
Allan Serlachius

Suomen rikosoikeuden
oppikirja

i

Yleiset opit

Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsingissä





SUOMEN RIKOSOIKEUDEN
OPPIKIRJA





ALLAN SERLACHIUS

SUOMEN
RIKOSOIKEUDEN

OPPIKIRJA

ENSIMMÄINEN OSA

YLEISET OPIT

TOINEN PAINOS

HELSINGISSÄ
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA



H E L S I N K I 1 9 1 9
MERCATORIN KIRJAP.



SISÄLLYSLUETTELO.

Johdanto.

Sivu
i §. R i k o s o i k e u d e s t a y l e e n s ä . Rikosoikeuden

suhde kriminologiaan ja poenologiaan sekä kriminaalipoli-
tiikkaan i

2§« R i k o s - j a r a n g a i s t u s k ä s i t t e e n y l e i -
s e n k e h i t y k s e n p ä ä k o h d a t . Kos to järjestel-
mä, sovintojärjestelmä, pelotusjärjestelmä, klassillinen
koulu, antropologinen koulu, sosiologinen koulu 2

3 §. S u o m e n r i k o s l a i n s ä ä d ä n n ö n k e h i t y k -
s e n p ä ä p i i r t e e t . Maunu Eerikinpojan maalaki,
Kristofferin maalaki, 1734 vuoden laki, uuden rikoslain
valmistelutyöt, 1889 vuoden rikoslaki 11

4 § . M i t ä r a n g a i s t u k s e l l a k ä s i t e t ä ä n . Ran-
gaistuksen ja toiselta puolen vahingonkorvauksen, turvalli-
suus- sekä kasvatustoimenpiteiden välinen ero 15

5 § . R a n g a i s t u k s e n o i k e u t u s j a t e h t ä v ä .
Rangaistuksen oikeutus perustuu sen välttämättömyyteen.
Kaikkien rangaistusten yhteinen tarkoitus on oikeusjärjes-
tyksen ylläpitäminen. Rangaistuksen yleis-ja erityis-estävä
vaikutus. Hyvitys- ja sovitusrangaistus ei ole mikään tar-
koitusrangaistuksen vastakohta 19

6 § . R i k o s p o l i t i i k k a . Antropologisen ja sosiologisen
koulun vaikutus rikosoikeuteen on toistaiseksi ollut etu-
päässä kielteistä laatua. Rangaistus tähtää aina kahtaalle,
rangaistuun itseensä ja hänen ympäristöönsä. Lyhytai-
kaiset vapausrangaistukset ja keinot niiden käyttämisen
supistamiseksi. Epämääräiset rangaistus tuomiot 28

7 § . R i k o s o i k e u d e n l ä h t e e t . Kirjoitettu laki ja
yleinen oikeuskäsitys ovat rikosoikeuden lähteet. Kirjoi-
tettu laki on prinsipaalinen mutta sekundäärinen, yleinen
oikeuskäsitys subsidiäärinen mutta primäärinen oikeus-



IV

lähde. Käytäntö ja oikeustiede eivät sitävastoin ole oikeus-
lähteitä. Erilaintulkitsemistavat. Analoginen laintulkinta.
Rikoslain yleinen osa koskee kaikkia rikoksia yleensä eikä
vain niitä, joita rikoslaki käsittelee 36

8 §. S u o m e n r i k o s o i k e u d e n s o v e l l u t t a m i s -
a 1 u e. Mahdoton de lege ferenda kerta kaikkiaan määrätä
kuinka laajalle valtion tulee ulottaa rankaisutointaan. Käy-
tännössä noudatetut eri periaatteet. Suomen rikosoikeuden
tätä koskevat määräykset. Missä rikos on katsottava
tehdyksi 44

9 §• H e n k i l ö t , j o t k a e i v ä t o l e r i k o s l a i n a l a i -
s e t . Henkilöt, jotka eivät lainkaan ole rikoslain alaiset.
Henkilöt, jotka ovat rikoslain alaiset, mutta poikkeusase-
massa 54

10 §• M i l l o i n t e h t y i h i n r i k o k s i i n r i k o s o i -
k e u d e n s ä ä n n ö t o v a t s o v e l l u t e t t a v a t .
Milloin rikos on katsottava tehdyksi. Tuomitsemistilaisuu-
dessa voimassa olevaa lakia on käytettävä, mikäli se ei
johda tuomitulle ankarampiin tuloksiin kuin tekotilai-
suudessa vallinnut laki. Lievin laki. Asianomistajan il-
mianto on muodollinen eikä asiallinen rangaistavaisuuden
edellytys 55

11 §• R i k o k s e n t e k i j ä i n l u o v u t u s (eks t rad i t -
sioni). Asia järjestetty eri tavalla eri maissa. Belgian
lainsäädäntö. Suomen ja Venäjän välillä tapahtuva
rikoksentekijäin luovutus 61

YLEINEN OSA.

I kirja.

R i k o k s e s t a .

i 2 § . R i k o s k ä s i t t e e s t ä y l e e n s ä . Kullakin aika-
kaudella oma rikollisuutensa. Rangaistavan ja rankaisemat-
toman väärän välistä rajaa ei määrää muu kuin käytännöl-
linen tarve. Rikos on lainvastainen, tekijässään syyllisyyttä
todistava teko 66



V

13 §• R i k o s t e n r y h m i t y s . Rikosten tavallinen kolmi-
jakoSuomenrikosoikeudelle tuntematon. Politiarikkomukset 69

14 §. R i k o s i n h i m i l l i s e n ä t e k o n a . Ainoastaan
ihmisen tahtomaa menettelyä sanotaan teoksi. Mitä ihmi-
nen tahtoo,riippuu kahdesta eri tekijästä:ulkoapäin tule-
vasta vaikuttimesta ja ihmisen omasta erityislaadusta. Kau-
saaliyhteys. Rikoksen tekijänä saattaa olla vain ihminen.
Voipiko jokainen ihminen olla joka rikoksen tekijänä*1.. .. 70

15 §. R i k o s o i k e u d e n v a s t a i s e n a t e k o n a .
Oikean ja väärän välinen raja. Mistä oikeuksistaan omis-
taja itse saattaa luopua. Koko oikeusjärjestyksen kulma-
kivenä on aate, että pienemmän edun täytyy väistyä
suuremman tieltä. Päätelmä teon lainvastaisuudesta on
tulos objektiivisesta vertailusta, jossa verrataan toisiinsa
toiselta puolen sen edistämän ja toiselta puolen sen vaaraan
paneman inhimillisen edun tärkeyttä ja merkitystä. Vaara
arvosteltava ex ante 78

16 §• P a k k o t i l a . Ristiriitaisten etujen yhteensattuma.
Oikeudenvastainenkin pakkotilassa tehty teko saattaa jäädä
rankaisematta. Miksi pakkotilassa tehdyn teon subjektii-
viselle puolelle on pantava tavallista suurempi paino . . . . 87

17 §. L a i n m u k a i s t a t o i m i n t a v a p a u t t a v ä l -
j e n t ä v i s t ä p e r u s t e i s t a . Erityiseen lailliseen
velvollisuuteen tahi oikeutukseen perustuva toiminta aina
lain mukainen. Kuritus. Alemman virkamiehen ylemmän
virkamiehen käskyyn perustuva virkatoimi 90

18 §. H ä t ä v a r j e l u s. Hätävarjelusta ei voida käyttää
kaikkien oikeushyvien puolustukseksi. Jokainen oikeuden-
vastainen teko ei ole hyökkäys. Hätävarjelus virkamiehen
virkatointa vastaan. Hätävarjeluksen tulee olla hyökkäyksen
torjumiseksi välttämätön. Mihin hätävarjeluksen oikeutus
perustuu. Julkisoikeudellinen hätävarjelus. Hätävarjeluk-
sen liioittelu 99

19 §• S y y l l i s y y d e s t ä. Syyllisyys edellyttää, että tekijä
onsyyntakeinen ja että teko on hänelle syyksi luettava. Syyl-
lisyysarvostelun muodollinen ja aineellinen sisällys. Syyl-
lisyysarvosteluun sisältyvä paheksuminen perustuu psy-
kologiseen illusioniin tahdon vapaudesta 103

30 §. S y y n t a k e i s u u d e s t a . Mahdoton määritellä
mitkä sielulliset ominaisuudet syyntakeisuus käsittää. Hen-
kinen keskimittaisuus. Vähentynyt syyntakeisuus. Actiones
liberae in causa 110



VI

21 §. S y y n t a k e e t t o m u u d e n t i l a t . Lapsuus.
Nuoruus. Mielipuolisuus. Kysymys syyntakeettomuu-
desta ei mikään lääketieteellinen kysymys. Rangaistuksen
käyttäminen hätäkeinona sielullisesti anormaalisia henki-
löitä kohtaan. Juopumus 115

22 §. S y y k s i l u e t t a v a i s u u s . Ollaksensa rangaistava
täytyy teon olla syyksiluettava. Poikkeuksia tästä
säännöstä. Tahallisuus ja tuottamus. Tuottamuksellisten
rikosten rangaistavaisuus usein epätietoinen. Tahtomis- ja
mieltämisteoria. Dolus eventualis. Frankin sääntö. . . . 122

23 §• T a h a l l i s u u s . Psykologisesti voitaisiin erottaa kol-
me eri syyksiluettavaisuusmuotoa, mutta tällainen kolmijako
olisi rikosoikeudellista merkitystä vailla. Raja varmuu-
den ja todennäköisyyden sekä todennäköisyyden ja mahdol-
lisuuden välillä ei ole määrättävissä ja sen vuoksi on raja
tahallisuuden ja tuottamuksenkin välillä aina epämääräinen.
Aberratio delicti ja error in objecto. Tahallisuus ei käsitä
tietoisuutta yksinomaan teon ulkonaisesta seurauksesta,
vaan kaikista niistä asianhaaroista, jotka ovat oleel-
liset kulloinkin kysymyksessä olevalle oikeudenloukkauk-
selle 127

24 §. T u o 11 a m u s. Raja tuottamuksen ja tapaturman
välillä epäselvä. Tuottamus käsittää aina välinpitämättö-
myyttä toisen oikeudesta. Mitä kukin voi tehdä, on arvos-
teltava hänen yksilöllisyytensä mukaan, sitävastoin on
objektiivista mittakaavaa käytettävä, kun on kysymys
siitä, kuinka kunkin tulee käyttää kykyään 132

25 §. T i e t o i s u u s t e o n o i k e u d e n v a s t a i s u u -
d e s t a. Niin hyvin tahallisuus kuin tuottamus ovat si-
veellisesti värittömiä käsitteitä. Tahallisuuden suurempi
rangaistavaisuus tuottamukseen verraten on sen vuoksi jär-
jellisesti selitettävissä ainoastaan sillä edellytyksellä, että
tekijä tuntee tekonsa hylättäväksi. Syy miksi käytän-
nössä yleensä ei olla taipuvaisia myöntämään tätä 136

26 §. A s i a n o m i s t a j a n i l m i a n t o . Asianomistajan
ilmianto on oikeudenkäynnillinen eikä asiallisoikeudellinen
rangaistavaisuuden edellytys. Erilainen prosessimenettely
johtuu asiallisoikeudellisista syistä. Kuka on katsottava
asianomistajaksi. Miten ilmiannon tulee tapahtua 142

27 §• Y r i t y s. Rikoslain kustakin eri rikoksesta sisältämät
määräykset ratkaisevat milloin rikos on täytetty. Teon
päättyminen yritykseen johtuu aina siitä, että tekijä ei



vn
oleaikaansaanut sitä, mitä hän on tarkoittanut» Putatiivi-
rikos ja imaginaaririkos eivät ole yrityksiä. Mihin yri-
tyksen rangaistavaisuus perustuu. Yrityksen vaarallisuus
on arvosteltava ex ante. Vaaraton yritys on kelvoton ja
rankaisematon. Raja yrityksen ja valmistelun välillä
usein hämärä. Määrätessään minkä rikoksien yritys on
rangaistava, rikoslaki ei noudata mitään varmaa periaatetta.
Yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen 147

28 §• O s a l l i s u u s . Osallisuus käsittää ainoastaaan yhtei-
seen syyllisyyteen perustuvaa yhteisvaikutusta rikoksen
aikaansaamiseksi. Erotus tekijän ja toiselta puolelta avun-
antajien ja yllyttäjien välillä. Objektiiviset ja subjektiivi-
set opit. Erotus perustuu oikeaan ajatukseen. Yllyttäjän
asema tekijään verraten epäitsenäinen. Yritetty yllytys.
Yllytys yllytykseen, avunantoon ja yritykseen. Avunan-
tajan epäitsenäinen asema tekijään verraten. Ero avunan-
tajan ja tekijän välillä sosiaalista laatua. Yritetty avun-
anto ja avunanto avunantoon. Intellektuaaliset alkuun-
panijat. Rikoskumppanit. Rikoksen suosiminen. Vält-
tämätön osallisuus 160

II kirja.

R a n g a i s t u k s e s t a .

39 §. Y l e i s k a t s a u s S u o m e n r i k o s o i k e u d e n
r a n g a i s t u s j ä r j e s t e l m ä ä n . Rangaistusten ryh-
mitys päärangaistuksiin ja lisärangaistuksiin, yleisiin ja
erinäisiin rangaistuksiin. Rangaistusten jako niiden
oikeushyvien laadun mukaan, joihin rangaistukset kohdis-
tuvat 176

30 §• K u o l e m a n r a n g a i s t u s . Kuolemanrangais-
tuksen käytännöllinen merkitys varsin pieni. Kuoleman-
rangaistusten täytäntöönpano. Kuolemanrangaistuksen
oikeutus 178

31 §• K u r i t u s h u o n e j a v a n k e u s . Vapausran-
gaistusten historiallinen kehitys. Eri vankilajärjestelmät.
Kuritushuonerangaistuksen ja vankeusrangaistuksen väli-
nen ero täytäntöönpanoon nähden. Ehdonalainen vapaus.
Elinkautiselle kuritushuone vangille tuomittava yksinäis-



VIII

koppL Rangaistuslaitoksissa käytettävät kurinpitorangais-
tukset 180

33 §• S a k k o . Sakkorangaistuksen täytäntöönpano. Sak-
korangaistusta haittaavat puutteet 193

33 §• V a r o i t u s . Varoituksen käytännöllinen merkitys var-
sin pieni. Varoituksen nöyryyttävä luonne 196

34 §• V i r a l t a p a n o j a v i r a n t o i m i t u s e r o . V i r a l -
tapano ja virantoimituksesta erottaminen saattaa seurata
muutakin kuin virassa tehtyä rikosta, ja siihen saattaa tulla
tuomituksi muukin kuin virkamies. Molemmilla näillä ran-

' gaistuksilla on omaisuusrangaistuksia lähenevä luonne . . 198
35 §. R u u m i i l l i s e t l i s ä r a n g a i s t u k s e t . Ruu-

miilliset lisärangaistukset tulevat kysymykseen yhdessä
ainoassa poikkeustapauksessa, ja niillä on silloin kurinpito-
rangaistusta lähenevä luonne 200

36 §• M a a s t a k a r k o i t u s . Maastakarkoitus tulee
kysymykseen yhdessä ainoassa poikkeustapauksessa. . . 301

37 §. V a r a l l i s u u s o i k e u d e l l i s e t l i s ä r a n g a i s -
t u k s e t . Kelvottomuus vanginvartijatoimeen. Kel-
vottomuus esiintymään toisen asianajajana. Kelvot-
tomuus rautatien, kanavan, telegrafi- tahi majakkalaitok-
sen palvelukseen. Kelvottomuus ravintolaliikkeen harjoitta-
miseen. Omaisuusoikeudellisista lisärangaistuksista on
erotettava siviilioikeudelliset rikoksen seuraamukset . . . . 201

