanvoiton pyyntöön, kun taas 
perinteiset oikeustavat liitettiin yhteisölliseen solidaarisuuteen. Täs
tä johtui muun muassa sanonta "juristit ovat huonoja kristittyjä” (saks. 
Järisten, böse Christen). Vähitellen roomalainen oikeus menetti kiel
teisen leimansa, mutta jotain vanhasta jännitteestä on säilynyt nyky
päivään asti. Monimutkaisessa nyky-yhteiskunnassa juridiikan yksi
tyiskohtaisista hienouksista on tullut pysyvästi alan ammattilaisten 
yksinoikeus, mikä ei aina edistä oikeudellisten ratkaisujen uskotta
vuutta muiden kansalaisten silmissä. Mutkikas yhteiskunta edellyt
tää kuitenkin väistämättä monimutkaista oikeutta, eikä paluuta van
haan luultavasti ole.
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Siviiliprosessi: ordo iudiciarius ja  artiklaprosessi

Jo 1100-luvulla ilmestyivät ensimmäiset oikeudenkäyntimenettelyä 
(ordo iudiciarius) käsittelevät esitykset. Aivan alkuvaiheessa ne pe
rustuivat ainoastaan Corpus iuris emäksen oikeudenkäyntimenettelyä 
käsitteleviin jaksoihin. Kirkon tuomioistuinlaitos kehittyi 1100-luvun 
jälkipuoliskolla ja 1200-luvun alussa nopeasti. Kirkollinen proses
suaalinen lainsäädäntö laajeni. Tästä syystä kirkon omia oikeuden
käyntisääntöjä alettiin käsitellä kanonisessa oikeuskirjallisuudessa. 
Vähitellen myös italialaisissa partikulaarioikeuksissa alettiin antaa 
paikallisia menettelysäännöksiä. Yhtenäisoikeudellinen siviiliprosessi 
muotoutui näin lähinnä italialaisten, mutta myös ranskalaisten ja 
englantilaisten oppineiden työn tuloksena roomalaisen ja kanonisen 
oikeuden perustalle sydän- ja myöhäiskeskiajalla. Tuolloin prosessi
oikeus alkoi muotoutua erilliseksi oikeudenalakseen. Alkoi ilmestyä 
nimenomaan prosessuaalisiin kysymyksiin suuntautunutta kirjalli
suutta.

Keskiajan prosessuaaliset tekstit olivat enimmäkseen käytännön
läheisiä. Tarkoituksena oli tarjota käytännön tuomareille ja asian
ajajille konkreettisia malleja, joiden mukaan oikeudenkäynnin piti 
sujua. Kirjallisuudessa käsiteltiin oikeudenkäyntimenettelyn kulkua 
erittäin yksityiskohtaisesti. Keskiajan prosessioikeuskirjallisuus hui
pentui ranskalaisen kanonistin Wilhelm Durantiksen (1237-1296) 
järkälemäiseen teokseen Speculum iudiciale ('Tuomioistuinmenettelyn 
peili”) 1200-luvun lopulla. Durantiksen kirjasta tuli auktoriteetti, 
jonka vaikutus ulottui keskiajan loppuun asti.

Perinteisessä yhteisöllisessä oikeudenkäytössä, esimerkiksi ruot
salaisissa kihlakunnanoikeuksissa tai keskieurooppalaisissa patrimoni- 
aalioikeuksissa, kantaja esitti väitteensä suullisesti ja niihin vastat
tiin suullisesti. Tuomioistuin antoi ratkaisunsa nopeasti, usein sama
na päivänä, eikä pöytäkirjaa pidetty. Käräjäkansan ei ainoastaan sal
littu olla läsnä vaan läsnäoloa jopa edellytettiin. Näin varmistettiin 
oikeudenkäytön luotettavuus rahvaan silmissä. Perinteinen oikeu
denkäynti oli siten suullista, julkista ja välitöntä.

Yhtenäisoikeudessa oikeudenkäytön suullisuudesta, julkisuudes
ta ja välittömyydestä luovuttiin. Menettelystä tuli kirjallista. Tunne
tun lausuman mukaan ”mitä ei ole asiakirjoissa, sitä ei ole maail-
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massa olemassakaan”. Tuomioistuimen oli otettava huomioon toisin 
sanoen ainoastaan asiakirjoista ilmenevät seikat. Tuomioistuin kä
sitteli asiaa asiakirjojen välityksellä, eikä tuomioistuimessa käyty asian 
ratkaisuun vaikuttavia keskusteluja osapuolten kesken tai näiden ja 
tuomioistuimen välillä. Käsittely tapahtui, varsinkin ylemmissä tuo
mioistuimissa, suljettujen ovien takana ilman, että rahvaan tai edes 
asianosaisten olisi sallittu seurata käsittelyä. Puhtaan asiakirja- 
prosessin seuraamisessa ei luonnollisesti olisi ollut juurikaan edes 
mieltä.

Perusmuodossaan yhtenäisoikeudellinen siviiliprosessi eteni seu
raavasti. Vähänkin mutkikkaampaan asiaan liittyvät väitteet oli esi
tettävä kirjallisessa kanteessaan (iactio) "artikuloituina” eli eriteltyinä 
osakysymyksinä. Tästä syystä yhtenäisoikeudellista menettelyä kut
sutaan artiklaprosessiksi. Osakysymyksiä käsiteltiin kutakin erikseen 
siten, että vastapuolella oli mahdollisuus vastata jokaiseen yksi ker
rallaan (expectio). Tämän jälkeen kantajalla oli vielä mahdollisuus 
kommentoida vastaajan puolustukseen esittämiä väitteitä (replica). 
Actio, exceptioja replica muodostivat varhaismodernin yhtenäisoikeu- 
dellisen siviiliprosessin perusrungon.

Asioiden eritelty esittäminen helpotti tuomioistuimen työtä ja 
edisti modernillekin oikeudelle tunnusomaista oikeus- ja tosiasia- 
kysymysten erottumista toisistaan. Oikeuskysymykset oli esitettävä 
erikseen ja tosiasiakysymykset erikseen eriteltyinä. Toisaalta artikla- 
prosessi monimutkaisti oikeudenkäyntiä tavalla, joka vuosisatojen 
saatossa kirvoitti parodisia kuvauksia. Perinteisessä oikeudessa asi
oiden "artikuloitu” esittäminen ei vielä ollut tarpeen eikä mahdollis
ta, tosiasioiden ja oikeuskysymysten erottamisesta puhumattakaan. 
Tällaiseen tarvittiin juristeja asianajajiksi ja tuomareiksi.

Rikosprosessi: asianosaisaloitteisesta inkvisitoriseen 
menettelyyn

Keskiaikainen rikosoikeus perustui antiikin roomalaiseen oikeuteen 
huomattavasti vähäisemmässä määrin kuin yksityisoikeus. Varhai
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sen uuden ajan rikosoikeuden kannalta tärkeimmät innovaatiot teh
tiin keskiajalla. Tärkeimpiä tällaisia keksintöjä oli inkvisitioprosessi 
eli viranomaisaloitteinen menettely. Sen vastakohta on akkusatorinen 
eli asianosaisaloitteinen menettely. Yhteiskunnissa, joissa vahvaa 
keskusvaltaa ei ole, asianosaiset joutuvat vastaamaan kanteen nos
tamisesta heitä vastaan rikkoneita henkilöitä vastaan. Jo akku
satorinen prosessi edellyttää niin vahvaa poliittista valtaa, että se 
kykenee pitämään yllä tuomioistuimia. Inkvisitorinen eli viranomais
aloitteinen oikeudenkäyntimenettely edellyttää poliittisen vallan 
keskittymistä ja vahvistumista niin paljon, että poliittinen valta ky
kenee pakottamaan asianosaiset oikeuden eteen ja tutkimaan jutun. 
Inkvisitorinen prosessi edellyttää valtiota, jolla on sekä tahto että 
kyky kontrolloida aluettaan rikosprosessuaalisin keinoin. Viran- 
omaisaloitteisuus mahdollistaa tehokkaamman käytännön kriminaali
politiikan, poikkeavan käyttäytymisen kontrollin enemmän tai vä
hemmän selkeästi ennalta asetettujen periaatteiden mukaisesti.

Antiikin roomalainen oikeudenkäynti säilyi jälkiklassisen ajan 
loppuun saakka pääosin akkusatorisena, joskin menettely sai keisa
rinvallan loppuaikoina selkeän inkvisitorisia piirteitä. Voimakkaaseen 
sukuvaltaan perustuvissa varhaiskeskiaikaisissa germaanivaltioissa 
inkvisitorisella prosessilla ei sen sijaan ollut mahdollisuuksia menes
tyä.

Inkvisitorinen oikeudenkäyntimenettely kehittyi paavi Inno- 
centius III:n (paavina 1198-1216) aloitteesta kirkollisen oikeuden
käytön välineeksi 1100-ja 1200-lukujen taitteessa. Inkvisitorisessa 
menettelyssä oikeustoimet saivat alkunsa viranomaisen aloitteesta, 
ja tuomari otti aktiivisesti osaa tutkintaan. 1200-luvulla inkvisitorinen 
menettely levisi kerettiläisrikosten ja muiden törkeiden rikosten tut
kintaan sekä pian myös maalliseen rikosoikeuteen.

Inkvisitorisen menettelyn synty liittyi tarpeeseen luoda kuria ja 
järjestystä sekä kirkon sisäiseen hallintoon että ympäröivään yhteis
kuntaan. 1200-luvun alkuun mennessä katolinen kirkko oli kasva
nut niin merkittäväksi mahtitekijäksi, että se saattoi ryhtyä puuttu
maan epäkohtiin aikaisempaa ankarammalla kädellä. Tehokas byro
kratia ei ollut kuitenkaan mahdollinen, jos kirkko ei voinut viran 
puolesta tutkia ja tarvittaessa rangaista rikoksiin syyllistyneitä viran
haltijoita ja munkkeja.
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Kuten lähes kaikessa muussakin, rikosprosessin alalla varhai
nen uusi aika rakensi keskiajan varaan. Inkvisitorinen oikeudenkäynti
menettely oli varhaiselle uudelle ajalle erityisen tyypillinen. Inkvi
sitorinen menettely ei milloinkaan täysin syrjäyttänyt akkusatorista 
menettelyä, joka säilyi käytössä. Käytännössä akkusatorisen proses
sin merkitys kutistui kuitenkin varhaisen uuden ajan eurooppalai
sessa yhtenäisoikeudessa ainoastaan vähäisiin rikosasioihin. Viimeis
tään 1700-luvulle tultaessa akkusatorisesta prosessista oli käytän
nössä tullut osa siviiliprosessia.

Keskiajan rikosprosessuaalista perintöä varhaisen uuden ajan 
alussa on syytä tarkastella konkreettisen esimerkin valossa. Pyhän 
saksalais-roomalaisen keisarikunnan rikoslaki Carolina vuodelta 1532 
on hyvä lähtökohta. Se oli keisarikunnan alueella voimassa periaat
teessa vuoteen 1806 eli keisarikunnan hajoamiseen asti, käytännös
sä siis koko varhaisen uuden ajan ja joillakin aloilla vielä pidem
päänkin. Kuitenkin vain periaatteessa, sillä jo lain säätämisvaiheessa 
territoriaalisille hallitsijoille annettiin mahdollisuus poiketa Caro
linasta. Oikeuskäytäntö kehittyi lain monisatavuotisen historian ai
kana monin kohdin sivuun lainsäätäjän alkuperäisistä ajatuksista, 
minkä lisäksi monilla keisarikunnan territorioilla oli omaa rikospro- 
sessilainsäädäntöään. Carolinan merkitys oli tästä huolimatta suuri, 
ja laki kuvastaa mannereurooppalaista rikosoikeusmenettelyä ylei
semminkin.

Carolina perustui akkusatorisen, denunsiatorisen ja inkvisitorisen 
menettelyn erottelulle, vaikka näitä termejä ei laissa käytetäkään. 
Akkusatorinen prosessi oli teoriassa vielä Carolinan mukaan vielä 
pääsääntöjä inkvisitorinen menettely poikkeus. Inkvisitorisessa me
nettelyssä viranomainen ryhtyi tutkintaan rikoksesta epäiltyä vas
taan. Toimenpiteisiin saatettiin lain mukaan ryhtyä joko epäillyn "ylei
sen maineen” tai "uskottavan ilmiannon” vuoksi. Viimeksi mainitus
sa tapauksessa kysymys oli denunsiatorisesta menettelystä. Vireille- 
tulotavan lisäksi inkvisitorisella ja denunsiatorisella menettelyllä ei 
ollut muita eroja. Mitä seuraavassa on sanottu inkvisitorisesta me
nettelystä, pätee tästä syystä myös denunsiatoriseen menettelyyn.

Carolina ei säädellyt inkvisitoriseen menettelyyn liittynyttä 
tutkintavaihetta kovin tarkkaan. Kysymys oli yksinkertaisesti sen sel
vittämisestä, oliko rikos tehtyjä oliko epäilty syyllinen. Näiden asioi
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den selvittämiseksi voitiin kuulla todistajia ja epäiltyä itseään. 
Carolinan mukainen oikeudenkäynti päättyi tarkoin säädeltyyn tuo
mion julistamiseen. Tilaisuus oli julkinen ja erittäin seremoniallinen. 
Se alkoi tuomioistuimen jäsenten sisääntulolla ja kellojen soitolla. 
Syytetty tuotiin sisään ristisaatossa. Hänen odotettiin tunnustavan 
rikoksensa, minkä lisäksi hänellä oli mahdollisuus pyytää armoa. Jos 
syytetty oli jo aikaisemmin tunnustanut rikoksensa kidutuskam
miossa, tunnustus oli nyt uusittava julkisesti. Asiaa ei varsinaisesti 
nykyaikaisessa mielessä enää julkisessa istunnossa käsitelty, ja tuo
mio oli kirjoitettu etukäteen. Tiomion julistamisen jälkeen tuomittu 
kuljetettiin, jälleen ristisaatossa, pyövelin luokse, joka pani tuomion 
rahvaan silmien alla täytäntöön. Seremonian tarkoituksena oli enem
mänkin tehdä rikos ja siitä langetettava tuomio tunnetuiksi. Rikos
asioiden menettely ei siis ollut kokonaisuudessaan salainen, sillä sil
loin suureksi osaksi lukutaidottomalla kansalla ei olisi ollut keinoja 
saada tietoa rikoslain sisällöstä. Valtaapitävien näkökulmasta tarkas
tellen rikoslaki olisi tällöin menettänyt ohjausvoimansa. Kontrollin 
välineenä voidaan käyttää vain sellaista lakia, jonka sisällöstä ihmi
set ovat ainakin jossain määrin selvillä.

Akkusatorinen menettely sai Carolinan mukaan alkunsa loukatun 
aloitteesta. Jos rikoskanne ei menestynyt, sen nostajaa itseään uhka
si vahingonkorvaus. Sen varalta kantajan oli annettava jo kannetta 
nostaessaan takuut. Jos hän ei kyennyt antamaan rahallista takuuta, 
hänet otettiin menettelyn ajaksi säilöön. Tämän jälkeen oikeuden
käynti jatkui samalla tavoin kuin inkvisitorisessa mallissa. Tliomio- 
istuin huolehti asian selvittämisestä, ja kidutus oli mahdollinen. Ei 
ole ihme, ettei akkusatorinen menettely ollut vetovoimainen. Lain
säätäjä suosi selvästi inkvisitorisesta menettelyä siitäkin huolimatta, 
että periaatteessa akkusatorinen menettely oli edelleen rikosoikeuden
käynnin perustyyppi, josta inkvisitorinen menettely oli vain poikke
us.

Ranskassa kehitys kulki viranomaisaloitteiseen suuntaan jo vuo
den 1539 laissa, joka oli kuitenkin huomattavasti Carolinaa niuk- 
kasanaisempi. Tämä johtui siitä, että rikosoikeudelliset menettelyta
vat olivat Ranskassa kehittyneet tuossa vaiheessa jo noin 300 vuo
den ajan. Juristikunta oli oppineempaa kuin Saksassa, eikä tuomari
en katsottu tarvitsevan yhtä ohjailevaa lainsäädäntöä ohjenuorakseen
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kuin keisarikunnassa. Käytännössä rikosprosessi oli sen sijaan mo
lemmissa valtakunnissa hyvin samanlainen. Vuoden 1670 rikoslaki 
teki inkvisitorisesta menettelystä ainoan mahdollisen Ranskassa.

Kaikkialla Euroopassa akkusatorinen menettely ei kuitenkaan 
jäänyt samalla tavoin eikä yhtä pian inkvisitorisen menettelyn jal
koihin kuin keisarikunnassa ja Ranskassa. Ruotsissa ja Englannissa 
maallikot säilyttivät merkittävän aseman tuomioistuimissa koko var
haisen uuden ajan. Erottelua inkvisitoriseen ja akkusatoriseen pro
sessiin ei ylipäätään tehty ennen 1600-1700-lukua. Englannin ja Ruot
sin rikosprosessia voidaan kuitenkin luonnehtia enemmän akkusa- 
toriseksi siitä syystä, että kanteen nostaminen riippui pitkään ensi 
sijassa rikoksella loukatusta itsestään, eikä tuomioistuimen rooli ol
lut yhtä aktiivinen kuin Euroopan sydänalueilla.

Ruotsin ja Englannin tiet erkanivat 1600-ja 1700-luvuilla. Ruot
salainen rikosprosessi kehittyi 1600-luvulla yhä inkvisitorisempaan 
suuntaan. Syyttäjä aktivoitui syytteen nostamisessa, ja asianomista
jan toimivalta vastaavasti kaventui. Tuomioistuimen rooli jutun kä
sittelyssä ja selvittämisessä tuli yhä tärkeämmäksi. Englannissa vas
tuu prosessin aloittamisesta oli aina ollut törkeimpienkin rikosten 
osalta yksin asianosaisilla. Kun juttu oli saatu oikeuteen, tuomiois
tuimen puheenjohtaja oli kuitenkin aktiivisesti esimerkiksi kysely- 
oikeuttaan käyttäen osallistunut sen selvittämiseen. 1700-luvulla 
englantilaiset tuomioistuimet vetäytyivät passiiviseen rooliin, ja rikos
prosessia tulivat hallitsemaan osapuolten juristit. Tuomioistuimen 
rooli muuttui erittäin passiiviseksi. Samanlaiset prosessiroolit ovat 
edelleen tyypillisiä sekä englantilaiselle että yhdysvaltalaiselle 
rikosoikeudenkäynnille.

Todistusoikeus: legaalinen todistusoikeus ja  sen rapautuminen

Kaikkina aikoina yksinkertaiset ja selvät oikeusasiat on selvitetty 
mahdollisimman pienellä vaivalla ja rutiininomaisesti. A myöntää 
olevansa velkaa B:lle, ja A tuomitaan maksamaan velka. B on tavoi
tettu itse teosta varastamasta A:n porsasta -  rangaistus tai korvaus 
seuraa suhteellisen yksinkertaisen menettelyn jälkeen. Todistusopil-
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lisesti kiperien juttujen suhteen on sen sijaan ollut aina toisin. A:ta 
epäillään B:n surmaamisesta. Hän on aina vihannut B:tä ja on ollut 
lähellä surmapaikkaa murhan aikaan, mutta muuta näyttöä ei ole. 
Tarvitaan lisää todisteita ja tutkimuksia, jotta surmatyö saadaan 
selvitettyä. Kehittyy mekanismeja ja oikeudellisia oppeja, joiden pe
rusteella vaikeat todistusongelmat ratkaistaan.

Mikään yhteiskunta ei siedä sitä, että törkeät rikokset jäävät jär
jestelmällisesti selvittämättä. Todistuskeinot, joilla kiperiä juttuja on 
selvitetty, ovat sen sijaan vaihdelleet kovasti. Ennen 1100-ja 1200- 
lukujen mullistusta keskiaikainen oikeudenkäyntimenettely perusti 
todistelun puolesta vaikeiden asioiden ratkaisemisen jumalan- 
tuomioihin, valaan ja oikeudelliseen kaksintaisteluun. Henkilö- 
todistajia tai asiakirjatodisteita tuon ajan arkaainen oikeudenkäynti 
ei käytännössä tuntenut. Historia on tuntenut monenlaisia jumalan- 
tuomioita. Yhteistä niille on ollut, että näyttökysymys on jätetty kor
keamman voiman ratkaistavaksi. Syytetty saa käteensä kuuman rau
dan, ja määrätyn ajan kuluttua tarkastetaan, ovatko palovammat 
parantuneet. Jos eivät, syytetty on syyllinen. Syytetty laitetaan 
kellumaan nilkoista ja käsistä sidottuna veteen. Jos hän pysyy pin
nalla, paholainen on ollut hänen apunaan ja hän on syyllinen. Jos 
hän uppoaa, hän on syytön ja hänet hilataan nopeasti ylös. Kaksin
taistelu on näyttökeinona tavallaan jumalantuomion erityislaji. Asi
anosaiset tai heidän edustajansa taistelevat, ja voittaja on näyttö- 
kysymyksessä oikeassa.

Valamenettelyyn turvauduttiin ennen 1100- ja 1200-lukujen 
murrosta helpommin ja useammin kuin suurempia järjestelyjä vaa
tineeseen ja dramaattisempaan jumalantuomioon. Vastaajaosapuoli 
vannoi, ettei ollut tehnyt rikosta, josta häntä syytettiin. Joskus edel
lytettiin, että vastaaja hankkii tuekseen myötävannojia. Laista ja pai
kasta riippuen määrä vaihteli Euroopassa kovasti. Ruotsin keskiai
kaisten maakuntalakien mukaan 12 oli tavallinen määrä, mutta 
kanonisessa oikeudessa esimerkiksi piispan syytteeseen paneminen 
saattoi edellyttää jopa 72 myötävannojaa. Valan idea oli, että kes
kiajan ihminen ei rohjennut uhmata Jumalaa vannomalla väärin. 
Tähän ainakin luotettiin, ja useimmissa tapauksissa näin todennä
köisesti oli. Myötävannojien hankkiminen taas edellytti sen kaltaista 
yhteisöllistä luottamusta tai suvun turvaa, jollaista huonomaineinen
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pahantekijä ei välttämättä saanut. Eräiden lakien mukaan kantajalta 
saatettiin vaatia valaa kanteensa tueksi. Yleinen sääntö kaikkialla 
Euroopassa oli sen sijaan, että ”vala ei saa käydä valaa vastaan” . 
Sääntö oli terveen järjen mukainen: jos molempien osapuolten olisi 
sallittu vannoa, olisi voitu päätyä ratkaisemattomaan.

Sekä jumalantuomioiden että valamenettelyn huono puoli te
hokkaaseen oikeudenkäyttöön pyrkivän keskusvallan kannalta oli, 
että ne eivät sallineet muutoksia valitusasteissa. Kuinka ylempi tuo
mioistuin olisi voinut muuttaa näyttöratkaisua siitä, jollaiseksi Ju
mala oli sen ilmoittanut esimerkiksi vesikokeessa? Vala oli vala, eikä 
sitäkään voitu arvioida uudelleen kun se oli kertaalleen annettu.

Kun juristit alkoivat 1100-ja 1200-luvun Euroopassa miehittää 
tuomioistuimia, todistelujärjestelmä alkoi muuttua. Näytön arvioin
ti annettiin ihmisten tehtäväksi. Ei kuitenkaan miten tahansa, vaan 
tuomarin harkinnalle nähtiin hyväksi asettaa rajat. Tuomarien 
ohjenuoraksi annettiin roomalaisen ja kanonisen oikeuden pohjalta 
kehitetty niin sanottu legaalinen todistusteoria. Siinä jumalantuomi- 
oilla ei ollut tilaa, ja valan asema muuttui huomattavasti aikaisem
paa rajoitetummaksi.

Oikeudellisen päättelyn, kuten kaiken muunkin vaativamman 
älyllisen toiminnan sydänkeskiajalla, piti nyt perustua logiikkaan. 
Uusi rationaalinen todistusoikeus perustui tunnustukseen, henkilö- 
todistajiin ja kirjallisiin dokumentteihin. Niiden todistusvoiman ar
viointia varten legaalinen todistusteoria sisälsi tarkat ohjeet. Legaa
lisessa todistusteoriassa erityyppisten todisteiden todistusarvo oli 
määrätty etukäteen. Jos tuomari erehtyi sääntöjen soveltamisessa 
tai käytti hänelle jätettyä harkintavaltaa väärin, näyttöratkaisu oli 
arvioitavissa ylemmässä oikeusasteessa uudestaan. Todistusoikeuden, 
ja oikeudenkäyntimenettelyn perusteet kirjattiin oikeudenkäynti
menettelyn käsikirjoihin, joita 1100-ja 1200-luvun oikeusoppineet 
tuottivat jatkuvasti kiihtyvällä tahdilla. Todistusoikeuden uudista
minen 1200-luvulla liittyy edellä käsiteltyyn inkvisitorisen menette
lyn syntyyn ja leviämiseen.

Legaalinen todistusteoria oli kanonistien luomus, mutta myöhäis- 
keskiajan kuluessa se levisi laajalti maallisten tuomioistuinten 
menettelyyn. Legaalista todistusteoriaa sovellettiin sekä rikos- että 
siviiliasioihin. Siviiliasioissa kirjallisten todisteiden merkitys kasvoi
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kuitenkin huomattavasti tärkeämmäksi kuin rikosasioissa eikä tun
nustuksella vastaavasti ollut käytännössä samanlaista merkitystä kuin 
rikosasioissa.

Teoria vaihteli hieman yksityiskohdissaan kirjoittajasta toiseen, 
mutta pääperiaatteet olivat samat. Bartolus de Sassoferraton 1300- 
luvulla muotoilema teoria on edustava. Sen mukaan rikosasioissa 
langettava tuomio edellytti niin sanottua täyttä näyttöä, joka muo
dostui tunnustuksesta tai kahden esteettömän silminnäkijätodistajan 
lausunnosta. Täydestä näytöstä seurasi tuomarin mieleen varma tie
to. Puoli näyttö tuotti mielipiteen; näyttöarvoltaan vähäisin aihe- 
todiste ainoastaan epäilyksen.

Tunnustuksen merkitys legaalisessa todistusteoriassa oli ensiar
voisen tärkeä. Tunnustusta pidettiin yleensä kaikista todisteista 
luotettavimpana, "todisteiden kuningattarena”, ja lainmukaisen tun
nustuksen määrittelyyn uhrattiin tieteisopissa paljon mustetta. Jotta 
tunnustus olisi laillinen, se tuli antaa vapaaehtoisesti oikeuden is
tunnossa. Bolognalainen kanonisti Tancredus (n. 1185 - n. 1234) 
kiteytti lailliselta tunnustukselta edellyttävät ominaisuudet seuraa
vasti. Tunnustuksen tekijän oli oltava täysikäinen ja tietoinen siitä, 
mitä tunnusti. Tunnustuksen piti suuntautua tekijäänsä vastaan, ja 
vastapuolen piti olla oikeudessa läsnä, kun tunnustusta annettiin. 
Sen piti olla uskottava, eikä luonnonvastainen. Jos tunnustus oli an
nettu ainoastaan oikeuden ulkopuolella esimerkiksi todistajien läs
näollessa, sillä oli ainoastaan aihetodisteen arvo. Laillisesti tehty tun
nustus oli notorinen, mikä tarkoitti, ettei sitä vastaan voitu esittää 
vastanäyttöä. Tbnnustukseen perustuneesta tuomiosta ei voinut myös
kään valittaa.

Täysi näyttö saattoi siis muodostua myös silminnäkijätodistajien 
lausunnoista. Todistajanlausuntojen piti perustua henkilökohtaisiin 
havaintoihin eikä kuulopuheisiin. Thomarin piti arvioida todistajan 
luotettavuus: tästä syystä lausunnot oli annettava oikeudenistun
nossa. Jos eroa todistajien luotettavuuden suhteen ei ollut mahdol
lista tehdä ja lausunnot kävivät vastakkaisiin suuntiin, se kanta voit
ti, jonka puolesta oli enemmän todistajanlausuntoja.

Puoli näyttöä muodostui joko yhden silminnäkijätodistajan lau
sunnosta tai aihetodisteista. Viimeksi mainittuja olivat kaikki tun-
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nustusta ja silminnäkijälausuntoja vähäisemmät todisteet, kuten veri- 
jäljet syytetyn vaatteissa, jalanjäljet murhapaikalla tai hyvä motiivi. 
Useimpien oppineiden mielestä aihetodisteet saattoivat parhaimmil
laankin yltää ainoastaan täyttä vähempään ja ainakin puoleen 
näyttöön. 1400-luvulla oppineiden vallitseva mielipide kääntyi kui
tenkin sille kannalle, että myös täysi näyttö saattoi muodostua pel
kistä aihetodisteista, jos ne olivat "pakottavia”. Tätä sääntöä kuiten
kin sovellettiin harvoin, ja tunnustus pyrittiin saamaan kaikin kei
noin.

Puolella näytöllä ja aihetodisteilla oli järjestelmässä oma tärkeä 
merkityksensä. Se liittyi oikeudelliseen kidutukseen. Legaalinen 
todistusteoria oli sellaisenaan käytännön tarpeisiin liian jäykkä, sillä 
syytetty ei aina tunnustanut eikä rikostapahtumalla välttämättä ol
lut silminnäkijöitä. Oikeudellisen kidutuksen avulla pyrittiin hankki
maan syytetyltä täyteen näyttöön tarpeellinen tunnustus. Kidutusta 
käytettiin vain rikosasioissa, ja sen aloittaminen edellytti puolta näyt
töä.

Oikeudellinen kidutus ei ollut täysin keskiaikainen keksintö. 
Roomalainen 200-luvun juristi Ulpianus määritteli kidutuksen ”ruu- 
miillisen tuskan aiheuttamiseksi, jonka tarkoituksena on saada sel
ville totuus” . Varsinainen kidutusta koskeva säännöstö kehittyi kui
tenkin vasta 1100-luvun oikeustieteen kehityksen myötä.

Kirkon tuomioistuimet eivät alunperin käyttäneet kidutusta. 
Tämä johtui periaatteesta, jonka mukaan kirkon ei pitänyt liata käsi
ään syytettyjen vereen. 1200-luvun puolivälissä kirkollisillekin 
tuomioistuimille myönnettiin oikeus kiduttaa harhaoppisoikeuden- 
käynneissä. Tässä vaiheessa kirkko jo hyväksyi kidutuksen myös 
maallisissa tuomioistuimissa.

Kidutus oli oikeudellista, koska menettely oli tarkoin säänneltyä. 
Kidutukseen ei siis saanut ryhtyä, ellei syytettyä vastaan ollut vähin
tään puolta näyttöä jo muutenkin. Näyttökynnys kidutukseen ryhty
miseen oli siis suhteellisen korkea. Usein on sanottu, että kidutuk
sen edellyttämä näyttökynnys vastasi modernia tuomitsemiskynnystä. 
Kidutuksen avulla hankittu tunnustus piti lisäksi vapaaehtoisesti 
uudistaa oikeuden edessä. Jos näin ei tapahtunut, oli mahdollista 
kiduttaa ainakin kerran vielä uudestaan.
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Kidutusta oli lupa käyttää vain silloin kun tutkittavana oli kuo
lemanrangaistuksen tai silpomisrangaistuksen mahdollistava rikos. 
Kidutukseen saatiin turvautua ainoastaan viimeisenä keinona, kun 
näyttöä ei enää muutoin ollut saatavissa. Kiduttaa ei toisaalta saa
nut, jos tunnustus tai kahden silminnäkijätodistajan lausunto oli jo 
muutenkin saatu. Joissain Euroopan osissa tästä tosin tehtiin poik
keus. Saattoi olla mahdollista kiduttaa silminnäkijälausunnoin syyl
liseksi näytettyä, jotta tämä saataisiin antamaan sielunsa pelastuksen 
kannalta tarpeellinen tunnustus tai paljastamaan kanssarikollisensa. 
Syytettyä tuli uhata kidutuksella esimerkiksi näyttämällä hänelle 
kidutusvälineitä ennen kuin kidutukseen ryhdyttiin. Tuomari seura
si syytettyä kidutuskammioon ja kuulusteli häntä kidutuksen aikana 
samalla kun notaari kirjasi kysymykset ja vastaukset ylös.