38 §. K u n n i a a n k o h d i s t u v a t r a n g a i s t u k -
s e t . Kansalaisluottamuksen menettäminen. Todtstaiaksi
kelpaamattomaksi julistaminen. Maan palvelukseen kel-
vottomaksi julistaminen 205

39 §. K u l l o i n k i n k ä y t e t t ä v ä n r a n g a i s t u k -
s e n l a a t u j a m ä ä r ä . Absoluuttisesti määrätyt ran-
gaistukset. Relatiivisesti määrätyt rangaistukset. Rangais-
tuksen vähentämis- ja enentämisperus.eet. Rangaistuksen
määräämisperusteet. Lieventävät ja raskauttavat asian-
haarat 208

40 §• R a n g a i s t u k s e n v ä h e n t ä m i n e n . Nuo-
ruus. Vähentynyt syyntakeisuus. Hätävarjeluksen liioit-
telu. Pakkotila. Yritys. Avunanto. Ulkomaalla kärsitty
rangaistus. Pitkäaikainen tutkimus vankeus, 214

41 §. R a n g a i s t u k s e n e n e n t ä m i n e n . Rikok-
sen uusiminen. Uusimisen vaikutus rangaistavaisuuteen.
Milloin edellinen rangaistus on katsottava loppuun kulu-
neeksi 219



IX

42 §• R a n g a i s t u k s e n m u u n t a m i n e n . Sakon
muuntaminen vankeudeksi. Rangaistusten muuntaminen
rikosten yhteydessä 224

43 §. M i t e n r a n g a i s t u s m ä ä r ä t ä ä n r i k o k -
s i e n y h t y e s s ä . Kumulatsioniperiaate. Absorp-
tsioniperiaate. Ideaalinen ja reaalinen konkurenssi. Anka-
rin lainpaikka. Ankarimman lainpaikan käyttäminen. Lain-
konkurenssi. Rangaistusten yhdistäminen reaalikonku-
renssin sattuessa. Pitkitetty rikos. Kollektiivirikos. Jat-
kuva rikos 226

44 §. R a n g a i s t u s t a p o i s t a v a t s y y t . Rangais-
tusvaateen katoaminen. Rangaistavan kuolema ja sairaus. 239

45 §. A r m a h d u s . Armahduksen tehtävä ja tarkoitus.
Varsinainen armo. Abolitsioni. Amnestia 241

46 §. V a n h e n t u m i n e n Vanhentumista aiheuttavat
syyt. Syytteeseenpanon vanhentuminen. Vanhentumis-
ajan laskeminen. Täytäntöönpanon vanhentuminen.. . . 243





JOHDANTO.

1 §. Rikosoikeudesta yleensä.

Rikosoikeus (jus criminale) käsittää kaikki ne oikeus-
säännöt, jotka järjestävät valtion rankaisuoikeuden (jus
puniendi) asialliset edellytykset j a raj at K Rikos j a rangais-
tus ovat siis ne käsitteet, joita jokaisen rikosoikeusopin
ennen kaikkea tulee selvittää, unhottamatta silti itse
rikoksentekijää, sitä henkilöä, joka rikoksen tekee ja jota
rangaistaan»

Rikosoikeusoppi on oikeudellis-teknillinen tiede, jonka
tehtävä on oikeuslähteiden perusteella selittää, milloin ja
miten lain säännöksiä rikkonut yhteiskunnan jäsen on
rangaistava.

Rikosoikeusoppi on samalla yhteiskunnallinen tiede,
sillä rikoksella ja rangaistuksella on paitsi oikeudellista
puoltaan yhtä tärkeä yhteiskunnallinen puolensa. Rikos
on asosiaalinen (yhteiskunnanvastainen) teko, jota yhteis-
kunnan on pakko itse pystyssä pysyäksensä torjua, ja
rangaistus on yksi niitä keinoja, joita yhteiskunta käyt-
tää taistelussaan rikollisuutta vastaan.

Oppia rikoksesta yhteiskunnallisena ilmiönä sanotaan

1 Rikosoikeus määrää rankaisuoikeuden asialliset, prosessi-
oikeus taas sen muodolliset edellytykset.

1 — Suomen rikosoikeuden oppikirja. '



k r i m i n o l o g i a k s i eli rikosopiksi x ja oppia rangais-
tuksesta yhteiskunnallisena vastavaikutuksena (reaktsio-
nina) rikosta vastaan sanotaan p o e n o l o g i a k s i eli
rangaistusopiksi* Näihin kahteen tieteeseen nojautuu
vihdoin r i k o s p o l i t i i k k a (kriminaalipolitiikka) eli
oppi niistä periaatteista, joita yhteiskunnan tulee nou-
dattaa taistelussaan rikollisuutta vastaan,

Rikospolitiikkaa edellyttää rikosoikeus oikeudellis-tek-
nillisenä tieteenä, samaten kuin päinvastoin tämä tiede on
välttämätön edellytys rikospolitiikalle. Mistään muualta
kuin maan oikeuslähteistä ei ole mahdollista sitovalla
tavalla saada tietää, mitä tekoja siellä katsotaan yhteis-
kunnanvastaisiksi ja rangaistuksen avulla vastustettaviksi»
Toiselta puolen taas rikospolitiikka opettaa ymmärtämään
rangaistuksen tarkoitusta ja on sentähden hyväksi avuksi
positiivisenkin eli säätönäisen lain tulkitsemisessa. Vielä
suurempi merkitys on rikospolitiikalla kuitenkin, kun on
kysymys vastalaadittavasta laista (lex ferenda).

2 §. Rikos- ja rangaistuskäsitteen yleisen
kehityksen pääkohdat.

K i r j a l l i s u u t t a . Giinther, Die Idee der Wiederver-
geltung in der Geschichte und Philosophie des Strafrechts, I, 1889,
II, 1891, III, 1 Hälfte, 1895. Löning, Uber die Begriindung des Straf-
rechts, 1889. Makarewicz, Einfiihrung in die Philosophie des Straf-
rechts auf entwicklungsgeschichtlicher Grundlage, 1906. Löffler,
Die Schuldformen des Strafrechts, 1,1895. Merkel, Uber den Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung des Strafrechts und der Gesamt-
entwicklung der öffentlichenZustände und des geistigenLebens der

1 Rikosoppi jakautuu kahteen pääosaan. Rikos antropologi a
(rikosbiologia) käsittää opin rikoksentekijäin henkisestä ja ruu-
miillisesta erityislaadusta. Rikossosiologiaksi taasen sanotaan
oppia siitä, missä määrin ja miten yhteiskunnalliset olot vaikutta-
vat rikollisuuteen.
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Volker, 1889. Mommsen, Römisches Strafrecht, 1899. Liepmann,
Die Rechtsphilosophie des J, J. Rousseau, 1898. Lombroso, Die
Ursachen und Bekämpfung des Verbrechens, 1902. Ferri, Das Ver-
brechen als soziale Erscheinung, 1896. Garofalo, Criminologie, 1895.
Kurella, Naturgeschichtedes Verbrechers, 1893, Bär, Der Verbrecher
in anthropologischer Beziehung, 1893. Näcke, Verbrechen und
Wahnsinn beim Weibe, 1894. Bleuler, Der geborene Verbrecher,
1896. Van Kan, Les Causes economiques de la criminalite, 1903.
Bonger, Criminalite et conditions economiques, 1905. Seuffert, Die
Bewegung im Strafrechte während der letzten dreissig Jahre, 1901.
v. Liszt, Festschriftfiir den 26. d. Juristentag. Mitteilungender Inter-
nationalen Kriminalistischen Vereinigung, Tarde, Les transforma-
tions du droit, 1903.

Rikosoikeus on yhtä vanha kuin yhteiskuntakin. Alku-
peräisimmälläkin kehitysasteella olevassa yhteiskunnassa
tapaamme rangaistuksen pahana, kärsimyksenä, joka
aikaansaatetaan pahaa tehneelle, vaistomaisena yhteis-
kunnallisena vastavaikutuksena yhteiskunnanvastaisia
tekoja vastaan* Rangaistus on valtiotakin vanhempi, se
on vanhimpia, alkuperäisimpiä yhteiskunnallisia il-
miöitä.

Yhteinen tapa on alkuperäisin yhdysside, joka liittää
useat ihmiset yhteen yhteiskuntakokonaisuudeksi. Tavan-
mukainen on hyvä, ja paha on se mikä on vastoin tapaa x»
Tavan noudattamista vaatii yhteiskunnan etu, ja rangais-
tuksella yhteiskunta vaikuttaa jokaista tavan rikkomista
vastaan. Rangaistus on sen vuoksi samaa biologista alku-
perää kuin nuo yhteiset tavatkin, joita se tahtoo suojella*
Toiselta puolen sympatian eli myötätuntoisuuden vaisto,
yhteiset halut ja yhteiset päämäärät, toiselta puolen taasen
itsesäilytysvaisto, yhteisten etujen yhteisen puolustuk-
sen tarve saavat ihmiset ensin yhtymään yhteiskuntiin,
omaksumaan toistensa tavat ja alistumaan tavan käskyi-
hin. Samoihin vaistoihin perustuu rangaistuskin, Myötä-

1 Vertaa esim, sanat sed — sedlighet, osed — osedlighet.

3



tuntoisuuden vaistoon perustuu rangaistuksen ojentava,
itsesäilytysvaistoon taas sen kostava puoli*

Koston jäljet ovat vielä nytkin rangaistuksessa näky-
vämpi puoli. Että niin oli laita yhteiskunnallisen kehityk-
sen alkuasteilla, seuraa asian luonnosta. Kansalta, joka
vasta on kehittymässä järjestetyksi yhteiskunnaksi, puut-
tuu tarpeellinen keskusvalta, jolla se voisi itse pitää jäse-
niään kurissa. Sen on sen vuoksi pakko jättää järjestyksen
voimassapitäminen kunkin yksityisen omaksi asiaksi.
Jokainen saa itse puolustautua toisia vastaan ja itse hank-
kia itselleen hyvitystä, jos hänen oikeuttaan on loukattu.
Väkivalta hillitään väkivallalla.

Loukkaus ei kuitenkaan ole loukatun enempää kuin
loukkaajankaan yksityinen asia. Siitä vastaa loukkaajan
koko suku ja se koskee loukatun koko sukua. Kosto on
sen vuoksi myöskin näiden sukujen asia. Loukatun suvulla
on sekä oikeus että velvollisuus kostaa kärsitty loukkaus
loukkaajan suvulle. Tämä johtaa alituiseen taisteluun
eri sukujen kesken, sillä kun loukkaus vaatii kostoa, niin
kosto vaatii vastakostoa j . n. e. loppumattomiin. Koston
sijasta on toisen tahi toisen suvun sen vuoksi lopulta pakko
suostua sovintoon, tyytyä vastaanottamaan aineellinen
korvaus karsimastaan pahasta, ja niin astuu vähitellen
k o s t o j ä r j e s t e l m ä n sij alle s o v i n t o j ä r j e s -
t e 1 m ä.

Alussa sovinto on vapaaehtoinen. Sovinto riippuu
samaten kuin sen hintakin asianomaisten vapaasta sopi-
muksesta. Mutta keskusvallan voimistuessa muuttuu
sovinto vähitellen pakolliseksi ja sen hinta käy pysyväi-
seksi. Valtiovalta ensin suosii sovintoja ruvetaksensa
sitten pakottamaan asianomaisia sovintoon, velvoitta-
maan loukattua koston sijasta tyytymään määrättyyn
rahalliseen korvaukseen eli sakkoon.

Keskusvalta voimistuu yhäti, ja samalla sakonkin
luonne muuttuu. Pakotettuaan asianomaiset koston
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asemesta yhä useammin tyytymään sovintoon ja saatuaan
sakot suuruudeltaan määrätyiksi rupeaa keskusvalta
vaatimaan itselleenkin osaa sakoista. Näin syntyy vähitel-
len tuo sakkorahojen kolmijako kuninkaan, kihlakunnan
ja asianomistajan välillä, joka meillä on säilynyt aina
nykyisen rikoslain voimaanastumiseen asti. Sakko ei
enää ole yksityisoikeudellinen hyvitys, vaan rangaistus
sanan nykyaikaisessa merkityksessä, jos kohta se ei ole-
kaan kokonaan vapautunut entisyydestään, vaan samalla
sisältää yksityisoikeudellisenkin korvauksen.

Sovinto järjestelmä, joka vastavaikutuksessa rikolli-
suutta vastaan panee pääpainon rikoksen taloudelliseen
puoleen, ei ajan pitkään tarjoa kyllin tehokkaita rikolli-'
suuden vastustamiskeinoja. Tuo enemmän tai vähemmän
yksityisoikeudellinen sakko vaihdetaan sen vuoksi puh-
taasti julkisoikeudellisiin ruumiinrangaistuksiin. Siir-
rytään sanalla sanoen sovintojärjestelmästä p e 1 o i t u s-
j ä r j e s t e l m ä ä n . Milloin mitä julmimmilla ruumiil-
lisilla kärsimyksillä, milloin taas mitä nöyryyttävimmillä
häpeärangaistuksilla koetetaan peloittaa rikoksenteki-
jöitä rikoksia tekemästä ja samalla lepyttää tapahtu-
neista ilkitöistä koko kansaa kohtaan noussutta jumalan
vihaa sekä siten välttää hänen kostoansa.

Tätä kaikkialla Euroopassa vallitsevaa suunnatonta
julmuutta vastaan nousevat ensimmäisinä valistusaika-
kauden filosofit. Ennen kaikkea n. s. ensyklopedistit Dide-
rot, d'Alembert, Helvetius, Holbach ja Voltaire sekä ita-
lialaiset Beccaria ja Filangieri, mutta myöskin jo ennen
heitä saksalainen Grotius ja Thomasius sekä myöhemmin
Kant ja Fichte valmistavat yleistä mielipidettä lievem-
piä ja inhimillisempiä rangaistuksia varten. Seuraus näi-
den valistustyöstä on, että valistusfilosofiaan ihastuneet
hallitsijat Fredrik Suuri, Jooseppi II, Katariina II ja
Kustaa III kukin omassa maassaan toimeenpanevat tähän
suuntaan käypiä muutoksia lainsäädännön alalla. Taaskin



lasketaan pohja uudelle rikosoikeudelle, sille rikosoikeu-
delle, joka ainakin Keski- ja Pohjois-Euroopassa on vallit-
sevana vielä tänäkin päivänä ja jota erotukseksi paraikaa
valtaan pyrkivistä uusista suunnista tavallisesti sano-
taan k l a s s i l l i s e k s i r i k o s o i k e u d e k s i .

Muutos entisestä ei tietänyt vain sitä, että rangaistuk-
sia kauttaaltaan kaikkialla lievennettiin. Nämä lievemmät
rangaistukset ovat suoranainen seuraus muuttuneesta itse
rikoksen luonteen käsityksestä. Ihminen on ajatteleva
olento, jolla on vapaa,itsetietoisesti toimiva tahto, ja rikos
on satunnainen erehdys tämän vapaan tahdon puolelta, se
kun on valinnut pahan hyvän asemesta. On sen vuoksi
hyödytöntä koettaa ankarilla ruumiinrangaistuksilla vai-
kuttaa rikoksia vastaan, sillä vika ei ole rikoksenteki-
jän fyysillisessä ihmisessä, vaan hänen tahdossaan. Häntä
ei pidä rääkätä kärsimyksillä, vaan parantaa, kasvattaa
paremmaksi, niin että hän vastedes valitsee hyvän ja hyl-
kää pahan. Rangaistuksen tehtävä ei enää ole peloittaa,
vaan parantaa, ja seuraus on, että ruumiilliset rangaistuk-
set kadottavat entisen merkityksensä antaaksensa sijaa
vapausrangaistuksille.

Valtavaksi täytyy sanoa sitä vaikutusta, mikä valistus-
filosofialla on ollut koko viime vuosisadan rikosoikeuteen.
Se on painanut leimansa kaikkiin Euroopan maiden rikos-
lakeihin, jos kohta varsinkin uusimmissa jo onkin tavat-
tavissa myös muuttuneen käsityskannan merkkejä. Uuden-
aikaiset vankilat, ruumiinrangaistusten häviäminen, kuo-
lemanrangaistuksen häviäminen toisissa maissa, sen supis-
taminen verrattain harvoihin tapauksiin toisissa, sanalla
sanoen entisen ankaruuden sijalle astunut lempeys niin
suhteessa kuin toisessakin, kaikki tämä on epäilemättä
valistusfilosofian ikimuistettavaksi ansioksi luettava.

Rikosta ja rangaistusta ei saa käsitellä pelkkinä ab-
straktisina käsitteinä. Ne ovat todellista elämää, jota
on yhtä mahdoton käsitellä pelkkinä lakisäännöksinä



kuin rikoksentekijöitäkään abstraktisina normaali-ihmi-
sinä. Teko ei ole paha ja hylättävä sen vuoksi, että
laki sen kieltää, vaan laki päinvastoin kieltää teon sen
vuoksi, että se on paha. Rikos ei suinkaan ole pelkkä
rikoslain tahi rikostieteen, vaan samoin kuin rangaistus-
kin todellisen elämän luoma.

Rikos on yhteiskunnallinen ilmiö. Se on yhteiskun-
nanvastainen teko, jota yhteiskunnan täytyy vastustaa.
Voidaksensa vastustaa rikollisuutta täytyy yhteiskunnan
sen vuoksi tuntea rikos ei vain oikeus kasit teenä, vaan
yhteiskunnallisena ilmiönä. Sen täytyy tietää, missä suh-
teessa rikos on muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ennen
kaikkea täytyy sen tuntea itse rikoksentekijä, hänen sekä
sielulliset että ruumiilliset omituisuutensa, sillä rikoksente-
kijähän se juuri on parannettava,palautettavarikollisuuden
tieltä tahi, ellei tämä ole mahdollista, tehtävä vaarattomaksi.

Uusimmassa rikosoikeus tie teessä voidaan tämän mu-
kaan erottaa kaksi pääsuuntaa eli n. s. koulua. A n t r o -
p o l o g i n e n koulu panee pääpainon rikoksentekijään,
hänen sielullisiin ja ruumiillisiin omituisuuksiinsa muihin
yhteiskunnan jäseniin verraten. Aivan kuten tautia on
mahdoton tutkia tuntematta itse potilasta, niin on —
sanoo antropologinen koulu — turha yrittääkään oppia
rikosta tuntemaan, jos heittää rikoksentekijän lukuun
ottamatta. — S o s i o l o g i n e n eli y h t e i s k u n -
n a l l i n e n koulu taasen panee pääpainon ei itse rikok-
sentekijän yksilöllisyyteen, vaan hänen ympäristöönsä.
Yksilö on ympäristöönsä samassa suhteessa kuin molekyli
materiaan. Niin hyvin rikoksentekijä kuin sekin, joka
ei riko, ovat molemmat heitä ympäröivän yhteiskunnan
jäseniä ja siihen kuuluvia. Yhteiskunta semmoisenaan,
siis materia eikä vain sen yksityiset molekylit, on sen
vuoksi yhteiskunnallisen koulun opin mukaan tehtävä
tutkimuksen esineeksi, jos mieli ymmärtää rikollisuuden
syitä ja osata vastustaa sitä.



Se vaikutus, mikä näillä tieteensuunnilla on ollut
voimassaolevaan lakiin, on toistaiseksi kaikkialla ja var-
sinkin Suomessa ollut verrattain vähäinen, mutta sitä
suurempi on niiden merkitys varmaankin oleva lähinnä
tulevassa rikoslainsäädännössä. Kun muuttunut käsitys
rikoksen ja rikosoikeuden koko luonteesta sitä paitsi
epäilemättä nyt jo valtavasti vaikuttaa siihen, miten voi-
massaolevaa lakiakin tulkitaan, ei antropologista enem-
pää kuin yhteiskunnallistakaan koulua enää voida sivuut-
taa rikos- ja rangaistuskäsitteen kehitystä esitettäessä.

Samaten kuin klassillinen on antropologinenkin rikos-
oikeus Italiasta kotoisin. Sen huomattavimmat edusta-
jat ovat Lombroso, Ferri ja Garofalo, mutta tällä kou-
lulla on useita eteviä kannattajia Italian rajojen ulko-
puolellakin. Englantilainen Maudsley, saksalainen Bene-
dikt ja ranskalainen Magnan esim. kuuluvat hekin, jos
kohta eivät suinkaan olekaan juuri lombrosolaisia, rikos-
antropologiseen kouluun.

Kuuluisin rikos antropologisen koulun omituisuus on sen
oppi n. s. s y n n y n n ä i s e s t ä r i k o k s e n t e k i -
j ä s t ä . Synnynnäisellä rikoksentekijällä on määrätyt
sekä ruumiilliset että sielullisetkin tunnusmerkit, joista
asiantuntija heti voi hänet tuntea. Taka viis toinen otsa,
vahvat leukaluut, korkeat silmäkulmat, ulkonevat kor-
vat, epäsuhtainen (asymmetrinen) pääkallo, epäsuhtaiset
kasvot, tavallisesta poikkeava pääkallon ahtaus ynnä
lukemattomat muut ulkonaiset tunnusmerkit erottavat
hänet tavallisista ihmisistä. Sielullisesti taas eroavat
synnynnäiset rikoksentekijät muista ennen kaikkea
siinä, että synnynnäinen siveellisyysaisti puuttuu heiltä
kokonaan. He ovat sen vuoksi rikoksentekijöiksi syn-
tyneet ja pysyvät parantumattomina rikoksentekijöinä
koko elämän ikänsä. Rikollisuus on heissä atavismia,
raakalais-esivanhemmilta peritty luonnonominaisuus, jota
ei mikään rangaistus voi poistaa.



Kaikki lainrikkojat eivät tietysti ole synnynnäisiä
rikoksentekijöitä. Toisista on luonto tehnyt rikoksen-
tekijöitä, toiset joutuvat siksi jo aikaisimmasta nuoruu-
destaan yhteiskunnallisen ympäristönsä kautta. Nämä
niin sanotut t a v a n o m a i s e t r i k o k s e n t e k i -
j ä t eivät oikeastaan ole mikään erityinen ihmislaji kuten
synnynnäiset rikoksentekijät, vaan heidän erityislaatunsa
supistuu oikeastaan tavallista suurempaan siveelliseen
heikkouteen, joka yhdessä rikollisuudelle otollisten yhteis-
kunnallisten tekijäin, kuten juoppouden, kerjuun, ammatti-
haureuden, kulkurielämän kanssa tekee heidätkin pa-
rantumattomiksi rikostensa uusijoiksi (residivisteiksi). He
kadottavat pahan tavan kautta kaiken siveellisyys aistinsa,
eikä rangaistus voi sitä heihin uudestaan luoda. Sama-
ten kuin synnynnäisiäkin rikoksentekijöitä on rangaistus
sen vuoksi heitäkin kohtaan turha.

T i l a p ä i s e t r i k o k s e n t e k i j ä t ja niihin kuu-
luva i n t o h i m o i n e n r i k o k s e n t e k i j ä eroa-
vat molemmista edellisistä siinä suhteessa, etteivät ole
parantumattomia. Heillä on siveellisyysaisti tallella, vaikka
se joskus saattaa pettää, sillä he katuvat tekojaan. Toi-
sessa ympäristössä, toisenlaisissa oloissa, toisessa maassa
tahi toisenlaisessa ilmanalassa ja varttuneemmalla iällä
he saattavat muuttua täysikuntoisiksi kansalaisiksi. Näitä
kohtaan voi sopiva rangaistus senvuoksi olla paikallaan*

Varsinaisista rikoksentekijöistä erotettavia ovat vih-
doin m i e l i s a i r a a t r i k o k s e n t e k i j ä t sekä
n, s, m a t t o i d i t eli s a i r a a n j a t e r v e e n
v ä l i a s t e e l l a o l e v a t »p u o 1 i h u 11 u t» r i k o l -
l i s e t , joita kohtaan rangaistus tietysti on kerrassaan
tehoton ja sopimaton.

Mitä muistutuksia tätä viisijakoa1 vastaan voidaan-
1 Oikeastaan voisi puhua kolmijaosta, sillä synnynnäiset ja

tavanomaiset rikoksentekijät muodostavat yhteisen parantumat-
tomain ja tilapäiset sekä intohimoiset taas parannettavissa olevain
yhteisen luokan.
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kin tehdä — eikähän voi kieltää, että luokitus, erit-
täinkin mitä parantumattomiin rikoksentekijöihin tulee,
on kylläkin todellisuutta jyrkempi —, niin jääpi antropo-
logisen koulun ainaiseksi ansioksi, että se aikaisimmin kai-
kista on tehnyt rikoksentekijän psykofyysillisenä elisie-
lullis-ruumiillisena olentona eikä vain abstraktisena käsit-
teenä tieteellisen tutkimuksen esineeksi. Erittäinkin on
tätä koulua kiittäminen siitä yleisestä huomiosta, minkä
niin sanottu vähentynyt syyntakeisuus tahi paremmin
sanoen henkinen vajavaisuus on varsinkin viime aikoina
koko Euroopassa saanut osakseen niin hyvin oikeustieteili-
jän kuin lääkärienkin taholta. Yhtä vähän käy kieltäminen
sitäkään, että tuo rikoksentekijäin luokittelu, samoin kuin
antropologisen koulun opit yleensäkin, niin paljon moi-
tetta kuin ne ovatkin saaneet osakseen, sittenkin on
vaikuttanut esim. juuri yhteiskunnalliseen kouluun suu-
remmassa määrässä kuin aina, varsinkin saksalaisella
taholla, on oltu halukkaita myöntämään.

Yhteiskunnallinen koulu panee pääpainon rikoksen-
tekijän ympäristöön. Tahtomatta kieltää yksilöllisyydeltä
sen merkitystä huomauttaa tämä oppisuunta, nojautuen
varsinkin tilastollisiin tosiasioihin, että rikos ei johdu yksi-
nänsä eikä edes etupäässä rikoksentekijän yksilöllisyy-
destä, vaan häntä ympäröivistä ulkonaisista yhteiskun-
nallisista ja etenkin taloudellisista oloista. Rikos on sen
vuoksi ennen kaikkea yhteiskunnallinen eikä etupäässä
yksilöllinen ilmiö. Samalla tapaa kuin rangaistus vuosi-
satojen kuluessa on ehtimiseen muuttunut, niin on kul-
lakin ajalla, oma rikollisuutensakin. Mitä ennen katsot-
tiin törkeäksi rikokseksi, se jätetään nyt aivan rankaise-
matta ja päinvastoin, ja mitä tuolla puolen rajan pide-
tään rikoksena, sille nauretaan naapurimaassa. On sen
vuoksi mahdoton puhua mistään luonnollisesta rikoksesta
(delit naturel), sillä mitään tekoa ei ole, jota kaikkina
aikoina ja kaikissa maissa olisi pidetty rangaistavana.
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Yhtä harhaanviepää kuin on käsitellä rikosta ja rangais-
tusta pelkkinä abstraktisina oikeudellis-teknillisinä käsit-
teinä, yhtä väärin on käsitellä niitä vain jonkinmoisina
lääketieteellisinä käsitteinä. Vallitsevat yhteiskuntaolot,
ennen kaikkea taloudelliset olosuhteet, eikä suinkaan
yksinomaan luonto, määräävät, mikä teko missäkin on
rangaistava, mikä missäkin rankaisematta jätetty. On
sen vuoksi kerrassaan mahdoton käsitellä rikosta ja
rangaistusta vain luonnontieteellisinä ilmiöinä yhteiskun-
nallisiin oloihin katsomatta. Se on luonnonskolastiikan
asettamista vanhan oi keuss koi as tii k an sijalle.

Samoin kuin rikollisuuden syyt ovat haettavat yhteis-
kunnasta eikä vain yksilöistä, samoin tulee vastakeino-
jenkin yhteiskunnallisen koulun opin mukaan olla yhteis-
kunnallista laatua. Rangaistus ei ole ainoa eikä tärkein-
kään yhteiskunnan rikollisuutta vastaan käytettävä vas-
takeino. Se on tosin säilytettävä sekin välttämättömänä
pahana, jota ilman yhteiskunta ei tule toimeen, mutta
paljoa tehokkaampi keino on yhteiskuntapolitiikka. Rep-
ressiivisillä toimenpiteillä on vähäinen merkitys preven-
tiivisiin eli ehkäiseviin verraten, ja päähuomio taistelussa
rikollisuutta vastaan on sen vuoksi pantava yhteiskun-
nalliseen terveydenhoitoon.

Erotus antropologisen ja yhteiskunnallisen koulun
välillä ei ole — se huomautettakoon lopuksi — niin jyrkkä
kuin ensi silmäyksellä olisi valmis otaksumaan. Molem-
mathan myöntävät, että rikos on kahden tekijän, rikok-
sentekijän oman erityislaadun ja häntä ympäröivien
yhteiskunnallisten olojen tulos. Toinen koulu panee vain
pääpainon toiseen, toinen toiseen näistä tekijöistä.

3 §. Suomen rikoslainsäädännön kehityksen
pääpiirteet.

Vanhin Suomessa voimassa ollut rikoslaki on luulta-
vasti ollut Maunu Eerikinpojan vuonna 1347 annettu
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maalaki. Jo sitä ennen on mahdollisesti ainakin osissa
maatamme käytetty Uplannin maakuntalakia. Ruot-
sista tulella ja miekalla tuotu lainkäyttö sai kuitenkin
ainoastaan verkalleen jalansijaa Suomessa, joten varmana
voidaan pitää, että vielä jälkeen I347:nkin suureksi
osaksi edelleen noudatettiin vanhoja suomalaisia oikeus-
tapoja. Kristofferin maalaki (1442) voidaan niinmuodoin
pitää Suomen ensimmäisenä kirjoitettuna lakikirjana
sanan varsinaisessa merkityksessä. Tämä laki taasen erosi
niin vähän Maunu Eerikinpojan maalaista, että sitä kat-
sottiin vain parannetuksi laitokseksi siitä. Maalaki on
vielä pääasiassa sovinto järjestelmän kannalla, mutta louk-
kaajan ja loukatun välisenä yksityisasiana se ei kuiten-
kaan enää pidä rikosta. Paitsi sakkojen kolmijakoa, joka
voisipa sanoa ulkonaisellakin tavalla ilmaisi, että rikos
kohdistui ei ainoastaan loukattua, vaan yhteiskuntaa-
kin vastaan kokonaisuudessaan, viittaavat monet muut-
kin seikat samaan suuntaan. Loukatun sopimisoikeus
esim. ei ollut rajaton. Oli rikoksia, joita yhteiskunta piti
niin törkeinä, ettei niitä katsottu voitavan sakoilla sovit-
taa, vaan ne täytyi sovittaa mitä kauheimmilla ruumiin-
rangaistuksilla, kuten elävänä hautaamisella, kuoliaaksi
kivittämisellä, roviolla polttamisella y. m. s. Asian-
omistaja ei myöskään enää voinut mielensä mukaan sopia
loukkaajan kanssa pienempiäkään rikoksia,paitsi hänelle
itselleen tulevaan sakko-osuuteen nähden, j . n. e. Voi
sentähden yleisenä arvosteluna maalaista sanoa, että se
pääasiassa on sovintojärjestelmän kannalla, mutta että
siinä selvästi huomaa myös seuraavan kehityskauden
peloitusjärjestelmän merkkejä.