Kidutuksen tarkoitus oli saada syytetyltä tunnustus. Sen sijaan 
muilla keinoin oli jo ennen kidutusta pitänyt selvittää, että rikos oli 
tapahtunut. Toisin sanoen murhatapauksessa murhatun ruumiin oli 
pitänyt löytyä. Jos liikkeellä oli vain huhu, jonka mukaan kadonnut 
henkilö A oli murhattu, tämän vihamiehenä tunnettua B:tä ei saanut 
kiduttaa huhun todenperäisyyden selvittämiseksi. Tätä kidutuksen 
käyttörajoitusta ei sovellettu kuitenkaan noituusrikoksiin. Niitä pi
dettiin niin sanottuina poikkeusrikoksina, koska niiden "jäljet kato
sivat teon mukana”, kuten ajan oikeusopissa tavattiin sanoa. Kun 
taika oli lausuttu, siitä ei jäänyt merkkejä. Lain mukaan kiduttaa ei 
saanut lapsia (alle 14-vuotiaat miehet ja alle 12-vuotiaat naispuoli
set), raskaina olevia naisia eikä vanhuksia. Monissa osissa Euroop
paa aateliset, korkeat virkamiehet, papisto, lääkärit ja juristit eivät 
olleet vaarassa joutua kidutuspenkkiin. Kiduttaa ei saanut pyhä- 
päivisin.

Kuten jo todettiin, kidutukseen ei kuitenkaan saanut ryhtyä ke
vein perustein. Yhtenäisoikeuden mukaan edellytettiin puolta näyt
töä, toisin sanoen yhtä silminnäkijätodistajaa tai riittävästi aihe- 
todisteita, ennen kuin kidutus tuli kysymykseen. Oikeusturvatakeen 
käytännön merkitystä heikensi kuitenkin aihetodisteiden riittävyy
den arvioinnin vaikeus. Milloin oli käsillä niin paljon ja riittävän hy
viä aihetodisteita, että niitä voitiin pitää puolena näyttönä? Tähän 
oikeustiede ei antanut selvää vastausta vaan harkinta jäi tuomarin ja 
oikeuskäytännön asiaksi. Nykyiseen langettavalta tuomiolta edei-
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lytettävään näyttöön verrattuna kidutukseen kuitenkin useimmiten 
edellytettiin varsin hyviä todisteita.

Muitakin oikeusturvatakeita kehittyi, sillä aikalaiset olivat hy
vin tietoisia kidutukseen liittyneistä riskeistä. Johdatelevat kysymyk
set oli kielletty. Kidutuksessa annettu tunnustus oli toistettava tuo
mioistuimen edessä tietyn ajan kuluessa. Varsinainen tunnustus oli 
itse asiassa tuomioistuimessa kidutuksen jälkeen, ei sen sijaan kidu
tuksen aikana annettu tunnustus. Oikeusturvatakeen käytännön 
merkitystä syytetyn kannalta heikensi tuntuvasti se, että kidutus voi
tiin uudistaa, jos syytetty kiisti tunnustuksensa tuomioistuimen edes
sä. Jos syytetty ei missään vaiheessa tunnustanut, hänet tuli vapaut
taa ainakin siihen asti, että uutta todisteluaineistoa häntä vastaan 
tuli esiin.

Oikeuskirjallisuus ei, yllättävää kyllä, juurikaan ottanut kantaa 
siihen, minkälaisin välinein kidutus sai tai miten sen piti tapahtua. 
Paikallisille oikeustavoille annettiin tässä paljon liikkumatilaa. Tuo
marin asiana oli valita asian laatuun ja vakavuuteen sopiva kidutus- 
keino. Levinnein oli niin sanottu strappado, ”kidutuskeinojen kunin
gatar” . Siinä syytetyn kädet sidottiin selän taakse, ja hänet nostettiin 
köydellä ylös, joskus painot nilkkoihin sidottuina. Metallisia kidutus- 
välineitä, kuten peukalo- tai jalkaruuveja, käytettiin laajalti.

Nykynäkökulmasta kidutus vaikuttaa moraalisesti tuomittavalta 
ja tehottomalta. Moderni tehokkuusnäkökulma on kuitenkin anakro- 
nistinen, sillä se ei ota huomioon keskiaikaisen oikeudenkäynti
menettelyn yhteiskunnallisia reunaehtoja. Keskiaikainen ihminen oli 
nykyihmistä tottuneempi näkemään tuskaa ja kärsimystä, sairautta 
ja kuolemaa ympärillään. Ennen oikeudellisen kidutuksen kehitty
mistä todistusoikeudellisesti hankalat rikosasiat oli ratkaistu jumalan- 
tuomioilla, jotka myös usein tuottivat kipua. Jumalantuomioihin ver
rattuna legaalinen todistusteoria yhdistettynä oikeudelliseen kidu
tukseen merkitsi sitä paitsi siirtymää astetta paremmin hallittavam- 
paan ja luotettavampaan tuomioistuinjärjestelmään, jonka päätök
set olivat aikaisempaa ennus te ttavampia. Jumalantuomioihin ver
rattuna näin oli siitä huolimatta, että kidutuksen avulla saadun tun
nustuksen arvo näyttää vähäiseltä. Nyt ylemmät tuomioistuimet saat
toivat kontrolloida tehokkaammin alempien tuomioistuinten näyttö- 
ratkaisuja. Jumalantuomioiden aikana tällainen ei tietenkään ollut

89



käynyt päinsä, eihän ihmisten tuomioistuin voinut muuttaa ylhäältä 
tullutta ratkaisua.

Kun jumalantuomioihin perustuvassa järjestelmässä ratkaisun 
ajateltiin tulevan korkeammalta voimalta, uudessa järjestelmässä 
ratkaisija oli ihminen. Vallanpitäjien ote alamaisiinsa oli vielä hento 
ja oikeudellisen ratkaisuvallan käyttäjät tarvitsivat tuekseen raken
teita, jotka lisäsivät menettelyn uskottavuutta. Selkeät todistussäännöt 
olivat tällainen rakenne, jonka tarkoitus oli estää tuomareita tuomit
semista mielivaltaisesti. Vielä ei ollut ajateltavissa, että tuomioistui
mille olisi uskottu valta päättää näytöstä vapaasti harkiten. Varsinai
sen vapaan todistusharkinnan aika tuli vasta 1800-luvulla. Erityises
ti todistussääntöjä täydentävä oikeudellinen kidutus oli säänneltävä 
tarkkaan. Kidutus piti rajoittaa törkeimpiin tekoihin, jotta se ei 
riistäytyisi käsistä. Tutkimustieto ei tue käsitystä kidutuksen ylen
määräisestä käyttämisestä. Samoin kuin aikanaan jumalantuomion 
pyytämisen, kidutuksen kynnys oli ainakin tavanomaisissa rikos
asioissa korkea sekä teoriassa että käytännössä.

Kidutuksella oli jo keskiaikaisesta näkökulmasta haittapuolen
sa. Vaikka kidutukseen perustuva järjestelmä oli jumalantuomioihin 
ja valaan verrattuna edistysaskel, kidutuksen käyttö yhdistettynä jäyk
kään todistusteoriaan ei ollut paras mahdollinen järjestelmä aineel
lisen totuuden selville saamiseksi. Kidutettuna syytetty saattoi tun
nustaa teon, jota ei ollut tehnyt. Selväkin rikos saattoi jäädä tuomit
sematta, jos kidutettu pysyi lujana eikä silminnäkijöitä ollut. Kidu
tukseen liittyi myös käytännöllisiä hankaluuksia. Luonteensa puo
lesta kidutus ei soveltunut avoimeen oikeudenkäyttöön.

Ruotsissa ja Englannissa oikeudessa kidutusta ei missään vai
heessa laillistettu samaan tapaan kuin manner-Euroopassa. Eri asia 
on, että kidutusta esiintyi poikkeuksellisesti ja erityisesti poliittisten 
ja noituusrikosten tutkinnassa. Ruotsissa ja Englannissa kidutus oli, 
toisin kuin Euroopan sydänalueilla, kielletty. Tämä johtui luultavasti 
etupäässä siitä, että molemmissa maissa maallikot olivat niin tär
keässä asemassa oikeudenkäytössä. Kidutus oli luonteeltaan toimin
taa, jota ei ollut mahdollista uskoa muiden kuin yhteisöstä hieman 
etäisempien oikeudenkäytön ammattilaisten tehtäväksi. He olivat 
paremmin keskusvallan kontrolloitavissa. Toinen syy liittyi todistus-
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oikeuteen. Sekä Englannissa että Ruotsissa todistusoikeudelliset sään
nöt olivat kehittyneet sellaisiksi, ettei langettavaan tuomioon ehdot
tomasti edellytetty tunnustusta -  jonka hankkimiseen taas kidutus 
oli kehitetty.

Varhaisen uuden ajan alussa legaalinen todistusteoria ja yhte- 
näisoikeudellinen kidutuksen teoria olivat kehittyneet suunnilleen 
samanlaisiksi lähes joka puolella Eurooppaa, Ruotsia ja Englantia 
lukuun ottamatta. Legaalinen todisteluteoria ja kidutus eivät rajoit
tuneet pelkästään oikeuskirjallisuuteen vaan ne kirjattiin myös eräi
siin merkittäviin varhaisen uuden ajan rikosoikeudenkäyntimenet- 
telyä säädelleisiin lakeihin. Tällaisia olivat esimerkiksi Pyhän saksalais- 
roomalaisen keisarikunnan Constitutio Criminalis Carolina (1532), 
Ranskan rikoslait vuosilta 1539 ja 1670 sekä Espanjan lakikokoelma 
vuodelta 1567.

Uuden ajan alussa legaalinen todistusteoria alkoi oikeuskäytän
nössä väljentyä. Kuten edellä todettiin, langettava tuomio saattoi 
perustua pakottaviin aihetodisteisiin jo 1400-luvulta lähtien. Teori
an haperoituminen liittyi sanotun harkinnanvaraisen rangaistuksen 
yleistymiseen. Harkinnanvaraista rangaistusta koskeva teoria oli syn
tynyt keskiajan kanonisessa rikosoikeudessa jo 1200-luvulla. Har
kinnanvaraiseen rangaistukseen voitiin kuitenkin päätyä myös vä
hemmällä kuin legaalisen todistusteorian mukaisella täydellä näy
töllä. Jos täyttä näyttöä, tunnustusta tai kahta silminnäkijätodista- 
jaa, ei ollut, voitiin tuomita kuolemanrangaistusta lievempään, 
harkinnanvaraiseen rangaistukseen. Tämä edellytti kuitenkin, että 
tuomioistuin tuli muiden todisteiden perusteella vakuuttuneeksi syy
tetyn syyllisyydestä. Rangaistuksen ankaruus siis ikään kuin por
rastettiin näytön painavuuden mukaan. Samalla voidaan sanoa, että 
oli astuttu ratkaiseva askel modernin vapaan todistusteorian suun
taan, kun tuomarin vakuuttuneisuudelle alettiin antaa näin paljon 
merkitystä. Periaatteessa legaalisesta todistusteoriasta pidettiin uu
della ajalla edelleen kiinni.

Samalla kun harkinnanvaraiset rangaistukset lisääntyivät 
1500-luvulta lähtien, kidutuksen tarve alkoi vähetä. Kidutuksella ei 
ollut enää yhtä paljon käyttöä kuin ennen, koska legaalisen teorian 
mukaisen täyden näytön puuttuessakin tuomio, vaikkakin täyttä ran
gaistusta lievempi, oli usein mahdollista langettaa.
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Kun uudet rangaistukset yhdistyivät näytön erilaiseen määrään, 
tuloksena oli eräänlainen todistusoikeuden vallankumous. Periaat
teessa kuolemanrangaistus oli edelleen olemassa ja se edellytti yleen
sä täyttä näyttöä, joka voitiin viime kädessä yrittää saada kidutuksella 
esiin. Koska helpompi ratkaisu oli kuitenkin olemassa, sitä käytet
tiin. Kehityksen tuloksena sekä kuolemanrangaistus että kidutus al
koivat 1500-luvulta lähtien vähentyä.

Valistusfilosofit, kuten Voltaire ja Beccaria, alkoivat 1700-luvun 
lopulla arvostella kidutusta ankarasti. Filosofien mukaan kidutus ei 
varmistanut oikeansisältöisiä tuomioistuinratkaisuja. Kidutus saat
toi kohdistua syyttömiin. Argumentit eivät olleet uusia: samanlaista 
kritiikkiä oli esitetty keskiajalta lähtien. Kun valistusfilosofit aloitti
vat kampanjansa kidutusta vastaan 1700-luvun lopulla, instituution 
perusta oli jo haperoitunut pahasti. Vaikka perinteisesti kidutuksesta 
luopumista on pidetty valistusfilosofian seurauksena, viimeaikainen 
tutkimus pitää filosofian merkitystä muutoksessa vähäisenä. Ratkai
seva murros oli tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun valistusfilosofit 
aloittivat kritiikkinsä. Kehityksen lopputulos oli joka tapauksessa, että 
Euroopan valtiot luopuivat kidutuksesta lopullisesti 1700-luvun lo
pulla ja 1800-luvun vaihteessa. Valistusfilosofien vaatimuksiin pala
taan tarkemmin seuraavan, rikosoikeutta käsittelevän luvun lopus
sa.

Miksi kidutuksesta ei kokonaan luovuttu aikaisemmin, jos insti
tuutio kerran käytännössä oli jo  suurelta osin menettänyt merkityk
sensä? Eräs syy siihen, että lainsäätäjät eivät olleet halukkaita luo
pumaan legaalisen todistusteorian peruslähtökohdista ja oikeudelli
sesta kidutuksesta, liittyy kidutuksen pelotevaikutukseen. Kidutuk
sesta oli hyötyä, vaikkei sitä edes käytetty, koska ainakin periaattees
sa kidutusmahdollisuus oli olemassa. Ristiriitaa yhtäältä todistus
oikeuden todellisen tilanteen ja reformivaatimusten sekä toisaalta 
oikeudelliseen kidutukseen ja legaaliseen täyden näytön vaatimuk
seen perustuneen todistusoikeuden kanssa ei voitu pitää loputtomiin 
yllä. Vanhan oikeuden sisältö oli 1700-luvulle tultaessa kovertunut 
niin tyhjiin, että valistusreformistien oli mahdollista saada tavoit
teensa toteutettua.
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6. RIKOSOIKEUDEN KEHITYS: SYDANKESKIAJAN 
MURROKSESTA VALISTUSREFORMEIHIN

Synnin ja  rikoksen erottelusta eriytyneeseen rikosoikeuteen

Modernista näkökulmasta varhaismoderni rikosoikeus, erityisesti 
rangaistuksen määrääminen, ymmärretään usein sekavaksi, epä
loogiseksi ja mielivaltaiseksi. Tällaisesta käsityksestä olemme velkaa 
valistusfilosofialle, jolla oli taipumus esittää kritikoimansa abso
lutismin rikosoikeus pelkästään kielteisessä valossa. Tarkoitus ei ole 
väittää, että esimoderni oikeus olisi toiminut aina oikeudenmukai
sesti, tasapuolisesti ja tehokkaasti. Varhaismodemissa rikosoikeudessa 
oli tästä huolimatta oma logiikkansa.

Sydänkeskiajan rikosoikeudelliset innovaatiot olivat modernin 
rikosoikeuden muotoutumisen kannalta olennaisen tärkeitä, eikä il
man niitä nykyistä rikosoikeutta voitaisi kuvitella. Kuten niin monel
la muuallakin oikeuden alalla, myös rikosoikeuden kehittelijöinä 
kanonistit olivat eturintamassa. Maallinen rikosoikeustiede kehittyi 
vasta kanonisen rikosoikeuden mallin perusteella.

Ennen sydänkeskiajan murrosta syntiä ja rikosta ei erotettu 
kanonisessa oikeudessa selkeän käsitteellisesti toisistaan. Kun ero 
tehtiin, kaikki rikokset olivat syntejä edelleen, muttei päinvastoin. 
Teoreettisen kivijalan muurasi ranskalainen teologi Petrus Abelardus 
(1079-1142). Hänen mukaansa synti oli myös rikos, kun seuraavat 
edellytykset täyttyivät. Ensinnäkin kysymyksessä tuli olla riittävän 
vakava synti. Vain kuolemansynnit saattoivat muodostaa kanonisen 
oikeuden mukaisen rikoksen perustan, ja nekin ainoastaan silloin, 
kun tekomuoto oli riittävän törkeä. Toiseksi moitittavan teon piti 
olla ulkoisesti havaittava, sillä Jumala tuomitsi pahoista ajatuksista
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aikanaan "taivaisella” forumilla. Ihmisten tuomioistuimen, jollainen 
oli myös kirkon tuomioistuin, oli tehtävä johtopäätöksensä ulkois
ten tunnusmerkkien perusteella. Kolmanneksi teon piti kanonisen 
rikosoikeuden alaan kuuluakseen olla vahingollinen rankaisevalle 
yhteisölle eli kirkolle. Kanoninen rikosoikeus muokattiin nimenomaan 
loukatun yhteisön, kirkon suojaksi. Esimerkiksi pelkkä lupauksen rik
kominen oli moraalisesti tuomittava, mutta ei kuitenkaan kirkolle 
vahingollinen teko. Sen tähden lupauksen rikkominen ei ollut myös
kään rikos. Synti se kyllä oli.

Katolisen kirkon nousu sydän- ja myöhäiskeskiajan Euroopan 
tärkeäksi mahdiksi edellytti toimivan hallinnollisen järjestelmän ohel
la myös tehokasta omaa rikosoikeutta. Kanonisen rikosoikeuden pii
riin kuuluivat sellaiset rikokset, jotka suuntautuivat tai liittyivät suo
raan kristilliseen uskoon tai kirkkoon instituutiona, kuten jumalan
pilkka, kerettiläisyys, valaan ja koronkiskontaan liittyvät rikokset sekä 
seksuaali- ja sapattirikokset. Kirkon tuomiovalta ulottui näiden li
säksi myös muihin rikoksiin, sillä papisto ja sääntökuntiin kuuluvat 
olivat yksinomaan kirkon tuomiovallan alaisia. Tilanne oli sama niil
lä lukuisilla Euroopan alueilla, joilla sekä maallinen että hengellinen 
valta olivat kirkon hallussa. Niillä kanonista oikeutta sovellettiin asi
aan kuin asiaan.

Kirkko tarvitsi näistä syistä kokonaisvaltaisen rikosoikeuden, 
kuten oikeusjärjestyksen yleensäkin. Tämä johti myös kanonistisen 
rikosoikeustieteen syntyyn. Kanonistit kehittivät hienojakoisen 
syyllisyysopin, toisin sanoen jaottelun tahallisuuteen ja sen alalajeihin 
sekä tuottamukseen. Tahallisuusopin kehittelyistä oli lyhyt matka 
syyntakeisuusopin muotoiluihin. Lainvastaisen teon tehnyt saatet
tiin vapauttaa kanonisen rikosoikeuden mukaisesta vastuusta, jos 
tekijä oli teon tehdessään ollut mielipuoli, unessa, humalassa tai jos 
hän oli tehnyt tekonsa erehdyksen vallassa. Lisäedellytys oli, että 
tekijä ei näistä syistä ollut ymmärtänyt syyllistyvänsä lainvastaiseen 
tekoon ja että hän ei ollut saattanut itseään esimerkiksi tahallaan 
humalatilaan.

Kanoninen rikosoikeusoppi kehitti myös modernin oikeuden- 
vastaisuusopin ensimmäiset versiot. Määriteltiin tilanteita, joissa 
lähtökohtaisesti lainvastaiseen menettelyyn olikin hyväksyttävä tai
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ainakin anteeksiannettava syy. Väkivalta toista kohtaan oli esimer
kiksi periaatteessa rangaistava teko, mutta saattoi olla hyväksyttävä 
tilanteessa, jossa tekijä toimi puolustaakseen itseään tai toisia.

Keskiaikainen rikosoikeus ei eriytynyt muusta oikeustieteestä 
erilliseksi yliopistolliseksi oppialaksi. Oikeustiede suuntautui Corpus 
iuris civilikseen, joka oli ennen muuta siviilioikeudellinen lakikoonnos, 
vaikka sisälsi muunkinlaista aineistoa. Keskiajan lopulla kuninkaal
linen lainsäädäntö alkoi määrällisesti lisääntyä ja tulla yhä enem
män oikeustieteellisten kirjoitusten kohteeksi. Corpus iuris civiliksen 
auktoriteetti rapistui ja Justinianuksen lakiteoksen esitysjärjestys vas
tasi yhä huonommin humanismiin ja luonnonoikeuteen suuntautu
neiden tutkijoiden käsitystä oikeustieteen systematiikasta. Oikeuden
alat alkoivat eriytyä, ja esimerkiksi Saksassa rikosoikeudesta tuli it
senäinen, rikosoikeudesta eriytynyt oikeudenala 1600-luvulla. Tär
keä henkilö rikosoikeuden itsenäistymisen kannalta oli leipzigiläinen 
tuomari ja tuottelias kirjoittaja Benedikt Carpzov (1595-1666).

Carpzov oli luonnonoikeusoppineiden aikalainen, mutta kauka
na radikaalista. Hartaana luterilaisena Carpzov perusti rikosoikeus- 
oppinsa kymmeneen käskyyn, joiden varaan hän ryhmitteli järjestel
mänsä. Käskystä ”älä tapa” esimerkiksi johtui henkirikosten rangais
tavuus, ja ”älä tee huorin” perusteli seksuaalirikosten tuomittavuuden. 
Carpzovin järkälemäiset teokset vaikuttivat pitkälle eteenpäin ius 
communen rikosoikeudessa. Täysin omaperäinen Carpzov ei kuiten
kaan ollut. Monet hänen ratkaisunsa periytyivät italialaisen 1500- 
luvun alun rikosoikeusoppineiden teksteihin, ja niiden kautta sydän- 
ja myöhäiskeskiajalle. Carpzovin panos oli kuitenkin suuri syyllisyyt
tä ja harkinnanvaraista rangaistusta koskevien oppien muotoilussa.

Keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla rikosoikeus ymmärret
tiin suppeammin kuin nykyään. Rikosoikeus käsitti ennen muuta 
törkeät teot eli sellaiset, joista saattoi seurata rangaistuksena ruu
miin- tai kuolemanrangaistus. Rikosoikeus varhaismodernissa mie
lessä ei sen sijaan käsittänyt lieviä oikeudenloukkauksia lainkaan. 
Kuvaavia ovat tässä suhteessa jo pelkästään uuden ajan alun rikos
lakien nimet esimerkiksi Bambergin Halsgerichtsordnung vuodelta 
1507 ja keisari Kaarle V:n (keisarina 1519-1558) Peinliche Gerichts- 
ordnung (paremmin tunnettu Constitutio Criminalis Carolinan nimel
lä, 1532). Lakien nimet kertovat siitä, ettei niissä säädetty muista
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kuin sellaisista rikoksista, joista langetetut rangaistukset "uhkasivat 
kaulaa” (Bambergin laki) tai olivat "tuskallisia” , kuoleman- tai 
ruumiinrangaistuksia (Carolina). Yhtenäisoikeudessa varsinaisista 
rikoksista erotettiin teot, joista rangaistuksena saattoi seurata aino
astaan sakkoa tai vankeutta ja joihin inkvisitioprosessi ei soveltunut. 
Tällaiset lievät rikokset käsiteltiin siviiliprosessin tapaan (acdones 
civiles, Anklagesachen) . Myöskään yleensä sakolla rangaistavat 
politiarikkomukset eli politiasääntöjen vastaiset teot eivät olleet var
sinaisia rikoksia.

Jaottelulla oli muitakin kuin pedagogisia tai esteettisiä seurauk
sia. Inkvisitorisen prosessin pelisäännöt, esimerkiksi legaalisen 
todistusteorian näyttökynnykset koskivat ainoastaan varsinaisia ri
koksia, eivät sen sijaan politiarikoksia tai muita lieviä rikkomuksia. 
Legaalinen todistusteoria oikeudellisine kidutuksineen oli kehitty
nyt törkeitä rikoksia varten, eikä teoria koskenut lieviä rikoksia. 
Lainsoveltaja saattoi olla viimeksi mainituissa eri viranomainen kuin 
varsinaisissa rikosasioissa: Ruotsin kaupungeissa oikea foorumi 
politia-asioissa oli maistraatti tai pormestari ja raati, eikä niissä so
vellettu rikosasioiden menettelyjärjestystä. Samoin esimerkiksi Rans
kassa ja Saksassa politia-asiat kuuluivat "poliisituomioistuimille” . 
Menettely oli yksinkertaistettua: esimerkiksi todistelua ei ollut mah
dollista esittää.

Vahvistunut ruhtinasvalta, muualla kansallisella ja Saksassa 
territoriaalivaltion tasolla, näkyi rikosoikeuden kehityksessä valtio
vallan tiivistyneenä otteena oikeudenhoidosta. Julkisen vallan aloit
teellisuus rikosoikeudenkäyntien alkuunpanijana lisääntyi. Tämä il
menee siten, että keskiajalla kehitetty inkvisitorinen periaate syrjäytti 
vähitellen asianosaisten aktiivisuuteen perustuneen prosessin ja niin 
sanotun akkusatorisen periaatteen.

Rikosoikeudelliset rangaistukset kovenivat absolutismin muotou- 
tumisvaiheessa 1500-ja 1600-luvuilla halki Euroopan ainakin lain 
kirjaimen tasolla. Tähän on kuitenkin esitettävä varaus. Kirjoitetun 
lain asema oli esimodernissa oikeudessa heikompi kuin oikeudelli
sen positivismin hallitsemassa modernissa oikeudessa, 1800-luvulta 
lähtien. Kirjoitetut säännökset olivat tuomarille ainoastaan eräänlai
sia lähtökohtia, jotka tuli ottaa muiden, kilpailevien oikeuslähteiden 
(maantapa, oikeuskirjallisuus, oikeuskäytäntö) ohella huomioon.
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Esimerkiksi ruotsalais-suomalaisessa oikeuskäytännössä kirjoitetun 
lain ankaria rangaistuksia, etenkin kuolemanrangaistuksia, säännön
mukaisesti lievennettiin oikeuskäytännössä niin sanotun leuteroinnin 
kautta aina 1800-luvulle asti.

Kirjoitettu oikeus, jota alkoi määrällisesti olla uudelle ajalle tul
taessa yhä enemmän, oli eräänlainen yhteiskunnallinen syntiluettelo, 
jonka muotoon aikakauden uskonnollinen maailmankuva vaikutti 
tärkeällä tavalla. Rikoslain tuli vastata mahdollisimman tarkkaan 
uskonnollista maailmanjärjestystä. Rikoslain piti myös pelottaa. Lain 
kirjaimen pelotevaikutus ei kuitenkaan riittänyt yhteiskunnassa, jos
sa lukutaito oli harvinaisuus etenkin niiden ihmisten keskuudessa, 
jotka joutuivat useimmiten rikosoikeuden rattaisiin. Tarvittiin 
konkreettisempia osoituksia siitä, mihin rikos ainakin periaatteessa 
saattoi johtaa. Muun muassa tästä syystä käräjien seuraaminen oli 
Ruotsissa vielä 1600-luvun alussa rahvaan velvollisuus, eikä käräjiä 
voitu edes pitää ilman riittävää määrää käräjärahvasta. Käräjärahvas 
osallistui käräjien kulkuun aktiivisesti, ja kihlakunnanoikeuden pu
heenjohtaja saattoi tiedustella kansan mielipidettä. Menettely levitti 
samalla tehokkaasti tietoa ankarista rangaistuksesta. Tästä syystä ali
oikeudet velvoitettiin tuomitsemaan lain kirjaimen mukaan, ja mah
dollisuus lain kirjaimesta poikkeamiseen varattiin ylioikeuksille. Vie
lä tehokkaammin yleisestävästi vaikutti rangaistusten julkinen täytän
töönpano.

Rangaistusjärjestelmän kehitys: ruumiinrangaistuksista kohti 
vapausrangaistusta

Varhaiskeskiajan arkaainen rangaistusjärjestelmä perustui sovinto- 
sakon maksamiseen loukatulle tai tämän suvulle sekä kruunulle. 
Sovintosakon määräämistä varten kehittyi vakiintuneita taksoja, joista 
oli määräyksiä laeissa. Esimerkiksi frankkien valtakunnassa varkau
desta maksettu sovintosakon määrä oli sidottu varastetun omaisuu
den arvoon ja vaihteli alueittain. Sakko saattoi olla jopa kolmi- tai 
nelikymmenkertainen. Frankkioikeudessa vapaan miehen tappo
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maksoi 200 kultarahaa, joka vastasi arvoltaan 200 nautaa. Syn- 
nytyskykyisen naisen taposta joutui maksamaan kolminkertaisen 
korvauksen.

Sovintosakko oli nykynäkökulmasta yhtäältä vahingonkorvaus, 
toisaalta rangaistus. Korvausten määräämisellä ja niiden maksami
sella pyrittiin välttämään ja pitämään kurissa verikostoa. Varsinai
sesta rikosoikeudesta ei tässä vaiheessa voida vielä puhua. Rikos
oikeudesta on kysymys vasta, kun julkinen valta määrää lainrikkojalle 
rangaistuksen. Tämä edellyttää, että julkisen vallan takana on poliit
tista voimaa. Näin määriteltyinä ensimmäisiä varsinaisia rangaistuk
sia olivat rauhanrikoksista määrätyt sakkorangaistukset. Ratkaiseva 
murroskohta Euroopan sydämessä, keisarikunnan alueella, oli 1100- 
luku. Tällöin julkisesta, varsinaisesta rikosoikeudesta tuli sääntö, joka 
syrjäytti yksityisen rikosoikeuden valta-asemastaan. Täydellistä mo
nopolia julkinen valta ei kuitenkaan onnistunut saamaan vaan 
sovintosakko jatkoi elämäänsä julkisen rikosoikeuden rinnalla vielä 
pitkään.

Rikosoikeuden kehityksessä rauhanlaeilla on siis tärkeä sija. Al
kuvaiheessa rauhanlaeilla pyrittiin takaamaan kuninkaan henkilö
kohtainen rauha hänen liikkuessaan valtakunnassaan. Rangaistavasta 
rauhan rikkomisesta oli kysymys, kun rikos kohdistui kuninkaaseen 
itseensä tai hänen seurueeseensa. Tästä rauhanlakien ala laajeni kat
tamaan sen alueen, jolla kuningas seurueineen oleskeli. Jos tällaisel
la alueella tehtiin rikos, sen katsottiin kohdistuvan samalla kunin
kaaseen. Tästä seuraava kehitysvaihe oli, että kaikkien rikosten kat
sottiin kohdistuneen rikoksella loukatun asianomistajan lisäksi 
kuninkaaseen siitä riippumatta, missä teko oli tehty ja kehen se oli 
suoranaisesti kohdistunut. Koska kuninkaasta oli näin tullut rikok
sen asianosainen, hänellä oli oikeus puuttua siihen rikosoikeudellisin 
seuraamuksin. Näin päästiin vähitellen siihen, että hallitsijan tuomio
istuimille uskottiin yleinen oikeus rangaista valtakunnassa tehdyistä 
rikoksista.

Myöhäiskeskiajan rangaistusjärjestelmä perustui voittopuolisesti 
kuoleman- ja ruumiinrangaistuksiin. Ruumiinrangaistukset olivat 
luonteeltaan peilaavia: ne kohdennettiin siihen ruumiinosaan, joka 
oli ollut rikoksenteossa ratkaisevassa roolissa. Varkaalta vietiin käsi,
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valapatolta kieli. Seksuaalirikollinen saatettiin kastroida. Lievempiä 
ruumiinrangaistuksia olivat esimerkiksi ruoskinta ja polttomerkintä. 
Teloitukset saattoivat tapahtua monella tavoin, kuten hirttämällä, 
mestaamalla, polttamalla tai hukuttamalla. Kuolemanrangaistukset 
olivat lisäksi usein kovennettuja. Tyypillinen kovennus oli teilipyörä. 
Tuomitun jäsenet murskattiin ensin raskaalla teilipyörällä, ja ruu
miinosat levitettiin teloituksen jälkeen pyörän päälle nähtäviksi. 
Kuolemanrangaistukseen liittyi koko keski-ja varhaisen uuden ajan 
aimo annos magiikkaa, mikä ilmeni esimerkiksi teloitusten ympäril
le kehittyneessä runsaassa kansanperinteessä, kuten tarinoissa ja lau
luissa.

Varhaisen uuden ajan alussa eurooppalaisten rangaistusjär
jestelmien ydin muodostui keskiajalta periytyneistä ruumiin- ja 
kuolemanrangaistuksista. Kuolemanrangaistuksen käyttö alkoi kui
tenkin Euroopan ydinalueilla vähentyä 1600-luvulta alkaen samalla 
kun kovennetut täytäntöönpanotavat kävivät yhä harvinaisemmiksi. 
Noituudesta tuomitut yleensä poltettiin. Muista rikoksista langetetut 
kuolemanrangaistukset pantiin toimeen mestaamalla tai hirttämällä, 
riippuen seudusta ja tuomitun säädystä. Useissa osissa Eurooppaa 
mestaaminen oli aatelille varattu, kunniallisena pidetty teloitustapa, 
kun taas alemmat säädyt teloitettiin hirttämällä. Silpomisrangais- 
tukset alkoivat vähentyä jo 1500-luvulla.

Kuoleman-ja ruumiinrangaistusten tilalle tuli vapaudenriisto eri 
muodoissaan. Vapausrangaistuksen alkujuuria ei ole kuitenkaan yk
sinkertaista paikallistaa. Vapausrangaistus tunnettiin jo roomalaisessa 
oikeudessa, jossa vankilaa käytettiin ainoastaan oikeudenkäyntiä tai 
rangaistuksen täytäntöönpanoa odottavien vankien sekä velkavankien 
säilytyspaikkana. Germaanisessa sovintosakkojärjestelmässä vapaus- 
rangaistus saattoi olla mahdollinen joko korvaavana rangaistukse
na, jos rikkomuksen tehnyt ei ollut maksukykyinen, tai sivuran- 
gaistuksena jonkin muun rangaistuksen ohella. Tässä omaksutaan 
tutkimuksessa nykyisin varsin yleinen näkemys, jonka mukaan var
sinaisen vankeusrangaistuksen alkuperä on kirkollisessa vapaus- 
rangaistuksessa eli luostarirangaistuksessa. Jo varhaiskeskiajalla va
kavaan väärinkäytökseen syyllistynyt munkki tai nunna saatettiin 
määrätä selliin tekemään katumusharjoituksia. Tässä vaiheessa oli 
kuitenkin vielä etupäässä kysymys luostarielämään liittyvästä ku
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rinpidollisesta vapaudenriistosta. Tilanne muuttui, kun kirkollista 
vapaudenriistoa alettiin soveltaa ensin luostarilupauksen tehneiden 
lisäksi pappeihin ja lopulta maallikoihin. Vapaudenriistosta tuli sel
västi kirkolliseen rikosprosessiin kuuluva rangaistus.

Vapaudenriisto liittyi kiinteästi rippi-instituution ja siinä mää
rättävien katumusharjoitusten kehitykseen. 1100-luvulta alkaen syn
tien seuraamuksina määrätyt katumusharjoitukset muuttuivat vähi
tellen julkisesti seurakunnan edessä suoritettavista salaisiksi. Salai
nen katumusharjoitus oli joskus käytännöllistä määrätä suoritetta
vaksi vapaudenriistossa. Alkuvaiheessa tämä saattoi tapahtua luos
tareiden tiloissa, mutta kun katumusharjoituksiin liittyvä vapauden
riisto yleistyi, alettiin rakentaa erityisiä vankiloita kirkkorangaistuksen 
suorittamista varten. Vapaudenriisto kesti yleensä epämääräisen ajan, 
"parantumiseen” saakka, ja vapaudenriistoon saattoi liittyä työvel
vollisuus.

Uudella ajalla kirkollisen rikosoikeuden ala kaventui huomatta
vasti. Samalla kirkollinen vapausrangaistus käytännössä loppui ja 
tarkoitukseen rakennetut vankilat lakkautettiin. Idea vapaudenriis
ton käyttökelpoisuudesta rangaistuksena jäi kuitenkin elämään ja 
siirtyi pian maallisten rikosoikeusjärjestelmien käyttöön.

Myös ius commune omaksui vapaudenmenetyksen kurinpidolli
siin tarkoituksiin. Uudelle ajalle tultaessa vapaudenmenetys alkoi eri 
muodoissaan yleistyä. 1500-luvulla Englantiin ja Hollantiin syntyi
vät ensimmäiset kurinpidolliseen tarkoitukseen suunnitellut vanki
lat. Ensimmäisenä varsinaisena vankilana pidetään yleensä Lontoo
seen vuonna 1555 perustettua Bridevvellin vankilaa (engl. house of 
correction). Bridevvellin tavoitteet olivat kurinpidollisia, sillä vuonna 
1557 annetun asetuksen mukaan laitokseen oli tarkoitus kerätä 
toimettomat kerjäläiset ja kulkurit. Englantilais-hollantilainen ku- 
ritushuonemalli on helppo nähdä yhteydessä uuden ajan alun poli- 
tiaan, toisin sanoen absolutistisen valtion ja kaupunkien tarpeeseen 
yksityiskohtaisen oikeudellisen sääntelyn avulla säännellä asukkai
densa elämää.

Kuritushuonemalli levisi 1600-luvun alussa hansakaupunkien 
kautta Saksaan, jossa sen alkuperäinen, pelkästään kurinpidollinen 
tavoite pian vaipui unohduksiin. Pyhän saksalais-roomalaisen keisa
rikunnan rikoslaki Constitutio Criminalis Carolina oli tosin kieltänyt
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vankilan käytön törkeiden rikosten rangaistuksena. Absolutistinen 
valtio alkoi siitä huolimatta, niin Saksassa kuin muuallakin Keski- 
Euroopassa, hyödyntää vankiloita ja nimenomaan taloudellisia pää
määriä silmällä pitäen. Vangeista tuli työvoimaa valtion linnoituksiin, 
kaivoksille ja kaleereille. Tällaiset rangaistukset edellyttivät hallin
tokoneistolta pitkälle vietyä järjestäytymisen astetta. Vankeja oli ke
rättävä ja säilytettävä sekä kuljetettava laivoille, kaivoksiin ja lin
noituksiin. Tämäkään ei riittänyt vaan heitä oli ruokittava ja valvot
tava. Näin mittaviin byrokraattisiin suorituksiin keskiajan yhteiskunta 
ei ollut vielä kyennyt, uuden ajan valtio sen sijaan pystyi. Uuden 
ajan valtio oli poliittisesti yhtenäisempi, vakaampi ja laajempi, mikä 
helpotti osaltaan vankien keruuta ja kuljetuksia. Tämä on tärkeä vaihe 
rangaistusjärjestelmän historiassa, sillä nyt voidaan ensimmäistä 
kertaa sanoa, että vapaudenmenetystä alettiin laajamittaisesti käyt
tää törkeiden rikosten sovittamiseen.

Rangaistuksen määrääminen: harkinnanvaraiset rangaistuk
set

1800-luvulla tärkeäksi tuli legaliteettiperiaate. Sen mukaan rikoksina 
voitiin tuomita vain sellaiset teot, jotka oli selvästi laissa rikoksiksi 
määritelty. Niistä saattoi seurata vain sellaisia rangaistuksia, jotka 
oli rangaistuksiksi määrätty. Esimodernin rikosoikeuden keskeiset 
käsitteet, rikos ja rangaistus, miellettiin varhaisella uudella ajalla 
hyvin toisella tavalla. Laillisuusperiaate oli ennen 1800-lukua vieras, 
vaikka pyrkimys olikin, ettei syytön saisi tulla tuomituksi. Keskiajalla 
ja varhaisella uudella ajalla lähtökohtana oli kuitenkin rikosten ran
gaistavuuden periaate (lat. ne crimina remaneant impunita). 1200- 
luvulta alkaen oli ajateltu, etteivät paheksuttavat teot saaneet jäädä 
rankaisematta vain siitä syystä, ettei niitä ollut säädetty rangaistaviksi. 
Ratkaisevaa merkitystä ei ollut varhaismodemin rikosoikeusoppineen 
tai tuomarin mielestä sillä, oliko paha teko kirjattu rikoslakiin. Siitä 
voitiin -  tai oikeastaan piti -  rangaista siitä huolimatta. Käytännössä 
tämä ei kuitenkaan johtanut sellaiseen mielivaltaan kuin saattaisi
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luulla vaan useimmiten lakiin tai ainakin maantapaan pitäydyttiin 
melko tarkkaan.

Rikosten rangaistavuuden periaate johtui rikosoikeuden teo- 
kraattisesta perustelusta. Jumala edellytti, että rikoksista seurasi maan 
päällä rangaistus. Rangaistusjärjestelmää voidaan laajemmin kuva
ta luonnonoikeudelliseksi: rangaistavuuden perusta saatiin sellaisis
ta arvojärjestelmistä, joihin modernin oikeuden yhteys on höltynyt, 
kuten uskonnosta ja moraalista. Ennen 1800-lukua oli mahdollista 
vielä ajatella, että rangaistavuuden perusta oli ainakin jossain mää
rin yhteiseksi koetussa uskonnollis-moraalisessa arvojärjestelmässä. 
1800-luvulla alettiin jo lähestyä nykyistä tilannetta, jossa yhteistä 
arvopohjaa ei samassa määrin ole. Vielä tärkeämpi syy rikosten ran
gaistavuuden periaatteeseen oli, että hallitsijalla oli uskonnollinen 
velvoitus huolehtia Jumalan edustajana rikosten rankaisemisesta. Jos 
hän ei näin menetellyt, maata ja kansaa uhkasi Jumalan kirous so
dan, kulkutautien ja muiden vitsausten muodossa. Oli siis vältettävä 
kahdesta riskistä pahempi, joko Jumalan kirous tai syyttömän tuo
mitseminen.

Yhtä vähän modernilla laillisuusperiaatteella oli sijaa keski- ja 
varhaisella uudella ajalla vallinneessa rangaistusten määräämisopissa. 
Yksi asia on, mistä teoista rangaistaan, toinen, miten rangaistaan. 
Rangaistusten määräämisopin ydin kiteytyi periaatteeseen "kaikki 
rangaistukset ovat harkinnanvaraisia” (lat. omnia poenae sunt 
arbitrariae). Tuomarilla oli valta poiketa rangaistussäännöksen edel
lyttämästä säännönmukaisesta rangaistuksesta joko ylös- tai alaspäin 
olosuhteiden mukaan. Taustalla oli ajatus, että kaikki käytännössä 
esiin tulevat tapaukset eivät vastanneet lain tai maantavan edusta
maa tyyppitapausta. Tämän yleiseurooppalaisen opin eräs muunnel
ma oli ruotsalainen leuteraatio. Siinä alioikeudet kyllä tuomitsivat 
lain edellyttämään rangaistukseen, mutta hovioikeudella oli valta 
poiketa siitä, mikä yleensä tapahtui alaspäin. Tilanteessa, jossa kir
joitettu lainsäädäntö oli hyvin aukollinen eikä se ylipäätään ollut 
läheskään niin merkittävässä roolissa kuin modernissa oikeudessa, 
ne crimina remaneant impunita- ja omnia poenae sunt arbitrariae 
-periaatteiden saattaa ajatella toimineen kohtuullisen tyydyttävästi.

Rangaistuksen määräämisen lähtökohta oli säännönmukainen 
rangaistus. Tällä tarkoitettiin kirjoitetun lain tai tapaoikeuden mää
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räämää rangaistusta tilanteessa, jossa ei ollut syytä poiketa nor- 
maalirangaistuksesta. Jos tällaisia syitä oli, päädyttiin harkinnan
varaiseen rangaistukseen, joka oli yleensä tavanomaista rangaistus
ta lievempi. Syitä, joiden perusteella säännönmukaisesta rangais
tuksesta oli mahdollista poiketa oli monenlaisia. Osa perusteista on 
sellaisia, jotka nykyään luokiteltaisiin niin sanottuihin anteeksianto- 
tai oikeuttamisperusteisiin. Tällainen oli esimerkiksi se, että rikoksen
tekijä oli pakotettu tekemään rikos. Jotkut taas saattaisivat nykyään 
vaikuttaa vasta rangaistuksen ankaruuteen (esimerkiksi rikoksente
kijän nuori ikä).

Harkinnanvaraiseen rangaistukseen saatettiin päätyä myös puut
teellisen näytön perusteella. Nykyaikaisen legaliteettiperiaatteen 
näkökulmasta tämä kuulostaa jälleen oudolta, mutta esimodernissa 
rikosoikeusjärjestelmässä menettely oli ymmärrettävä. Kuten edellä 
selostetusta muistetaan, täyden näytön vaatimus oli todistuskyn- 
nyksenä niin vaativa, että järjestelmä edellytti toimiakseen oikeu
dellisen kidutuksen, jonka avulla syytetty voitiin pakottaa tunnusta
maan. Oli paljon tapauksia, joissa kidutusta ei voitu käyttää. Ensin
näkin se ei käynyt päinsä ilman riittäviä aihetodisteita. Toiseksi ki
dutuksen käyttömahdollisuus rajoittui vain törkeisiin rikoksiin eli 
sellaisiin, joista kuoleman- tai ruumiinrangaistus saattoi seurata. Lie
vää rikosta ei yhtenäisoikeuden mukaan voitu tutkia kidutuksen avul
la, vaikka teko olisi näyttänyt miten selvältä tahansa aihetodisteiden 
perusteella. Kontrollijärjestelmä ei voinut tyytyä tähän vaan alettiin 
tuomita pelkän "epäilyn” perusteella lievempään kuin lain määrää
mään rangaistukseen.

Oli myös sellaisia syitä poiketa harkinnanvaraisesta rangaistuk
sesta, jotka nykyisin eivät vaikuttaisi millään tavoin rangaistukseen. 
Esimerkiksi rikoksentekijän suuri perhe tai hänen tekemänsä palve
lukset kruunulle saattoivat lieventää rangaistusta. Tämä johtui siitä, 
ettei oikeutta ollut eristetty muista normijärjestelmistä siten kuin 
positivismin valtakaudella, 1800-luvulta alkaen. Tuomioistuin saat
toi tästä syystä ottaa tapauksen erityispiirteitä tarpeen mukaan ja 
nykyistä laajemmin huomioon. Harkinnassaan se ei ollut sidottu 
muuhun kuin oikeusjärjestystä hierarkkisesti korkeammaksi koettuun 
uskonnolliseen tai luonnonoikeudelliseen järjestelmään.
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Syy harkinnanvaraiseen rangaistuksen räjähdysmäiseen leviä
miseen varhaisen uuden ajan alun Euroopassa on käynyt jo edellä 
ilmi. Harkinnanvarainen rangaistus levisi, koska sen toteuttamiseen 
oli väline, vapausrangaistus. Kuolemanrangaistusta lievempään 
rangaistukseen voitiin tuomita hieman vähäisemmälläkin näytöllä 
ilman, että mahdollisen väärän tuomion seuraukset olisivat olleet 
peruuttamattomia.

Varhaismodernissa rangaistusjärjestelmässä myös armahdus oli 
tärkeässä osassa. Armahdus ei ollut sillä tavoin poikkeuksellinen 
menettely kuin nykyaikaisessa rikosoikeudessa vaan enemmänkin 
säännönmukainen osa rikosoikeudenkäyttöä joka puolella Euroop
paa. Armahduksen ja harkinnanvaraisen rangaistuksen välistä rajaa 
on varhaismodernia järjestelmää tarkasteltaessa usein vaikea vetää.

Valistuksen rikosoikeus: kidutusta ja  kuolemanrangaistusta 
vastaan

Kuten edellä todettiin, saksalainen oikeustiede syntyi Carpzovin tuo
tannossa 1600-luvulla. Carpzov ei kuitenkaan ollut varsinainen ri
kosoikeuden uudistaja. Hänen elämäntyönsä oli enemmänkin myö
häiskeskiajalta uuden ajan alkuun kehittyneen eurooppalaisen rikos- 
oikeustieteen tilinpäätös kuin uuden alku. Vaikka Carpzovin teokset 
säilyttivät auktoriteettiasemansa 1800-luvulla asti, niiden perustaa 
alettiin toisaalta nävertää heti Carpzovin kuoleman jälkeen. Haasta
jan asemaan nousi luonnonoikeus, tarkemmin sanoen sen rikos
oikeudellisiin kysymyksiin keskittynyt "käytännöllinen suuntaus”. Sen 
edustajista kannattaa mainita ensimmäisenä saksalainen Christian 
Thomasius (1655-1728). Lars Bjömen tavoin valistuksen rikosoikeus- 
ajattelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen, joista Thomasius aloitti 
ensimmäisen. Tälle vaiheelle oli tyypillistä puuttuminen eräisiin ajan 
rikosoikeusjärjestelmän törkeimpinä pidettyihin epäkohtiin, kuten 
oikeudelliseen kidutukseen, menettelyn inkvisitorisuuteen sekä 
kuolemanrangaistuksen laajaan käyttöön. Toiseen vaiheen voi kat
soa alkavan Beccariasta. Siinä huomio kiinnittyy jo järjestelmälli
semmin rikosoikeusjärjestelmän rakenteeseen.
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Thomasius aloitti oikeustieteen opiskelut Leipzigissä 17-vuoti- 
aana filosofian maisterina. Leipzigissä Thomasius tutustui Pufen- 
dorffin vastailmestyneeseen De iure naturae et gentium -teokseen. 
Carpzov oli tuolloin vasta hiljattain kuollut ja hänen teoksensa oli
vat edelleen auktoriteetin asemassa. Carpzovin edelleen nauttima 
auktoriteettiasema ei rohkaissut nuorta Thomasiusta vetämään 
Pufendorffin teoksesta kriittisiä johtopäätöksiä. Ratkaiseva käänne 
saikin odottaa, kunnes Thomasius jatkoi vuonna 1675 oikeudellisia 
opintojaan Frankfurtissa. Tässä vaiheessa Pufendorffin luonnon- 
oikeusoppi sai Thomasiuksen muuttamaan suuntansa täysin. Suori
tettuaan tohtorintutkinnon ja palattuaan Leipzigiin Thomasius jul
kaisi tutkimuksen, jossa hän luonnonoikeuteen perustuvin argu
mentein perusteli, minkä vuoksi kaksinnaimisen kriminalisointi ei 
ollut mielekästä. Thomasiuksen vallitsevaa protestanttishenkistä 
rikosoikeusajattelua vastaan esittämä arvostelu johti hänet välirik
koon Leipzigin konservatiivisen oppineiston kanssa. Vuonna 1690 
hän joutui tästä syystä jättämään Leipzigin, ja ajautui sieltä Halleen, 
jonka vastaperustetun yliopiston professorina hän teki pääosan elä
mäntyöstään, muun muassa vuonna 1795 ilmestyneen pääteoksen
sa Fundamenta iuris naturae et gentium. Thomasiuksen Hallen kaut
ta luonnehtivat kirjoitukset oikeudellista kidutusta, inkvisitiomenet- 
telyä ja noitaoikeudenkäyntejä vastaan.

Thomasiusta on ylistetty "ihmiskunnan maineen pelastajana”, 
kun hän rohkeasti kävi taisteluun tuomittavina pitämiään rikos
oikeudellisia ilmiöitä vastaan. On totta, että Thomasius oli ensim
mäinen varhaismodernia rikosoikeutta vastaan kääntynyt oppinut. 
Toisaalta voidaan todeta, että esimerkiksi noitaoikeudenkäynnit oli
vat käytännössä Saksassa ja Euroopassa yleensäkin ohi siinä vaiheessa, 
kun Thomasius aloitti kritiikkinsä niitä vastaan.

Thomasius jäi vallitsevan saksalaisen rikosoikeuden kriitikkona 
vielä yksin. Rikosoikeudellinen valistusajattelu sai sen sijaan ottaa 
vauhtia Italiasta ja Ranskasta. Montesqueiun Persialaisia kirjeitä 
(1721) samoin kuin hänen pääteoksensa Lakien henki (1748) ottivat 
monien muiden asioiden ohella kantaa rikosoikeudellisiin kysymyk
siin. Montesquieu otti rikosoikeusajattelun historiassa ensi kertaa 
selvästi suhteellisuusperiaatteen lähtökohdakseen: rikoksen ja ran
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gaistuksen välillä tuli olla järkevä suhde. Ranskalaisen ajattelijan 
mukaan ankarat rangaistukset vaikuttivat kansaan raaistavasti. Ne 
eivät hänen mukaansa myöskään vähentäneet rikoksia. Lievät ran
gaistukset toimivat tässä suhteessa aivan yhtä hyvin.

Rikosoikeusjäijestelmän kritiikkiin suuntasi tarmoaan myös Vol
taire. Suurta huomiota saanut Calas'n tapaus vuonna 1762 antoi 
Völtairelle tilaisuuden käydä julkisilla forumeilla käsiksi varhaismo- 
dernin rikosoikeusjärjestelmän heikkouksiin. Jean Calas oli kal- 
vinistinen kauppias katolilaisenemmistöisestä Toulousen kaupungis
ta. Hän oli joutunut syytetyksi ilmeisesti itsemurhan tehneen poi
kansa tappamisesta. Calas tuomittiin ja teloitettiin sen jälkeen, kun 
hän oli teloituspaikalla pyytänyt Jumalan anteeksiantoa surmaa
jilleen. Voltaire onnistui tulisella pamflettikirjoituksella saamaan suur
ta julkisuutta saaneen Calas'n asian uuteen käsittelyyn, tosin syyte
tyn kannalta liian myöhään. Oikeusmurha joka tapauksessa oikaistiin. 
Voltairen aktiivisuudesta oli myös se hyöty, että teloitetun perhee
seen kohdistuneet konfiskaatiotoimet saatiin keskeytettyä. Voltairen 
kritiikki oli Calas'n tapauksessa kuitenkin periaatteellista ja suuntau
tui myös tämän nimenomaisen tapauksen ulkopuolelle. Arvostelu 
keskittyi, valistusajattelulle tyypilliseen tapaan, inkvisitiojäijestelmään 
ja oikeudelliseen kidutukseen.

Calas'n tapaus aiheutti rikosoikeudellista polemiikkia myös Rans
kan rajojen ulkopuolella. Ehkä maineikkain valistusajan rikosoikeus- 
ajattelijoista, italialainen Cesare Beccaria (1738-1794), kirjoitti ai
noan merkittävän teoksensa Dei delitti e delle pene CRikoksista ja 
rangaistuksista) vuonna 1764, vain pari vuotta Calas'n oikeudenkäyn
nin jälkeen. Beccarian teos oli heti suuri kansainvälinen menestys, ja 
se käännettiin lyhyessä ajassa monille kielille. Toisin kuin Montesquieu 
ja Voltaire rikosoikeusreformeja esittäessään, Beccaria kohosi maail
manmaineeseen täydestä tuntemattomuudesta. Beccarian kirja ei 
sisältänyt suinkaan pelkkiä uutuuksia. Useat Beccarian vaatimukset 
oli esitetty valistuskirjallisuudessa aikaisemminkin. Kirjoittaja rajoit
tui kuitenkin rikosoikeuden näkökulmasta oleelliseen ja onnistui esit
tämään asiansa riittävän provosoivasti tai vetoavasti, lukijasta riip
puen. Kun ajoituskin oli erinomainen, on ymmärrettävää, että Dei 
delitti e delle pene -kirjasta tuli eräs siteeratuimpia ja tunnetuimpia 
rikosoikeudellisia teoksia kautta aikojen.
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Beccaria katsoi, että itsemurhasta rankaiseminen oli hyödytön
tä. Sama koski oikeudellista kidutusta ja kerettiläisrikoksia. Samoin 
kuin Montesquieu, Beccaria pelkäsi raakojen ruumiinrangaistusten 
ainoastaan raaistavan kansaa ilman, että niillä olisi rikollisuutta vä
hentävää vaikutusta. Muihin valistusajattelijoiden verrattuna Becca- 
rian omintakeisin anti liittyi sen sijaan vaatimukseen kuolemanran
gaistuksen käytön jyrkästä rajoittamisesta. Vaikka valistusajattelijat 
yleensä vaativat kuolemanrangaistuksen käytön rajoittamista, Becca- 
rian lisäksi kukaan tunnetuimmista valistusfilosofeista ei mennyt vaa
timuksissaan yhtä pitkälle kuin Beccaria. Hän hyväksyi kuoleman
rangaistuksen käytön ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa rikol
linen pelkällä olemassaolollaan uhkasi kansakunnan turvallisuutta 
epävarmoina aikoina. Yleisen edun kannalta oli Beccarian mielestä 
yleensä huomattavasti järkevämpää tuomita tärkeimpiin rikoksiin 
syyllistyneet elinkautiseen vapausrangaistuksiin, joka mahdollisti 
paitsi tuomitun siveellisen parantamisen myös vankityövoiman talou
dellisen hyödyntämisen. Beccarian mielestä rikosprosessi piti muu
tenkin saada toimimaan tehokkaammin. Jos rangaistus seuraisi ri
kosta nopeammin, rangaistus voisi olla lievempi. Samalla voitaisiin 
luopua laajasta armahtamiskäytännöstä.

Beccarian ajattelu perustui luonnonoikeus-ja valistusajattelulle 
tavalliseen tapaan yhteiskuntasopimukseen. Ihmiset olivat yhteiskun
tasopimuksen solmiessaan luovuttaneet osan suvereenisuudestaan 
valtiolle. Ihminen on samalla luopunut rankaisuvallastaan valtion 
hyväksi ja hyväksynyt rangaistuksen, jos hän itse rikkoo niitä lakeja 
vastaan, jotka lainsäätäjä on yhteisöltä saamansa valtuutuksen no
jalla laatinut. Tästä seuraa laillisuusperiaate: tuomioistuimet eivät 
voi tuomita muista kuin etukäteen rangaistaviksi säädetyistä teoista, 
eivätkä muihin kuin sellaisiin rangaistuksiin, jotka on edeltä käsin 
säädetty noista rikoksista seuraaviksi rangaistuksiksi.

Beccarian kriminaalipoliittisen ajattelun kulmakiviä oli yleis- 
estävyys. Rangaistuksen piti toisin sanoen toimia pelotuksena muille 
kuin rangaistavalle rikoksentekijälle. Sen sijaan rangaistuksen teh
tävänä ei ollut esimerkiksi parantaa rikoksentekijää rikollisuudesta 
tai toteuttaa jumalallista oikeudenmukaisuutta maan päällä.

Saksalaisen rikosoikeushistorioitsijan Eberhardt Schmidtin mu
kaan Beccarian kirja ”teki valistuksen kriminaalipoliittisista uudistus-
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vaatimuksista osan sivistyneen maailman yhteistä henkistä perintöä” . 
Schmidt edustaa tyypillisesti sellaista perinteistä näkökulmaa, jossa 
1800-luvun suuret rikosoikeusreformit nähdään valistusajattelun jat
kona ja ansiona. 1800-luvun uudistukset eivät tämän ajattelun mu
kaan olisi olleet mahdollisia, jos valistusajattelu ei olisi ensin muo
kannut asenteita riittävästi vanhan rikosoikeusjärjestelmän vastai
siksi. Thomasius, Montesquieu, Voltaire ja Beccaria nähdään ratkai
sevana lenkkinä, jota ilman rikosoikeus ei olisi voinut alkaa hu
manisoitua ja modernisoitua.

Yhdysvaltalainen oikeushistorioitsija John Langbein esittää ke
hityksestä aivan toisenlaisen tulkinnan, johon edellä jo hieman vii
tattiin. Hän pitää Beccarian ja muiden valistusfilosofien merkitystä 
yliarvostettuna. Langbeinin keskeinen huomio on, että muutokset, 
joita valistusfilosofit olivat osaltaan edistämässä, olivat itse asiassa 
olleet jo hyvän aikaa käynnissä. Valistusajattelun purevin arvostelu 
siis kohdistui oikeudelliseen kidutukseen ja kuolemanrangaistukseen 
ylenmääräiseen käyttöön. Langbein viittaa viimeaikaisiin oikeus
käytännön tutkimuksiin ja osoittaa, että itse asiassa sekä kuoleman
rangaistus että oikeudellinen kidutus olivat olleet eurooppalaisessa 
oikeuskäytännössä laskussa jo 1500-luvulta alkaen. Tämä johtui uu
sien rangaistusmuotojen -  karkotuksen, pakkotyön ja vankeuden -  
käyttöönotosta uuden ajan alussa.

Voidaan siis perustellusti väittää, että valistusfilosofia ilmestyi 
markkinoille sopivassa vaiheessa korjaamaan suurimmaksi osaksi jo 
toteutuneen kehityksen hedelmät.

Mikä valistusfilosofian merkitys siis rikosoikeushistorian kannalta 
oli? Onko kysymyksessä salaliitto tai tieteellinen huijaus? Tliskin sen
tään, eikä valistusfilosofien motiiveja ole tarpeen kiistää. Eihän useim
mille tule mieleen epäillä esimerkiksi Amnesty Internationalin mo
tiiveja kampanjoida kuolemanrangaistusta vastaan sillä perusteella, 
ettei ihmisiä teloiteta ainakaan Euroopassa samaan tahtiin kuin sata 
vuotta sitten. Historialliset poliittiset toimijat, oli sitten kysymys vaik
kapa poliittisesta toiminnasta, toimivat omassa ajassaan, eikä heillä 
ole historioitsijan velvoitteita. Sitä paitsi kuolemanrangaistus ja ki
dutus eivät suinkaan olleet esimerkiksi Ranskasta tai Italiasta valistus- 
filosofien aikaan täysin loppuneet vaikka olivatkin harvinaistuneet. 
Niitä käytettiin 1700-luvulla, valistusfilosofien aikaan, edelleen.
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Valistusfilosofialla oli myös oma todellinen merkityksensä rikos
oikeuden kehityksen kannalta. Valistusfilosofit vetivät yhteen pitkä
aikaisen kehityksen tuloksia modernin yhteiskunnan edellyttämiksi 
linjauksiksi ja viitoittivat näin tietä eteenpäin. Filosofit vaikuttivat 
osaltaan siihen, että poikkeuksista tuli pääsääntöjä ja pääsäännöistä 
poikkeuksia.

Valistus kantoi myös lainsäädännöllistä hedelmää 1700-luvun 
lopulla, johon ajoittuu joukko merkittäviä eurooppalaisia rikos
oikeudellisia uudistushankkeita. Monet niistä kytkeytyvät suoraan 
eräisiin niin sanottuihin valistuneisiin itsevaltiaisiin, joiden tiedetään 
olleen henkilökohtaisesti kiinnostuneita valistusajattelusta ja halun
neen uudistaa maidensa rikosoikeuslainsäädäntöä valistuksen peri
aatteiden mukaisesti. Tällaisia valistuneita itsevaltiaita olivat eten
kin Venäjän Katariina II Suuri (kuningattarena 1762-1796), Preussin 
Fredrik II Suuri (kuninkaana 1740-1786) ja Ruotsin Kustaa III (ku
ninkaana 1771-1792). Kustaan uudistuksiin tullaan tarkemmin jäl
jempänä Ruotsin oikeushistoriaa käsittelevässä luvussa.