Lähes kolmesataa vuotta eli aina 1734 vuoden lain
voimaanastumiseen asti pysyi maalaki voimassa. Niissä
erinäisissä asetuksissa, mitkä tällä ajalla julkaistiin, ilme-
nee peloitusrangaistus yhä selvemmin. Erittäinkin niin
sanotut kartano-oikeudet sisälsivät paljon ruumiinran-
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gaistuksia. Vielä 1734 vuoden lakikin on kauttaaltaan
peloi tus aatteelle rakennettu, jos kohta rangaistukset siinä
ovatkin jonkun verran entisiin verraten lieventyneet.
Mutta jo kauan ennen tätä lakia tapaamme merkkejä ker-
rassaan toisesta rangaistuksen tehtävän käsityksestä.
Tuomarinohjeissa, joita syystä on sanottu lakitieteemme
vanhimmaksi ja voi huoleti lisätä parhaimmaksi oppikir-
jaksi, lausutaan näet jo:»kaikki rangaistus pitää olla paran-
nukseksi ja rangaistus pitää olla sellainen, jos mahdollista
on, ettei se rangaistua estä itseänsä parantamasta» (25:s tuo-
marinohje). Kun ottaa huomioon, että tuomarinohjeet ovat
laaditut luultavasti 1524 ja 1531 vuosien välillä, niin ei
voi muuta kuin ihmetellä, ettei tätä sääntöä vielä sanot-
tavasti ollenkaan ole otettu varteen pari vuosisataa sen
jälkeen lähes vuosisadan kestäneiden valmistusten jäl-
keen ilmestyneessä 1734 vuoden laissa.

Valistusajan henkeä huomataan suomaiais-ruotsalai-
sessa lainsäädännössä ensi kerran vuonna 1779 ilmesty-
neessä kuninkaallisessa asetuksessa muutoksesta yleisen
lain säännöksiin useissa kohdissa, joka tuntuvasti lievensi
rangaistuksia useista rikoksista. Tämä muutos oli kuiten-
kin verrattain vähäinen, ja Kustaa III:n laajemmistalain-
muuttamisaikeista ei, kuten tunnettua, tullut mitään,
niin että 1734 vuoden laki ankarine rangaistusmääräyk-
sineen pääasiassa vielä oli voimassa silloin, kun Suomi
irroitettiin Ruotsista ja yhdistettiin Venäjän valtakun-
taan.

Muutos valtiollisen elämän alalla aikaansai kaiken
lainsäätämistyön keskeytyksen aina vuoteen 1863 asti,
jolloin valtiopäivät uudestaan kutsuttiin koolle. Kun ottaa
huomioon, että, kuten edellä on mainittu, i8:nnen vuosi-
sadan lopussa ja ic^nnen vuosisadan alkupuolella yleinen
mielipide rikoksesta ja rangaistuksesta oli täydellisesti
muuttunut, ja samalla muistaa, että silloin voimassa ollut
rikoslaki oli vuodelta 1734, jolloin peloitus vielä oli lain-
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säätäjän miltei ainoana silmämääränä, niin voi helposti kä-
sittää, että 1734 vuoden lain veriset rangaistukset eivät
enää olleet sopusoinnussa vallitsevan oikeuskäsityksen
kanssa ja että uuden rikoslain säätäminen oli valtiosäätyjen
ensimmäisiä tehtäviä. Valtiosäädyille annettiinkin sen
vuoksi 1863—1864 vuoden valtiopäivillä koko joukko
uutta rikoslakia koskevia esityksiä. Ensimmäinen koski
niitä yleisiä periaatteita, joille vastedes säädettävä rikos-
laki oli rakennettava, toinen koski väliaikaista rangais-
tusjärjestelmää, jota olisi noudatettava, kunnes uusi
rikoslaki saataisiin, ja muut koskivat lopuksi osittaisia
muutoksia rikoslakiin. Ensimmäinen esitys sisälsi oikeas-
taan selonteon Ruotsissa juuri samaan aikaan ilmes-
tyneen rikoslain pääperiaatteista, ja ne saavuttivat valtio-
säätyjen hyväksymisen. Väliaikaisesta rangaistusjärjes-
telmästä ei sitävastoin tullut mitään. Valtiosäädyt tah-
toivat nimittäin kokonaan poistaa kuolemanrangaistuk-
sen, jonka hallitus puolestaan tahtoi pysyttää muutamia
tapauksia varten, ja ehdotus raukesi siis sillä kerralla.
Muut esitykset taas johtivat n. s. 1866 vuoden asetuk-
siin, jotka ovat rikoslakimme historiassa merkilliset var-
sinkin sen vuoksi, että vapausrangaistus sanan nykyi-
sessä merkityksessä niiden kautta ensi kerran Suomessa
otettiin käytäntöön. Ne olivat ensimmäiset huomattavam-
mat jäljet, mitkä parannusjärjestelmä on jättänyt Suo-
men rikoslainsäädäntöön.

Seuraavilla eli 1867 vuoden valtiopäivillä annettiin
valtiosäädyille uusi esitys väliaikaisesti noudatettavasta
rangaistusjärjestelmästä, ja tämä saavuttikin valtiosää-
tyjen hyväksymisen. Huolimatta siitä, että hallitsija ase-
tuksen vahvisti, ei sitä kuitenkaan koskaan ole julkaistu.
Alussa sitä ei olisi voitu käytännössä toteuttaa siitä syystä,
että tarpeellisia vankiloita puuttui. Kun nämä sittem-
min saatiin sellaiseen kuntoon, että tuo väliaikainen jär-
jestelmä olisi voitu panna toimeen, oli uuden rikoslain
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hanke jo niin pitkälle kehittynyt, ettei katsottu sopivaksi
enää ryhtyä mihinkään väliaikaisiin toimenpiteisiin.

Sillä välin eli vuonna 1865 oli hallitus nimittäin jo
asettanut komitean valmistamaan uutta rikoslakia niille
yleisille perusteille, mitkä valtiosäädyt edellisen vuoden
valtiopäivillä olivat hyväksyneet. Tämä komitea esitti
ehdotuksensa vuonna 1875. Vuonna 1881 asetettiin uusi
komitea tarkastamaan ja, jos tarpeelliseksi havaittaisiin,
uudestaan laatimaan 1875 vuoden ehdotusta. Tämän
komitean ehdotuksen pohjalle laadittiin sitten esitys
uudeksi rikoslaiksi 1885 vuoden valtiopäiville. Silloin ei
asiat a ehditty loppuun käsitellä, ja sen vuoksi sama
ehdotus esitettiin miltei aivan muuttumattomana 1888
vuoden valtiopäiville, joilla se muutamilla muutoksilla
hyväksyttiin. Rikoslaki julkaistiin sitten 19 päivänä
joulukuuta 1889, jäsen oli määrä astua voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1891. Ennenkuin tämä vielä oli ehtinyt
toteutua, määrättiin julistuskirjalla 13 päivältä joulu-
kuuta 1890, että lain voimaan astuminen oli lykät-
tävä toistaiseksi. Venäläiseltä taholta oli nimittäin lakia
vastaan tehty erinäisiä muistutuksia,pääasiallisesti siitä,
että muutamissa paikoin siinä käytetty sanamuoto ei muka
antanut oikeata kuvaa Suomenmaan valtio-oikeudellisesta
suhteesta Venäjän valtakuntaan. Tarpeellisiksi katsotut
muutokset esitettiin valtiosäätyjen hyväksyttäviksi val-
tiopäivillä vuosina 1891 ja 1894 sekä hyväksyttiin lopulta
viimeksimainituilla valtiopäivillä. Vihdoin 21 päivänä
huhtikuuta 1894 julkaistiin asetus erinäisistä muutok-
sista rikoslakiin, ja julistuskirjalla 14 päivältä samaa
kuuta määrättiin, että täten muutettu rikoslaki viipy-
mättä oli astuva voimaan.

4 §. Mitä rangaistuksella käsitetään.
K i r j a l l i s u u t t a . Merkel, Abhandlungen, siv. 556—687.

Sama, Juristische Encyklopädie, 1885. R. Schmidt, Die Aufgaben
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der Strafrechtspflege, 1895. H. Seuffert, Was will, was soll die staat-
liche Strafef" 1897. Vargha, Die Abschaffung der Strafknechtschaft,
1897. v. Bar, Die Reform des Strafrechts, 1903. vanCalker, Vergel-
tungsidee tmd Zweckgedanke im System der Freiheitsstrafen, 1899.
Netter, Das Prinzip der Vervollkommnung als Grundlage der Straf-
rechtsreform, 1900. Berolzheimer, Die Entgeltungstheorie in Straf-
recht, 1903. v. Hippel, Strafrechtsreform und Strafzwecke 1907.
Kohlrausch, Uber deskriptive und normative Elemente im Vergel-
tungsbegriff des Strafrechts, Kant Festschrift, 1904. Birkmeyer, Was
lässt v. Liszt vom Strafrecht tibrig?" Sama, Strafe und sichernde
Massnahmen. Kohler, Moderne Rechtsprobleme, 1907. Vergel-
tungsstrafe, Rechtsstrafe, Schutzstrafe. Vier Vorträge gehalten
im akademisch-juristischen Verein zu Munchen von v. Liszt, Birk-
meyer, Kraepelin, Lipps, 1906. Torp, Den Danske S tr af f er e ts Almin-
delige Del, siv. 1 —25. Hold v. Ferneck,Die Recntsvvidrigkeit, I, 1903.
Prins, Criminalite et repression, 1886. Sama, La Criminalite et 1'fitat
social, 1870. v. Birkmeyer und Nagler, Kritische Beiträge zur Straf-
rechtsreform, 1—15.

Rikosoikeuden historialliset vaiheet todistavat parhai-
ten, miten eri tavalla rikos ja rangaistus eri kansoissa ja
eri aikoina on käsitetty ja edelleen käsitetään. Sovinto-
järjestelmän vallitessa on rangaistus toiselle tehdyn pahan
rahalla hyvittäminen. Niin rikos kuin rangaistuskin on
loukkaajan ja loukatun tahi oikeammin heidän sukujensa
välinen yksityisasia, johon yhteiskunta semmoisenaan
ei paljoa puutu* Peloitusrangaistus, jonka tapaamme
seuraavalla aikakaudella, on kerrassaan toisenlaatuinen.
Kaukana siitä, että se olisi vain kahden suvun saatikka
kahden yksilön välinen asia, on se päinvastoin jumalalli-
seen lakiin perustuva valtiovallan toimenpide, jonka käyt-
täminen tahi käyttämättä jättäminen ei ole ihmisten
ehdonvallan asia. Valistusfilosofia antoi rangaistukselle
jälleen järkiperäisemmän luonteen. Rangaistuksen laa-
tua, sen ankaruutta ei enää määrää jumalallinen laki,
vaan ihmisjärki. Rikoksen tehnyt on vapaatahtoinen,
oikealta tieltä eksynyt henkilö, joka rangaistuksen on
määrä jälleen saattaa oikealle tielle. Absoluuttiseen,
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ehdottomaan oikeuteen perustuu se, että rikos on ran-
gaistava, mutta rangaistuksen laatu ja sen ankaruus
riippuvat vain sen tehtävästä ja tarkoitusperästä, joka on
rikoksentekijän parantaminen. Lopuksi on meillä nyky-
aikainen käsitys rangaistuksesta, jonka mukaan rangais-
tus ei ensinkään perustu mihinkään absoluuttiseen oikeu-
teenkaan on pidettävä yhteiskunnallisena suojeluskeinona,
johon yhteiskunnalla samoin kuin muuhunkin etujensa
valvomiseen on vain relatiivinen, suhteellinen, oikeus ja
velvollisuus.

Yhteistä eri aikojen eri rangaistuksille on oikeastaan
vain se, että rangaistus aina käsittää jonkin pahan tahal-
lista aikaansaamista pahaa tehneelle. Jokainen rangais-
tus, olipa se lakiin tahi tapaan perustuva, olipa se valtion
tahi esim. kasvattajan käyttämä, olipa se ankarin kuten
kuolemanrangaistus tahi lievin kuten pelkkä varoitus,
tarkoittaa kärsimyksen aikaansaamista pahaa tehneelle.
Tämä tarkoitus ei aina toteudu. Saattaa ajatella tapauk-
sia, jolloin rikoksentekijä itse on etsinyt kuolemaa tahi
halunnut päästä vankeuteen ja juuri siinä mielessä on
tehnyt rikoksensa. Näissä tapauksissa rangaistus ei sanan
varsinaisessa merkityksessä t u o t a hänelle mitään pa-
haa, mutta silloinkin se t a r k o i t t a a pahan aikaan-
saamista hänelle.

Jokainen toimenpide, joka sisältää tahallisen kärsi-
myksen aikaansaamisen pahaa tehneelle, ei suinkaan ole
rangaistus. Siltä, joka toiselle tekee vahinkoa, otetaan
vahingonkorvauspa mielipuolelta, joka on tehnyt pahaa,
riistetään hänen vapautensa. Molemmille aikaansaadaan
siis tahallisesti pahaa, mutta siitä huolimatta näitä toi-
menpiteitä ei katsota rangaistuksiksi. Tämä johtuu siitä,
että näillä toimenpiteillä ei ole t a r k o i t u k s e n a kär-
simyksen aikaansaaminen, vaan niiden tarkoitus on saada
hyvitystä vahingon kärsineelle taikka turvata yleisön
turvallisuutta. Sille, joka tuomitaan vahingonkorvauk-

2 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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seen, voidaan samaten kuin sillekin, joka mielipuolena
suljetaan houruinhuoneeseen, usein kylläkin täten tahal-
lisesti aikaansaada pahaa, mutta tätä pahaa ei tehdä heille
kärsimyksen aikaansaamiseksi. Rangaistuksella on sitä-
vastoin juuri tarkoituksena kärsimyksen aikaansaaminen
rangaistavalle»

Kaikki toimenpiteet, joiden lähimpänä tarkoituksena
on kärsimyksen aikaansaaminen pahaa, tehneelle, eivät
kuitenkaan ole rangaistuksia sanan rikosoikeudellisessa
merkityksessä. Rikosoikeus käsittelee ainoastaan niitä
rangaistuksia, joita valtiovalta jonkun oikeusorgaaninsa,
oikeusviranomaisensa kautta määrää alaisilleen henki-
löille, kun nämä ovat rikkoneet lakia. Isällinen kuritus,
jolla esim. vanhemmat ovat oikeutetut rankaisemaan lap-
siaan tahi isäntäväki alaikäisiä palkollisiaan, ei sen-
vuoksi ole rikosoikeudellinen rangaistus enemmän kuin
ne pakkotoimenpiteetkään, joihin toinen valtio ryhtyy
toista, kansainvälistä oikeutta rikkonutta valtiota vas-
taan. Isä, joka kurittaa poikaansa, ei edusta valtiovaltaa,
hänen kurituksensa ei senvuoksi ole mikään rikosoikeu-
dellinen rangaistus. Valtio, joka rankaisee toista valtiota,
ei taas käytä valtiovaltaansa, sillä toinen valtio ei ole toi-
sen valtiovallan alainen. Hallinnollisia toimenpiteitä,
eikä valtion oikeusviranomaisen määräämiä rikosoikeu-
dellisia rangaistuksia, ovat niinikään se yleinen työ, johon
maaherra saattaa tuomita irtolaisen, samaten kuin ne
kurinpitotoimenpiteet, joihin vankilaviranomaiset saa-
vat ryhtyä vankia kohtaan.

Alaikäisiä lainrikkojia kohtaan käytettävä ruumiilli-
nen kuritus ja pakkokasvatus eivät vihdoin nekään ole
rangaistustoimenpiteitä. Ne määrää kyllä valtiovalta
oikeusorgaaninsa kautta valtiovallan alaisille, ja niiden
tarkoituksena on niinikään (tahi ainakin saattaa olla)
kärsimyksen aikaansaaminen lainrikkojalle, mutta ne
eivät sittenkään ole rangaistuksia. Se ruumiillinen kuri-
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tus, mikä alaikäiselle määrätään, tarkoittaa samaten kuin
hänen osaksensa tuleva pakkokasvatus yksinomaan tahi
ainakin miltei yksinomaan hänen omaa kasvattamistansa
ja parantamistansa* Sillä ei ole tarkoituksena samalla
vaikuttaa kuritettavan ja kasvatettavan ympäristöön
siihen suuntaan, ettei sekään vastaisuudessa rikkoisi.
Rangaistus sitävastoin ei koskaan tarkoita yksinomaan
rangaistua itseään, vaan sen silmämääränä on aina vai-
kuttaa sekä rangaistuun itseensä että hänen ympäris-
töönsä1.