Venäjän keisarinna Katariina II oli vuonna 1764 kaapannut val
lan Venäjällä. Hänellä oli tarve vakiinnuttaa poliittinen asemansa ja 
halu saavuttaa kansainvälistä mainetta ”filosofihallitsijana”. Katarii
na menettelikin taitavan propagandistisesti. Hän kutsui 1766 koolle 
lakisäätävän kokouksen, jota varten hän kirjoitutti ohjeet Montes- 
quieun, Voltairen ja Beccarian oppeja soveltaen. Tietoa komission 
toimeksiannosta levitettiin tehokkaasti ympäri Eurooppaa, ja Kata
riinan Venäjä niitti mainetta rikosoikeusuudistuksen edelläkävijä
maana. Käytännön tuloksiin komission toiminta ei kuitenkaan johta
nut, eikä niin ilmeisesti ollut Katariinan tarkoituskaan. Kun tarvitta
va propagandavaikutus oli saavutettu, komission työ lakkautettiin.

Toisin kuin Katarinan toimet Venäjällä, Fredrik Suuren reformit 
muuttivat keski- ja varhaisen uuden ajan rikosoikeutta Preussissa 
ratkaisevalla tavalla. Saksan alueella nimenomaan Preussi otti Fred
rik II:n johdolla johtavan roolin rikosoikeusreformin alalla. Koska 
Preussin uudistukset olivat useiden muiden Euroopan maiden ja 
valistusfilosofien kirjoitusten esikuvana, niitä on aihetta käsitellä tässä 
tarkemmin.

Fredrikin ohjelmanjulistus oli hänen Preussin tiedeakatemialle 
vuonna 1749 esittämänsä kirjoitus ”T\itkimus syistä, jotka koskevat
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lakien säätämistä tai niiden kumoamista”. Fredrik johti, kuten valistus- 
filosofit, valtion ja oman valtansa oikeutuksen yhteiskuntasopi
muksesta. Tämä vei Fredrikin modernisoimaan kriminaalipolitiik
kaansa maallistuneempaan ja humaanimpaan suuntaan. Itse asiassa 
Fredrik toteutti jo ennen Beccariaa monet niistä uudistuksista, joita 
italialaisreformaattori esitti vasta vuonna 1764 ilmestyneessä me- 
nekkiteoksessaan. Fredrikin mahdollisuudet syvälle käyvään uudis
tukseen olivat siinä mielessä erinomaiset, että hän oli itsevaltiaana 
hallitsijana keskeinen lainsäätäjä ja valtakunnan ylin tuomari. Kysy
mys ei ollut pelkästä muodollisuudesta. Fredrik vaati, että kaikki tär
keimmät rikosasiat alistettiin hänen henkilökohtaisesti ratkaistavak
seen.

Kysymys ei tältä osin ollut kuitenkaan pelkästään siitä, että Fred
rik olisi halunnut varmistaa, etteivät tuomiot muodostu liian anka
riksi. Tuomioistuimilta nimittäin samalla kiellettiin oikeus lieventää 
Carolinan ankaria rangaistuksia. Kysymys oli absolutistisen hallitsi
jan tavanomaisesta valtaoikeudesta. Kriminaalipolitiikka oli Fred- 
rikillä, hänen muista mahdollisesti aidon ylevistä motiiveistaan huo
limatta, samalla osa hänen valtapolitiikkaansa.

Fredrik II ei arvostanut alamaistensa älyllistä kapasiteettia ko
vin korkealle. Ihmisen kurjuudessa ja älyllisessä kelvottomuudessa 
piili rikollisuuden siemen, jota kannatti yrittää rangaistuksen avulla 
kitkeä pois. Tässä suhteessa Fredrik II poikkesi täysin isästään Fred
rik I:stä (kuninkaana 1701-1713), joka oli vielä edustanut uuden 
ajan alun teokraattista rikosoikeuskäsitystä, ajatusta, että yhteiskun
nan piti rangaistuksen avulla pyrkiä torjumaan rikoksen aiheuttama 
Jumalan viha. Valistusfilosofien tapaan Fredrik II oli siis rationalisti, 
järkiperäisen kriminaalipolitiikan kannattaja. Tästä seurasi, että hän 
korosti rangaistuksen pelotusvaikutusta, niin yleis- kuin erityisestä- 
vässä mielessä. Rangaistuksen yleisestävyydellä tarkoitetaan rangais
tuksen vaikutusta muihin kuin rikoksentekijään, erityisestävyydellä 
taas vaikutusta nimenomaan rangaistuun rikoksentekijään itseensä. 
Fredrik ei esimerkiksi ollut täysin kuolemanrangaistusta vastaan, 
mutta sen pelotusvoiman takaamiseksi piti tarpeellisena rangaistuk
sista ankarimman rajoittamista sellaisiin törkeimpiin rikoksiin kuin 
esimerkiksi murhaan ja ryöstöön.
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Fredrikin filosofialla oli myös käytännön vaikutuksia. Kuoleman
rangaistus varkausrikoksista poistettiin Preussissa vuonna 1743. Fred
rik muunsi hänelle vahvistettaviksi alistetut kuolemanrangaistukset 
usein vapaudenmenetysrangaistuksiksi, jotka suoritettiin joko lin- 
noitustöinä tai kuritushuoneessa. Teloitustapoja lievennettiin jo vuon
na 1740. Kriminaalipoliittisesti hyödyttömänä pidetty karkotus- 
rangaistus poistettiin, ja itsemurha lakkasi olemasta rikos. Villieläintä 
ei voitu enää tuomita kuolemanrangaistukseen, kuten oli tähän asti 
ollut joissain tapauksissa mahdollista. Samoin poistettiin rangaistus 
aviottoman lapsen synnyttämisestä, joka oli käytännössä usein joh
tanut siihen, että avioton lapsi oli synnytetty salaa ja surmattu.

Fredrik myönsi viimeisen kidutusluvan vuonna 1752, mutta to
tesi samalla, ettei tunnustusta -  ja siis kidutusta -  tarvittaisi, jos olo
suhteet olisivat niin selvät, että syyllisyyttä voitaisiin muutoinkin pi
tää näytettynä. Lopullisesti Fredrik kielsi oikeudellisen kidutuksen 
vuonna 1754 annetuilla kahdella asetuksella. Jo Fredrik I oli vuonna 
1721 muuttanut lakia siten, että harkinnanvaraisen rangaistuksen 
asema oli vahvistunut ja legaalisen todistusteorian vastaavasti hei
kentynyt. Vuoden 1754 asetusten myötä legaalisen todistusteorian 
merkitys heikkeni edelleen olennaisesti. Legaalisen todistusteorian 
mukainen täyden näytön vaatimus pysyi enää muodollisena lähtö
kohtana. Legaalisen todistusteorian lähtökohtaisuus näkyi vielä sii
nä, että vajaalla näytöllä tuomittua rangaistusta kutsuttiin "epäily- 
rangaistukseksi” .

Fredrikin reformien yleinen linja on selvä. Rangaistukset yhtäältä 
lievenivät sekä lain että oikeuskäytännön kautta; toisaalta lievene
minen johti tarpeeseen korvata kuolemanrangaistus yhä enenevässä 
määrin vapausrangaistuksella. Fredrik painotti suhteellisuusperiaat
teen merkitystä: rikoksen ja rangaistuksen piti olla järkevässä suh
teessa toisiinsa. Näin selittyy esimerkiksi villieläimiin kohdistuneen 
rangaistuksen ja avioliiton ulkopuolisten raskauksien dekriminali- 
sointi eli poistaminen rikoslaista.

Toisin kuin Katarina II Suuri, Fredrik II Suuri todella oli liika- 
nimensä veroisesti "valistunut” itsevaltias. Hänen motiivejaan ei ole 
syytä epäillä: kaikesta päättäen Fredrik inhosi kidutusta ja piti 
kuolemanrangaistusta pohjimmiltaan barbaarisena ilmiönä. Mutta 
onko Preussin itsevaltiaan merkitys eurooppalaisen rikosoikeuden
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murroksessa todella niin suuri, kuin häntä ihannoineet valistusfilosofit 
antoivat ymmärtää? Esimerkiksi Voltaire ylisti häntä "vuosisadan san
kariksi”.

Jälleen on vastattava: tuskin. Fredrik Suuri, samoin kuin Becca- 
ria, Voltaire ja muut valistusfilosofit ovat rikosoikeuden historian
kirjoituksessa saaneet hieman liikaa ansiota osakseen. On havaitta
va nimittäin seuraava seikka: jotta kuolemanrangaistuksesta ja 
kidutuksesta voitiin luopua, oli oltava olemassa toimiva vaihtoehto. 
Tällainen Preussissa oli olemassa. Jo Fredrik Suuren isä Fredrik I oli 
alistanut kidutusasioista päättämisen omaan harkintaansa ja, mikä 
vielä tärkeämpää, hän oli vuonna 1721 laajentanut harkinnanvarai
sen rangaistuksen käytön niin laajalle, ettei legaalisen todistusteorian 
täyden näytön vaatimukselle jäänyt enää paljoakaan merkitystä. Jos 
täyttä näyttöä ei ollut, harkinnanvaraiseen rangaistukseen voitiin 
lähes aina turvautua suoraan ilman kidutusta. Ratkaiseva muutos 
oli siis itse asiassa jo tapahtunut, kun Fredrik Suuri astui valtais
tuimelle.

Fredrikin reformit vietiin johdonmukaiseen lopputulokseen 
Preussin yleisessä maanlaissa (ALR, Allgemeines Landrecht fur die 
preussischen Staateri) vuodelta 1794 vasta kuninkaan kuoleman jäl
keen. Maanlain valmistelu oli kuitenkin Fredrikin hallinnon ja lain 
valmistelua johtaneiden juristiprofessoreiden työtä.

Preussin yleisen maanlain rikosoikeuden keskeiset piirteet ovat 
seuraavat. Laki oli lainsäädäntötekniikaltaan kasuistinen, eli säänte
ly perustui mahdollisimman yksityiskohtaisiin mutta samalla 
tarkkarajaisiin säännöksiin. Lain rikosoikeudellinen osa (II osa, 20. 
luku) sisälsi 1577 pykälää, eikä modernille rikosoikeudelle ominai
sista abstrakteista, syntetisoivista ja kattavista säännöksistä ollut vielä 
tietoa. Silti voidaan sanoa, että ALR edusti monessa suhteessa jo 
modernia aikaa. ALR sisälsi ydinrikosoikeuden lisäksi runsaasti 
politiarangaistussäännöstöä, muun muassa sellaista, joka koski ter
veydenhoitoa, puhtautta, painomittojen väärentämistä ja ampuma- 
aseiden käsittelyä. Tämä oli rikoslainsäädännössä uutta, sillä kuten 
edellä todettiin, keskiajan ja varhaisen uuden ajan oikeudessa rikos
oikeuden alaan luettiin ainoastaan törkeimmät ruumiin- tai kuo
lemanrangaistuksella rangaistut teot.
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1800-lukua lähestyttäessä eurooppalaisen rikosoikeuden ala al
koi laajentua. Tämä johtui ainakin kahdesta samaan suuntaan vai
kuttaneesta syystä, joita Preussin kehitys Fredrik Suuren reformeista 
ALR:n säätämiseen havainnollistaa. Ensinnäkin 1800-luvun yhteis
kunnallinen ja tekninen kehitys loivat joukon uuskriminalisointeja, 
jotka aidosti lisäsivät rangaistuksella uhatun käyttäytymisen alaa. 
Toiseksi rangaistusten lieventyminen aiheutti tarpeen siirtää seu
raamusjärjestelmän painopistettä kuolemanrangaistuksista yhä enem
män kohti vapausrangaistuksen kaltaisia lievempiä rangaistusmuo
toja, olkoonkin, että niiden lopullinen läpimurto osui 1800-luvulle. 
1700-luvun lopulla alkoi tuntua huonosti perustellulta rajoittaa rikos
oikeus ainoastaan "tuskallisesti” rangaistuihin rikoksiin. Ero niiden 
ja muiden rikosten välillä oli siinä määrin alkanut hämärtyä.

Rangaistusteoriat: teokraattisesta sovitusopista relatiivisiin 
rangaistusteorioihin

Edellä on jo monessa yhteydessä viitattu rangaistusteorioihin, rikos- 
oikeusjärjestelmän olemassaolon perusteluihin. Tässä kerrataan 
peruslinjat. Yleis-ja erityisestävyysteoriat ovat relatiivisia rangaistus- 
teorioita, sillä niiden mukaan rangaistuksen tehtävä on vaikuttaa ri
kollisuutta alentavasti, joko rikoksentekijään itseensä tai muihin. 
Absoluuttisilla teorioilla, jollaisia teokraattinen sovitusajatuskin lä
hinnä edustaa, ei tällaisia välineellisiä tavoitteita ole.

Uuden ajan alun absolutismin rikosoikeus oli teokraattista: ran
gaistiin siksi, että Jumala käski. Jos valtio ei rankaissut, vaarana oli, 
että Jumala rankaisisi valtiota ja kansakuntaa. Toisaalta ajateltiin, 
että rikosoikeudellisten toimenpiteiden piti pelottaa, jotta ne olisi
vat tehokkaita. Rikosoikeus oli, Richard van Dulmenin sanoin, "kau
hun teatteria” . Koska tehokasta poliisilaitosta ei ollut, rikoksen
tekijöiden todennäköisyys jäädä kiinni oli usein pieni. Harvoja kiinni
jääneitä piti rangaista sitäkin ankarammin. Uuden ajan alun ruhtinaan 
ei tarvinnut perustella puuttumistaan alamaistensa ruumiilliseen 
koskemattomuuteen. Yksilön vapausoikeudet eivät vielä olleet ke
hittyneet riittävän pitkälle.
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Luonnonoikeusoppineiden teksteissä on jo Grotiuksesta lähtien 
havaittavissa merkittäviä liikahduksia teokraattisesta sovitusopista 
pois. Pufendorff muotoili luonnonoikeusoppineista ensimmäisenä 
selkeästi uuden rangaistusteorian. Hänen mukaansa rangaistuksen 
ei pitänyt perustua Jumalan tahtoon vaan ihmisjärkeen. Rangaistuk
sen tarkoitus oli vaikuttaa siten, ettei rikoksentekijä enää hairahtuisi. 
Nykyaikaisen terminologian mukaan Pufendorff painotti erityisestä- 
vyyttä. Rangaistuksen toinen tarkoitus oli Pufendorffin mukaan vai
kuttaa muihin kuin rikoksentekijään itseensä niin, etteivät nämäkään 
tekisi rikoksia (yleisestävyys).

Rangaistusteoriat sanan varsinaisessa merkityksessä saivat enem
män merkitystä vasta valistuksen myötä. Rangaistusteoreettinen kir
jallisuus syntyi 1700-luvun lopulla, valistuneen itsevaltiuden aikaan, 
kun porvariston ja yhteiskunnan keskiryhmien yhteiskunnallinen pai
noarvo kasvoi. Valistuneet itsevaltiaat alkoivat olla siinä määrin jul
kisesta mielipiteestä riippuvaisia, että rationaalisen "kriminaali
politiikan” muotoilu tuli tarpeelliseksi. Paras esimerkki yleisestävän 
ajattelun noususta on Beccaria, jonka teoria rakentui tälle perustalle.
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7. RUOTSI EUROOPASSA: VARHAISMODERNIN 
OIKEUDEN KEHITYS

Yhteiskunta- ja  oikeuskehitys: maakuntien liitosta suurvallaksi 
ja  sääty-yhteiskunnaksi

Ajanjakso 1200-luvulta 1700-luvulle oli Ruotsissa voimistuvan kunin- 
kaanvallan aikaa, vaikka keskiajalla ei vielä voida puhua vahvasta 
hallitsijanvallasta. Varhaiskeskiajalla maakuntiin oli vakiintunut hal
litseva ylimysluokka, jota edustaneista suvuista jotkut olivat vähitel
len vuosituhannen alkuvaiheilla saavuttaneet valtakunnallisesti muita 
vahvemman aseman. Kuninkuus syntyi näin eurooppalaisten malli
en mukaisesti, mutta ei helposti. Valtakunnallisen kuninkuuden va- 
kiintumisvaiheessa hallitsijat joutuivat käymään valloitussotia sekä 
solmimaan liittokuntia katolisen kirkon ja alueellisten mahtisukujen 
kanssa. Kirkko tuki hallitsijoita, jotka tukivat kirkon pyrkimyksiä.

Rauhanomainen rinnakkaiselo yhtäältä valtakunnallisen kunin
kuuden sekä toisaalta kirkon ja kuninkuutta tukeneiden mahtisukujen 
kesken alkoi kärsiä kruunun yhä voimistuneista valtapyyteistä. Kruu
nu joutui pian kamppailemaan vallasta sekä vahvaa sukuvaltaa että 
kirkkoa vastaan. Kruunun ja ylimystön suhteiden järjestämisen kan
nalta tärkeä oli Alsnön sääntö (1280), joka eurooppalaisen feodalis
min mallia soveltaen asetti ylimyksille kuninkaaseen nähden 
uskollisuusvelvoitteen ja antoi näille vastavuoroisesti verovapauden. 
Aatelissäädyn katsotaan saaneen alkunsa Alsnön säännöstä. Vuonna 
1319 ylimystö ja kirkko liittoutuivat ja pakottivat kuninkaan vielä 
antamaan vapauskirjeen, jolla Ruotsiin syntyi vaalikuninkuus. 
Ylimysten ja kirkon roolista tuli kuninkaan valinnassa ratkaiseva.

Ensimmäiset ruotsalaiset lait olivat maakunnallisia. Vain joiden
kin maakuntien oikeus sai kuninkaallisen vahvistuksen. Tällaisia
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(Uplannin ja Helsinglannin lait) on kutsuttu lakikirjoiksi erotuksena 
oikeuskirjoista, joita ei vahvistettu. 1200- ja 1300-luvuilla kirjalli
seen muotoon saatetut maakuntalait pohjautuivat pääosin vanhaan 
tapaoikeuteen, joka oli kulkenut maakuntien tuomarien eli laaman
nien välityksellä sukupolvelta toiselle. Ruotsalaisessa tapaoikeudessa, 
kuten eurooppalaisessa varhaiskeskiajan germaanioikeudessa yleensä, 
sukujen intressit olivat määräävässä asemassa. Maakuntalaeissa on 
havaittavissa myös piirteitä sekä tuohon aikaan vahvistuneen katoli
sen kirkon kanonisesta oikeudesta että nousevan kuninkaanvallan 
intresseistä.

Suomessa maakuntalaeista käytännössä merkittävin oli Helsing
lannin maakuntalaki, joka saatettiin kirjalliseen muotoon noin vuo
sina 1320-1340. Laki perustui sukuyhteiskunnan perinteiseen oikeu
teen. Sen olivat hyväksyneet sekä kirkko että maakunnan maalliset 
johtomiehet. Helsinglannin laki juurtui Suomeen siksi, että suurin 
osa tänne saapuneista siirtolaisista oli peräisin Helsinglannista ja toi
saalta siksi, että myös Ruotsissa lakia sovellettiin muualta tulleisiin 
siirtolaisiin. Helsinglannin laki oli tyypillistä maakuntaoikeutta siinä 
mielessä, että kirkkoja maalliset vallanpitäjät pyrkivät kirjallistamisen 
yhteydessä samalla vaikuttamaan säännösten sisältöön. Pelkästään 
tapaoikeuden saattamisesta lakikirjan kansien väliin ei siis tässäkään 
tapauksessa ollut kysymys. Mukaan otettiin säännöksiä, jotka koros
tivat kirkon valta-asemaa, ja toisaalta rajoitettiin sukujen mahdolli
suuksia ratkaista riitojaan tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolisin so
pimuksin.

Helsinglannin laki juurtui käyttöön keskiaikaiseen tapaan hitaas
ti. Ensin lain omaksuivat käyttöönsä kruunuun tiiviimmin yhteydes
sä olleet linnanisännät ja heidän virkamiehensä, minkä jälkeen vasta 
laki alkoi levitä myös käräjillä yleisempään käyttöön. Maantieteelli
sesti tarkastellen laki levisi rannikolta sisämaahan samaa reittiä kuin 
Ruotsin kruunun valta laajeni. On todennäköistä, ettei Helsinglannin 
laki käytännössä koskaan täysin syrjäyttänyt paikallisia suomalaisia 
tapaoikeuksia.

Kuninkaalliset rauhanlait olivat ensimmäisiä valtakunnan laa
juisia lakeja. Rauhanlait kertoivat kruunun pyrkimyksestä rajoittaa 
sukuvaltaa. Sääntelyn malli oli sama kuin keisarikunnassa. Ensi
vaiheessa rauhanlait turvasivat kuninkaan ja hänen seurueensa hen
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kilökohtaista rauhaa. Seuraavassa vaiheessa rauhanlakien ala laaje
ni kattamaan alueen, jolla kuningas seurueineen oleskeli. Tämän jäl
keen kaikkien rikosten katsottiin kohdistuneen paitsi rikoksen asian
omistajaan myös kuninkaaseen.

Rangaistus rauhanlain rikkomisesta oli rauhattomaksi julista
minen. Rauhattomaksi julistetun lainsuojattoman sai kuka tahansa 
surmata. Uutta puhtaaseen sukuoikeuteen nähden oli, että rau
hattomuus seurasi vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Määrä
aikana rauhattomaksi julistettu saattoi yrittää sopia asian asianomis
tajan kanssa.

Ensimmäinen ruotsalainen rauhanlaki oli Birger Jaarlin rauhan- 
laki 1200-luvun puolivälissä. Sen merkitys jäi vielä vähäiseksi. Alsnön 
sääntö vuodelta 1280 vahvisti Birger Jaarlin rauhanlain sisällön. Nämä 
rauhanlait pyrkivät rajoittamaan sukukostoa kieltämällä oikeudetto
man, esimerkiksi sovintosakon maksamisen jälkeen tapahtuneen 
sukukoston. Lait pyrkivät turvaamaan kuninkaan auktoriteettia kir
kossa ja käräjillä tapahtuneisiin rikoksiin nähden.

Rauhanlait ilmentävät kruunun ja kirkon vahvistuvaa otetta 
keskiaikaisesta yhteiskunnasta. Suuntaus oli siis sama kuin Keski- 
Euroopassa. Samat valtakeskukset, kirkko ja kruunu, jatkoivat nou
suaan edelleen 1300-luvulla. Vastaavasti sukujen valta heikkeni. 
Rauhanlakien linjaa, yleisvaltakunnallisten säädösten antamista jat
kettiin 1300-luvun alkupuolella. Tärkeä rajapyykki kehityksessä si
joittui 1300-luvun puoliväliin, jolloin annettiin ensimmäiset koko 
valtakuntaa koskevat yleiset lait, Maunu Eerikinpojan maanlaki 
(1347) ja Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki (1350).

Kirkon ja kruunun keskinäinen valtakamppailu heijastui maan
lain säätämiseen. Kirkon mielestä lakia valmistelleen erityiskomission 
ehdotus olisi rajoittanut kirkon erivapauksia liikaa. Lopulta lakiin ei 
sisällytetty kirkkokaarta lainkaan, vaikka sellainen oli maakunta- 
laeissa yleensä ollut. Kaupunkilaki oli laadittu lähinnä Tlikholman 
porvariston oloja silmällä pitäen. Kaupunkilakia sovellettiin Suomen 
alueella ainakin Tlirussa, Ulvilassa, Viipurissa, Raumalla ja Naanta
lissa.

Maanlain uusittu versio, Kristoferin maanlaki, annettiin vuonna 
1442. Eräänä syynä uuden lain säätämiseen oli, että Maunu Eeri
kinpojan laista oli olemassa useita toisistaan melkoisesti poikkeavia
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käsikirjoituksia. Uutta lakia ei kuitenkaan säädetty pelkästä tilan
teen selkiyttämisen tarpeesta, sillä vain noin neljä viidennestä van
han maanlain säännöksistä otettiin uuteen. Uusi laki korosti aikai
sempaa enemmän kuninkaan asemaa ja erioikeuksia. Myös Kristoferin 
maanlaki ilmaantui tuomioistuinkäytäntöön hitaasti ja vaiheittain. 
On tiedossa, että Maunu Eerikinpojan maanlakia sovellettiin Suo
messa jo vuonna 1353. Toisaalta Helsinglannin maakuntalakia so
vellettiin vielä 1500-luvulla. Vasta 1500-luvun jälkipuoliskolla 
Kristoferin maanlaki alkoi selvästi voittaa alaa aikaisemmilta laeilta. 
Lopullisesti Kristoferin maanlaki syrjäytti edeltäjänsä vasta vuonna 
1608, jolloin kuningas Kaarle IX (kuninkaana 1599-1611) vahvisti 
Kristoferin maanlain uudelleen voimassaolevaksi.

Pohjolan kuningaskunnat Norja, Ruotsi ja Tanska olivat solmi
neet vuonna 1397 valtioliiton, Kalmarin unionin, joka kesti aina vuo
teen 1523. Poliittisesti liitto jäi heikoksi, eikä sillä ollut ruotsalaiseen 
oikeuskehitykseen kovin suoranaista vaikutusta. Unionin hajottua 
Ruotsin johtoon nousi Kustaa Vaasa (kuninkaana 1523-1560), jota 
on tutkimuksessa kutsuttu "macchiavelliläiseksi ruhtinaaksi” . Taita
vasti talonpoikien ja Kalmarin unionin vastustajien kannatusta hyö
dyntäen Kustaa Vaasa onnistui valituttamaan itsensä kuninkaaksi ja 
vuonna 1544 muuttamaan Västeräsin valtiopäivillä kuninkuuden 
perinnölliseksi. Jälleen Ruotsin kehitys noudatteli yleiseurooppalaista 
trendiä, tällä kertaa kohti itsevaltiutta. Kustaa Vaasa palkkasi avus- 
tajikseen oikeudellista asiantuntemusta omanneita ulkomaalaisia neu
vonantajia, kirkonmiehiä sekä talousammattilaisia, joiden tehtävä
nä oli hoitaa valtakunnan asioita. Aateli hoiti tehtäviään kruunun 
puolesta sotatantereilla ja diplomatian alueella. Läänityksinä hal
litsemillaan linnoilla ja kartanoilla heille kuului verojen kanto ja so
taväen koulutus.

Kustaa Vaasa toteutti Ruotsissa uskonpuhdistuksen, jonka seu
rauksena kirkon varat siirtyivät valtiolle. Näillä ja tehostetun vero
tuksen tuotoilla hän saattoi perustaa pysyvän armeijan, jonka avulla 
Ruotsi sittemmin kohosi eurooppalaiseksi suurvallaksi. Moderni val
tio ei suinkaan tullut vielä Kustaa Vaasan aikana valmiiksi. Hallinto
koneistoa kehitettiin suurin harppauksin Kustaa II Aadolfin aikana 
(kuninkaana 1611-1632), jolloin valtionhallinnon runko rakennet
tiin kollegiojärjestelmän varaan.
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Uskonpuhdistuksen merkitys ruotsalaiselle oikeudenkäytölle oli 
suuri, mutta ei vallankumouksellinen. Kirkon tuomiovalta oli keski
ajalta lähtien näyttäytynyt rovastinkäräjillä, jotka omaksuivat yleis
eurooppalaisen kanonisen oikeuden periaatteiden mukaisesti tuomio
valtaansa muun muassa seksuaali-, vala- ja uskontorikokset. Ran
gaistuksina kirkko käytti ekskommunikaatiota (pannaa), interdiktiä 
(kirkonkirousta) ja sakkoa. Rovastinkäräjät toimittivat rinnakkain 
maallisten tuomioistuinten kanssa tehtäviään vielä uskonpuhdistuk
sen jälkeenkin aina 1500-luvun lopulle asti, jolloin niiden tehtävät 
siirtyivät maallisille alioikeuksille. Kirkon vaikutusvalta säilyi tämän
kin jälkeen vahvana koko 1600-ja 1700-luvun. Kirkko toimi luteri
laisen yhteiskuntateorian mukaisesti maallisen vallan alaisena kun 
kysymys oli maallisten tehtävien hoitamisesta. Kirkonmiehet vartioi
vat rahvaan moraalia muun muassa seksuaalikuriin liittyvissä asiois
sa, mutta toisaalta he myös kouluttivat kansaa.

Ruotsista rakentui varhaisella uudella ajalla sääty-yhteiskunta, 
vaikkakin hieman toisenlainen kuin keskieurooppalaisista vastineis
taan. Ruotsalainen feodalismi ei ollut keskiajalla kehittynyt samaan 
mittaan kuin keskieurooppalainen. Ruotsalaisella aatelilla ei ollut 
yhtä vahvaa omaa tuomiovaltaa eikä tilanherruusoikeuksia kuin 
muualla. Säätyjen privilegiot olivat verrattain vähäisiä, eikä säädyistä 
ollut voimistuvaa kuninkaanvaltaa vastustamaan. Ruotsalaisen aa
telin asema rakentuikin enemmän virkakoneiston varaan. 1600-lu- 
vulla virkaerioikeuksista tuli aatelin aseman keskeinen tukipilari, ja 
aatelin ytimeksi tuli nimenomaan virka-aateli. Myös muilla säädyillä 
oli omat virkaprivilegionsa. Papisto hallitsi kirkon virkoja ja porva
risto kaupunkien hallintoa.

Suurimman osan 1600-luvusta Ruotsin kruunu tukeutui virka- 
aateliin. Kaarle-kuninkaiden aikana (Kaarle XI ja XII, kuninkaina 
1680-1719) hallitsijat onnistuivat kolmen alimman säädyn (papis
ton, porvariston ja talonpoikien) tuella rakentamaan aikaisempaa 
täydellisemmän absolutismin. Käytännössä tämä merkitsi kovaa is
kua aatelille, jonka läänityksistä suuri osa peruutettiin eli otettiin 
takaisin kruunulle vuosien 1655,1680 ja 1682 niin sanotuissa reduk
tioissa.

1600-luku oli Ruotsin varhaisen uuden ajan oikeuskehityksen 
kannalta tärkein vuosisata, kuten seuraavista alaluvuista käy ilmi.
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1600-luvulla aloitettiin oikeustieteen opetus vastaperustetuissa yli
opistoissa ja perustettiin hovioikeudet, kaikki jälleen eurooppalai
sen mallin mukaan. Eurooppalainen yhtenäisoikeus alkoi vaikuttaa 
Ruotsissa, joskin sillä oli ollut vaikutusta aikaisemminkin. Yhtenäis- 
oikeuden reseptio jäi järjestelmän maallikkovaltaisuuden ja oppi
neen juristikunnan vähäisyyden vuoksi esimerkiksi keisarikuntaan 
tai Ranskaan verrattuna ohueksi. Oikeuskehityksen kannalta on kui
tenkin perusteltua sanoa, että 1600-luku merkitsi Ruotsissa siirty
mistä varhaismoderniin aikaan.