Rangaistus sanan rikosoikeudellisessa merkityksessä
on siis valtiovallan alaiselleen lainrikkojalle kärsimyksen
aikaansaamiseksi oikeusorgaaniensa kautta määräämä
paha, joka kohdistaa vaikutuksensa sekä rangaistun
itsensä että hänen ympäristönsä mielentilaan.

5 §. Rangaistuksen oikeutus ja tehtävä.

K i r j a l l i s u u t t a . Ks. 4 §.

Rangaistus ei ole lain luoma eikä keksimä. Kysymys
laillisen rangaistuksen oikeutuksesta ei sen vuoksi ole
mitään muuta kuin kysymys lain oikeutuksesta yleensä.
Yhtä vähän kuin laki tekee teon pahaksi tahi hyväksi,
se kun ainoastaan kaikkien tiettäväksi julistaa, mikä on
hyvä ja mikä paha, yhtä vähän riippuu rangaistuksen
olemassaolo lain määräyksistä. Teon asosiaalisuus, yhteis-
kunnanvastaisuus, on sen laittomuuden loogillinen prius.
Laki kieltää teon sen vuoksi, että teko on yhteiskunnan-
vastainen. Teon oikeudenvastaisuus riippuu toisin sanoen
sen yhteiskunnanvastaisuudesta, eikä päinvastoin sen

1 Tämä rangaistuksen kaksipuolisuus on ainoa varsinainen ero
rangaistuksen toiselta puolen ja pakkokasvatuksen sekä valtio-
vallan muiden parantamis- ja turvaamistoimenpiteiden välillä toi-
selta puolen. Vrt. edempänä siv. 114.
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yhteis kunnan vastaisuus sen oikeudenvastaisuudesta. Sa-
moin on rangaistuksenkin laita. Rangaistuksenkin oikeu-
tus riippuu sen sosiaalisuudesta, sen yhteiskuntaa hyödyt-
tävästä tehtävästä.

Rangaistuksen samaten kuin lain yleensäkin oikeutus
perustuu sen välttämättömyyteen. Inhimillisten, keske-
nänsä useinkin ristiriitaisten etujen välillä on laki ennen
kaikkea se välittäjä, joka määrää, mitkä edut ovat suo-
jeltavat, mitkä ei, ja milloin toisen edun on väistyttävä
toisen tieltä. Rajapyykin tavoin se osoittaa kullekin
ihmiselle hänen toimintavapautensa rajat, määrää mitä
hänen tulee tehdä ja mitä hänen tulee jättää tekemättä
ja siten samalla mitä hänen on siedettävä toisilta. Se
on noudatettavaksi vahvistettu tulos eri etujen sovit-
telusta, ja sen oikeutus ja sitova voima johtuu siitä, että
se on välttämätön edellytys ja elinehto inhimilliselle yhteis-
elämälle, joka ilman sitä kävisi mahdottomaksi, muut-
tuisi kaikkien sodaksi kaikkia vastaan. Sovittelun tulok-
sen ratkaisevat yhteiskunnassa vallitsevat henkiset ja
aineelliset voimasuhteet. Laki ei siis suinkaan ole mikään
ehdottoman oikeellisuuden ilmaus, vaan se ilmaisee
ainoastaan yhteiskunnassa vallitsevan mielipiteen, sen
mielipiteen, jota on kannattanut siksi voimakas etu-
jen ryhmä, että se on voittanut muut. Yhtä vähän
kuin yhteiskunnassa vallitsevaa mielipidettä ilmaisevan
lain sitova voima perustuu mihinkään ehdottomaan
oikeuteen, yhtä vähän on yhteiskunnan rangaistusoikeus-
kaan absoluuttista alkuperää. Sekin perustuu vain
noihin samoihin yhteiskunnassa vallitseviin voimasuhtei-
siin, jotka ovat määränneet sen lain muunkin sisällyksen,
jonka rikkomista rangaistaan. Rangaistus, minkä laki
säätää esim. sille, joka kalastaa luvattomalla ajalla, ei
perustu mihinkään sen ehdottomampaan oikeuteen kuin
itse se säännös, että määrätyissä oloissa ei saa kalastusta
harjoittaa. Laki on keskinäisen taistelun välttämiseksi
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tarpeellinen eri etujen välittäjä, siihen perustuu sen
oikeutus. Rangaistus taas hankkii tälle välittäjälle sanan-
valtaa, pakottaa yksityiset noudattamaan tämän välit-
täjän käskyjä, sanalla sanoen tekee laille mahdolliseksi
harjoittaa tätä välittäjätointaan. Se on sen vuoksi oikeu-
tettu samassa määrin kuin itse se lakikin, jota se suo-
jelee.

Sekä lain että sen takana olevan rangaistuksenkin
tehtävänä on siis suojella inhimillisiä etuja, tehdä
yhteiselämä ihmisten kesken mahdolliseksi. Yhtä vähän
kuin itse laki on yksinomaan yhteiskunnassa vallit-
sevain siveellisten katsantotapojen ilmaus, sen sisällyk-
sen kun määräävät muutkin kuin siveelliset näkö-
kohdat, yhtä vähän perustuu rangaistuskaan pelkäs-
tään siveelliseen oikeutukseen. Ja yhtä vähän kuin laki
toiselta puolen on yhteiskunnassa vallitsevista siveelli-
sistä mielipiteistä kokonaan riippumaton, yhtä vähän
on rangaistuskaan. Yhteiskunnassa vallitseva käsi-
tys oikeasta ja väärästä on sanalla sanoen lainsäädännössä
ja lainkäytössä myötävaikuttavana, mutta ei ainoana
tekijänä, ja semmoisena vaikuttaa se rangaistukseenkin.

Kykeneekö rangaistus tekemään tehtävänsä, pys-
tyykö se todella ylläpitämään oikeusjärjestystä^ Tämä
on kysymys,, johon ei voi antaa loogillisesti sitovaa vas-
tausta. Voi ainoastaan vedota kokemukseen, joka yksin
saattaa näyttää, mikä rangaistuksen vaikutus tässä suh-
teessa on. Rikollisuuden syitä enempää kuin eri rangais-
tustenkaan vaikutusta ei kuitenkaan vielä tunneta niin
tarkoin, että voitaisiin vedota mihinkään varmaan koke-
mukseen. Ainoastaan sen verran voi sanoa, että rangais-
tus ei suinkaan ole ainoa— tuskinpa edes tärkein — yhteis-
kunnan käytettävissä oleva keino rikollisuutta vastaan,
mutta että rangaistuksellakin toiselta puolen on niin suuri
merkitys rikollisuuden estämiskeinona, ettei sitä ainakaan
nykyisissä yhteiskuntaoloissa voida poistaa, jos mieli
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oikeusjärjestyksen pysyä pystyssä. Se on siis ainakin
toistaiseksi paremman puutteessa välttämätön.

Millä keinoin, mitä tietä rangaistus vaikuttaa oikeus-
järjestyksen ylläpitämiseen?' Rangaistuksen historialli-
nen kehitys osoittaa, että eri aikojen lainsäätäjillä on
ollut eri silmämääriä. Milloin on tahdottu rangaistuk-
sella etupäässä hyvittää, milloin ennen kaikkea pe-
loittaa, myöhemmin taas parantaa j . n. e. Mutta ei
siinä kyllin, että eri aikoina on käytetty eri rangaistuksia
aina sen mukaan, mitä rangaistuksella kulloinkin on
lähinnä tarkoitettu, Samallakin aikakaudella tapaamme
rangaistuksia, joiden lähin vaikutus on aivan erilainen,
samaten kuin myös on helposti havaittavissa, että saman
rangaistuksen vaikutus eri ihmisiin on varsin erilainen.
Niinpä esim» kuolemanrangaistus ei voi ainakaan rangais-
tua itseään parantaa, mikä juuri on vapausrangaistuksen
päätehtäviä. Niinikään on sakkorangaistuksen parantava
vaikutus, jos siitä lainkaan voi puhua, ainakin kokonaan
toisenlaatuista kuin esim. vapausrangaistusten. Toiselta
puolen vapausrangaistus taas on toisille suorastaan kam-
mottava, vaikuttaa siis peloittavasti, toisille sitävastoin
haluttu lepopaikka, jossa elämä, varsinkin kun on kysy-
mys lyhytaikaisesta rangaistuksesta, tuntuu kerrassaan
suloiselta niihin kärsimyksiin ja puutteisiin verraten,
joita vapaana eläminen heille tarjoaa. On sen vuoksi turha
edes koettaakaan keksiä mitään lähintä tarkoitusta, joka
olisi kaikille rangaistuksille ja kaikille ihmisille yhteinen.
Kaikkien rangaistusten yhteinen päätarkoitus on vastus-
taa rikollisuutta, ylläpitää oikeusjärjestystä ja siten sa-
malla niitä inhimillisiä etuja, joita oikeusjärjestyskin suo-
jelee, mutta tähän lopputarkoitukseen pyrkivät eri ran-
gaistukset monta eri tietä, useampain lähimpien tarkoi-
tusten kautta.

Laissa lausuttu rangaistusuhka varoittaa kaikkia lain
alaisia rikkomasta sen säännöksiä, teroittaen heidän mie-
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liinsä toiselta puolen mitä yhteiskunta paheksuu ja mitä
se vaatii sekä toiselta puolen mitä sen säännösten rikko-
misesta seuraa. Rangaistusuhka ei käänny kehenkään
erityiseen henkilöön, vaan kaikkiin lain alaisiin yleensä,
se on y 1 e i s-e s t ä v ä ä laatua.

Täytäntöön pantuna rangaistus sitävastoin vaikut-
taa ennen kaikkea itse rangaistuun, mutta sen ohella
myöskin hänen ympäristöönsä. Se leimaa hänen tekonsa
paheksuttavaksi ja varoittaa ympäristöä noudattamasta
huonoa esimerkkiä, teroittaen siten kaikkien mieliin, että
lakia täytyy totella. Täten vaikuttaa rangaistuspakko-
kin yleis-estävästi. Rangaistuun itseensä taas, siis e r i-
t y i s-e s t ä v ä s t i, vaikuttaa rangaistuspakko usealla
eri tavalla. Se voi saattaa hänet toisenlaisten vaikutusten
alaiseksi ja siten aikaansaada hänessä mielenmuutoksen,
siis parantaa hänet, se voi tehdä hänestä lainkuuliaisen
kansalaisen silläkin tavoin, että rangaistuksen tuottama
kärsimys riittää vastaisuudessakin pidättämään häntä
rikoksista, siis peloittaa häntä, ja lopuksi saattaa sen vai-
kutus supistua siihen, että se joko ainaiseksi tahi niin
pitkäksi aikaa, kuin rangaistus kestää, tekee rikoksenteki-
jälle fyysillisesti, ulkonaisesti mahdottomaksi tehdä ri-
koksia, että se siis tekee rikoksentekijän yhteiskunnalle
vaarattomaksi.

Rangaistus vaikuttaa rangaistavan ympäristöön vielä
toisellakin tavalla. Se tyydyttää yhteiskunnan ja erittäin-
kin rikoksen esineeksi joutuneen yksilön kostonhimoa,
voisipa melkein sanoa koston tarvetta, ja estää siten täl-
läkin tavoin rikollisuutta. Jollei valtio pitäisi huolta
siitä, että rikollista kohtaa säännöllinen vastavaikutus
(rangaistus), niin ottaisi joko loukattu itse tahi hänen
ympäristönsä asian huolekseen ja rangaistuksen sijalle
astuisi epäsäännöllinen rikollisuuden vastavaikutus mil-
loin yksityiskoston, milloin taas lynkkausten muodossa.
Ne vaistot, joihin rangaistus, sen mukaan mitä edellä on
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esitetty, perustuu, ovat siksi voimakkaat, että niitä ei
käy koskaan kokonaan tukahduttaminen. Ja niin kauan
kuin nämä vaistot pysyvät, niin kauan tulee yhteis-
kunta toisessa tahi toisessa muodossa harjoittamaan
vastavaikutusta yhteiskunnanvastaisia tekoja vas-
taan.

Vaikka kaikki rangaistukset eivät vaikuta samalla
tavoin, ei rangaistuun enempää kuin hänen ympäristöön-
säkään, on kuitenkin pidettävä kiinni siitä, että jokaisen
rangaistuksen täytyy täten, voisi sanoa, tähdätä kah-
taalle päin. Sen täytyy vaikutuksellaan tavoittaa ei ainoas-
taan itse rangaistavaa, vaan myöskin kaikkia lain alai-
sia yleensä. Toinen tahi toinen vaikutus saattaa supis-
tua varsin vähiin, mutta kokonaan puuttua ei saa kum-
pikaan. Erittäin on huomattava, että toimenpide, jolta
yleis-estävä tarkoitus kokonaan puuttuu, ei ole mikään
rangaistus, olipa sen vaikutus rangaistuun kuinka paran-
tavaa laatua hyvänsä. Osoittamalla rikoksentekijälle
rakkautta, antamalla hänelle ruokaa, vaatteita j . n. e.,
sanalla sanoen olemalla hänelle hyvä, saattaa monesti
tahi ainakin joskus päästä pitemmälle hänen parantami-
sessaan kuin konsanaan aikaansaamalla hänelle kärsi-
mystä, mutta tällainen menettely ei ole mikään rangais-
tus. Se on toimenpide, jolla voi olla rangaistuksen erityis-
estävä vaikutus, kenties vielä parempikin vaikutus rikok-
sen tehneeseen kuin rangaistuksella. Mutta siltä puut-
tuu kokonaan rangaistuksen yleis-estävä merkitys, sillä
se ei varoita ketään menettelemästä samoin kuin rikok-
sentekijä on tehnyt, vaan pikemmin päinvastoin kehoit-
taa muita noudattamaan hänen esimerkkiään. Juuri sen
vuoksi täytyy rangaistuksen aina tarkoittaa kärsimyk-
sen aikaansaamista rangaistulle. Ellei se sitä tekisi,
katoaisi sen yleis-estävä vaikutus. Mutta tämän kärsi-
myksen ei välttämättömästi tarvitse käsittää mitään
ulkonaista pahaa, vaan se saattaa, kuten on esim.
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varoituksen laita, supistua vain julkiseen paheksumiseen,
siis sielulliseen pahaan*

Yhtä aiheeton kuin tuo varsinkin vanhemmassa rikos-
oikeustieteessä kiivaasti käyty taistelu siitä, rangaistaanko
koska on rikottu (quia peccatum est) vaiko jottei rikot-
taisi (ne peccetur) tahi onko peloittaminen, parantaminen,
suojeleminen vaiko joku muu rangaistuksen päätarkoitus
ja muut siihen verraten vain rangaistuksen seurauksia,
yhtä turha on uudenaikaisempi väittely niin sanotun
h y v i t y s r a n g a i s t u k s e n ja t a r k o i t u s r a n -
g a i s t u k s e n puoltajain välillä. Jokainen rangaistus
edellyttää jo tehtyä rikosta, ja jokaisen rangaistuksen
tarkoitus on estää vastaisia rikoksia. Rangaistaan siis
aina sekä koska on rikottu että jottei rikottaisi. Niinikään
on varsin selvä, että jos kerran rangaistuksella on useita
eri vaikutuksia, niin toinen yhtä hyvin kuin toinenkin
on rangaistusta määrättäessä otettava huomioon, sillä
toista ei saata erottaa toisesta, joten lopulta jää mielival-
lan asiaksi, mikä niistä sanotaan rangaistuksen päätar-
koitukseksi ja mitkä vain sen seurauksiksi. Aivan samoin
koskee tuo nykyjään kiivas väittely siitä, onko rangais-
tus katsottava hyvitykseksi vaiko vain keinoksi mää-
rättyjen tarkoitusperien saavuttamiseksi, oikeastaan vain
sanoja. Hyvitysrangaistus ei ole mikään tarkoitusrangais-
tuksen vastakohta, vaan päinvastoin taikoitusrangais-
tus sekin. Että rangaistuksen tulee olla rikoksen hyvitys,
ei nimittäin merkitse muuta, kuin että se ei saa tähdätä
yksinomaan rangaistua, siis pitää yksinomaan erityis-
estävää tehtäväänsä silmällä, vaan että sillä sen ohessa
on yleis-estävä tehtävä, toinenkin tarkoitusperä, joka
vaatii huomiota. Tämä tarkoitusperä vaatii, että rangais-
tuksen aina täytyy käsittää jokin paha, kärsimys sille,
jota rangaistaan. Paha. on pahalla hyvitettävä, siitä nimi
hyvitysrangaistus! Sen pahan, minkä rikoksentekijä on
tehnyt, saa hän hyvittää siten, että häntä rangaistaan ei
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yksinomaan hänen omaksiparantamiseksensa, vaan samalla
koko yhteiskunnalle varoitukseksi. Hän on rikoksel-
laan, pahalla esimerkillään järkyttänyt yhteiskunnan
oikeusjärjestystä ja saa hyvittää tämän tekonsa sillä,
että yhteiskunta rangaistessaan häntä ei pidä yksinomaan
hänen omaa etuaan silmällä, vaan käyttää häntä varoit-
tavana esimerkkinä tuon samaisen rikoksen järkyt-
tämän oikeusjärjestyksen entiselleen palauttamiseksi.