1600-luvun oikeuskehityksen hedelmät korjattiin talteen vuo
den 1734 lakiin. Vaikka laki valmistui valistus- ja vapauden ajalla, 
eurooppalaiset valistusaatteet eivät leimaa sitä. Reduktiosta seuran
neet laajat oikeudenkäynnit aiheuttivat suurelta osin sen, että uu
den valtakunnallisen lain valmisteluun ryhdyttiin vuonna 1686. Lain
valmistelun taustaideologiana 1600-luvun aikana käynnistynyt roo
malaisen oikeuden reseptio syrjäytyi luonnonoikeudellisen ajattelun 
tieltä. Laista pyrittiin laatimaan yleinen ja kaiken kattava kodifikaatio. 
Se oli tarkoitettu ikuiseksi, mistä syystä muuttuvaisena pidetty aines 
kuten politiasäännökset jätettiin lain ulkopuolelle. Lain ulkopuolelle 
jäivät myös privilegiot ja valtio-oikeudellinen sääntely, jota perintei
sesti oli edustanut kuninkaan kaari.

1734 vuoden laki oli monessa suhteessa sidottu vanhaan ruot
salaiseen perinteeseen. Laki jakautui keskiaikaisten maakuntalakien 
tapaan kaariin. Lainsäädäntötekniikaltaan vuoden 1734 laki oli 
kasuistinen eli se ei koostunut yleisistä säännöistä vaan asiat esitet
tiin pikemminkin konkreettisten esimerkkitapausten avulla mahdol
lisimman yksityiskohtaisesti. Laki oli ensimmäinen, joka oli voimas
sa sekä maalla että kaupungissa.

Vuoden 1734 lain sanamuotoja on pidetty erittäin onnistuneina 
ja iskevinä. Laki oli poikkeuksellisen pitkäikäinen. Se oli voimassa 
Ruotsin vallan ajan jälkeen koko autonomian ajan ja edelleen itse
näisyyden aikaan asti. Eräitä 1734 vuoden lain osia on ollut voimas
sa näihin päiviin asti.
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Yksityisoikeus: sarkajaosta roomalaiseen oikeuteen

Maaomaisuus oli keskiajalla omaisuuden lajeista tärkein. Suuri osa 
keskiaikaisten lakien yksityisoikeudellisista säännöistä koski sen täh
den maanomistusoikeutta. Ruotsalainen maanomistusoikeus raken
tui keskiajalla odaalisen omistusoikeuden varaan. Sillä tarkoitettiin 
maakuntalaeissa täydellistä ja rajoittamatonta oikeutta maahan. 
Keskusvalta oli vielä varsin heikko eikä sen valta ulottunut yksityis
ten välisiin oikeussuhteisiin. Odaalinen omistusoikeus oli yhtä vah
va siitä riippumatta, oliko omistajana kruunu itse, rälssimies tai ta
lonpoika. Rälssin eli vapautuksen maaverosta saattoi alunperin hank
kia kuka tahansa, myös talonpoika, suorittamalla ratsupalvelusta 
kruunun lukuun. Jos ratsupalvelus loppui, veroa oli alettava taas 
maksaa. Rälssistä kehittyi myöhemmin aatelissääty.

Kristoferin maanlain mukaan maansaantoja eli tapoja saavut
taa omistusoikeus maahan oli viisi: perintö, vaihto, kauppa, lahja ja 
panttaus. Kanonisen oikeuden vaikutuksesta lakiin oli otettu lisäksi 
mahdollisuus vakiinnuttaa omistusoikeus ylimuistoisen nautinnan 
kautta maahan, jonka alkuperäistä saantoperustetta ei enää ajan 
kulumisen vuoksi ollut mahdollista muuten osoittaa. Suvussa pit
kään perintönä kulkeneen maan säilyminen suvun hallussa pyrittiin 
turvaamaan sukulunastussäännösten avulla. Jos omistaja aikoi myy
dä maata suvun ulkopuoliselle, hänen oli ensin tarjottava sitä suvun 
jäsenten lunastettavaksi.

Keskiajan loppua kohti maanluonnot alkoivat eriytyä toisistaan, 
ja odaalisen omistusoikeuden käsite korvautui uusilla käsitteillä. 
Maaluontojen pääryhmiksi tulivat rälssi-, vero- ja kruununluonto. 
Verovelvollisille talonpojille kuuluvaa maata alettiin kutsua vero- eli 
perintömaaksi, kun taas verovapaan rälssimaan omistaminen rajautui 
yhä selvemmin aatelisten etuoikeudeksi. Vuonna 1560 maanluonnot 
jakautuivat Eino Jutikkalan tutkimusten mukaan siten, että varsinai
sessa Ruotsissa 22 % maasta oli rälssitiloja ja 28 % kruununluontoisia 
tiloja. Loput eli noin puolet kaikista tiloista oli talonpoikien vero- 
maata. Suomen puolella peräti 95 % maasta oli talonpoikien vero- 
maata.

Feodaalisella omistusoikeusajattelulla oli varhaisen uuden ajan 
Ruotsissa kannatusta. Tämän ajattelun mukaisesti verotalonpojalla
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olisi ollut tilaansa ainoastaan perinnöllinen hallintaoikeus (lat. 
dominium utile), kun taas varsinainen omistusoikeus (lat. dominium 
directum) olisi kuulunut aatelismiehelle tai kruunulle. Opin innok
kaimmat kannattajat löytyivät aatelistosta, jolle feodaalisen omistus- 
oikeusopin toteuttaminen olisi merkinnyt selvää etua. Oppi ei kui
tenkaan vastannut ruotsalaisen maanomistuksen todellisuutta eikä 
koskaan sellaisenaan juurtunut Ruotsiin. Ruotsissa feodalismi ei mil
loinkaan kehittynyt samoihin mittoihin kuin Keski-Euroopassa vaik
ka aateliston maanomistus olikin laajaa. Kruunuja talonpoikaisväestö 
säilyivät kaiken aikaa merkittävinä maanomistajina. Piirteitä feo
dalismista kuitenkin omaksuttiin.

Uudella ajalla maanluontojen keskinäinen määrällinen suhde 
muuttui rajusti. Rälssimaa muuttui vähitellen veromaata arvokkaam
maksi ja sen hankkimisoikeus rajautui aatelistoon. Koska verovapa
us käsitti aluksi kaiken rälssimiehen maaomaisuuden, maata pyrit
tiin hankkimaan mahdollisimman paljon. Kruunun vahvistuttua riit
tävästi se alkoi jakaa maataan läänityksinä. Läänityksen saajalla oli 
oikeus kerätä itselleen läänitysalueen talojen kruununverot. Läänityk- 
set olivat tilapäisiä toisin kuin perinnölliset lahjoitukset eli donaatiot. 
Läänityksiä ja lahjoituksia kruunu käytti palkkioina kruunun hyväksi 
tehdyistä palveluksista ja korvauksina kruunun hyväksi tehdyistä 
uhrauksista.

Verotalonpojan maanomistusoikeuteen kohdistui yhä uusia ra
joituksia, joista tärkeimmät liittyivät täystalollisuuden ja itsekan
nattavuuden periaatteisiin. Täystalollisuuden periaate pyrki varmis
tamaan tilan enimmäis-, itsekannattavuusperiaate vähimmäiskoon. 
Jo Kristoferin maanlaissa oli säädetty, että verotalonpoika ei saanut 
ostaa enempää maata kuin täystalollisena tarvitsi. Tiloja ei saanut 
rajoituksetta halkoa eli jakaa osuuslukujen mukaisesti useammiksi 
itsenäisiksi kiinteistöiksi eikä veronalaista maata luovuttaa ilman 
rajoituksia. Rajoituksilla tähdättiin siihen, etteivät valtion verotulot 
vähenisi. Verotilojen koko pyrittiin tästä syystä pitämään optimaa
lisena ja muuttumattomana. Veronmaksajien lukumäärä pyrittiin pi
tämään mahdollisimman korkeana ja toisaalta varmistamaan, ettei 
yksityisen veronmaksajan veronmaksukyky alentunut. Ideologisessa 
mielessä rajoitukset ja verotuottojen maksimointipyrkimykset juon
tuivat merkantilismista.
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1500-luvun lopulla kruunu ryhtyi myös myymään, panttaamaan 
ja lahjoittamaan talonpoikien verotiloihin liittyviä verotusoikeuksia. 
Jos talonpoika ei maksanut veroja lahjoituksen saajalle, tila saattoi 
joutua pakkomyyntiin ja talonpoika tulla häädetyksi. Vuonna 1655 
rälssitilat käsittivät peräti n. 60 % kaikista tiloista. Kruunun vero
tuotot olivat vähentyneet niin paljon, että reduktioita eli lahjoitus
ten palautuksia voidaan siltäkin kannalta pitää ymmärrettävinä. 1700- 
luvun alussa varsinaisessa Ruotsissa oli rälssimaata enää vain 33 % 
ja Suomessa ainoastaan 7 % tiloista. Reduktioiden jälkeen rälssimaan 
ja perintömaan suhde vakiintui. Suuresta osasta aatelille veronsa 
maksaneista talonpojista tuli tämän jälkeen kruunun verotalonpoikia. 
Talonpoikien asema ei kuitenkaan erityisesti parantunut, sillä kruu
nu oli verojen perinnässä usein aatelistoa joustamattomampi.

Merkantilistinen talousajattelu vaikutti vielä vuoden 1734 lain 
säännöksiin. Merkantilismin toimivuus joutui kyseenalaiseksi sen 
jälkeen kun Ruotsi menetti Suuren Pohjan sodan seurauksena mer
kittävän vilja-aittansa, Liivinmaan. Oli joko lisättävä väkilukua tai 
laajennettava viljelysalaa jäljelle jääneellä valtakunnan alueella. Tiu
kat halkomisrajoitukset olivat kuitenkin esteenä, ja niinpä niitä 
lievennettiin vuonna 1747 halkomisasetuksella. Maataloutta pyrit
tiin tehostamaan myös isojaolla. Perinteinen sarkajako oli toiminut 
alkukantaisemman viljelytekniikan aikana. Siinä kunkin kylän talon 
tilukset olivat sijainneet monena kaistaleena useassa eri paikassa, 
jolloin viljelytoimien -  kynnön, lannoituksen, kylvön, leikkaamisen 
ja korjaamisen -  ajoituksessa oli oltu riippuvaisia muista kyläläisis
tä. Tilusten hoito oli ollut työlästä ja vaivalloista. Kun isojaossa talo
jen tilukset kerättiin mahdollisimman harvoihin lohkoihin, työsken
tely tehostui. Isojaon toteuttaminen helpottui ajan myötä. Vuoden 
1734 lain mukaan isojako edellytti vielä kylän kaikkien maanomis
tajien suostumusta, kun taas vuonna 1757 annetun asetuksen mu
kaan jokaisella maanomistajalla oli oikeus vaatia isojakoa.

Maanomistusoikeuden ohella perhe ja perintö olivat keski- ja 
varhaisella uudella ajalla merkittävimpiä yksityisoikeudellisia sään
telyn kohteita. Sitä oli myös erityisesti avioliitto. Keskiajalta lähtien 
oli olemassa kaksi tapaa solmia avioliitto. Perinteisessä, sukuyhteis- 
kunnan avioliittomallissa kihlauksella oli ratkaiseva merkitys. Kih
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lauksessa suvut sopivat jäsentensä avioliitosta. Häillä ei ollut oikeu
dellista merkitystä vaan kysymys oli ainoastaan kihlasopimuksen 
täytäntöönpanosta. Jos morsianta ei vastoin sopimusta luovutettu, 
mies sai laillisesti sukunsa avustuksella ja käräjillä määrättyjen 
todistajien läsnäollessa noutaa morsiamen.

Kirkko pyrki kuitenkin jo keskiajalla juurruttamaan oman avio- 
liittomallinsa Ruotsiin. Siinä oleellista oli, että avioliitto perustui 
miehen ja naisen henkilökohtaiseen suhteeseen ja heidän keskinäi
seen sopimukseensa. Suvuilla ei periaatteessa ollut avioliiton solmi
misessa mitään sijaa. Myös kanonisen oikeuden laaja avioesteoppi 
pyrittiin saattamaan voimaan. Avioesteiden tutkintaan liittyi vihki
minen. Kirkon käsityksen mukaan avioliiton piti syntyä vihkimällä, 
jolloin vihkimistä edeltäneiden kuulutusten yhteydessä voitiin tut
kia avioesteet. Vihkimisestä on säännöksiä jo maakuntalaeissa, mut
ta erityisesti Maunu Eerikinpojan maan-ja kaupunkilaeissa, ja vielä
kin selvemmin kirkon vaikutus avioliitto-oikeuteen näkyy Kristoferin 
maanlaissa. Sekä perinteinen että kristillinen avioliittoinani elivät 
rinnakkain vuoden 1734 lakiin asti, jolloin kirkollinen avioliitto tuli 
ainoaksi mahdolliseksi.

Uskonpuhdistuksen jälkeen avioliitto-oikeus muuttui vähitellen 
yhä enemmän luterilaisen käsityksen mukaiseksi. Avioliittoa ei enää 
pidetty sakramenttina vaan maallisena instituutiona. Vuoden 1686 
kirkkolaki mahdollisti puolisoiden välisen epäsovun perusteella 
asumuseron, josta tuli vuoden 1734 lakiin tarkemmat määräykset 
(vuode-ja pesäero). Avioero tuli vuoden 1734 laissa mahdolliseksi 
huoruuden tai omavaltaisen hylkäämisen perusteella. Ennen eron 
myöntämistä kirkon tuli yrittää sovitella puolisoiden välejä. Jos so
vittelu epäonnistui, alioikeus saattoi myöntää eron. Samalla oikeus 
määräsi lasten huollosta ja omaisuuskysymyksistä sekä tuomitsi syyl
lisen osapuolen mahdollisesta huoruudesta.

Kirkon avioliittomalli siis lopulta voitti ja sukujen hävisi. 1500- 
luvulta lähtien kirkon rooli seksuaalimoraalin ylläpitäjänä oli mer
kittävä. Esiaviollisiin suhteisiin ja avioliiton ulkopuolisiin lapsiin suh
tauduttiin tiukan kielteisesti. Kruunun ja kirkon yhteistyö oli sauma
tonta. Kruunu määräsi sakkorangaistukset ja tuomioistuin tuomitsi 
ne käräjillä. Julkinen häpeärangaistus pantiin sen lisäksi täytäntöön 
kirkossa.
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Perintöoikeudellisen sääntelyn kohteena maaomaisuus oli kes
ki-ja varhaisella uudella ajalla tärkein. Etenkin keskiajalla tärkeintä 
oli säilyttää omaisuus mahdollisimman jakamattomana suvun hal
lussa. Vuoden 1734 laissa siihenastisen perintöoikeuden kehitys ve
dettiin tavallaan yhteen, pääpiirteissään seuraavasti. Ensisijaisesti 
perintö kuului perittävän rintaperillisille eli lapsille tai näiden jäl
keläisille. Jos perittävän lapsi oli kuollut ennen perittävää, mahdol
liset lapsenlapset jakoivat kuolleen rintaperillisen osuuden (ensim
mäinen perillisryhmä eli parenteeli). Jos rintaperillisiä ei ollut, pe
rinnön jakoivat kuolleen vanhemmat ja näiden rintaperilliset (toi
nen parenteeli). Siinä tapauksessa, että toiseenkaan parenteeliin ei 
kuulunut ketään, perintö joutui isovanhemmille (kolmas parenteeli). 
Näiden perillisillä eli tädeillä tai sedillä ei sen sijaan enää ollut sijaan- 
tulo-oikeutta siinä tapauksessa, että isovanhemmat olivat kuolleet.

Myös testamenttioikeudessa kirkon ja sukujen valtataistelu nä
kyi keskiajalla. Kuten muualla Euroopassa, kirkon onnistui saada tes
tamentti toimivaksi oikeudelliseksi instrumentiksi Ruotsissa. Ajatuk
sena oli hankkia kirkolle tuloja "hurskaaseen tarkoitukseen” (lat. ad 
pios usus) tehtyjen testamenttien kautta. Maakuntalaeissa testa- 
menttausoikeus rajoitettiin kymmenesosaan perintömaasta, ja muun 
omaisuuden tuli mennä perillisille normaalin perimysjärjestyksen 
mukaisesti. Kaupunkioikeuden mukaan testamenttausoikeus oli va
paampi, koska kaupungeissa maaomaisuudella ei ollut yhtä suurta 
merkitystä kuin maaseudulla. Mauno Eerikinpojan kaupunkilaissa 
määrättiin, että perittävä sai testamentata kymmenesosan omaisuu
destaan, jos hänellä oli rintaperillisiä, kolmanneksen jos hänellä oli 
kotimaisia muita perillisiä ja puolet omaisuudestaan, jos perilliset 
olivat ulkomaalaisia.

Maunu Eerikinpojan maanlaista testamenttia koskeva sääntely 
puuttuu, todennäköisesti siksi, että kirkko ja maalliset vallanpitäjät 
eivät päässeet sen sisällöstä yksimielisyyteen. Käytännössä maakunta
lakien (lähinnä Uplannin maakuntalain) säännöksiä lieneekin nou
datettu vuoden 1686 testamenttisäännön antamiseen asti. Oleellista 
uutta testamenttisääntö ei sääntelyyn tuonut. Vuoden 1686 testa
menttisäännön mukaan ansiomaata ja irtainta omaisuutta oli lupa 
testamentata vapaasti, mutta perimysmaasta saattoi kymmenesosan 
testamentata hyväntekeväisyystarkoituksiin. Ero maaseudun ja kau
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punkioikeuden välillä säilyi. Roomalaisen oikeuden reseptiota edus
taa selvästi testamenttisäännössä varattu mahdollisuus sääntö- 
perintöön. Vuoden 1734 laissa kirkon vaikutus lopullisesti hiipui, kun 
perimysmaan testamenttauskiellosta tuli täydellinen. Kruunun tar
koituksena oli mitä ilmeisimmin varmistaa myös testamenttisään- 
nöstön avulla, että maaomaisuus säilyisi mahdollisimman elinkel
poisina kokonaisuuksina. Kaupunkilaisten testamenttausoikeus säi
lyi edelleen vapaampana. Vuoden 1734 lain säännökset herättivät 
paljon arvostelua, ja niitä lievennettiin vuonna 1762.

Eurooppalaisen yhtenäisoikeuden 1600-luvulla tapahtunut 
reseptio ei kovin ratkaisevasti vaikuttanut ruotsalaiseen kiinteistö
oikeuteen, kuten edellä havaittiin. Näillä aloilla kotimainen oikeus- 
perinne oli erityisen elinvoimainen. Hieman enemmän reseptio vai
kutti kirkon välityksellä avioliitto-oikeudessa. Vahvimmin yhtenäis- 
oikeus vaikutti ydinalueellaan, velvoite- (ja kauppa-)oikeudessa. 
Tämä on ymmärrettävää, sillä Ruotsin yhteydet muuhun maailmaan 
kehittyivät 1600-luvun suurvaltakaudella ripeästi. Lisääntynyt kau
pankäynti lisäsi tarvetta yhtenäistää Ruotsin oikeutta muun Euroo
pan oikeuteen erityisesti velvoite-ja kauppaoikeuden alueella. Roo
malaisen oikeuden säännökset sopimuksesta ja kaupasta, yhtiöstä, 
konkurssista, vuokrasta, pantista ja takauksesta löysivät tiensä ruot
salaiseen oikeuskäytäntöön 1600-luvulla. Roomalaisella oikeudella 
oli vaikutusta myös lainsäädäntöön. Vuoden 1734 lain kauppa
kaaressa säädettiin edellä mainituista keskeisistä velvoiteoikeudel
lisista instituutioista, jotka oikeuskäytännön kautta oli omaksuttu 
edellisellä vuosisadalla. Roomalaisen oikeuden vaikutus oli selkeä.

Julkisoikeus: vaalikuninkaista säätyvaltaan

Ylimpiä valtioelimiä koskevasta oikeudesta on tietoja jo 1200-luvul- 
ta. Uplannin maakuntalain (1296) kuninkaankaarta on pidetty Ruot
sin ensimmäisenä kuninkaan vahvistamana valtiosääntönä. Laki si
sälsi säännökset kuninkaanvaalista ja eerikinretkestä, joka kuninkaan 
piti tehdä valintansa jälkeen eri maakuntiin. Myös maanlakeihin otet
tiin säännökset kuninkaanvaalista ja kuninkaanvalasta. Vala oli tär
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keä, sillä siinä kuningas vahvisti säätyjen erioikeudet ja lupasi, että 
määräisi veroja ainoastaan laissa määrätyillä perusteilla ja erityisen 
suostuntalautakunnan suostumuksella. Kuningas sitoutui olemaan 
säätämättä lakeja ilman kansan "suostumusta ja hyväksymistä” .

Kuninkaan valtaneuvosto periytyy ainakin 1200-luvulle. Maan
lakien mukaan neuvostoon kuuluivat arkkipiispa, piispoja ja pappe
ja sekä ritareita ja sotilaita, yhteensä kaksitoista miestä. Valtiopäivät 
organisoituivat keskiajalla maakuntakäräjien, kuninkaanvaalikoko- 
usten ja herrainpäivien pohjalta. Kustaa Vaasan aikaan tultaessa val
tiopäivät olivat organisoituneet säätypohjaisiksi. Alettiin puhua val
takunnan säädyistä samaan tapaan kuin saksalais-roomalaisessa 
keisarikunnassa. Valtiopäivät alkoivat kokoontua yhä useammin, sil
lä keskitetyn valtion luominen edellytti verovaroja, joiden hankkimi
seen tarvittiin kansan suostumus. Sellainen oli helpompi hankkia 
valtiopäiviltä kuin maakuntakokouksilta. Samalla tavoin kuin hal
linto yleensä, modernissa valtiossa keskitettiin myös valtiopäivät.

Vuonna 1617 annettiin ensimmäinen valtiopäiväjärjestys, joka 
jäi kuitenkin ilman vahvistusta. Vuoden 1626 ritarihuonejärjestys oli 
käytännössä vuoden 1617 valtiopäiväjärjestystä tärkeämpi. Ritari- 
huonejärjestyksessä aatelisto jaettiin kolmeen arvoluokkaan: kreivei- 
hin ja vapaaherroihin, valtaneuvossukuihin ja tavalliseen aateliin. 
Jokaisella luokalla oli yksi ääni, mikä merkitsi, että käytännössä aa
telin päätösvalta oli kahden ylimmän luokan muodostamalla ylhäis- 
aatelilla. Käytäntö muodostui sellaiseksi, että kolmen säädyn yhtä
pitävä kanta muodosti valtiopäivien päätöksen.

Kustaa Vaasan ajan orastavassa modernissa valtiossa valtakun
nan- eli valtaneuvosto muuttui eri eturyhmistä koostuvasta kunin
gasta valvovasta elimestä yhä selkeämmin kuninkaan hallinnon väli
neeksi. Sen johto oli kuninkaalla, eikä hän enää tiedustellut valta- 
neuvosten kantaa kaikissa kysymyksissä. Taloushallintoa hoitamaan 
perustettiin kamari ja muusta hallinnosta vastaamaan kuninkaan 
kanslia.

Modernin valtion kannalta ratkaisevimmat reformit tehtiin Kus
taa II Aadolfin valtakaudella (1611-1632). Valtakunnankansleri Axel 
Oxenstiernan (1583-1654) johdolla koko valtakunnanhallinto jär
jestettiin kollegiojärjestelmän varaan. Vuonna 1614 perustettu Svean 
hovioikeus oli kollegioista ensimmäinen. Muita kollegioita olivat jo
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Kustaa Vaasan aikana perustetut kuninkaan yleisestä hallinnosta vas
tannut kansliakollegio ja rahaliikenteestä huolehtinut kamarikollegio 
sekä lisäksi sotakollegio ja amiraliteetti. Kollegioiden johtoon tulivat 
valtaneuvoston jäsenet. Hovioikeudesta vastasi valtakunnandrotsi, 
kuninkaan kansliasta valtakunnankansleri, kamarikollegiosta valta- 
kunnanvarainhoitaja, sotakollegiosta valtakunnanmarski ja amirali- 
teettikollegiosta valtakunnanamiraali. Kollegiojärjestelmän perusteet 
vahvistettiin vuoden 1634 hallitusmuodossa. Järjestelmä vastasi eri
tyisen hyvin aatelin etuja, sillä kaikki ylimmät virat oli hallitsijan- 
vakuutuksessa 1611 varattu aatelismiehille.

Ruotsi ajautui Kaarle XI:n aikana (1660-1697) itsevaltiuteen. 
Vuoden 1680 valtiopäivillä tulkittiin, että kuninkaalla oli valta muut
taa hallitusmuotoa. Riitti, että hän kuuli valtaneuvostoa, mutta pää
töksensä kuningas teki itsenäisesti. Vuoden 1682 valtiopäivillä ku
ningas sai käsiinsä lainsäädäntövallan ja vähän sen jälkeen verotus
vallan. Reduktio ei osunut sattumalta 1680-luvulle. Reduktion avul
la ylhäisaatelin mahdista tehtiin loppu, ja painopiste aatelissäädyn 
sisällä siirtyi lopullisesti virka-aatelille.

Absolutistinen valtarakenne romahti hävityn Suuren Pohjan so
dan jälkeen 1719. Kruununperimystilanne oli Kaarle XII:n kuoleman 
jälkeen epäselvä. Kruunun sai lopulta Ulrika Eleonora luvattuaan 
hyväksyä säätyjen edellyttämän hallitusmuodon. Säädyt saivat näin 
vapaat kädet, ja vuoden 1719 hallitusmuoto säädettiin itsevaltiuden 
ajasta oppia ottaen hallitsijaa sitovaksi. Ulrika Eleonora (kuningat- 
tarena 1719-1720) luopui pian kruunusta miehensä Fredrik Hes- 
seniläisen (kuninkaana Fredrik I, 1720-1751) hyväksi. Fredrik hy
väksyi valtaan tullessaan samalla uuden hallitusmuodon, jossa hal
litsijan valtuuksia kavennettiin entisestään. Kuninkaan valtaa rajattiin 
ja sidottiin valtiopäivien ja neuvoston, eräänlaisen valtiopäivien 
toimeenpanovaliokunnan, päätöksentekoon.

Kuninkaan itsevaltiudesta siirryttiin säätyjen valtiopäivillä käyt
tämään valtaan, niin sanottuun vapauden aikaan (1719-1772). Val
ta oli nyt säädyillä, joiden toimintamuodot ja valtuudet kirjattiin 
uuteen valtiopäiväjärjestykseen (1723). Demokratiasta ei ollut kysy
mys, sillä säädyt eivät suinkaan olleet tasavertaisia. Aateli oli muita 
säätyjä selvästi vaikutusvaltaisempi siitä huolimatta, että se oli luo
punut itse jaostaan kolmeen luokkaan vuonna 1719. Tärkein sääty-
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jen oikeuksista oli lakien hyväksyminen, eikä kuninkaalla ollut mah
dollisuutta poiketa säätyjen kannasta. Kolmen säädyn päätös tuli 
edelleen valtiopäivien kannaksi lukuun ottamatta privilegioasioita, 
joissa vaadittiin kaikkien neljän säädyn suostumus. Sama sääntö koski 
vuoden 1766 jälkeen perustuslain muuttamista koskevia asioita.

Vapauden aika päättyi kuningas Kustaa III:n vallankaappaukseen 
vuonna 1772. Kuningas oli vahvasti vaikuttunut valistuneen itse
valtiuden teorioista ja Montesquieun vallanjako-opista. Tärkeimmät 
Kustaa III:n hallitsijakauden dokumentit ovat vuoden 1772 hallitus
muoto, joka säätyjen oli sotilaallisen uhan edessä hyväksyttävä, ja 
vuoden 1789 yhdistys-ja vakuuskirja. Nämä lait tekivät kuninkaasta 
jälleen käytännössä itsevaltiaan. Tavoitteena oli eräänlainen paluu 
Kustaa II Aadolfin ajan hallitusmuotoon ja silloin vallinneeseen vallan
jakoon kuninkaan ja säätyjen välillä. Aivan karoliinisen eli Kaarle- 
kuninkaiden ajan veroisesta itsevaltiudesta ei siis ollut kysymys. La
kien säätämiseen kuningas tarvitsi edelleen säätyjen myötävai
kutuksen, samoin verojen määräämiseen ja sotaväenottoihin. Valta- 
neuvoston Kustaa III lakkautti ja perusti sen sijaan valmisteluelimiksi 
konseljeja.

Kuningas tukeutui vallankaappauksen ensi vaiheessa aateliin, 
jonka luokkajako palautettiin. Luokkiin jaetun säädyn päätöksente
koa oli helpompi kontrolloida. Yhdistys-ja vakuuskirjan säätämisvai- 
heessa Kustaa kääntyi sen sijaan enemmän talonpoikien puoleen. 
Lopputulos kuninkaan taktitoinnista oli, että aikaisempaa laajem
mat ryhmät pääsivät osallisiksi vallankäytöstä. Vallan levittäytyminen 
kapean yhteiskunnallisen eliitin ulkopuolelle johti huomattaviin 
oikeudellisiin uudistuksiin, jotka osaltaan vaikuttivat sääty-yhteis
kunnan rapautumiseen ja moderniin oikeusvaltion syntyyn 1800-lu- 
vulla. Lainuudistuksiin palataan tarkemmin tuonnempana.

Kuten eteläisemmässä Euroopassa, julkisoikeus alkoi kehittyä 
modernin valtion hallinnon keskeiseksi lainsäädännölliseksi instru
mentiksi. Kovin yllättävää ei ole, että politia-sana ilmestyi ruotsalais- 
suomalaiseen valtiolliseen kielenkäyttöön Kustaa Vaasan aikana. Ius 
politiae alettiin ymmärtää hallitsijan vallankäytön olennaiseksi osaksi, 
ja samoihin aikoihin alettiin antaa politiasäädöksiksi luokiteltavia 
normeja. 1600-luvulle tultaessa politia-käsite oli jo täsmentynyt ja 
politiasäädösten määrä kasvoi huomattavasti. Vähälukuisten oikeus
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oppineiden teksteissä politia ei kuitenkaan ollut vielä selkeästi va
kiinnuttanut paikkaansa. Sisältönsä puolesta jatkuvasti muuttuvainen 
politiaoikeus erotettiin muusta laista 1680-luvulta, Kaarle XI :n ajas
ta lähtien. Samaa logiikkaa noudatti ikuiseksi tarkoitettu vuoden 1734 
laki, josta politiaoikeus muuttuvaisena oikeutena jätettiin pois.

Ruotsalaisen politian sääntelyalueet eivät merkittävästi poiken
neet muiden maiden politiasäännösten kohteista. Ydinalueeksi muo
dostuivat Ruotsissa yleiseurooppalaiseen tapaan siveellisyysrikokset, 
pyhäpäivän viettoa koskevat säännökset, vartiopalvelus, puhtaana
pito, katujen kunnossapito, kyyditykset ja talouselämä. Politiasään- 
nökset koskivat yhtä lailla sellaisia asioita kuin mitat ja painot, vekseli- 
oikeus ja ylellisyystarvikkeet.

Hallinto ja julkisoikeudellinen sääntely eivät tyhjenny pelkkään 
keskushallintoon. Suomalaisen paikallishallinnon ytimenä ennen 
Ruotsin valtaa olivat muinaispitäjät. Ne olivat laajoja, muutaman 
nykyaikaisen kunnan kokoisia kulttiyhteisöjä, joilla oli yhteinen uhri- 
lehto sekä oikeudellisia ja puolustuksellisia tehtäviä. Kirkon rantau
duttua Suomeen muinaispitäjät järjestettiin kirkkopitäjiksi, joissa 
valtaa käytti kirkon- eli pitäjänkokous. Osapuilleen 1200-luvun lo
pulla kirkko organisoi myös laajemman hallintoyksikön, maakunta- 
kokoukset, joiden merkitys jäi kuitenkin vähäiseksi. Vielä keskiajalla 
kruunu ei kyennyt luomaan omaa kiinteää paikallishallintoa. Se vas
tasi linnoitustensa avulla lähinnä sotilaallisesta rauhasta, jonka suo
jissa kirkko saattoi hoitaa omia tehtäviään.

Hallintopitäjät luotiin Kalmarin unionin aikana, 1400-luvulla. 
Ne vastasivat alueellisesti kirkkopitäjiä. Muutama hallintopitäjä 
muodosti kihlakunnan, johon kuningas nimitti kihlakunnantuomarin 
johtamaan kihlakunnankäräjiä. Kruunun intressissä oli puuttua oi- 
keusolojen järjestämiseen niistä kertyvien sakkotulojen vuoksi, sillä 
kruunu sai itselleen kolmanneksen sakkojen tuotosta. Kihlakunnan- 
käräjillä oli myös runsaasti hallinnollisia tehtäviä.

Kirkko oli aloittanut verotuksen jo ennen maallista valtaa. Nyt 
hallintopitäjät jaettiin verotusta varten kolmannes- tai neljännes- 
kuntiin, joissa luottamusmiespohjalta toimineet verokuntamiehet 
vastasivat verojen kannosta. Verojen perustana oli maaomaisuus.

Kustaa Vaasa järjesti verojen perinnän aikaisempaa tehokkaam
min voutihallinnon varaan. Vouti peri vuosittain verot alueeltaan ja
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tilitti varat kruunulle. Kustaa Vaasan hallituskauden lopulla noin kaksi 
kolmannesta valtakunnasta oli järjestetty voutikuntiin, ja loput alu
eet oli läänitetty aatelisille. 1500-luvun lopulla tuli tavaksi, että voudit 
perivät verot myös läänitysalueilta ja tilittivät läänityksen haltijalle 
tämän osuuden.

Vahvan keskushallinnon luominen 1600-luvulla heijastui myös 
paikallishallintoon. Pitäjänkokouksista ja kihlakunnanoikeudesta tuli 
yhä useammassa tapauksessa vain lausunnonantajia sen sijaan, että 
ne olisivat käyttäneet ratkaisuvaltaa kuten ennen. Lausunnonantaja 
niistä tuli muun muassa liikenneväylien rakentamisen ja verovapauk
sien myöntämisen suhteen. Käräjille jäi päätösvaltaa esimerkiksi 
maanjakokysymyksissä. Kehityksen lopputuloksena käräjistä kehit
tyi 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla sellainen lähes puhtaasti 
oikeudellinen instituutio, jollaiseksi moderni ihminen sen ensimmäi
seksi mieltää.

Pitäjänkokousten kurinpitotehtäviä sen sijaan jopa lisättiin 1600- 
luvulla. Pitäjänkokouksen johtoon erotettiin suppeampi elin, kirkko
neuvosto. Se koostui kirkkoherran lisäksi talousasioista vastaavasta 
kirkonisännästä sekä kuudesta kirkollisesta luottamusmiehestä, niin 
sanotuista kuudennesmiehistä. 1700-luvun puolivälissä pitäjänko
kousten tehtäviä lisättiin entisestään. Vuonna 1750 pitäjänkokousten 
asettamat toimikunnat määrättiin huolehtimaan viljamakasiinien 
perustamisesta pitäjiin. Myös köyhäin- ja terveydenhoitoon sekä 
kansanopetukseen liittyviä tehtäviä tuli lisää ja kylähallintoa kehi
tettiin.

Pitäjänkokouksiin osallistuminen määrättiin 1600-luvun lopul
la pakolliseksi, mitä Heikki Ylikangas on pitänyt merkkinä pitäjän
kokousten kontrollinomaisesta luonteesta. Osallistumalla pitäjän
kokouksiin kansa tuli samalla sidotuksi niiden päätöksiin. Hieman 
samalla tavoin on selitettävissä, että joissakin maissa, esimerkiksi 
Belgiassa, on edelleen äänestyspakko. Pitäjänkokousten päätöksen
teossa siirryttiin 1700-luvulla pois yksimielisyys-ja idullaan olleesta 
mies ja ääni -periaatteista. Äänimäärä sidottiin nyt manttaalilukuun 
eli maanomistuksen määrään. Uudistus siirsi valtaa suurtilallisille. 
Ylikangas selittää muutosta sillä, että kun pitäjänkokousten tehtäviä 
oli lisätty, keskushallinto halusi torjua liiallisen demokratian uhan 
keskittämällä päätöksentekoa harvempiin käsiin.
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Prosessioikeus: käräjistä korkeimpaan oikeuteen

Ruotsalaisen oikeudenkäytön runkona olivat keskiajalta lähtien 
käräjät, joille asekuntoiset miehet kokoontuivat päättämään niin 
hallinnollisista kuin oikeudellisista asioista. Maakuntalakien aikaan 
tuomiovalta keskitettiin käräjien valitsemalle tuomarille, joka johti 
käräjiä ja julisti tuomion.

Kristoferin maanlain (1442) mukaan kihlakunnankäräjät tuli 
jäljestää kolmasti vuodessa (talvi-, kesä-ja syyskäräjät). Kihlakunnan
käräjät edustivat paikallista tuomiovaltaa. Tämä näkyi siinä, että 
käräjärahvaan joukosta valittiin lautakunta aluksi jokaista juttua var
ten erikseen. Lautamiehet valitsi tuomari yhdessä asianosaisten kans
sa. 1400-ja 1500-lukujen aikana lautakunta alettiin valita kokonai
sia käräjiä varten kerrallaan, jolloin sitä alettiin myös pitää selvästi 
tuomioistuimen osana. Tällöin lautamiehet valitsi jo tuomari yksin 
ilman asianosaisten myötävaikutusta. Seuraavassa kehitysvaihees
sa, 1600-luvulla, sama lautakunta alkoi istua kihlakunnantuomarin 
rinnalla pysyvästi. Oikeudenkäytön paikallista luonnetta korosti 
käräjärahvaan runsaslukuinen läsnäolo. Kristoferin maanlaissa sää
dettiin vähimmäismäärästä tuomiopiirin asukkaita, joiden tuli olla 
käräjillä läsnä, jotta ne voitiin pitää. Määräyksiä myös noudatettiin, 
ja käräjärahvaan mielipide saatettiin ottaa usein päätöksenteossa 
huomioon.

Maakuntalakien mukaan maakunnallista tuomiovaltaa käytti
vät laamanninkäräjät. Maanlakien mukaan kuningas nimitti käräjä- 
kansan ja kirkon asettamista ehdokkaista laamannin. Myös laa- 
manninkäräjien kokoonpanoon kuului lautakunta. Ennen 1600-lu- 
kua laamanninkäräjät käsittelivät sekä siviili- että rikosasioita, jotka 
saattoivat tulla vireille joko suoraan laamanninkäräjillä tai valitus
asioina kihlakunnanoikeuksista. Hovioikeuksien perustamisen jälkeen 
laamanninkäräjistä tuli pelkästään muutoksenhakutuomioistuin, jo 
hon voitiin valittaa kihlakunnanoikeuksien siviilipäätöksistä. Tätä 
tehtävää laamanninkäräjät hoitivat lakkauttamiseensa asti vuonna 
1868.

Kaupunkien tärkeimpinä tuomioistuimina toimivat 1200-luvul- 
ta lähtien raadit. Suuremmissa kaupungeissa oli lisäksi ensimmäisen
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asteen tuomioistuimena kemnerinoikeus. Tärkeimmät siviiliasiat 
menivät suoraan raatiin, samoin törkeät rikosasiat, joissa kemne
rinoikeus suoritti ainoastaan tutkinnan. Myös kemnerinoikeudet lak
kautettiin vuonna 1868.

Kuten muualla katolisessa Euroopassa, keskiajan Ruotsissa kir
kon tuomiovaltaa käyttivät kirkon omat tuomioistuimet. Niitä johti
vat piispat tai rovasti. Kirkon tuomiovalta käsitti siveellisyysrikokset, 
avioliittoasiat, uskontorikokset ja esimerkiksi koronkiskonnan. Kaik
ki papistoa koskevat asiat kuuluivat samoin kirkon tuomioistuimille. 
Uskonpuhdistuksen jälkeen kirkon tuomiovalta kuihtui vähitellen 
pois. Kirkon vaikutusvalta oikeusasioissa säilyi tästä huolimatta, sil
lä kirkon- eli pitäjänkokoukset antoivat kirkkoherran johdolla ran
gaistuksia kirkkokuria ja pahantapaista elämää koskevissa asioissa 
1800-luvulle asti. Myös alioikeudet määräsivät kirkollisia rangais
tuksia.

Keskiajalla kuningas käytti tuomiovaltaansa hovissa ja kiertävillä 
tutkintakäräjillä. Käräjärahvaan joukosta valittiin lautakunta samaan 
tapaan kuin kihlakunnankäräjillä. Kuninkaan tutkintakäräjiin voitiin 
vedota, vaikka asiaa ei ollut käsitelty alemmissa oikeusasteissa. Tiu
kasta oikeusastejärjestyksestä olisi ollut hankalaa pitää kiinni jo siitä 
syystä, että laamanninkäräjät kokoontuivat harvoin eivätkä kunin
kaan tutkintakäräjät olleet pysyvä tuomioistuin.

Pysyvien, valtiollisten ylioikeuksien tarve liittyy poliittiseen ti
lanteeseen, jossa valtakuntaa alettiin alistaa modernin, tehokkaan 
keskusjohdon valtaan. Ruhtinasabsolutismin nousu osuu Ruotsissa, 
kuten muuallakin Euroopassa, uskonpuhdistuksen jälkeiseen aikaan. 
Vallan keskittymisen alkuvaiheet henkilöityivät Kustaa Vaasaan, joka 
loi tehokkaan keskusvallan perusrakenteet, verotuksen, byrokratian 
ja pysyvän armeijan.

Vuoden 1569 privilegiokirjeessä kihlakunnantuomarien nimit
täminen siirtyi yksin kuninkaan tehtäväksi kuitenkin niin, että kreivit 
saivat nimittää tuomarit kreivikunnissa. Samalla virat varattiin aate
lin yksinoikeudeksi. Tliomarinviroista tuli käytännössä läänityksiä, 
sillä tuomarinviran haltija sai periä kihlakunnan asukkailta niin sa
nottua tuomarinveroa. Tällä rahalla viran varsinainen haltija tavalli
sesti palkkasi alempisäätyisen lainlukijan hoitamaan tuomarin teh
tävää. Hovioikeuksien perustamisen jälkeen lainlukijat olivat usein
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auskultoineet hovioikeudessa, joissain tapauksissa jopa opiskelleet 
juridiikkaa yliopistossa. Varsinainen kihlakunnantuomarin viran hal
tija sen sijaan toimi usein hovioikeudessa tuomarinvirassa, asessorina. 
1680-luvun reduktioissa tuomarinvirkaa koskevat läänitykset peruu
tettiin ja tuomarien oli ryhdyttävä itse hoitamaan tehtäviään.

Tehokkaan hallinnonjärjestäminen uuden ajan alussa edellytti, 
että tuomioistuinlaitos oli perusteellisesti uudistettava. Sen oli otet
tava päävastuu riidanratkaisusta, mikä puolestaan edellytti yksityi
sen sovintomenettelyn syrjäyttämistä. Vuonna 1540 annettiin kunin
kaallinen säännös, jolla yksityinen sovintomenettely kiellettiin. Vuo
den 1614 oikeudenkäyntiordinantiassa säädettiin kihlakunnan
oikeudesta, laamanninoikeudesta ja raastuvanoikeudesta yleisinä 
tuomioistuimina. Tältä osin järjestelmä säilyi suurin piirtein muutta
mattomana. Kihlakunnanoikeuden päätöksistä oli vedottava laa- 
manninoikeuteen sekä raastuvanoikeuden ja laamanninoikeuden 
päätöksistä uuteen tuomioistuimeen, hovioikeuteen, joka nyt perus
tettiin Tukholmaan käyttämään kuninkaan tuomiovaltaa. Instanssijär- 
jestys oli tarkoitettu pakolliseksi eikä sitä ollut mahdollista ohittaa. 
Hierarkkinen tuomioistuinjärjestys oli luotu.

Pysyvää korkeaa tuomioistuinta oli suunnitellut jo Kustaa Vaasa 
ja samoin hänen poikansa. Vasta Kustaa II Aadolf onnistui tässä, kun 
Svean hovioikeus perustettiin vuonna 1614. Hovioikeuksien organi
saatiomalli saatiin keisarikunnan valtakunnankamarioikeudesta ja 
ranskalaisesta parlement-instituutiosta. Hovioikeuden tuomarit jaet
tiin ensin mainitun esikuvan mukaan aatelisiin ja oppineisiin. Hovi
oikeuden tehtäväksi tuli käsitellä alioikeuksista vedotut jutut ja sel
laiset törkeät rikosasiat, jotka oikeudenkäyntiordinantian mukaan 
oli alistettava hovioikeudelle. Hovioikeuden tuomioon ei aluksi saa
nut hakea muutosta, mutta jo vuoden 1615 oikeudenkäyntijär
jestyksessä määrättiin, että uuden tuomioistuimen ratkaisuun tyyty
mätön sai saattaa asian hallitsijan ratkaistavaksi. Jos anomus hyväk
syttiin, hakija sai niin sanotun revisioedun (lat. beneficium revisionis). 
Kuningas käytti tuomiovaltaansa muutaman valtaneuvoksen kans
sa, ja kuninkaan poissa ollessa valtaneuvosto ratkaisi revisioasiat 
kollegisesti. 1600-luvun loppua kohden revisiomenettelystä vastan
nut valtaneuvoston osa muotoutui eräänlaiseksi pysyväksi tuomio
istuimeksi, oikeusrevisioksi (ruots. Justitiae Revision).
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Hovioikeudesta tuli siis lopulta väliaste alempien oikeuksien -  
kihlakunnan-, raastuvan- ja laamanninoikeuksien -  sekä kuninkaan 
ylimmän tuomiovallan väliin. Varmuutta ei ole siitä, oliko tämä jo 
vuoden 1614 oikeudenkäyntiordinantiaa säädettäessä tarkoitus, vai 
oliko kuninkaan aikomus luovuttaa tuomiovaltansa kokonaan hovi
oikeudelle. Selvää on, että Svean hovioikeus kävi pian riittämättö
mäksi laajenevan valtakunnan oikeusasioiden tehokkaan ohjailun 
kannalta. Uusia hovioikeuksia perustettiin Tlirkuun (1623), Tarttoon 
(1630), Jönköpingiin (1634) ja Greifswaldiin (1655).

Hovioikeudet muuttivat valtakunnan oikeuselämää ratkaisevasti. 
Uudet ylioikeudet yhtenäistivät oikeudenkäyttöä muuttamalla alioi
keuksien päätöksiä. Alioikeuksien tuli lisäksi lähettää puhtaaksi
kirjoitetut pöytäkirjansa vuosittain tarkastettavaksi hovioikeuteen. 
Tämä pakotti alioikeudet laatimaan päätöksensä kirjallisesti ja kiin
nittämään aikaisempaa perusteellisempaa huomiota niiden sisältöön. 
Hovioikeudet ohjailivat alioikeuksia kiertokirjeiden avulla. Tarkoi
tuksena oli mahdollistaa alioikeuksien tehokas valvonta sellaistenkin 
asioiden osalta, jotka eivät alistamis- tai muutoksenhakumenettelyssä 
tulleet ylioikeuteen. Tarvittaessa hovioikeus saattoi ryhtyä väärin 
tuomitsevia tuomareita vastaan kurinpitomenettelyyn. Hovioikeudet 
toimivat myös aateliston ensimmäisen asteen tuomioistuimena, forum 
privilegiatumina.

1600-luvun prosessiuudistukset merkitsivät suurta harppausta 
kohden keskitettyä, valtiollista riidanratkaisua. Hovioikeudet uudis
tivat oikeutta myös sisällöllisesti. Roomalaisen oikeuden reseptio, joka 
oli alkanut 1100-luvulla levitä Italiasta yli Euroopan, ulottui nyt, 
vaikkakin lievemmässä muodossa kuin Euroopan sydänmailla, hovi
oikeuksien oppineiden tuomareiden välityksellä Ruotsiin. Erityisesti 
todistusoikeuden alueella eurooppalainen yhtenäisoikeus, ias corn
imme, syrjäytti kautta mantereen perinteisen valaprosessin. Jumalan- 
tuomiot olivat yleiseurooppalaiseen tapaan väistyneet jo sydän- ja 
myöhäiskeskiajalla. Kun valaprosessin tilalle tulleessa legaalisessa 
todistusteoriassa keskityttiin aikaisempaa painokkaammin materiaa
liseen todisteluun, alioikeuksien näyttöratkaisujen arviointi tuli 
ylioikeuksissa mahdolliseksi.

Toisin kuin eteläisemmässä Euroopassa, kidutusta ei milloinkaan 
laillistettu Ruotsissa. Tärkeä syy tähän oli, että kidutusta ei tarvittu.
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Ruotsissa otettiin nimittäin samalla legaalisen todistusteorian kans
sa käyttöön harkinnanvaraiset rangaistukset, jotka mahdollistavat 
kuolemanrangaistusta lievemmän rangaistuksen langettamisen ta
pauksissa, joissa täyttä näyttöä ei ollut mutta todistelu syytetyn va
hingoksi oli muuten riittävän painavaa. Kuten edellä kävi ilmi, 
harkinnanvaraiset rangaistukset olivat keskeinen syy siihen, että oi
keudellisen kidutuksen ja kuolemanrangaistuksen käyttö alkoi 1500- 
ja 1600-luvun Euroopassa vähentyä. Kidutus olisi sitä paitsi soveltu
nut ruotsalaiseen maallikkovaltaiseen tuomioistuinjärjestelmään 
huonosti.

Kuten Pia Letto-Vanamo on osoittanut, ammattimainen asian- 
ajajakunta kehittyi 1600-luvun alussa. Asianajajakunta rajoittui to
sin aluksi harvoihin hovioikeuskaupunkeihin, joihin oli kasautunut 
riittävästi sekä maksukykyisiä asiakkaita että sellaisia oikeusriitoja, 
joiden selvittelyyn kannatti palkata lainopin ammattilainen. Ruotsi 
oli suurvalta-aikanaankin eurooppalaisessa verrannossa köyhä maa, 
johon ei ollut kasautunut yliopistojen perustamiseen ja niistä val
mistuneiden lakimiesten palkkaamiseen tarvittavaa varallisuutta lä
heskään samassa mitassa kuin etelämpänä.

Ruotsalais-suomalainen tuomioistuinlaitos perustui edelleen 
alioikeuksissa maallikkovaltaan. Kihlakunnanoikeuksien lautamie
het ja useimmiten myös raastuvanoikeuksien tuomarit olivat vailla 
oikeudellista koulutusta. Oppineita lakimiehiä alkoi yhä enemmän 
esiintyä alioikeuksissa, mutta ennen muuta hovioikeuksissa niin 
tuomareina kuin asianajajina. Hovioikeuksissa1634 alkunsa saanut 
auskultointijärjestelmä oli omiaan kasvattamaan lainopin tietämyk
sen tasoa. Sen tärkeimpänä tavoitteena oli kasvattaa maahan lain- 
lukijoita, joita tarvittiin kihlakunnanoikeuksiin hoitamaan tuomarin 
virkoja.

Ruotsalais-suomalainen oikeudenkäyntimenettely oli 1600-lu- 
vun alussa ollut hidas ja maallikkovaltainen. Hovioikeuksien perus
tamisen ja niihin liittyneiden reformien ansioista oikeudenkäynti
menettely muuttui vuosisadan loppua lähestyttäessä ammattimai
semmaksi, hierarkkisemmaksi ja joutuisammaksi. 1600-luvun uudis
tukset onnistuivat siinä, mihin niillä oli pyritty. 1600-luku oli "oikeu
dellisen vallankumouksen” vuosisata.
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Vuoden 1734 laki ei muuttanut tuomioistuinjärjestelmää siitä, 
millaiseksi se oli 1600-luvulla kehittynyt. Maaseudun tuomioistui
mia olivat kihlakunnanoikeus ja laamanninoikeus, kaupunkien tuo
mioistuimia taas kemnerin- ja raastuvanoikeudet. Hovioikeudet oli
vat näiden yläpuolella, ja hovioikeuksien ratkaisuista voitiin hakea 
muutosta kuninkaalta.

Vapauden ajalla myös ylin tuomiovalta siirtyi oikeusrevisiolta 
säädyille, joilta se vapauden ajan jälkeen palasi oikeusrevisiolle. Kor
kein tuomiovalta organisoitiin uudelleen vuonna 1789, jolloin kor
kein oikeus perustettiin. Korkeimman oikeuden perustaminen hei
jasteli Kustaa III :n suosimaa montesquieuläistä vallanjako-oppia, jon
ka olennaisia piirteitä oli hallinto- ja tuomiovallan erottaminen. Tie 
1800-luvun oikeusvaltiolliseen kehitykseen urkeni vähitellen.

Rikosoikeus: sukuvallan ajasta Kustaa III:n uudistuksiin

Valtiollista rikosoikeutta edelsi myös Ruotsissa sukuvallan aika. 
Loukkauksiin reagoitiin sukujen välisillä verikostoilla, joita kuiten
kin alettiin jo varhain rajoittaa sovintomenettelyllä. Näin tehtiin, jot
teivät verikostot johtaisi vastakostojen kautta kostonkierteeseen ja 
rajoittamattomaan sukusotaan. Sovintomenettelyyn kuului Ruotsis
sakin oleellisena osana sovintosakko. Se määrättiin sukujen yhtei
sessä kokouksessa eli käräjillä. Kun sovintosakkojen taksat vakiintui
vat, sovintosakko kehittyi vähitellen yhä selvemmin rangaistus- 
luontoisen sakon suuntaan. Niin kauan kuin suvuilla oli määräävä 
rooli yhteiskunnassa, sovintosakon päätarkoitus oli ehkäistä veri
kostoa eikä niinkään rangaista.

Loukkaajan suku saattoi reagoida oikeudenloukkaukseen julis
tamalla rikoksentekijän rauhattomaksi. Tämä tarkoitti, ettei rikoksen
tekijä nauttinut enää suvun suojelua ja loukatun suku saattoi kostaa 
tälle ilman vastakoston pelkoa. Jos rikos tapahtui suvun sisällä ri
kokseen reagoitiin lievemmin. Riitti, että rikoksentekijä korvasi ai
heuttamansa vahingon tai menetyksen. Veljensurmaan syyllistynyt 
velvoitettiin esimerkiksi vastaamaan surmatun lasten elatuksesta.
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Sakkorangaistus oli maakuntalaeissa tavallinen. Kaikki tahat
tomat ja lievät rikokset sekä suurin osa törkeistä rikoksista voitiin 
sovittaa sakoilla. Sakkosummat saattoivat nousta hyvin korkeiksi: 
esimerkiksi tahallisesta taposta seurasi Länsi-Göötanmaan maakunta
lain mukaan 40 markan suuruinen henkisakko, jonka on arvioitu 
vastanneen noin seitsemän lehmän hintaa. Törkeissä rikoksissa, ku
ten tapossa, asianomistaja sai valita sovintosakon ja rikoksentekijän 
surmaamisen väliltä. Maanlaeissa sakko joutui jo hieman peräyty
mään. Esimerkiksi taposta seurasi periaatteessa aina kuolemanran
gaistus. Keskiajalla sakot menivät kolmijakoon: asianomistajalle, kruu
nulle ja oikeusyhteisölle eli kihlakunnalle tai kaupungille. Kirkko peri 
sakkoja erikseen esimerkiksi siveellisyysrikoksista.

Rangaistusten ankaroituminen jatkui 1500-luvun alussa. Rikos
oikeus oli eräs niistä välineistä, joita hyväksi käyttäen sekä maalli
nen että kirkollinen valta pyrkivät keskittymään ja vahvistumaan myös 
Ruotsissa. Kun valta keskittyi, samalla tuli mahdolliseksi kiristää rikos
oikeudellista sanktiojärjestelmää. Ankaroituva rikosoikeus oli siten 
sekä vallan keskittymisen apuväline että sen seuraus.

Västerasin säännön (1527) mukaan noituudesta oli tuomittava 
kuolemanrangaistus. Samoihin aikoihin noituutta vastaan oli alettu 
kampanjoida Keski-Euroopassa. Vuonna 1540 annettiin lisää noituutta 
koskevia säännöksiä ja ankaroitettiin vanhempien pahoinpitelystä 
seurannutta rangaistusta vetoamalla kymmeneen käskyyn. Uskon
puhdistuksen vaikutus oli viimeksi mainitun kovennuksen peruste
lujen mukaan ilmeinen.

Rikosoikeuden ankaroituminen näkyi ensimmäistä kertaa laa
jemmin Eerik XIV:n patentissa törkeistä rikoksista vuodelta 1563. 
Patentti rinnasti esivallan tavoitteet Jumalan käskyihin. Rikokset oli
vat samalla syntejä Jumalaa vastaan. Luterilainen teokraattinen 
sovitusoppi soveltui ajatteluun hyvin: valtion tehtävänä oli rangaista 
rikoksentekijöitä, jottei Jumalan tarvitsisi rangaista koko kansaa. 
Kuningas Kaarle IX:n vuonna 1608 antaman Kristoferin maanlain 
vahvistuksen liitteen perusteella suuresta osasta ankaraa Moosek
sen lakia tuli Ruotsissa suoraan sovellettavaa oikeutta. Tämä mer
kitsi, että yli 70 rikoksesta seurasi nyt kuolemanrangaistus.

Vaikka kasuistinen, yksityiskohtainen lainsäädäntötekniikka 
kasvattikin kuolemalla rangaistujen tekojen lukumäärää, laki oli sil
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ti ankara. Kuolemanrangaistus saattoi seurata esimerkiksi maan
petoksesta ja kapinasta, jumalanpilkasta ja noituudesta, seksuaaliri
koksista, eläimeen sekaantumisesta, sukurutsasta ja törkeästä var
kaudesta. Kuolemanrangaistukset pantiin täytäntöön mestaamalla 
tai hirttämällä julkisesti. Kovennettuja teloitusmuotoja olivat eläväl
tä hautaaminen, ruhjominen ja mestaaminen liitettynä oikean kä
den irtihakkaamiseen, kivittämiseen tai polttamiseen.

Leuteraatdossa ja armahduksessa kuolemanrangaistus muunnet
tiin, jälleen aikakauden yleiseurooppalaiseen tapaan, lievemmäksi 
rangaistukseksi. Kysymykseen tulivat yleensä sakko, maastakarkoitus 
tai vapausrangaistus. Vapausrangaistus merkitsi tässä yhteydessä 
useimmiten pakkotyötä "kuninkaan linnoissa ja kartanoissa” tai kruu
nun vuorikaivoksissa. Pakkotyörangaistuksia määrättiin suoritetta
vaksi myös suurvalta-Ruotsin valloittamilla alueilla kuten Liivin- 
maalla, Inkerinmaalla ja Uudessa Ruotsissa Pohjois-Amerikassa.

Pakkotyö yleistyi kruunun työvoiman tarpeen vuoksi muuten
kin rangaistuksena 1600-luvun aikana. Rikoksesta epäiltyjä oli jo 
keskiajalla säilytetty tutkintavankeudessa oikeudenkäyntiä odotta
massa, minkä lisäksi jonkin verran oli käytetty työ-, vesileipä- ja velka- 
vankeutta. Ne olivat kuitenkin olleet lähinnä painostuskeinoja velan 
maksamiseksi tai mielipiteen muokkaamiseksi.

Myös vapausrangaistuksen toinen muoto, vankeus, yleistyi 1500- 
luvulta alkaen. Vankeus tuomittiin enintään 28 vuorokauden pitui
sena vesileipävankeutena tai tavallisena vankeutena. Erityisesti vesi- 
leipävankeus muistutti fyysisen ankaruutensa puolesta ruumiin- 
rangaistusta. Aateliset tuomittiin häpeällisinä pidettyjen pakkotyön 
tai raipparangaistuksen sijasta usein vankeuteen. Aatelisten vankien 
sallittiin eurooppalaiseen tapaan yleensä omalla kustannuksellaan 
parantaa olosuhteitaan vankeudessa, ja perhe sekä palvelijat seura- 
sivat usein mukana vankilaan. Vuoden 1682 kaksintaisteluplakaatti 
pyrki ottamaan etäisyyttä aatelisiin kohdistuvasta lievästä linjasta. 
Plakaatin mukaan vankeus ja karkotus saattoivat kohdata aatelista, 
joka oli syyllistynyt kaksintaisteluun. Erikseen mainittiin, että van
keus oli suoritettava "linnassa” ja kovissa olosuhteissa.

Muita 1600-luvun rangaistusmuotoja olivat sakko sekä ruumiin- 
ja häpeärangaistukset. Koska rahvas useinkaan ei kyennyt maksa
maan sakkoja, ne muunnettiin tarvittaessa ruumiin-ja häpeärangais-
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tuksiksi. Sakot menivät edelleen kolmijakoon. Ruumiinrangaistuksia 
olivat muun muassa ruoskiminen, kujanjuoksuja silpominen. Näistä 
ruoskiminen oli yleisin: miehiin se kohdistui raippa-, naisiin vitsa- 
rangaistuksena. Kujanjuoksussa rikoksentekijän piti juosta kahden 
raipoilla tai kartuilla lyövän miesrivin välistä. Rangaistus oli erittäin 
ankara. Silpomisrangaistus saattoi seurata enää lähinnä varkaus- ja 
rauhanrikoksista.

Rikosoikeudellisen kontrollin ankaroitumiseen liittyvät noita- 
oikeudenkäynnit, jotka keskisessä Euroopassa yltyivät 1500-ja 1600- 
luvuilla suoranaisiksi vainoiksi. Ruotsissa ei yllytty aivan Ranskan, 
Sveitsin tai Lounais-Saksan vainojen tasoisiin noitajahteihin. Vainoista 
voidaan kuitenkin puhua ainakin 1670-luvun osalta, jolloin varsinai
sen Ruotsin alueella pantiin täytäntöön noin 200 kuolemanrangais
tusta noituusrikoksista, ja Suomessakin muutama kymmenen ihmis
tä menetti henkensä. Noitaoikeudenkäynneissä sovellettiin Ruotsin 
oloissa poikkeuksellisesti kidutusta ja tingittiin muutenkin yleisesti 
noudatetuista menettelysäännöistä.

Rikosoikeuden ankaroitumista arvioitaessa ei pidä kuitenkaan 
tuijottaa pelkkään lain kirjaimeen. On otettava huomioon, että kir
joitetun lain asema oli esimodernissa oikeudessa heikompi kuin en
nen oikeudellisen positivismin läpimurtoa modernissa oikeudessa, 
1800-luvulta lähtien. Rikoslain kirjoitetut säännökset olivat tuomarille 
ainoastaan eräänlaisia lähtökohtia, suuntaviittoja, jotka tuli ottaa 
muiden, kilpailevien oikeuslähteiden (maantapa, oikeuskirjallisuus, 
oikeuskäytäntö) ohella huomioon. Kirjoitetun lain ankaria rangais
tuksia, ennen muuta kuolemanrangaistuksia, lievennettiin säännön
mukaisesti oikeuskäytännössä aina 1800-luvulle asti. Alioikeudet har
joittivat leuterointia ainakin 1500-luvulta hovioikeuksien perusta
miseen asti. Hovioikeuksien perustamisen jälkeen tilanne muuttui, 
sillä nyt alioikeuksien edellytettiin pysyttäytyvän tiukasti lain kir
jaimessa ja leuterointioikeus siirtyi hovioikeuksille. Vuonna 1641 
käytäntö virallistettiin ensimmäisen kerran säädöstasolla.