Hyvitysrangaistuksen sijasta puhutaan joskus s o v i-
t u s r a n g a i s t u k s e s t a . Sanotaan esim., että rikok-
sentekijän tulee sovittaa mitä hän on rikkonut. Yhtä
vähän kuin hyvitysrangaistus on sovitusrangaistuskaan
mikään tarkoitusrangaistuksen vastakohta. Sanomalla
rangaistusta sovitukseksi pannaan erityisesti painoa
siihen vaikutukseen, joka rangaistuksella on rikoksen
loukkaamaan henkilöön ja hänen ympäristöönsä, eikä,
kuten hyvitysrangaistuksesta puhuttaessa, katsota rikok-
sen vaikutusta loukkaajan ympäristöön. Rangaistus tyy-
dyttää loukatun ja hänen ympäristönsä kostonhimoa, se
tyynnyttää heitä ja saa heidät luopumaan itse harjoitta-
masta kostoa. Tätä silmällä pitäen voidaan rangaistusta
täydellä syyllä sanoa sovitukseksi, koska rangaistus on
omansa sovittamaan rikoksentekijän ja yhteiskunnan —
lähinnä loukatun — välit, jotka rikos on särkenyt.

Jokainen rangaistus on samalla sekä hyvitys- (sovitus)
että tarkoitusrangaistus. Sanomalla rangaistusta hyvi-
tykseksi (sovitukseksi) ei sille siis suinkaan omisteta mi-
tään muuta tahi korkeampaa (absoluuttista) oikeutusta
kuin se, mikä sillä tehtävänsä välttämättömyyden nojalla
tarkoitusrangaistuksena on. Hyvitysrangaistuksen mitta-
kaava ei myöskään ole mikään muu kuin tarkoitusran-
gaistuksen mittakaava. Kummankin ankaruuden määrää
yhteiskunnan tarve, sillä kummankin täytyy olla siksi
ankara eikä toiselta puolen kumpikaan saa olla ankarampi,
kuin että tarkoitusperä voidaan saavuttaa.
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Aivan toinen asia on, että toinen rangaistusi a ji saattaa
enemmän pitää rangaistuksen yleis-estävää tarkoitus-
perää, toinen taasen sen erityis-estävää tarkoitusperää
silmällä, aivan samaten kuin toisen rangaistuksen lähin
tarkoitus saattaa olla esim. rikollisen parantaminen, toi-
sen taasen hänen peloittamisensa. Tässä merkityksessä
voi tietysti puhua hyvitysrangaistuksista (etupäässä yleis-
estävää vaikutusta tavoittavista) tarkoitusrangaistusten
(etupäässä erityis-estävää vaikutusta tavoittavien ran-
gaistusten) vastakohtana. Mutta aina on muistettava,
että toimenpide, jolta toinen tahi toinen tarkoitusperä
kokonaan puuttuu, ei ole mikään rangaistus.

Selvä on toiselta puolen, että koko rangaistusjärjes-
telmä muuttuu melkolailla aina sen mukaan, pannaanko
yleensä pääpaino rangaistuksen yleis- vaiko sen erityis-
estävälle puolelle.

Joka pitää rangaistuksen päätehtävänä vaikutusta
yhteiskuntaan yleensä, hänen täytyy tietysti järjestää
rangaistus ensi sijassa yhteiskuntaa yleensä silmällä pitäen.
Rangaistus on hänen mielestänsä määrättävä sellaiseksi,
että se riittää toiselta puolen tyydyttämään yhteiskun-
nan kostontarvetta ja toiselta puolen varoittavana esi-
merkkinä pidättämään ihmisiä yleensä menettelemästä
rikoksentekijän tavoin. Hänen mielestänsä riippuu
rangaistus sen vuoksi ensi sijassa rikoksen aikaansaa-
masta pahasta eli toisin sanoen rikoksen reaalisesta merki-
tyksestä (vrt. edempänä siv. 68). Tämän mielipiteen
kannattajasta voi sentähden sanoa, että hän rankaisee
rikosta eikä rikoksentekijää.

Jos sitävastoin rangaistuksen päätehtävänä pidetään
vaikutusta itse rangaistavaan, niin on rangaistus tietysti
mikäli mahdollista järjestettävä rikoksentekijän erityis-
laadun mukaan. Rangaistuksen varoittava ja kostoa
tyydyttävä tehtävä muuttuu silloin syrjäseikaksi sen
kasvattavaan puoleen verraten. Rangaistuksen laatu ei



28

tule ensi sijassa riippumaan siitä, mitä pahaa rikoksentekijä
on tehnyt, vaan siitä, mitä hänen paha tekonsa hänen
luonteenlaadustansa todistaa, siis rikoksen symptomaatti-
sesta merkityksestä (vrt. edempänä siv. 68). Joka panee pää-
painon rangaistuksen erityis-estävälle puolelle, hänestä
voi sen vuoksi sanoa, että hän rankaisee rikoksentekijää
eikä rikosta.

Se kiivas kamppailu, joka nykyaikaisessa rikosoikeus-
tieteessä on käymässä klassillisen ja osaksi antropologisen,
osaksi sosiologisen suunnan opeille rakentavan n. s. nuor-
saksalaisen koulun välillä, ei sekään koske muuta kuin
juuri kysymystä siitä, kummalleko rangaistuksen puoielle,
yleis- vaiko erityis-estävälle, pääpaino on pantava.
Ero näiden koulujen välillä ei siis, kuten usein näkee otak-
suttavan, ole siinä, että edellinen vastoin jälkimmäistä
pitäisi rangaistusta hyvityksenä tahi että jälkimmäinen
kieltäisi tahdon vapauden, jota edellinen ei tee, vaan
siinä, että klassillinen koulu panee pääpainon rangais-
tuksen yleis-estavalle, nuorsaksalainen koulu sitävas-
toin sen erityis-estävälle tehtävälle.

6 §. Rikospolitiikka.

K i r j a l l i s u u t t a . Mitteilungen der Internationalen Krimi-
nalistischen Vereinigung. v. Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und
Vorträge, 1905. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpf-
ung, 1906. Kitzinger, Die I. K. V. Betrachtungen iiber ihr Wesen
und ihre bisherige Wirksamkeit, 1905. Tarde, La philosophie penale,
1900. Sama, Criminalite comparee, 1898. Heimberger, Der Begriff
der Gerechtigkeit im Strafrecht, 1903. Berolzheimer, Rechtsphilo-
sophie, 1907. Dix, Die Jugendlichen in der Sozial- und Kriminal-
politik, 1902. Hahn, Die Strafrechtsreform und die jugendlichen
Verbrecher, 1904. Mittermaier, Die Behandlung jugendlicher Ubel-
täter im Strafgesetz, 1902. Appelius, Die Behandlung jugendlicher
Verbrecher und verwahrloster Kinder, 1892. Zucker, Uber Schuld
und Strafe der jugendlichen Verbrecher, 1899. Rosenfeld, Welche
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Strafmittel können an die Stelle der kurzzeitigen Freiheitsstrafe
gesetzt vverdenS* 1890. Verhandlungen des ai» und des 23. deutschen
Juristentags. Allfeld, Der bedingte Straferlass, 1901. Fuhr, Straf-
rechtspflege und Socialpolitik, 1892. Stooss, Der Kampf gegen das
Verbrechen, 1894. Ztircher, Die neuen Horizonte im Strafrecht,
1892. Garraud, Le probleme moderne de la penalite, 1889. Prins,
Criminalite et repression, 1886.

Rikospolitiikka on se tiede, jonka tulisi vastata kysy-
mykseen, milloin yhteiskunnanvastainen teko on rangais-
tava, milloin ei, ja mikä rangaistus kulloinkin on tar-
koituksenmukainen. Ilman muuta on kuitenkin myön-
nettävä, että tämä tiede toistaiseksi on kovin häily-
vällä pohjalla. Klassillisen koulun on yhtä vähän kuin
nuorsaksalaisen onnistunut keksiä mitään syyllisyyden
mittakaavaa, jonka mukaan voitaisiin päättää, kuinka
rangaistava kukin rikoksentekijä kulloinkin on. Antro-
pologinen koulu ei ole voinut näyttää, onko rikoksen-
tekijöissä todella jokin biologinen erityislaatu ja mikä
tämä on, enempää kuin yhteiskunnallinen koulu on
onnistunut yrityksissään luokittaa rikoksentekijät ja
määrätä rangaistukset tämän luokituksen mukaan.
Helppo on tosin sanoa, että rangaistuksen tulee pe-
loittaa tilapäistä rikoksentekijää, parantaa vielä paran-
nettavissa oleva rikoksentekijä ja tehdä parantu-
maton yhteiskunnalle vaarattomaksi. Mutta yhtä helppo
on huomata, että tämä ryhmitys on liian abstraktinen ja
todelliselle elämälle vieras kelvataksensa käytännössä
rangaistuksen määräämisen perustaksi. Kuka on tila-
päinen rikoksentekijä ja kuka tavanomainen?1 Mistä
tiedämme kuka on parantumaton ja kuka vielä pa-
rannettavissa oleva rikoksentekijä?' Tähän tiede ei
vielä pysty antamaan vakuuttavaa vastausta. Ei ole vielä
selvitetty edes, onko lainkaan olemassa todella parantu-
mattomia rikoksentekijöitä, siis henkilöitä, joista var-
masti edeltäkäsin käy päättäminen, etteivät he koskaan
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voi parantua. Rikospolitiikasta ei näin ollen vielä voi sanoa
muuta kuin että se pyrkii tieteelliseen varmuuteen, mutta
ettei sillä vielä ole paljoakaan tieteellisesti taattua tar-
jottavana.

Rangaistus tähtää vaikutuksensa kahtaalle päin, ran-
gaistuun itseensä ja yleisöön yleensä. Toista tarkoitusta
ei sentähden rangaistusta määrättäessä saa pitää niin
yksipuolisesti silmällä, että toisen toteuttaminen siten
käy mahdottomaksi. Yhtä väärin kuin on yleisvai-
kutuksen tähden unohtaa erityisvaikutus, yhtä väärä
on päinvastainenkin menettely. Peloi tus järjestelmän val-
litessa rangaistavaa itseään usein katsottiin vain keinoksi
mahdollisimman voimakkaan yleis vaikutuksen aikaan-
saamiseksi. Hänen omaa kohtaloaan, mitä rangaistus
häneen vaikutti, ei kukaan ajatellut. Yksipuolisessa
parannusjärjestelmässä piilee vastakkainen vaara. Yhteis-
kunnan huolenpito rangaistusta kärsivistä tahi kärsi-
neistä saattaa mennä niin pitkälle, että tuo rangaistus
muuttuu pahasta hyväksi, jota ei yleensä vältetä, vaan
tavoitellaan. Rangaistuun itseensä tällaisella menet-
telyllä kyllä saattaa olla paljoa parempi vaikutus kuin
ankaralla kohtelulla, mutta rangaistuksen yleis-estävä
vaikutus siten taasen kokonaan häviää.

Rangaistuksen yleis-estävä tehtävä ja tarkoitus vaa-
tii, että rangaistus ei ole vastoin yhteiskunnassa vallitse-
vaa oikeuskäsitystä, sillä välttämätön edellytys rangais-
tukselle on, että sitä tukee yleinen oikeuskäsitys. Yleinen
oikeuskäsitys ei tosin ole kyllin varma kelvataksensa
rangaistuksen positiiviseksi mittakaavaksi, mutta oikeel-
lisuus aatteella (rättfärdighetsideen) on silti hyvin tärkeä
kielteinen tehtävä rangaistusta määrättäessä. Jokainen
rangaistus, joka on vastoin kansan oikeuskäsitystä, on
nimittäin ehdottomasti hylättävä, vaikka se muuten
saattaisi erityis-estävän vaikutuksensa puolesta olla kuin-
kakin hyvä. Tämä koskee sekä rangaistuksen laatua että
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sen määrääkin. Yleinen käsitys oikeasta ja väärästä ei
tosin vaadi mitään laadultaan tahi suuruudeltaan mää-
rättyä rangaistusta kustakin rikoksesta, mutta se nousee
heti vastaan, jos rangaistus toisessa tahi toisessa suhteessa
menee yli määrärajojen» Mitä mieltä esim. raipparangais-
tuksesta kasvatettavan ojennuskeinona oltaneenkin, täytyy
myöntää, ettei se ainakaan meillä soveltuisi yleiseksi
rangaistukseksi, koska sitä ei tukisi kansan oikeuskäsi-
tys. Yleisö paheksuisi sitä valitettavana raakuutena, ja
se saisi kansan silmissä ei rangaistuksen, vaan pikemmin
väkivallanteon luonteen. Niinikään esim. elinkautinen
vapauden menettäminen, jos kohta se epäilemättä oli-
sikin tehokkain keino parantumattomien rikoksenuusijain
hillitsemiseksi, ei soveltuisi käytettäväksi ainakaan vähäpä-
töisimpien rikosten vastavaikutukseksi, koska se taas
olisi vastoin yleistä oikeus käsitystä ja riistäisi rangais-
tukselta sen yleis-estävän vaikutuksen. Sen siveellisen
arvostelun, minkä teko yleisön puolelta saa osakseen,
tulee ainakin sen verran kuvastua rangaistuksessa, ettei
niiden välillä ole ilmeistä ristiriitaa. Aivan sama on asian
laita, jos rangaistus määrätään niin vähäiseksi, että se
loukkaa yleistä oikeuskäsitystä. Rangaistuksen asemesta
näkee yleisö sellaisessa toimenpiteessä jotakin nauretta-
vaa, jolla on kaikkea muuta kuin varoittava vaikutus.
Rangaistuksen yleis-estavä tarkoitus vaatii siis sanalla
sanoen, että rangaistuksen tulee olla ainakin sikäli yleisen
oikeuskäsityksen kanssa sopusoinnussa, ettei se suoranai-
sesti loukkaa sitä.