Hallitsijan armahduskäytäntö oli samoin jo keskiajalta lähtien 
lieventänyt kaikkein ankarimpia rangaistuksia. Armahdusoikeus vah
vistettiin Eerik XIV:n (kuninkaana 1560-1568) patentissa (1563) ja 
vuoden 1614 oikeudenkäyntisäännössä. Tyypillisesti armahdusta 
sovellettiin kuolemanrangaistuksiin, jotka oli tuomittu huoruudesta,
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taposta, lapsenmurhasta, pahoinpitelystä, kaksinnaimisesta, varkau
desta, ryöstöstä tai kavaltamisesta. Harvemmin sen sijaan armah
dettiin kuolemanrangaistuksesta, joka oli seurannut murhasta, suku- 
rutsasta, eläimeen sekaantumisesta, väkisinmakaamisesta tai juma
lanpilkasta. Armahduksen saamista helpottivat esimerkiksi tunnus
tus, pitkähkön ajan kuluminen rikoksesta ja pitkä tutkintovankeus- 
aika.

1600-luvun aikana rikoslainsäädäntöön ei juurikaan tehty muu
toksia vaan käytäntöä ohjailtiin etupäässä leuteraation ja armahdus- 
vallan avulla. Eräitä muutoksia kuitenkin tehtiin. Näistä mainitta
koon kuningatar Kristiinan (kuningattarena 1632-1654) rangaistus- 
järjestys (1653), jolla huoruutta, sukurutsaa ja varkautta koskevia 
säännöksiä lievennettiin.

Valistusajattelu ei vielä ennättänyt lyödä leimaansa vuoden 1734 
lakiin, joka perustui rikosoikeudenkin suhteen 1600-luvun oikeus
kehitykseen. Kuolemanrangaistus uhkasi edelleen 68 rikoksesta, ei
vätkä täytäntöönpanomuodotkaan olleet mainittavasti muuttuneet. 
Järjestelmän pelotusvaikutus oli lainsäätäjälle edelleen tärkeä, vaik
ka kujanjuoksu ja silpomisrangaistukset oli nyt poistettu. Vapaus- 
rangaistus, joka ajan vankilaolosuhteet huomioon ottaen oli kova 
rangaistus, vaihteli pituudeltaan vuodesta elinkautiseen. Vapausran
gaistuksesta tuli nyt ensimmäistä kertaa yleinen päärangaistus, ja 
sen tärkein muoto oli edelleen pakkotyö. Vuoden 1734 lain järjestel
mässä vapausrangaistus oli lievähkö, sillä se voitiin tuomita lähinnä 
vähäisistä rikoksista. Laki tunsi sakkorangaistuksen, mutta sen mer
kitys oli suhteellisen vähäinen. Sakko meni vanhaan tapaan kol
mijakoon. Koska sakko saattoi enää seurata vain lievistä rikoksista, 
sakkosummat olivat huomattavasti keskiaikaisia alhaisempia.

Ankara linja jatkui vuoden 1734 lain antamisen jälkeen jonkin 
aikaa. 1740-luvulla kiristettiin esimerkiksi murtovarkaudesta annet
tuja rangaistuksia.

Vielä 1700-luvun rikosoikeustieteessä ei ole suuremmin havait
tavissa valistusajattelun vaikutusta, vaikka Beccarian Dei delitti e delle 
pene käännettiinkin pohjoismaisille kielille jo varhain (ruotsiksi 1770 
ja tanskaksi 1796-98). Aikakauden huomattavin oikeustieteilijä Da
vid Nehrman (1695-1769, aateloituna Ehrensträle) kirjoitti rikos
oikeutta ja rikosprosessioikeutta käsitelleet teoksensa vuoden 1734
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lain ilmestymisen jälkeen senhetkisen oikeustilan kommentaareina. 
Merkitykseltään Nehrmanin teoksiin verrattavaa kirjallisuutta ei ri
kosoikeuden alalla 1700-luvun loppupuolella enää ilmestynyt.

Nehrmanin rikosoikeudellisen ajattelu oli lähtökohdiltaan uu
den ajan alun ajattelun tapaan teokraattisen sovitusopin läpitunkema. 
Nehrman hylkäsi roomalaisen oikeuden, saksalais-roomalaisen, 
kanonisen ja kaikkien vieraiden maiden rikoslainsäädännön mah
dollisena lähdepohjana. Oikeuden legimaatio haettiin sen sijaan 
luonnonoikeudesta ja kansallisesta laista. Tässä Nehrman seuraa 
1680-luvun ja itsevaltiuden pystyttämisen jälkeistä käännettä, jossa 
roomalaisen oikeuden auktoriteetti murrettiin ja sen sijaan alettiin 
korostaa luonnonoikeudellisia argumentteja. Kysymyksessä oli lähin
nä periaatejulistus, sillä saksalais-roomalaisen oikeuden perusta eli 
edelleen Nehrmanin teksteissä. Vaikka Nehrman yhtäältä korostaa
kin, että on "hyvin säästeliäästi” hyödyntänyt ulkomaisia kirjoittajia, 
hän toisaalta nimeää melkoisen joukon erityisesti Carolinaa kom
mentoineita ja muita ulkomaisia rikosoikeusoppineita.

Lars Bjöme on kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka Nehrman 
kannatti kuolemanrangaistusta myös sen kvalifioituneimmissa muo
doissa, hän piti aiheellisena ottaa esiin kysymyksen sen sallittavuu
desta. Nehrmanin johtava ajatus oli tarpeen yleisen turvallisuuden 
ylläpitämiseksi. Koska tavallinen kuolemanrangaistus ei aina ollut 
tähän tarkoitukseen riittävä, tarvittiin sen ankaroitettuja eli kvali
fioituja täytäntöönpanotapoja.

Varsinaisen valistusideologian tuotteina pidetään vasta Kustaa 
III:n rikoslakireformeja 1700-luvun lopulta. Ensimmäisenä rikos- 
oikeudenhoitoon liittyneenä reforminaan Kustaa III kielsi kidutuk
sen vuonna 1772. Vaikka kidutus ei tätä ennenkään ollut sallittu, 
kuningas piti ilmeisesti tärkeänä kieltää sen kahdesta syystä. Ensin
näkin siksi, että käytännössä kieltoa oli mitä ilmeisimmin rikottu ja 
toisaalta siksi, että kidutuksen vastustaminen kuului valistuneen it
sevaltiaan imagoon.

Kustaan tavoitteet olivat kuitenkin korkeammalla: hän halusi 
Beccarian hengessä uudistaa koko rikoslain. Tärkeä tavoite oli vä
hentää kuolemanrangaistuksen käyttöä olennaisesti. Kuningas olisi 
halunnut poistaa kuolemanrangaistuksen kaikista sellaisista rikok
sista, joista sitä ei oikeuskäytännössä enää muutenkaan tuomittu ja
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tämän lisäksi eräistä muistakin. Jäljelle olisivat jääneet ainoastaan 
maanpetos ja isänmurha. Kuningas taipui kuitenkin lakikomission 
tahtoon eikä tehnyt näin radikaalia ehdotusta.

Valtiopäiville tehty ehdotus oli silti lopulta huomattavan laaja. 
Ehdotus kilpistyi osittain valtiopäivillä kuningasta konservatiivisem
pien säätyjen vastustukseen. Vuonna 1779 rikoslakia muutettiin si
ten, että kuolemanrangaistus poistettiin noituudesta, kaksinkertai
sesta huoruudesta, kaksinnaimisesta, väkisinmakaamisesta sekä kol
mannen ja neljännen kerran varkaudesta, kirkkovarkaudesta, eräis
tä törkeistä pahoinpitelyrikoksista ja lievemmistä valtioon kohdistu
neista rikoksista. Myös lapsenmurhaa koskevia säännöksiä lie
vennettiin. Karl Olivecronan klassisen kuolemanrangaistusta koske
van tutkimuksen mukaan täytäntöön pantujen kuolemanrangaistus
ten määrä laski vuoden 1779 jälkeisenä kymmenenä vuotena noin 
puoleen siitä, mikä se oli ollut uudistusta edeltäneenä vuosikym
menenä.

Kustaa III:n uudistukset osoittavat, että teokraattinen sovitus- 
ajattelu oli laskussa ja yleisestävyysajattelun merkitys nousussa. Kus
taa III:n reformien taustalla voidaan nähdä samanlaiset syvälliset 
yhteiskunnalliset muutokset kuin muualla Euroopassa. Yhteiskun
nallisten erojen hiljalleen alkanut tasoittuminen oli alunperin mah
dollistanut Kustaan nousun itsevaltiuteen. Samanlaiset keskiryhmät, 
jotka Kustaan nostivat, syöksivät Ranskan vuonna 1789 vallanku
moukseen. Tutkimuksessa onkin huomautettu, että Kustaa oli valistus- 
mielisyydessään tavallaan liikaa aikaansa edellä. Säätyjen osittainen 
vastarinta Kustaan esityksiä kohtaan johtui ehkä siitä, etteivät yh
teiskunnalliset erot olleet tasoittuneet riittävän paljon. Sääty-yhteis
kunnan hajoaminen oli alkutaipaleellaan, ja vasta 1800-luku muutti 
tilanteen lopullisesti.
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8. EPILOGI: MODERNIN OIKEUDEN SYNTY 1800- 
LUVULLA

Markkinatalous ja  suuret aatteet muuttavat maailmaa

Ranskan vallankumous oli alkupiste tai ainakin symboli kehityksel
le, joka romahdutti varhaismodemin maailman. Euroopan eri osissa 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys kulkivat 1800-luvun aika
na samaan suuntaan. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo olivat 1800-luvun 
iskusanat. Teollistuminen oli saanut alkunsa, kun James Watt kehitti 
vuonna 1769 höyrykoneen. Kulkuyhteydet paranivat ja Eurooppa 
kaupungistui. Ranskan vallankumous sysäsi kautta mantereen por
varilliset vallankumoukset liikkeelle, teollistuminen ja vapaa mark
kinatalous etenivät. Uudet yhteiskunnalliset ryhmät lisäsivät merki
tystään: ensin kaupunkien porvaristo, sitten työväestö. Kuolleisuus 
laski ja väkiluku nousi.

Teollisuuden ja markkinatalouden pyörät eivät pyörineet ilman 
laajamittaista "vapautumista” eri yhteiskunnan sektoreilla. Teollis
tuminen edellytti työvoimaa, jota saatiin vapauttamalla turpeeseen 
sidotut talonpojat. Teollisuus edellytti pääomia, joita saatiin vapaut
tamalla pääomavirrat ja antamalla yrittäjälle vapaammat kädet pe
rustaa yhtiöitä. Teollisuustuotteiden myynti edellyttää vapaata so
pimusoikeutta. Vuosisadan alun suuri poliittinen aate oli liberalismi. 
Sen ydin voidaan saksalaisen oikeushistorioitsijan Helmut Coingin 
tavoin tiivistää iskusanoihin vapaus, tasa-arvo ja omaisuus.

Vapaus edellytti tuekseen ihmisoikeuksia, joiden juuret olivat 
oikeastaan jo keskiajalla. Vasta Yhdysvaltain (1776) ja Ranskan val
lankumousten yhteydessä ihmisoikeudet saivat ensimmäiset poliitti
set muotoilunsa. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus vetosi kansan tah
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toon, tasa-arvoon ja jokaisen ihmisen luovuttamattomiin oikeuksiin: 
elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Yhdysvaltojen julistuk
sesta otettiin mallia Ranskan vallankumouksen yhteydessä annet
tuun Ihmisoikeuksien julistukseen (1789), jossa ihmisoikeuksiksi 
määriteltiin vapaus, omistusoikeus, turvallisuus ja oikeus sorron vas
taiseen vastarintaan.

1800-luvun oikeushistorian ymmärtämisen kannalta tärkeä oi
keusvaltion käsite ilmestyi keskusteluun ensimmäistä kertaa 1700- 
luvun lopulla. Oikeusvaltion yhteys ihmisoikeuksiin oli varsinkin 
1800-luvun alkupuolella selvä. Oikeusvaltio oli olemassa ihmisoike
uksien toteuttamiseksi, ja niiden toteuttaminen edellytti vallanjakoa 
ja riippumatonta oikeuslaitosta. Hallinnon oli oltava oikeuslaitoksen 
kontrollissa. Kun tavoitteet oli ainakin lain kirjaimen tasolla saavu
tettu, oikeusvaltion käsite muuttui suppeampaan, muodolliseen suun
taan. Oikeusvaltiokäsitteen olennaiseksi sisällöksi miellettiin vuosi
sadan puoliväliin tultaessa, että valtiolla oli lupa puuttua kansalai
sen oikeuksiin vain laissa säädellyissä tapauksissa.

1800-luku ei ollut kuitenkaan pelkkää edistyksen voittokulkua. 
Talouskehityksellä oli hintansa. Teollistumisesta ja kaupungistumi
sesta seurasi proletarisoitumista, kurjistumista ja rikollisuutta. On
gelmat loivat vuosisadan puolivälistä alkaen perustaa vuosisadan 
toiselle suurelle aatteelle, sosialismille. Sosialismin suoranainen vai
kutus oikeushistoriaan jäi vielä 1800-luvulla vähäiseksi. On kuiten
kin todettava, että eurooppalaiset valtiot joutuivat 1800-luvun lop
pupuolella omaksumaan yhä enemmän sosiaalivaltiollisia piirteitä 
pehmentääkseen vapaan markkinatalouden haitallisia vaikutuksia. 
Kehitys alkoi 1870-luvun Saksasta, jossa kehitettiin sosiaalivakuutus- 
järjestelmää työntekijöiden työkyvyttömyyden ja vanhuuden varal
ta. Saksan esimerkin mukaisia ratkaisuja omaksuttiin pian muualla
kin Euroopassa.

Erityisesti oikeustieteen näkökulmasta on paikallaan mainita 
vielä yksi 1800-luvun kehitykseen vaikuttanut aate. Se on nationa
lismi eli kansallisuusaate. Nationalismi johti vuosisadan aikana kah
den vuosisatoja poliittisessa hajanaisuudessa eläneen kansakunnan, 
Saksan ja Italian, yhdistymiseen yhtenäisiksi valtioksi. Kansallinen 
herääminen vaikutti laajalla kulttuurisella rintamalla, kaunokirjalli
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suudesta ja musiikista kielentutkimukseen ja oikeustieteeseen. Kan
sallisuusaate johti myös ajatukseen kansallisen lain tarpeellisuudes
ta ja ensisijaisuudesta.

Oikeus kodifioitiin useimmissa Euroopan maissa 1800-luvun 
aikana. Kodifikaatiot olivat luonteeltaan kansallisia: kansallisvaltioi
den luomisessa lakikodifikaatiolla oli tärkeä merkityksensä siinä missä 
kansalliskirjallisuuden ja kansallisen maalaustaiteen synnyllä.

Katkosta varhaismodernin ja modernin välillä ei ole kuitenkaan 
aihetta ylikorostaa. Radikaaleimmillaankin oikeuden kehitys perus
tuu aina jossain määrin vanhaan. Kansallisiin kodifikaatioihin viety 
säännösaines perustui suureksi osaksi keskiajan ja varhaisen uuden 
ajan varhaismoderniin yhtenäisoikeuteen.

Autonominen oikeusjärjestelmä luodaan

Poliittisella kehityksellä oli siis oikeudellinen kääntöpuolensa. Var
haisen uuden ajan jälkeen siirryttiin 1800-luvulla uuteen aikaan ja 
vähitellen niin sanottuun moderniin oikeuteen. Modernin oikeuden 
peruspiirteet kehittyivät 1800-luvun kuluessa. Ensinnäkin kirjoite
tusta laista tuli tärkein oikeuslähde. Tapaoikeus, oikeustiede ja oikeus
käytäntö eivät menettäneet oikeuslähteen asemaa, mutta niistä tuli 
selvästi kirjoitetulle oikeudelle alisteisia. Kirjoitetun lain etusijalla 
oli tärkeä poliittinen merkitys. Kansanedustuslaitosten oli mahdol
lista ohjata kansakuntien kohtaloita vain kirjoitetun oikeuden avul
la, eikä kansallisessa poliittisessa demokratiassa ollut mahdollista 
jättää esimerkiksi ylikansalliselle oikeustieteelle sellaista roolia kuin 
sillä oli ollut varhaismodernilla ajalla. Oikeusvaltiota ei voinut oh
jailla ilman oikeutta, joka miellettiin yhä selvemmin samaksi asiaksi 
kuin kirjoitettu laki.

Toiseksi oikeudesta tuli kansallisvaltion oikeutta. Keskiajalta läh
tien vallinnut eurooppalaisen oikeustieteen yhtenäisyys hajosi. Rans
kan vallankumoukseen asti eurooppalaiset juristit olivat saaneet var
sin samanlaisen, yhtenäisoikeudellisen koulutuksen joka puolella 
mannerta. Kansainvälinen oikeustieteellinen kirjallisuus oli laaja, eikä
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sen käyttäjälle ollut useinkaan merkitystä sillä, mistä maasta teksti 
oli peräisin. Latinan kieli oli säilynyt oikeustieteen yhteisenä kielenä 
1700-luvulle asti. Rationalistinen luonnonoikeusfilosofia oli ollut 
luonteeltaan ylikansallista, kansallisista erityispiirteistä riippumaton
ta. Se sai monet tavoitteensa ja oikeustiedenäkemyksensä kirjatuiksi 
1700-luvun taitteen suuriin kodifikaatiohin, Itävallan ABGB:hen (Das 
Allgemeine Bilrgerliche Gesetzbuch f iir  die Gesamten Deutschen 
Erbländer der Österreichischen Monarchie), Ranskan Code Civiliin ja 
Preussin ALR:ään. Rationalistinen luonnonoikeus oli tehnyt tehtä
vänsä ja jouti tehdä tilaa uusille suuntauksille. Nyt oikeustieteestä 
tuli kansallinen tiede. Saksalainen oikeustieteilijä tutki 1800-luvun 
lopulle tultaessa saksalaista oikeutta, ranskalainen ranskalaista ja 
vähitellen myös suomalainen suomalaista.

Kolmanneksi, oikeus alettiin ymmärtää itsenäiseksi, autonomi
seksi järjestelmäksi, jonka avulla ajateltiin periaatteessa olevan mah
dollista ratkaista mikä tahansa oikeusongelma turvautumatta oike
uden ulkopuolisiin normijärjestelmiin kuten uskontoon tai moraa
liin. Vallitsevaksi oikeustieteelliseksi ideologiaksi tuli oikeuspositi- 
vismi. Tällä tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan oikeudelliset nor
mit on etukäteen asetettu. T\iomioistuin tai hallintoviranomainen ei 
luo niitä, ainoastaan soveltaa. Oikeuspositivismi voidaan periaatteessa 
jakaa edelleen oikeustiede-, oikeustapaus-ja lakipositivismiin. Näis
tä viimeksi mainitusta tuli 1800-luvun lopulle tultaessa johtava suun
taus.

Kirjoitetusta kansallisesta laista tuli nyt keskeinen yhteiskunta
politiikan väline. Lainsäädännön oli oltava kansallista, sillä ylikan
sallista lainsäätäjää ei Euroopassa ollut. Vaikka eurooppalainen 
yhtenäisoikeus oli mennyttä, eri maiden lainsäätäjät ottivat usein 
oppia toistensa kokemuksista. Yhteistyö alkoi varhain 1800-luvulla, 
lähes heti kun yhtenäisoikeus oli hajonnut. Samansuuntainen kehi
tys aiheutti samansuuntaisia ratkaisuja eri maissa. Oikeudellisen ajat
telun keskiöön nousi nyt yksilö. Yksilö oli liberaalissa markkinatalous- 
yhteiskunnassa korostetulla tavalla henkilökohtaisessa vastuussa te
kemisistään, oli sitten kysymys sopimuksen laatimisesta tai rikolli
sesta käyttäytymisestä. Vastuun kääntöpuolena oli toisaalta vapaus: 
valtion ei tullut puuttua yksilön vapauspiiriin.
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Kansalliset kodifikaatiot yhtenäisoikeuden sijaan

Kodifikaatio oli 1700-luvun keksintö, kun termillä viitataan syste
maattiseen, yleisistä säännöistä koostuvaan lakiin. Corpus iuris civilis 
ei esimerkiksi ollut vielä tässä mielessä kodifikaatio vaan kokoelma 
usein varsin kasuistisia sääntöjä. Kehitys kohti kansallisia kodifi
kaatioita kulki eri tahdissa. Ensimmäisinä ehättivät 1700-luvun lo
pulla ja 1800-luvun alkupuolella Preussi (1794), Ranska (1804) ja 
Itävalta (1811) sekä niiden poliittisen vaikutuksen alaisina Belgia, 
Alankomaat ja suuri osa Italian valtioita. Espanja ja Portugali seura- 
sivat vasta vuosisadan toisella puoliskolla sekä viimeisenä Saksa vuon
na 1900. Pohjoismaat ja Englanti eivät kodifioineet oikeuttaan lain
kaan. Englannin common law -oikeus perustui vanhastaan oikeus
tapauksiin enemmän kuin säädännäiseen oikeuteen, ja Pohjoismais
sa tyydyttiin laajoja kodifikaatioita suppeampiin säädöksiin.

Osa kodifikaatioista kattoi vain osan yksityisoikeudesta (Rans
kan Code civil, jota tosin täydensivät kauppaoikeuden ja siviiliprosessi
oikeuden kodifikaatiot), jotkut koko yksityisoikeuden (Itävallan 
ABGB). Jotkut kodifikaatiot pyrkivät säätelemään laajamittaisesti 
kaikkia elämänalueita, eivät pelkästään yksityisoikeutta (Preussin 
ALR).

Ensimmäisistä merkittävistä kodifikaatioista ALR ja jossain mää
rin myös ABGB kuuluvat oikeastaan vielä yhtä lailla esimoderniin 
kuin moderniin aikaan. Kysymys on niin sanottuista valistuksen ajan 
kodifikaatioista, jotka olivat vielä valistuksen absolutismin eivätkä 
parlamentaarisesti valittujen lainsäädäntöelinten tuotteita. Kuten 
sanottu, ALR vuodelta 1794 kattoi kaikki elämänalueet. Lain ensim
mäinen osa koski yksilöä, toinen yhteisöjä, kuten perhettä, säätyjä ja 
valtiota. Lain varhaismodernisuus näkyy tavassa, jolla se piti kiinni 
säätyeroista. Aatelinen ei saanut harjoittaa mitä tahansa liiketoimin
taa. Talonpoika vuorostaan oli edelleen viljelemäänsä maahan sidot
tu eikä ollut vapaa muuttamaan. ALR:ää onkin osuvasti kutsuttu van
han vallan testamentiksi. Valistusideologian tuote ALR oli siinä mie
lessä, että se oli pyritty laatimaan mahdollisimman aukottomaksi, 
jotta lakia soveltavan tuomarin liikkumavara jäisi mahdollisimman 
pieneksi. Tliomarin piti olla valistusfilosofi Montesquieun kuvaamalla 
tavalla ainoastaan ”suu, joka lausuu lain sanat” . Aukottomuus-
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pyrkimys johti äärimmäiseen kasuistiikkaan: jokaista erityistilannetta 
varten pyrittiin antamaan valmis oikeusohje. Tuloksena oli noin 
17 000 pykälän kolossaalinen ja vaikeasti hallittava teos. Aukottomuu
desta eivät 1800-luvun kodifikaatiot enää pitäneet kiinni, ja ALR:n 
kansainvälinen vaikutus jäi muutoinkin vaatimattomaksi.

Itävallan ABGB rajoittui toisin kuin ALR ainoastaan siviili
oikeuteen. Laki oli aikaansa edellä, sillä vaikka säätyerot eivät 1800- 
luvun alun Itävallasta olleetkaan poistuneet, ABGBissä niistä ei ole 
merkkejä. Säätyerot toteutettiin siviililakikirjan sijasta muiden laki
en avulla. ABGB oli lainsäädäntöteknisesti ALR:ää kehittyneempi. 
Yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta ABGB perustuu jo huomattavassa 
määrin yleisluontoisempaan sääntelyyn. Säännöksiä oli enää aino
astaan noin 1500. AGBG:llä oli vaikutusta useiden Sveitsin kanto- 
neiden ja muun muassa Serbian siviililakikirjoihin.

Ranskan Code Civil (1804) oli ensimmäinen vallankumouksen 
(1789) jälkeisen porvarillisen yhteiskunnan lakikirja. Code Civil oli 
Napoleonin (keisarina 1804-1815) siviililakikirja, ja Napoleon itse 
piti sitä tärkeimpänä saavutuksenaan, kuten Pariisin Invalidikirkkoon 
sijoitettu Napoleonin hautareliefi osoittaa. Lain laatinut lakikomissio 
koostui eri osista Ranskaa olevista juristeista. Työ edistyi nopeasti, ja 
Napoleon itse osallistui työhön sen vähemmän teknisessä, periaatelin
jauksiin keskittyneessä alkuvaiheessa.

Code Civil perustui porvarillisen vapauden ja tasa-arvon aatteil
le. Sopimusoikeus ja omistusoikeus oli tämän mukaisesti järjestetty. 
Lainsäädäntötekniikaltaan Code Civil vältti kasuistiikkaa ja perustui 
yleisen tason säännöksiin, joita tuomarin oli tarkoitus kehittää 
soveltamistilanteessa eteenpäin. Code Civil oli todellinen uudistus 
eikä pelkästään vanhan oikeuden kooste, kuten monet 1800-luvun 
kansalliset kodifikaatiot. Täysin puhtaalta pöydältä ei kuitenkaan 
lähdetty, vaan Napoleonin siviililakikirjan laatijat käyttivät tärkeinä 
lähteinä muun muassa Pariisin alueen tapaoikeutta sekä roomalais
ta oikeutta siinä muodossa kuin Jean Domat oli sen 1600-luvulla 
esittänyt.

Code Civil oli Napoleonin kodifikaatioista tärkein. Sen jälkeen 
annettiin vielä neljä muuta kodifikaatiota, jotka täydensivät Napole
onin oikeudellisen reformin: kauppaoikeuden (1807), siviiliprosessin 
(1806), rikosoikeuden (1810) ja rikosprosessin (1808) kodifikaatiot.
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Prosessilakien avulla Ranskan vanhan hallinnon aikainen erittäin 
hajanainen oikeudenkäyttö yhtenäistettiin ja luotiin edellytykset 
tuomiovallan riippumattomuudelle. Korkeimman oikeuden (ransk. 
cour de cassation) perustaminen edisti näitä tavoitteita. Aikaisem
min yhtä ylintä tuomioistuinta ei ollut maassa ollut.

Code Civilistä tuli liberaalin lainsäädännön esikuva ja ideaali, 
jonka vaikutus kautta maailman oli valtava. Se tuli voimaan kaik
kialla Napoleonin vaikutuspiirissä. Näitä olivat muun muassa Bel
gia, Alankomaat, Puola, Reininmaa ja monet Italian osat. Myöhem
min Code Civil omaksutuin Romaniaan ja eräisiin muihin Balkanin 
maihin. Sillä oli suuri vaikutus monien Latinalaisen Amerikan mai
den sekä Quebecin ja Louisianan siviilioikeuskodifikaatiohin.

Code Civil muutti oikeustieteen asemaa ratkaisevasti ja tavalla, 
jonka vaikutus ulottuu nykypäivään asti. Laista tuli ainoa oikeus
lähde. Tapaoikeus, oikeustiede ja oikeuskäytäntö jäivät täysin sen 
varjoon. Tieteen tehtäväksi jäi nyt ainoastaan tulkita kirjoitetun lain 
sananmuotoa niin sanotun kieliopillisen eli grammatikaalisen tul
kinnan keinoin. Oikeustieteen tehtäväksi ei nähty enää oikeuden 
kehittämistä tai lainaukkojen täyttämistä kohtuusharkinnan tai mui
den vastaavien argumenttien avulla. Code Civil ajateltiin aukotto
maksi ja täydelliseksi. Napoleonin laissa yhteiskunnalliset intressi- 
ristiriidat oli ratkaistu periaatteessa valmiiksi. Tarvittava kohtuus oli 
kirjoitettu suoraan lain pykäliin, eikä kohtuutta ollut tarpeen tuoda 
oikeudelliseen ratkaisutoimintaan lain ulkopuolisista normijärjes
telmistä. Erään belgialaisen oikeustieteen opettajan asenne oikeus
lähdeoppiin kertoo paljon: ”En tunne siviilioikeutta, sillä opetan ai
noastaan Code Civiliä”. Code Civilin seurauksena syntynyttä ranska
laista oikeustieteen koulukuntaa kutsutaan osuvasti eksegeettiseksi 
eli selitysopilliseksi kouluksi.

Napoleonin siviililaki toteutti luonnonoikeusoppineiden vaati
mukset. Se toteutti muodollisen tasa-arvon sekä suojasi yksilön
vapautta ja omistusoikeutta. Privilegioille laki ei jättänyt enää sijaa. 
Luonnonoikeudelle ei Code Civilin jälkeisessä Ranskassa jäänyt kriit
tistä tehtävää, koska ristiriita luonnonoikeuden ja voimassaolevan 
oikeuden väliltä oli poistunut. Varhaismodernissa kirjoitettu laki oli 
ollut vain yksi oikeuden ilmenemismuoto. Se ei välttämättä ollut 
yksittäistapauksessa oikea, ja tuomari saattoi sivuuttaa sen vetoa-
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maila muihin oikeuslähteisiin. 1800-luvun Ranskassa oli toisin: oi
keus oli yhtä kuin laki, siviilioikeus identtinen Code Civilin kanssa. 
Oikeustieteilijän ei pitänyt askarrella enää luonnonoikeudellisten 
kysymysten äärellä, hänelle riitti Code Civil. Laki edusti eksegeettisen 
koulukunnan oikeustieteilijälle Ranskan suuren vallankumouksen 
ideaalin mukaisesti lainsäätäjän suvereenia tahtoa. Lainsäätäjä oli 
kaikkivoipa, eikä sen toimintaa ollut tarpeen kontrolloida luon
nonoikeudellisin kriteerein. Kuten eräs kuuluisa ranskalainen oikeus
tieteilijä totesi: "Napoleonin lakia on tutkittava Napoleonin lain pe
rusteella."

Saksa 1800-luvurt kehityksen moottorina

Euroopan oikeustieteen kehitys ei ollut kuitenkaan suoraviivaista. 
Näin ei ollut edes Ranskassa, jossa esiintyi jo varhain 1800-luvun 
ensimmäisellä puoliskolla myös eksegeettisen koulukunnan näkemyk
sistä poikkeavia käsityksiä oikeuden ja lain luonteesta. Ranskassa ja 
niissä maissa, joissa Napoleonin lainsäädäntö vaikutti, kehityksen 
valtavirta eteni jo varhain 1800-luvun alussa kohti kirjoitetun lain 
ehdotonta ylivaltaa ja vastaavasti oikeustieteen rajoittunutta roolia. 
Saksassa edettiin toisin.

Saksan kehitystä on yleiseurooppalaista kehitystä valaisevassa 
esityksessä tarkasteltava siitä syystä, että Saksa oli Ranskan ohella 
Euroopan oikeushistorian modernisaation toinen moottori 1800-lu- 
vulla. Näin oli siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri sen vuoksi, että 
kansallista kodifikaatiota ei saatu siellä aikaan. Saksan yliopistolaitos 
kehittyi jo varhain 1800-luvun alussa maailman parhaaksi. Oikeus
tieteeseen tämä päti erityisen hyvin. Lisäksi Saksassa oikeustieteen 
rooli oli ratkaisevan tärkeä koko 1800-luvun. Saksan yhdistymiseen 
vuonna 1871 jatkuneen poliittisen hajanaisuuden vuoksi edellytyk
set yhteisen kodifikaation luomiseen olivat huomattavasti Ranskaa 
tai muita Euroopan kansallisvaltioita heikommat. Oikeustieteen täy
tyi tästä syystä edelleen jatkaa samassa tehtävässä kuin koko 
varhaismodemin kauden eli oikeudellisen yhtenäisyyden edes jon
kinasteisena takaajana. Paikallinen lainsäädäntö oli puutteellista,
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aukollista ja yksityiskohdissaan suuresti vaihtelevaa. Oikeustiede 
toteutti Saksassa samaa tehtävää kuin lainsäädäntö Ranskassa eli 
sopeutti oikeudellisen kehityksen kehittyvän markkinatalousyhteis- 
kunnan vaatimuksiin.

Samalla kun ranskalainen eksegeettinen koulukunta uhkasi 
kuihduttaa oikeustieteen pelkiksi reunamerkinnöiksi Napoleonin la
keihin, saksalainen oikeustiede innovoi ja loi uutta. Sellaisella tutki
muksella oli kysyntää muuallakin. Ranskalaisen oikeuden vientituo
te oli Napoleonin lainsäädäntö, saksalaisten taas oikeustiede. Saksa
laisen 1800-luvun oikeustieteen vaikutus oli suuri muun muassa Ita
liassa ja Pohjoismaissa. Saksalaista tutkimusta seurattiin tarkasti Ja
panissa, Venäjällä ja myös Ranskassa. Viimeaikainen tutkimus on 
korostanut, että myös yhdysvaltalaiset oikeustieteilijät hakivat 1800- 
luvun jälkipuoliskolla runsaasti vaikutteita saksalaisista yliopistois
ta.

Muutoksen alun määrittäminen on historiassa aina mielivaltaista, 
mutta monet syyt oikeuttavat sijoittamaan Saksan oikeuden mo
dernisaation ratkaisevan sysäyksen niin sanottuun historialliseen 
kouluun. Friedrich Carl von Savignyn johtaman koulukunnan perus
ajatuksena oli, että oikeus kasvoi ”kansanhengen” myötä. Oikeus oli 
kuin kieli tai kansanrunous: kaikki ne kehittyivät, kasvoivat ja muut
tuivat elävän organismin tavoin. Tapaoikeus oli tärkeä oikeuden läh
de, eikä kehitystä voitu kiirehtiä lakikodifikaatioiden avulla. Yksit
täisiä kysymyksiä oli hyväksyttävää säännellä kirjoitetun oikeuden 
avulla, mutta laajamittainen kodifioiminen oli suorastaan vahingol
lista. Tässä historiallinen koulu asettui suoraan vastoin 1700-luvun 
luonnonoikeuden ideaalia, joka oli johtanut Code Civiliin  ja 
eksegeettisen koulukunnan syntyyn Ranskassa. Poliittisena pontimena 
historiallisen koulun johtohahmon Savignyn ajatuksille oli 1800-lu- 
vun alun konservatiivinen romantismi ja voimistunut antiikin ihailu.

Historiallisen koulun sisällä oli kahtalaista mielipidettä siitä, 
millainen kansanhengestä kummunnut oikeus oli arvokkainta. Niin 
sanotut germanistit ajattelivat, että saksalainen oikeus piti puhdis
taa roomalaisoikeudellisesta aineksesta. Romanistit, Savigny itse 
heidän mukanaan, lähtivät siitä, että saksalaisen oikeuden parhain 
ja tervein osa ilmeni juuri siihen omaksutussa roomalaisessa oikeu
dessa. Roomalaisen oikeuden parhaina tulkkeina toimivat Savignyn
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mukaan juristit. Kansanhenki ei siis romanisteilla johtanut kiinnos
tukseen kansan syvien rivien oikeuskäsityksestä, mistä germanistit 
heitä arvostelmatkin. Juristioikeutta tarvittiin Savignyn uudistus
ohjelman oikeudellisen modernisaation kannalta vähintään yhtä tär
keän osan toteuttamiseen eli oikeudellisen aineksen systematisointiin. 
Historiallisten tutkimusten avulla oli siis ensin selvitettävä, mikä oli 
saksalaisen oikeuden kestävin osa. Tämän testin läpäissyt oikeudel
linen materiaali oli systematisoitava eli järjestettävä. Kehittyi pandek- 
tioikeuden (saks. Pandektenrecht) nimellä tunnettu oikeuskirjal
lisuuden laji, jonka keskeiset tulokset tiivistyivät Savignyn, Georg 
Friedrich von Puchtan (1798-1846), Rudolph von Jheringin (1818- 
1892) ja Bernhard VVindscheidin (1817-1892) monumentaalisiin 
teoksiin. Romanistinen käsitys tuli vähitellen vallitsevaksi. Tästä 
huolimasta germanistit tuottivat huomattavan määrän erityisesti 
oikeushistorian alaan kuuluvaa tutkimusta. Jako romanisteihin ja 
germanisteihin on sävyttänyt saksalaista oikeushistorian tutkimusta 
näihin päiviin asti.

Oikeusjärjestelmä ei suinkaan ollut Savignyn keksintö. Kuten 
muistetaan, jo  Pufendorffin ja VVolffin kaltaiset luonnonoikeus- 
teoreetikot olivat kehittäneet systematisointia. Savignyn omassa lä
hihistoriassa saksalaiset Gustav Hugo (1764-1844) ja Georg Arnold 
Heise (1778-1851) olivat samoin vieneet oikeusjärjestelmän kehi
tystä eteenpäin. Savignyn erityinen ansio oikeusjärjestelmän kehit
tämisen kannalta oli siinä, että hän markkinoi oikeusjärjestelmän 
idean eteenpäin ja siirsi valtaisan arvovaltansa turvin sen tehokkaas
ti seuraaville sukupolville.

Savignyn opeilla oli markkinoita, sillä 1800-luvun alkuun tulta
essa roomalaiseen oikeuteen perustunut yhtenäisoikeus, gemeines 
Recht, oli kadottanut paljon varhaisemmasta yhtenäisyydestään. Ke
hittyvä kauppa hyötyi systemaattisesta oikeudesta. Selkeät säännöt 
tekivät taloudellisista suhteista ennustettavampia. Paradoksaalisella 
tavalla historiallisen koulun opit johtivat koulukunnan itsensä jo 
hiivuttua 1800-luvun jälkipuoliskolla lakipositivistiseen oikeus
ajatteluun. Siinä kirjoitetusta laista tuli oikeuslähteistä tärkein. 
Käsitelainopilla oli tässä kehityksessä tärkeä osa.

Historiallisen koulun oikeustiede muuttui 1850-luvulla käsite- 
lainopiksi. Muutos ei ollut tarkkarajainen, ja Puchtaa, Jheringiä ja
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Windscheidia esimerkiksi voidaan yhtä hyvin kutsua käsitelainop- 
pineiksi kuin historiallisen koulun edustajiksi. Käsitelainoppi käytti 
systeemin rakentamisen apuvälineinä pitkään roomalaista oikeutta. 
Käsitelainoppineet keskittivät tarmonsa yhä selvemmin käytännölli
siin oikeusongelmiin, ja varsinaiset historialliset tarkastelut jäivät 
vähemmälle mielenkiinnolle. Tämä oli jälleen askel kohti modernia 
oikeustiedettä. Käsitelainopille oli ominaista moraalisista, uskonnol
lisista ja poliittisista arvostelmista vapaan, autonomisen oikeudelli
sen systeemin hiominen. Voimassaolevista oikeussäännöksistä, siis 
edelleen roomalaiseen oikeuteen perustuvasta pandektioikeudesta, 
johdettiin oikeusjärjestelmän kannalta keskeiset käsitteet, jotka jär
jestettiin loogiseksi järjestelmäksi. Oikeussäännöksistä pääteltiin 
yleisemmän tason periaatteita, joiden avulla oikeusjärjestelmä luo
tiin. Järjestämättömät säännökset olivat käsitelainoppineelle raaka- 
materiaalia, joka oikeustieteilijän piti järjestää. Käsitelainopillinen 
oikeustiede oli, päinvastoin kuin ranskalaisen eksegeettisen koulu
kunnan oppi, luovaa tiedettä. Käsitteistä pääteltiin ja niistä johdet
tiin oikeusongelmiin ratkaisuja, toisinaan siinä määrin todellisen 
maailman ongelmista irrallaan, että kriitikot saivat aiheen ilkkua 
käsitelainoppineita ”käsitetaivaassa” leijumisesta.

Parlamenttilain merkitys kasvoi Saksassa 1800-luvun jälkipuo
liskolla. Yhä suurempi osa säännösmassasta sisältyi nyt kirjoitettuun 
lakiin. Tämä johti jälleen merkittävään muutokseen oikeustieteessä. 
Käsitelainopin tutkimuskohde vaihtui roomalaisesta oikeudesta kir
joitettuun lakiin. Kehitys huipentui viimein siviilioikeuden kodi
fiointiin. Saksan siviililakikirja BGB (saks. Bilrgerliches Gesetzbuch) 
astui voimaan 1.1.1900. Roomalainen oikeus ei kuitenkaan kadon
nut mihinkään, vaan BGB:hen kirjattiin koko 1800-luvun saksalai
sen pandektioikeuden tulokset. Siviilioikeudellinen lainsäädäntö 
perustui nyt koko Manner-Euroopassa roomalaiseen oikeuteen. Täs
sä on nähty Euroopan siviilioikeuden yhtenäistämisen mahdollisuus 
nykypäivänäkin.
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Modernisaatio heijastuu eri oikeudenaloille

Yksityisoikeudessa 1800-luvulle ominaisin muutos liittyy sopimus
vapauteen. Liberalistisen ideologian mukaan taloudellinen vapaus 
tuotti tehokkaimmin hyvinvointia. Valtion tuli puuttua talouselämään 
niin vähän kuin suinkin. Varhaismodernissa merkantilismissa valtio 
oli puuttunut lähes kaikkeen, minkä lisäksi privilegiot olivat muo
kanneet talouselämää vahvasti säätysidonnaiseksi. Esimerkiksi suuri 
osa maaomaisuudesta ei ollut varhaismodernina aikana vapaasti 
myytävissä vaan esimerkiksi aateliston omistamaa maata saattoi usein 
saada omakseen ainoastaan perimällä. 1800-luvun kehityksen suuri 
linja oli se, että talouselämän rajoituksista pyrittiin eroon. Elinkeino
vapaus toteutettiin. Muutokset eivät suinkaan tapahtuneet kaikkial
la yhtaikaa eivätkä yhdessä rysäyksessä vaan vähitellen ja enemmän 
tai vähemmän epätäydellisesti. Suunta oli kuitenkin selvä: omaisuu
den taloudellista hyödyntämistä vaikeuttaneista rajoituksista oli pääs
tävä eroon.

Sopimusvapaus edellytti tuekseen yleisen oikeustoimikelpoi
suuden. Jotta talouselämä saattoi toimia, jokaisen oli saatava yhtä 
lailla kantaa oikeuksia ja velvollisuuksia. Sääty ei oikeustoimi
kelpoisuuden kannalta ollut enää tärkeä, ja privilegiot menettivät 
vähin erin merkityksensä. Sopimusoikeudessa vallitsevaksi tuli niin 
sanottu tahtoteoria. Sopimuksessa oli tahtoteorian mukaan kysymys 
osapuolten tahtojen yhtymisestä. Tahtoteoria ilmentää 1800-luvulle 
ominaista individualismia. 1800-luvun lopulla sopimusvapaus alkoi 
kuitenkin vaikuttaa joillakin elämänalueilla yhä keinotekoisemmalta 
rakennelmalta. Esimerkiksi suuren tehtaan omistaja ei solminut 
työläisensä kanssa työsopimusta tasaveroisista lähtökohdista. Työ
lainsäädäntöä tarkastelemaan eriytyi omaksi oikeudenalalleen työ
oikeus, jossa sosiaaliset näkökohdat voitiin ottaa huomioon.

Julkisoikeuden alueella valtiosääntöoikeus ja hallinto-oikeus 
kehittyivät valtio-oikeuden alalohkoiksi. Valtiosääntöoikeuden tut
kimusalueeksi vakiintuivat valtion hallintoelinten (kuten valtionpää
miehen, parlamentin ja hallituksen) toimivalta ja keskinäissuhteet. 
Valtion keskushallinnon alaisten hallintoelinten toiminnan oikeudel
linen tutkimus oli kuulunut varhaismodernissa oikeustieteessä 
politiaoikeuteen. Oikeusvaltiollinen kehitys johti politiaoikeuden
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kuihtumiseen pois ja muuntumiseen moderniksi hallinto-oikeudek
si. Politiaoikeuden käsite oli kehitetty kuvaamaan varhaismodernin 
hallitsijan valtaoikeuksia. Kun itsevaltius oli kuollut, politialla ei ol
lut enää käyttöä. Hallintotoimintaa tarkasteltiin nyt sen sijaan kan
salaisen näkökulmasta, ja oikeusvaltion näkökulmasta julkisen hal
linnon oli oltava sidottu lakiin. 1800-luvulla kehittynyt hallinto-oi
keus tarkasteli juuri tuon toimivallan rajoja ja ehtoja. Hallinto-oikeu
den tutkimuskohteeksi valikoitunut säännöstö ei sinänsä ollut mi
tään uutta. Kuten edellä havaittiin, jo varhaisen uuden ajan moderni 
valtio edellytti suuren joukon säännöksiä järjestäytyäkseen ja taa
takseen hallintonsa rationaalisen toimivuuden. Normit siirtyivät nyt 
politiaoikeudesta hallinto-oikeuteen, ja näkökulma vaihtui hallitsi
jan valtaoikeuksista kansalaisen oikeuksiin.

1800-luvun oikeusvaltioajattelu heijastui myös rikosoikeuteen, 
jossa tuli tärkeäksi pyykittää yksilön vapauspiiri selkeiden rikoslain 
säännösten avulla. Kouriintuntuvana pontimena tässä oli varhaisen 
uuden ajan mielivaltaiseksi koettu oikeudenkäyttö ja rangaistusten 
harkinnanvaraisuus. Oikeudenkäyttö sidottiin selkeisiin säännöksiin 
rikosoikeudessa aikaisemmin kuin muilla oikeudenaloilla. Tämän voi 
otaksua johtuvan siitä jyrkkyydestä, jolla rikosoikeus puuttuu yksi
lön oikeuksiin. Saksalaisen rikosoikeusoppineen Paul Johann Anselm 
Ritter von Feuerbachin (1775-1833) muotoilema legaliteettiperiaate 
kuului: ei rangaistusta ilman lakia, ei rikosta ilman lakia (lat. nullum 
crimen, nulla poena sirte lege). Vain sellaisista teoista voitiin tuomita 
rangaistus, jotka oli nimenomaan säädetty rangaistaviksi. Rikoksista 
voitiin langettaa ainoastaan sellainen rangaistus, joka oli laissa mää
rätty. Muutokset olivat radikaaleja verrattuna varhaismodemiin rikos
oikeuteen, jonka mukaan lainsäädäntöön jääneet aukot eivät saa
neet johtaa paheksuttavien tekojen jäämiseen rankaisematta. Legali
teettiperiaate on edelleen kaikkien modernien länsimaisten rikos- 
oikeusjärjestelmien johtava periaate. Feuerbachin jälkeistä 1800-lu- 
vun alun rikosoikeustiedettä kutsutaan usein klassiseksi rikosoikeus- 
tieteeksi. Sen rangaistusteoriaa hallitsivat yleisestävyysajattelu yh
distettynä Hegelin filosofiasta vaikutteita saaneeseen metafyysiseen 
sovitusajatteluun. Sovitusajattelun mukaan rangaistus tavallaan ku
mosi rikoksen aiheuttaman epäjärjestyksen maailmassa. Erityisajat- 
telulla ei ollut klassisen rikosoikeuden rangaistusajattelussa sijaa.
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1800-luku oli vapausrangaistuksen vuosisata. Vapausrangais
tuksesta tuli joka puolella Eurooppaa päärangaistus, jolle kuoleman
rangaistus ja häpeärangaistukset saivat liian brutaaleina tehdä tilaa. 
Kuolemanrangaistus jäi tosin vielä voimaan monessa maassa, kuten 
Englannissa, Ranskassa ja Saksassa, mutta kuolemanrangaistuksen 
merkitys rangaistusjärjestelmän kokonaisuudessa ei ollut enää suu
ri. Vapausrangaistuksella oli kuolemanrangaistukseen nähden eräitä 
etuja puolellaan. Vapausrangaistus oli kuolemanrangaistusta humaa- 
nimpi ja sopi paremmin valistuksen jälkeiseen ilmapiiriin. Vapaus
rangaistus oli mitoitettavissa tarkemmin tekijän syyllisyyden ja te
koon liittyvien olosuhteiden mukaan. Törkeästä rikoksesta pitkä ran
gaistus, lievemmästä lyhyempi. Sakkorangaistuksella olisi periaat
teessa ollut samat edut puolellaan. Sakkorangaistuksen käyttöä 
rangaistushierarkian huipulla haittasi kuitenkin ratkaisevasti se, että 
rikoksiin syyllistyivät useimmiten vähävaraiset henkilöt. 1800-luvun 
uusien yhteiskuntatieteellisten menetelmien avulla vankeinhoitoa 
kehitettiin "parantavaan” suuntaan. Vankeinhoidosta kehittyi erilli
nen tieteenala, joka käytti rikollisuuden syiden tutkimusta varten 
kehitetyn kriminologian tuloksia hyväkseen.

1800-luvun suuret kehityslinjat vaikuttivat myös prosessi
oikeuteen. Kansanvaltaistuminen muutti tuomioistuinten kokoonpa
noa monessa maassa radikaalisti. Suuri vallankumous toi valamie
histöt ranskalaisiin tuomioistuimiin ja 1800-luvun aikana myös mo
neen muuhun Euroopan maahan. Mallia valamiestuomioistuimiin 
haettiin Englannista, jossa valamiehistöt olivat tulleet käyttöön jo 
keskiajalla. Valamiehet olivat juridista koulutusta vailla olleita maal
likkoja, joiden tehtävä oli päättää rikosasioissa syyllisyyskysymys. 
Omaisuusrajoitukset karsivat valamiesten joukosta yleensä köy
himmät pois, ja valamiesoikeuksista kehittyi yhteiskunnalliselta taus
taltaan varsin porvarillinen instituutio.

Samalla muuttui menettely. Valamiehistön edessä oikeudenkäynti 
oli suullista ja julkista, ei salaista ja kirjallista kuten varhaismodernissa 
järjestelmässä. Varhaisella uudella ajalla kovia kolhuja kärsinyt 
legaalinen todistusteoria hylättiin lopullisesti ja siirryttiin niin sanot
tuun vapaaseen todistusharkintaan. Siinä tuomioistuimen tuli pyr
kiä kaiken käytettävissään olevan näytön perusteella päättelemään, 
mikä asiassa oli totta. Vapaassa todistusharkinnassa tuomarin oli
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kysyttävä itseltään, oliko hän esitetyn näytön perusteella henkilö
kohtaisesti vakuuttunut kanteen perusteista tai syytetyn syyllisyy
destä. Vanha, tieteellisiin todistelusääntöihin nojannut todistusteoria 
ei olisi valamiestuomioistuimiin hyvin sopinutkaan. Tuomioistuin ei 
enää voinut missään määrin paeta todistelusääntöjen taakse näytön 
riittävyydestä päättäessään.

Suomi seuraa muun Euroopan perässä

Suomen vuosisatainen valtiollinen yhteys Ruotsiin katkesi vuonna 
1809, kun maastamme tuli suuriruhtinaskuntana osa Venäjän keisari
kuntaa. Valtiollisen aseman muutos ei sen sijaan merkinnyt katkosta 
oikeudelliseen perinteeseen. Venäjän keisari Aleksanteri I vakuutti 
Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809, että Ruotsin vallan aikaiset 
perustuslait sekä edut ja oikeudet säilyvät voimassa. Myöhemmin 
näiden tulkittiin tarkoittavan vuoden 1734 lakia, kustavilaisia perus
tuslakeja (1772 hallitusmuotoa ja 1789 yhdistys- ja vakuuskirjaa) 
sekä säätyprivilegioita. Kustavilaisen itsevallan aikaiset perustuslait 
sopivat mainiosti yhteen Venäjän itsevaltaisen hallintomallin kans
sa, eikä 1734 laki ollut ehtinyt imeä itseensä venäläisestä näkökul
masta liian radikaaleja valistusajatuksia.

Myöskään oikeuskulttuuriin valtioseuraanto ei suuresti vaikut
tanut. Suomalaisen juristikunnan valtakieli 1800-luvun alussa oli 
ruotsi, eikä venäjää juuri osattu. Toisaalta venäläisen oikeuskulttuurin 
perinne oli tuossa vaiheessa hyvin ohut.

Lainsäädäntöön Venäjän alaisuuteen siirtyminen sen sijaan vai
kutti monin tavoin. Merkittävin muutos autonomian ajan (1809- 
1917) alkuvaiheessa oli oman keskushallinnon luominen Suomeen. 
Suomen keskushallinnon ytimeen asetettiin hallituskonselji, jonka 
nimeksi tuli vuonna 1817 keisarillisen Suomen senaatti. Se jakaan
tui talous- ja oikeusosastoon. Talousosasto käytti keisarin nimissä 
suuriruhtinaskunnassa ylintä valtaa hallinto-ja talousasioissa. Oikeus- 
osasto toimi eräänlaisena korkeimpana oikeutena. Tärkeimmät asi
at käsiteltiin plenumissa eli senaatin yhteisistunnossa. Senaatin osas
tojen alaisuuteen perustettiin lisäksi keskusvirastoja, ja keisarin edus-
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miehenä Suomessa toimi kenraalikuvernööri. Prokuraattori vastasi 
hallinnon lainalaisuuden valvonnasta. Suomea koskevien asioiden 
valmistelusta Pietarissa vastasi Suomen asioiden komitea vuosina 
1811-1826 ja 1858-1883 sekä valtiosihteeri, jonka nimike muutet
tiin vuonna 1834 ministerivaltiosihteeriksi.

Suomesta siis tehtiin virkamiesvaltio. Säätyvaltiopäivät jatkoi
vat periaatteessa olemassaoloaan, mutta niitä ei kutsuttu koolle en
nen kuin vuonna 1863. Koska lakeja ei voitu antaa ilman valtiopäivi
en myötävaikutusta, autonomian ajan ensimmäisen puoliskon oikeus
kehitys eteni etupäässä hallinnollisten määräysten varassa. Näistä 
merkittävimpiä oli keisari Nikolai I (keisarina 1825-1855) vuonna 
1826 antama julistus, jolla keisari ilmoitti armahtavansa kaikki 
kuolemanrangaistukseen tuomitut, jos näiden rikos ei ollut kohdis
tunut majesteetin pyhyyteen tai valtakunnan turvallisuuteen. Viimei
seksi jäänyt teloitus rauhanaikana pantiin täytäntöön vuonna 1825. 
Toinen merkittävä uudistus oli Viipurin hovioikeuden perustaminen 
vuonna 1839.

Venäjällä oli saatu vuonna 1832 aikaan mittava kodifikaatio- 
hanke, Svod Zakonov. Myös Suomessa alettiin ajaa vastaavaa han
ketta, jonka tavoitteena oli kodifioida vuoden 1734 lain jälkeiset sää
dökset hallittavaksi, modernin kodifikaatioideologian mukaiseksi 
kokonaisuudeksi. Osa suomalaisista oikeustieteen asiantuntijoista 
kannatti venäläisten hanketta, mutta moni myös pelkäsi hankkeen 
murentavan ruotsalais-suomalaisen oikeusperinteen ja avaavan sillan
pääaseman lainsäädännön venäläistämispyrkimyksille. Hankkeesta 
ei tullut tässä vaiheessa mitään.

Suomalaisen oikeuden modernisaatio sai odottaa 1800-luvun 
jälkipuoliskolle. Tässä mielessä Suomi seurasi monen muun Euroo
pan maan, esimerkiksi Ruotsin, jäljessä. Syy ei ollut siinä, ettei muutos
paineita olisi ollut. Autonomian alkupuolen sosiaalis-taloudelliset 
muutokset olivat olleet mittavia. Maaseudun tilaton liikaväestö oli 
vuosisadan alkupuolella kasvanut huolestuttavan suureksi, ja sääty- 
yhteiskunta oli murentumassa. Toisaalta taloudellinen aktiviteetti oli 
1830-ja 1840-luvuilta lähtien kiihtynyt.

Pitkä valtiopäivätön aika eli ”valtioyö” ei ollut mahdollistanut 
syvällekäyviä oikeudellisia uudistuksia. Ne alkoivat pian sen jälkeen, 
kun Aleksanteri II (keisarina 1855-1881) oli vuonna 1855 saanut
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Venäjän valtaistuimen haltuunsa. Aleksanteri toteutti Venäjällä jou
kon merkittäviä reformeja. Maaorjuus poistettiin vuonna 1861 ja 
1860-luvulla toteutettiin rikos-ja prosessioikeuden uudistuksia, jot
ka olivat saman suuntaisia edellä kuvattujen eurooppalaisten libe
raalien prosessinuudistusten kanssa. Valamiehistöt tulivat tuomio
istuimiin, joiden menettelystä tuli välitöntä, suullista ja julkista.

Myös Suomessa alkoi tapahtua. Keisari itse vieraili suuriruhtinas
kunnassaan vuonna 1856. Vierailun jälkeen asetettiin niin sanotut 
teollisuuskomiteat pohtimaan talouselämän kehityksen kannalta tar
peellisia uudistuksia. Uudistuspaineita oli muillakin oikeudenaloilla, 
muun muassa rikosoikeudessa. Vuoden 1862 niin sanotussa tammi
kuun valiokunnassa uudistushankkeet ryhmiteltiin niiden kiireelli
syyden mukaan. Kuten Jukka Kekkonen on osoittanut, ensi vaihees
sa uudistusten painopiste oli talouselämän liberalisoinnissa, joka to
teutettiin vaiheittain 1860-ja 1870-luvuilla. Elinkeinovapaus toteu
tui osauudistusten jälkeen lopulta vuonna 1879. Sopimusvapautta 
laajennettiin lainsäädännön osauudistuksin (esimerkiksi palkollis- 
sääntö vuodelta 1865 ja elinkeinoasetus vuodelta 1868), samoin 
oikeuskelpoisten määrää. Pääomamarkkinoita vahvistettiin vuoden 
1866 yksityispankkiasetuksella ja yhtiöoikeudelle luotiin perustaa 
asetuksilla osakeyhtiöstä ja kommandiittiyhtiöistä vuodelta 1864. 
Myös aatelisprivilegioita purettiin.

Julkisoikeudessa uudistukset jäivät vähäisemmiksi. Poliittinen 
yhteys Venäjään esti kehityksen perustuslaillisuuden ja demokrati
an suuntaan siten kuin muualla Euroopassa, myös Ruotsissa, oli 1800- 
luvun alkupuolella tapahtunut. Suunnitelmia valtioelinten keskinäi
sen suhteen modernisoimiseksi tehtiin kuitenkin vuonna 1864 ase
tetuissa perustuslaki- ja hallintolaitoskomiteoissa. Komiteoiden eh
dotukset olivat kuitenkin ajankohtaan nähden vielä liian oikeus- 
valtiollishenkisiä toteutuakseen. Uusi kunnallishallinto sen sijaan 
toteutettiin maaseudulla 1865 ja kaupungeissa 1873. Kunnallis- 
uudistus lisäsi kuntalaisten päätösvaltaa, ja kunnallisen itsehallin
non periaate kirjattiin uuteen lakiin. Vuoden 1869 kirkkolailla pe
rustettiin kirkolliskokous ja lisättiin kirkon omaa säädösvaltaa, ja 
kirkkolaki hyväksyi uskonnonvapausperiaatteen.

Rikosoikeuden modernisoiminen osui samoihin aikoihin mui
den suurten reformien kanssa. Vuoden 1863-1864 valtiopäivillä hy
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väksyttiin periaatteet, joita uuden rikoslain säätämisessä oli tarkoi
tus noudattaa. Jo ennen kokonaisuudistusta vuonna 1866 annettiin 
viisi asetusta, joilla järjestelmää uudistettiin merkittävästi. Asetuk
silla otettiin käyttöön rangaistusasteikot, vähennettiin kuoleman
rangaistuksen käyttöalaa ja eroteltiin lain tasolla syyllisyyden astei
ta modernien eurooppalaisten oppien mukaisesti. Myös vankein
hoitoon omaksuttiin kansainvälisiä oppeja niin sanotun edistys- eli 
progressiivijärjestelmän muodossa.

Rikoslain kokonaisuudistus saatiin lopulta aikaan vasta vuonna 
1889. Uusi rikoslaki toteutti Euroopassa 1800-luvun aikana kehitty
neitä klassisen rikosoikeuden oppeja, viimeisenä Euroopassa. Ran- 
gaistusteoriansa puolesta rikoslaki perustui sovitus- ja yleisestä- 
vyysperiaatteisiin. Vankeusrangaistus muodosti rangaistusjärjestel
män rungon. Vuoden 1889 rikoslain säätämisvaiheessa Italiassa, 
Ranskassa ja Saksassa puhalsivat jo uudet tuulet, kun sosiologisen 
koulukunnan edustajat vaativat sovitus-ja yleisestävyysperiaatteiden 
korvaamista kasvaneeseen rikollisuusongelmaan heidän mielestään 
paremmin pureutuneilla erityisestävyysopeilla. Suomessa uudet rikos- 
oikeusopit saivat odottaa tulemistaan 1800-ja 1900-lukujen taittee
seen.

Prosessioikeuden alalla 1800-luku ei merkinnyt samanlaista vala
miehistöjen sekä suullisuus-, välittömyys- ja julkisuusperiaatteiden 
läpimurtoa kuin keskisessä Euroopassa. Paineet olivat Suomessa vä
häisemmät siksi, ettei tuomioistuinlaitos ollut koskaan perustunut 
salaiseen ja kirjalliseen menettelyyn alioikeustasolla. Maallikko-osal
listuminen oli järjestetty, vaikkakin kihlakunnanoikeuksien lautakun
tien eikä valamiehistöjen kautta. Vapaa todistusharkinta toteutettiin, 
mutta sekin tuomioistuinkäytännön eikä lain muutoksella. Ratkaise
va todistuskäytännön murros osuu 1850-ja 1860-luvuille, suunnil
leen samaan ajankohtaan kuin muukin oikeudellinen modernisaatio. 
Lain kirjaimen tasolla legaalinen todistusteoria säilyi peräti vuoteen 
1948.

1800-luvun toisella puoliskolla syntyi myös suomalainen oike
ustiede. Väitöskirjantekijöitä alkoi olla vähitellen niin paljon, että 
Keisarillisen Aleksanterin yliopiston lainopillisen tiedekunnan opet
tajanvirat saatiin säännönmukaisesti täytettyä. Väitöskirjaa kirjoit
tavat nuoret miehet ottivat ajan yleismaailmalliseen tyyliin tavakseen
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käydä pitkillä opintomatkoilla saksalaisissa yliopistoissa, joista oike
ustieteen uutuudet kulkeutuivat heidän mukanaan Suomeen. Oikeus- 
positivismi muotoutui kansainvälisten esikuvien mukaiseksi vuosi
sadan loppua kohden sellaisten suomalaisen oikeustieteen klassik
kojen kuten Robert Hermansonin (1846-1928), Robert Montgome- 
ryn (1834-1898), Jaakko Forsmanin (1839-1899) ja R. A. Wreden 
(1851-1938) teksteissä. Samalla kun kotimainen lainsäädäntö lisään
tyi ja uudistui, myös suoranaisen lakipositivistiselle tutkimusotteelle 
alkoi olla yhä enemmän katetta. Suomi oli tempautunut oikeudelli
sen modernisaation imuun mukaan vääjäämättä. Paljon oli vielä kui
tenkin tekemättä, ja varsinainen demokraattinen oikeusvaltio sai 
odottaa seuraavalle vuosisadalle ja itsenäisyyden aikaan.
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