Toiselta puolen taas vaatii rangaistuksen erityis-estävä
tarkoitus, että sellainen rangaistus, joka on rangaistulle
itselleen vain vahingoksi eikä miksikään hyödyksi, eh-
dottomasti on hylättävä, vaikka se yksinomaan yleis-
estävänä toimenpiteenä saattaisikin olla paikallaan.
Rangaistuslaitos, josta rikoksentekijä lähtee huonom-
pana miehenä kuin mikä hän oli sinne tullessaan — tapah-
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tuma, joka ei käytännössä liene aivan harvinainen — ei
täytä tehtäväänsä.

Rangaistuksen yleis- ja erityis-estävän tehtävän
yhteensovittaminen ei ole mikään helppo asia. Tähän
vaikuttavat toiselta puolen käytännölliset vaikeudet, toi-
selta puolen periaatteelliset syyt. Jo kustannusten täh-
den yhteiskunta ei voi rikoksentekijöilleen hankkia tie-
toperäisesti ajateltavissa olevaa parasta mahdollista
rangaistusmenettelyä. Päävaikeus on kuitenkin siinä,
että rangaistuksen yleis- ja erityis-estävä tarkoitusperä,
kuten vastedes tulee näytettäväksi (vrt.siv.2H—213),ra-
kentuvat toisilleen vastakkaisille periaatteille. Mikä on
toiselle hyödyksi, haittaa sen vuoksi usein toista ja
päinvastoin. Vain yksi esimerkki tästä: Ken on istunut
vankilassa, on yhteiskunnan silmissä merkitty mies. Ei
ole epäilystäkään siitä, että tämä Kainin leima entisen
vangin otsassa melkoisesti vaikeuttaa hänen palaamis-
taan oikealle tielle ja että vankilan vaikutus rangaistuun
itseensä tässä suhteessa on suorastaan vahingollinen.
Mutta toiselta puolen on yhtä varmaa, että rangaistuslai-
toksen rangaistulle tuottama siveellinen tahra on vapaus-
rangaistuksen yleis-estävän vaikutuksen kulmakivi. Jollei
vankilassa istumista pidettäisi häpeällisenä, niin lakkaisi
nykyaikainen vapausrangaistus ja varsinkin lyhytaikainen
vapausrangaistus useimmille ihmisille olemasta mikään
kartettava paha. Vapausrangaistus ilman sitä kadottaisi
sanalla sanoen vaikutusvoimaisuutensa.

Jos yhteiskunnan ja rangaistavan edut siis useasti
poikkeavat toisistaan, käyvät ne ainakin yhdessä suh-
teessa yhteen. Niin toisen kuin toisenkin etu vaatii,
että ne tapaukset, joissa yleensä rangaistaan, ovat mah-
dollisimman vähälukuiset. Rangaistuksen vaikutusvoi-
maisuudelle ei ole hyväksi, että sitä käytetään kovin
paljon. Se, minkä näkee aina ja kaikkialla, menettää hel-
posti kaiken merkityksen yleisön silmissä. Ja se paha,
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minkä rangaistus rangaistavalle tuottaa, kohtaa ainakin
välillisesti, mutta useimmiten myöskin välittömästi sa-
malla yhteiskuntaakin* Niin hyvin rikoksentekijän kuin
yhteiskunnan etu vaatii sen vuoksi, että rangaistusta
käytetään mahdollisimman säästeliäästi.

Ehdotuksia tämän tarkoituksen saavuttamiseksi on
tehty miltei lukemattomia. Kauas tähtääviä, mutta var-
maankin vielä kypsymättömiä ovat ehdotukset, että
kaikki rangaistukset kokonaan poistettaisiin ja sijaan
asetettaisiin yhteiskunnallinen kasvatus* Enemmän huo-
miota ansaitsevat ehdotukset, että pienempiä rikko-
muksia ei aina seuraisi rangaistus, vaan sen sijaan käy-
tettäisiin muita keinoja, etenkin nykyistä ankaram-
paa vahingonkorvausvelvollisuutta, että rangaistuksen
sijasta nuoria (15—18-vuotiaita) rikoksentekijöitä var-
ten otettaisiin käytäntöön pakollinen suojeluskasvatus
ja että syyntakeisuuden ja syyntakeettomuuden rajalla
olevia henkilöitä varten rangaistuksen sijasta käytet-
täisiin heidän erityislaatuunsa todella sovellutettua, lää-
kintämenettelyn tapaista kohtelukeinoa. Niin Suomen
kuin muidenkin maiden rikoslaeissa on näitä vaati-
muksia vain osaksi otettu huomioon.

Kenties vieläkin tärkeämpiä ovat ne toimenpiteet,
jotka osaksi jo ovat eri maiden lainsäädännössä toteute-
tut, osaksi vasta ehdotuksina esitetyt rangaistuksen yleis-
ja erityis-estävän tehtävän saattamiseksi entistä pa-
rempaan keskinäiseen sopusointuun.

Tämmöisinä toimenpiteinä ovat ennen kaikkea mai-
nittavat ehdollinen tuomio, rauhanvakuus ja n. s. epä-
määräiset rangaistus tuomiot.

E h d o l l i n e n t u o m i o , joka yksityiskohdissa
on eri tapaan järjestetty eri maissa, perustuu kaikkialla
siihen ajatukseen, että henkilö, joka ensi kerran rikkoo,
varsinkin jos hänen rikoksensa on vähäpätöinen tahi tehty
erittäin lieventävien asianhaarain vallitessa, pikemmin
3 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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on pelastettavissa lopullisesti joutumasta rikollisuuden
tielle ankaralla varoituksella kuin sillä, että hänet saa-
tetaan lyhytaikaisen vankeusrangaistuksen ja kaikkien
siitä johtuvain vaarojen alaiseksi. Hänelle määrätään
sentähden rangaistus rikoksesta,J mutta samalla selite-
tään, että tätä rangaistusta ei panna täytäntöön, jos hän
määräajan käyttäytyy hyvin eikä tee uutta rikosta. Toi-
selta puolen mahdollisuus hyvällä käytöksellä saada
ensimmäinen hairahduksensa anteeksi ja toiselta puolen
kaksinkertainen rangaistus, joka uhkaa, jos hän uudestaan
rikkoo, on tietysti mitä voimakkain keino pidättämään
rikoksesta. Varsinkin jos rangaistuksen täytäntöön-
panon sikseenjättäminen, Sveitsin uuden rikoslakiehdo-
tuksen tavoin, voidaan tehdä riippuvaksi muistakin eh-
doista, kuten esim. siitä, että syytetty liittyy raittiusseu-
raan tahi muuttaa maalle terveellisempään ympäristöön
ja terveellisempään työhön y. m. s. —, saattaa tällaisella
ehdollisella tuomiolla olla hyvinkin tehokas erityis-estävä
vaikutus. Samalla näyttää toiselta puolen julkisen tuo-
mion muodossa lausuttu ankara varoitus tarjoavan riittä-
viä takeita ehdollisen tuomion yleis-estävästäkin voimasta.
Miten ehdollinen tuomio on Suomen oikeudessa järjestetty,
siitä tulee edempänä (siv. 197) puhe.

Samaten kuin ehdollinen tuomio on r a u h a n v a -
k u u s k i n alkujansa Englannista kotoisin. Se, joka
rikoksellaan on rikkonut julkisen rauhan, pääsee ran-
gaistuksesta asettamalla vakuuden siitä, ettei hän vast-
edes rikosta uusi. Vakuus asetetaan määräajaksi, jonka
kuluttua asettaja, jollei hän sillä välin ole rikostaan uusi-
nut, saa vakuuden takaisin. Jos hän taas tekee rikoksen
tuon määräajan kuluessa, niin vakuus menee valtiolle,
sittenkuin rikoksesta kärsinyt ensin on saanut korvauk-

1 Muutamissa maissa ei tällaisissa tapauksissa ollenkaan määrätä
rangaistusta, vaan jätetään itse tuomiokin riippuvaksi syyte-
tyn vastaisesta käytöksestä.
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sen vahingostaan, jollei hän voi saada sitä rikoksen-
tekijän muusta omaisuudesta. Vakuuden asettaa rikok-
sentekijän puolesta tavallisesti joku vankila- tahi muu
hyväntekeväisyys yhdistys, jotavastoin hän puolestaan
siten joutuu tämän yhdistyksen isäntävallan ja valvon-
nan alaiseksi ja on tämän johdosta velvollinen asuinpai-
kan, elinkeinon y, m, s. suhteen tarkoin noudattamaan
mitä yhdistys käskee, Rauhanvakuus tarjoaa täten sama-
ten kuin ehdollinen tuomiokin rikoksentekijälle mahdol-
lisuuden hyvällä käytöksellä pelastua kerran tekemänsä
hairahduksen turmiollisista seurauksista ja, eristäen hänet
vanhasta ympäristöstään, saattaa hänet tilaisuuteen
uusissa oloissa aloittamaan uuden elämän.

Aivan erityistä huomiota ansaitsevat e p ä m ä ä r ä i s e t
r a n g a i s t u s t u o m i o t . Kun rangaistus määrätään, on
tietysti vaikea edeltäpäin arvata, mitä ja miten se täytän-
töön pantuna tulee vaikuttamaan rangaistuun. Yhtä
mahdotonta kuin on edeltäkäsin määrätä, kuinka kauan
sairasta on pidettävä sairashuoneessa, yhtä mahdotonta on
edeltäkäsin arvata, kuinka pitkän ajan rangaistuksen
erityis-estävä tarkoitus tulee vaatimaan. Jos rangaistuk-
sella samoin kuin sairaanhoidolla olisi ainoana tehtävänä
vaikuttaa erityis-estävästi, olisi sen vuoksi luonnollisinta,
että rangaistustuomiot olisivat aivan epämääräiset. Sa-
moin kuin sairaan olo sairashuoneessa on riippuva taudin
kehityksestä, samaten voisi silloin antaa rangaistuksen
määrän olla riippuva sen vaikutuksesta rangaistuun.
Yhtä turha kuin olisi pitää rikollista kauemmin vankeu-
dessa, kuin mitä hänen tilansa vaatii, yhtä huonosti har-
kittua olisi päästää hänet vapaaksi, ennenkuin hänen
tilansa sen sallii. Rangaistuksen yleis-estävä tehtävä
vaikuttaa kuitenkin, ettei rangaistusajan pituutta aina-
kaan yleensä voida jättää aivan epämääräiseksi. Tämä tar-
koitus vaatii nimittäin, kuten yllä on osoitettu, rangais-
tuksen pysyttämistä määrätyissä rajoissa. Se ei tosin vaadi
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ehdottomasti määrättyä, mutta se ei toiselta puolen salli
rajattoman epämääräistäkään rangaistusta. Aivan epä-
määräisiä rangaistus tuomioita ei sen vuoksi olekaan mis-
sään maassa otettu käytäntöön. Äärimääräiset rangais-
tustuomiot sitävastoin merkitsevät kieltämättä tärkeää
edistysaskelta rangaistuksen erityis-estävän puolen kehi-
tyksessä ja ovat käytännössä toteutettavissa, jos kohta-
kin myönnettävä on, että on hyvin vaikea vankilassa päät-
tää, miten rangaistus vaikuttaa vangin, voisipa sanoa,
yhteiskunnalliseen terveydentilaan ja vankilassa tehty-
jen havaintojen perusteella ratkaista, milloin hänet yhteis-
kunnallisesti terveenä on päästettävä vapauteen.

7 §. Rikosoikeuden lähteet.

K i r j a l l i s u u t t a . Beling, Grundziige des Strafrechts, 1905,
Sama, Die Lehre vom Verbrechen, 1906. Binding,Handbuch, 1,1885.
v. Bar, Gesetz und Schuld in Strafrecht. Glaser, Handbuch des
Strafprozesses, I, 1883, II, 1885. Bierliog, Juristische Prinzipien-
lehre. Gnaeus Flavius (Hermann U. Kantorovvicz), Der Kampf
um die Rechtswissenschaf t. Rumpf, Gesetz und Richter, 1906.

»Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege poenali»
on periaate, jota valistusaikakaudesta lähtien on nouda-
tettu kaikissa sivistysmaissa. Suomen laissa ei tätä peri-
aatetta tosin missään lausuta julki, mutta siitä huolimatta
ei voi olla vähintäkään epäilystä siitä, että se meilläkin
on noudatettava. Rangaistus tuomio, joka ei perustuisi
kirjoitettuun lakiin, on meidän aikanamme sula mahdot-
tomuus. Tästä tehdään tavallisesti se johtopäätös, että
kirjoitettu laki on rikosoikeuden ainoa lähde. Rikosoikeu-
dellisia normeja eli sääntöjä ei sen mukaan olisi lainkaan
tavattavissa muualta kuin kirjoitetusta laista. Ainakin
mitä Suomen rikosoikeuteen tulee, on tämä johtopäätös
ehdottomasti väärä. Suomen rikoslaki ei nähtävästi edes
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tavoita sellaista täydellisyyttä, että se kelpaisi yksin-
omaiseksi rikosoikeuden lähteeksi. Päinvastoin on helppo
näyttää, että se vähän väliä viittaa ja vetoaa toiseen,
kaikille tutuksi olettamaansa lähteeseen, yleiseen oikeus-
käsitykseen. Niinpä esim. rikoslaki ei missään sanalla-
kaan mainitse, mitä loukatun oma suostumus vaikuttaa
teon rangaistavaisuuteen. Jos yksinomaan pidettäisiin
rikoslaista kiinni, joutuisi sen vuoksi 21 luvun 12 §:n mu-
kaan rangaistavaksi sekin, joka toisen omalla suostumuk-
sella on tavalla tahi toisella häntä ruumiillisesti vahingoit-
tanut, mikä ehdottomasti olisi sekä lain henkeä ja tarkoi-
tusta että yleistä oikeus käsitystä vastaan. Niinikään ei
rikoslaki sisällä mitään säännöksiä esim. vieraan vallan
lähetystöön kuuluvien henkilöiden rikosten rangaista-
vaisuudesta, ja siitä huolimatta ei varmaankaan kukaan
tahdo väittää, etteivät vieraan vallan lähettiläät Suomen-
kin oikeuden mukaan ole samanlaisessa poikkeusasemassa
kuin kaikkialla muualla. Kirjoitetun lain ohella on siis
yleiselle oikeuskäsitykselle ehdottomasti tunnustettava
rikosoikeuden lähteen arvo ja merkitys.

Näistä oikeuslähteistä on yleinen oikeuskäsitys lakiin
verraten primäärinen eli alkulähde. Ennen kirjoitettua
lakia oli kansan oikeuskäsitys ainoa lähde, josta lainkäyttö
saattoi ammentaa, ja vielä nytkin perustuu lain sitova
voima juuri yleiseen oikeuskäsitykseen, jonka ulkonainen
ilmaisu laki on. Tämän tähden saattaisi otaksua, että
yleinen oikeuskäsitys olisi alkulähteenä sekundääristä
eli myöhempää lähdettä, lakia tärkeämpikin ja että rat-
kaiseva sananvalta olisi edellisellä, silloin kun ne joutu-
vat ristiriitaan keskenään. Mutta laki on sisällykseltään
paljoa tarkemmin määrätty kuin yleinen oikeuskäsitys,
jota aina haittaa niin suuri epämääräisyys, ettei se enää
ainakaan nykyoloissa kelpaa yksinomaiseksi yhteiskun-
nassa noudatettavaksi ohjeeksi. Sen vuoksi tunnustetaan
kaikkialla lain sitova voima riippumatta siitä, onko se
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kussakin erityistapauksessa sopusoinnussa yleisen oikeus-
käsityksen kanssa vai eikö. Laki on toisin sanoen rikos-
oikeuden prinsip a alinen, ensisijainen, ja yleinen oikeus-
käsitys siihen verraten vain subsidiäärinen, toissijainen
lähde. Tämä ei koske yksin rikosoikeutta, vaan se pitää
paikkansa myöskin esim. siviilioikeuteen nähden, sillä
siviilioikeudessakaan ei yleisellä oikeuskäsityksellä ole ensi-
sijaisen oikeuslähteen luonnetta. Mutta rikosoikeudessa
rajoittaa yleisen oikeuskäsityksen oikeuslähteenä käyt-
tämistä, paitsi sen toissijainen luonne, vielä tuo äsken-
mainittu kaikkialla tunnustettu periaate, että rangaistus-
tuomion aina täytyy perustua kirjoitettuun lakiin. Yleinen
oikeuskäsitys ei siis saata täydentää kirjoitettua lakia
siten, että tuomari voisi siihen nojaten määrätä sellaisen
teon rangaistavaksi, jota laki ei julista rikokseksi. Tuo-
marinohjeen väite, että lakikirja ei luettele kaikkia rikok-
sia, oli oikea siihen aikaan, jolloin laki oli kasuistiseen,
erikoistapauksia luettelevaan muotoon puettu. Nykyjään,
kun rikoslait yleensä ovat systemaattisia, järjestelmäl-
lisiä, se ei enää pidä paikkaansa. Sillä yhtä ilmeistä kuin
on, että rikoslainsäädäntö ei tavoita sellaista täydellisyyttä,
että se sisältäisi kaikki rikosoikeudelliset säännökset, joita
tuomari toimessaan tarvitsee, yhtä selvää on toiselta puo-
len, että se rikosluetteloillaan ei tarkoita vain luetella joi-
takuita rangaistavia tekoja, vaan tahtoo määrätä, mitä
tekoja yleensä voidaan rangaista.

Rikoslainsäädäntö säätää, mikä on rangaistava, mikä
ei. Sitävastoin se ei luettele, mikä on lainmukaista, mikä
lainvastaista. Nullum crimen sine lege ei siis merkitse,
ettei olisi rankaisemattomia laittomia tekoja, vaan ainoas-
taan, että rikoslainsäädäntö yksin määrää rangaista-
vaisuuden ja rankaisemattomuuden rajat. Itse asiassa
rikoslaki ei ollenkaan säädä, mikä on kiellettyä ja mikä
käskettyä, vaan se ainoastaan edellyttää tällaisia kieltoja
ja käskyjä. Kun rikoslaki esim. sanoo: »Joka, surmaamisen
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aikomuksessa, vakain tuumin toiselta ottaa hengen, tuo-
mittakoon murhasta kuolemanrangaistukseen» j . n. e., niin
tällainen säännös tosin edellyttää toisen säännöksen, joka
kieltää murhan, mutta itse rikoslaki ei sitä sisällä. Ei sen
vuoksi ole tarkka lausetapa, kun sanotaan, että murha-
mies rikkoo rikoslain 21 luvun 1 §:ää vastaan, sillä tämä
lainpaikkahan oikeastaan vain säätää, miten murha-
mies on rangaistava, eivätkä sitä vastaan siis oikeastaan
voi rikkoa muut kuin ne viranomaiset, joiden puoleen laki
rankaisukäskyllään kääntyy. Tämä erotus rikoslain edel-
lyttämän ja rankaisusäännöksellään vahvistaman, ylei-
sesti noudatettavan oikeussäännön ja vain viranomaisten
puoleen kääntyvän rankaisukäskyn välillä on tärkeä pitää
mielessä, varsinkin kun on kysymys yleisen oikeuskäsityk-
sen merkityksestä rikosoikeuden lähteenä. On nimittäin
muistettava, että tuo yleinen oikeussääntö, joka määrää,
mikä on oikeuden mukaista ja mikä vastoin sitä, ei kuulu
rikosoikeuteen. Siihen ei sen vuoksi ulotu tuo puhtaasti
rikosoikeudellinen periaate nullum crimen sine lege, joka
rajoittaa yleisen oikeuskäsityksen käyttämistä rikosoikeu-
dellisena lähteenä. Se seikka, että joku teko esim. ei
sovellu mihinkään rikoslain pykälään, ei siis lainkaan
todista, että se on oikeudenmukainen, sillä kysymyk-
seen, mikä on oikeudenmukaista ja mikä oikeudenvas-
taista, on vastaus haettava ei yksin kirjoitetusta laista,
vaan tämän ohella, jos kohtakin toissijaisesti, myös ylei-
sestä oikeuskäsityksestä.

Yleisen oikeuskäsityksen epämääräisyyttä on usein
liioiteltu. On väitetty, että tuomari vedotessaan siihen
itse asiassa noudattaa vain omaa subjektiivista mielipidet-
tään. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Yleinen oikeus-
käsitys lain tulkitsemislahteena ei nimittäin käsitä
yleisön mielipidettä siitä, millainen lain tulisi olla, vaan
siitä, millainen laki todella on. Se koskee toisin sanoen
voimassaolevaa eikä laadittavaa lakia. Laadittavan lain
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suhteen käyvät mielipiteet todella usein niin hajalle, että
saattaa olla vaikea puhua mistään yleisestä käsityksestä,
mutta niin ei suinkaan ole, kun on kysymys siitä, mikä jo
on lakina. Vapauttaessaan kaikesta edesvastauksesta
sen, joka toisen suostumuksella tekee hänelle lievää pa-
hoinpitelyä käsittävän teon, tuomari — palataksemme
entiseen esimerkkiin — ei suinkaan vetoa omaan subjek-
tiiviseen käsitykseensä siitä, mitä lain tulisi tästä asiasta
sisältää, vaan vastaansanomattomasta yleiseen mielipi-
teeseen siitä, mitä voimassaoleva laki siitä säätää*

Yleinen käsitys siitä, mikä missäkin tapauksessa on
noudatettavaa oikeutta, ilmenee monella eri tavalla, ennen
kaikkea maantavassa, vakaantuneessa oikeuskäytännössä
ja osaksi myöskin oikeustieteen tuloksissa. Se seikka,
että lakia aina on tulkittu jollakin määrätyllä tavalla, ei
tietysti ehdottomasti todista tätä tulkitsemista oikeaksi,
mutta se on kuitenkin pidettävä hyvinkin luotettavana
aihetodistuksena siitä, Vähemmänarvoinen, jos kohta
ei sekään merkitystä vailla, on käytännön rinnalla tässä
suhteessa ainakin meidän maassamme oikeustiede.

Maantapa, käytäntö ja oikeustiede eivät siis ole rikos-
oikeuden lähteitä, sillä joka niihin nojautuu, hän nojau-
tuu itse asiassa yleiseen oikeuskäsitykseen ja vetoaa maan-
tapaan, käytäntöön tahi oikeustieteeseen vain todistuk-
sina tällaisen yleisen oikeuskäsityksen olemassaolosta.
Tuomari ei siis enemmän kuin tiedemieskään suinkaan
luo uutta lakia. Mutta toiselta puolen tuomarin teh-
tävä ei myöskään, ainakaan niissä maissa, joissa poh-
joismainen oikeus vallitsee, supistu vain kirjoitetun
lain tulkitsemiseen1. Hänen tulee päinvastoin kirjoi-
tetun lain tulkitsemisen ohella ja sen säätämissä rajoissa
ammentaa oikeuden toisestakin lähteestä ja tuomion

1 Vrt. mitä esim. Ruotsin ja Tanskan oikeuteen tulee
J. Hagströmer, Svensk Straffrätt, siv. 36, ja Torp, Den Danske
Strafferets almindelige Del, siv. 68.



41

muotoon pukea siitä saamansa säännöt* Hänen tulee
»löytää lakia»*

Kirjoitettu laki on yleiseen oikeuskäsitykseen verra-
ten sisällykseltään tarkemmin määrätty. Mutta erehdys
olisi uskoa, että epämääräisyys lain käytännöstä poistuisi,
jos kirjoitetulle laille yksin myönnettäisiin oikeuslähteen
arvo ja merkitys, sillä ei mitään lakia voi kirjoittaa niin
selväksi, ettei se antaisi sijaa eri tulkitsemisille» Tavalli-
sesti erotetaan kaksi eri tulkitsemistapaa» Toisten mie-
lestä ei tulkitsemisen tehtävä ole selvittää, mitä lain-
säätäjä todella on sanonut, vaan mitä hän on sanoillaan
tarkoittanut» Toisten mielestä taas ei lain tulkitsemisessa
ole asetuttava lainsäätäjän subjektiiviselle, vaan koko-
naan objektiiviselle kannalle ja siis otettava selko siitä,
mitä laki sisältää semmoisena kuin se on laadittu, katso-
matta siihen, mimmoiseksi laatijat kenties ovat tahto-
neet sen laatia» Jälkimmäinen mielipide on oikeampi» La-
kina on pidettävä se, minkä lainsäätäjä on lakina lausu-
nut. Mutta huomattava on, että tämä ei suinkaan sisällä
sitä, että lain sanamuoto kussakin erityisessä lainkoh-
dassa ehdottomasti sitoisi tulkitsijaa taikka että lain tar-
koitus aina saisi väistyä muodon tieltä. Laki on aina koko-
naisuutena tulkittava, se on kuten kaikki muutkin inhi-
milliset lausumat selitettävä omassa hengessään» Yksi-
tyistä lainkohtaa ei sen vuoksi koskaan saa tulkita niin,
että se tulee ristiriitaan lain yleisen hengen kanssa, vaik-
kakin sellainen tulkitseminen parhaiten tuntuisi sopivan
tuon lainkohdan kirjaimeen. Tuomarinohjeiden sään-
nös, että se »tekee lakia vastaan, joka tekee lain tarkoi-
tusta vastaan, vaikka hän näyttäisikin tekevän lain sano-
jen mukaan», pitää edelleenkin paikkansa. Kunkin lain-
kohdan sanat eivät lopullisesti ratkaise sen sisällystä,
vaan sen tekee lain tarkoitus semmoisena, kuin se on ha-
vaittavissa laista kokonaisuudessaan. Ratkaisevaa ei siis
ole, mitä lainsäätäjät kussakin erityisessä lainkohdassa
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ovat tarkoittaneet, vaan lain, koko oikeusjärjestyksen
tarkoitus ja henki. Yhtä vähäarvoiset kuin n. s, lainval-
mistelutyöt laintulkitsemisapukeinona tavallisesti ovat,
yhtä suurenarvoiset ovat semmoisina ennen kaikkia kul-
loinkin tulkittavissa laissa mutta myös oikeusjärjestyk-
sessä yleensä noudatetut yleiset periaatteet, mikäli ne
koskevat kulloinkin kysymyksessä olevaa seikkaa.

Suomessa julkaistiin lait rikoslain ilmestymisen aikaan
kolmella eri kielellä. Niin hyvin suomen- ja ruotsin- kuin
venäjänkielisetkin lakitekstit olivat alkuperäisinä ja siis
keskenänsä tasa-arvoisin a tulkitsemislähteinä pidettävät x.
Siitä huolimatta ei ole kiellettävissä, että rikoslain ruot-
sinkielinen asu itse asiassa on ainoa alkuperäinen, muut
tekstit sitävastoin vain parempia tahi huonompia kään-
nöksiä ruotsista, joten ainoana luotettavana lähteenä
täytyy pitää ruotsinkielistä rikoslain tekstiä.

Riitainen on kysymys siitä, voiko analoginen, yhden-
mukaisuuteen perustuva lain tulkitseminen tulla kysy-
mykseen rikosoikeudessa. Pohjoismaissa vastataan tähän
kysymykseen yleensä myöntävästi, muualla yleensä kiel-
tävästi. Jo edellä on huomautettu, että Suomen rikos-
laki ei tahdo olla ainoana oikeuslähteenä, vaan vetoaa
toiseenkin lähteeseen, yleiseen oikeuskäsitykseen. Yhden-
mukaisuus tulkin ta ei itse asiassa merkitse muuta, kuin
että tulkitsija nojautuu yleiseen oikeuskäsitykseen ja
vetoaa käyttämäänsä lainpaikkaan, ei pitäen sitä varsi-
naisena oikeuslähteenä, vaan todistuksena siitä, mikä
yleinen oikeuskäsitys ratkaistavana olevassa asiassa on.
Aivan samaten kuin vakaantunut käytäntö on mitä luo-
tettavin aihetodistus yleisestä oikeuskäsityksestä, niin
saattaa kirjoitetun lainkin jotakin asiaa koskevasta sään-
nöksestä usein hyvinkin suurella varmuudella päättää,
mikä yleinen oikeuskäsitys on jossakin toisessa saman-

Vrt. Aset. toukokuun 3 päivältä 1906.
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laisessa tahi samankaltaisessa asiassa, josta laki ei puhu.
Yhdenmukaisuustulkinta saattaa siis rikosoikeudessa tulla
kysymykseen, sikäli kuin yleistä oikeuskäsitystä, sen
mukaan mitä edellä on sanottu, voidaan käyttää rikos-
oikeudellisena oikeuslähteenä.

Rikoslaki ei ole mikään yleinen, kaikki rikokset käsit-
tävä laki. Asetuksessa rikoslain voimaanpanemisesta
rikoslakia tosin (nimikkeessä j a i §:ssä) sanotaan yleiseksi,
mutta siitä huolimatta juuri samasta lainkohdasta selviää,
ettei se itse asiassa olekaan yleinen. Mainitun asetuksen
i §:ssä sanotaan näet nimenomaan, että rikoslaki kumoaa
1734 vuoden lain Rikos- ja Rangaistuskaaren, mutta että
saman lain muissa kaarissa sekä erityisissä laeissa, ase-
tuksissa tahi uhkasakkokielloissa olevat rangaistusmää-
räykset lakkaavat olemasta voimassa ainoastaan mikäli
ne koskevat rikoksia, joista rikoslaissa on säädetty ran-
gaistus. Paitsi valtiopäiväjärjestyksessä, kirkkolaissa ja
merilaissa mainittuja rikoksia, joista voimaanpanoasetus
(2 §) määrää, että ne edelleenkin ovat näiden lakien eikä
rikoslain mukaan tuomittavat, sekä sotilaallisia rikoksia,
jotka taas tuomitaan sotaväen rikoslain mukaan, on sen
vuoksi koko joukko erityisiä rikoksia, joiden suhteen
rikoslaki kokonaan vaikenee ja joita koskevat säännök-
set ovat haettavat milloin mistäkin erityisestä asetuksesta.
Niitä rikoksia, joita rikoslaki käsittelee, sanotaan tavalli-
sesti y l e i s i k s i vastakohtana niille, jotka mainitaan eri-
tyisissä asetuksissa ja joita sen vuoksi nimitetään e r i-
k o i s r i k o k s i k s i . Mitään tarkalleen määrättyä
periaatetta eivät rikoslain laatijat tässä jaossa ole nou-
dattaneet, vaan näkyy usein pelkkä sattuma ratkaisseen,
mikä rikos on tullut rikoslakiin otetuksi, mikä taas jää-
nyt sen ulkopuolelle. Sääntönä, josta kuitenkin on hyvin-
kin paljon poikkeuksia, voisi kenties sanoa, että rikoslaki
käsittelee ne rikokset, joilla on katsottu olevan erikois-
rikoksiin verraten yleisempi merkitys.
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Rikoslain yhdeksässä ensimmäisessä luvussa (rikoslain
n, s. yleisessä osassa) olevat säännökset eivät kuitenkaan
koske vain niitä rikoksia, jotka rikoslaissa mainitaan, vaan
kaikkia rikoksia yleensä. Tämä on 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9
luvuista nimenomaan lausuttu rikoslain voimaanpano-
asetuksen 6 §:n 3 momentissa ja selviää muutenkin sekä
siitä, että rikoslain yleisessä osassa niin hyvin eri lukujen
nimikkeissä kuin niiden erityisissä pykälissäkin kauttaal-
taan käytetään sanamuotoa, joka käsittää koko rikos-
oikeuden, että myöskin ja erittäinkin 1 luvun 4 §:stä, 5
luvun 3 §:stä ja 8 luvun I §:stä, joissa suorin sanoin puhu-
taan muistakin kuin rikoslakiin sisältyvistä rikoksista»
Rikoslain 1 luvun suomenkielistä nimikettä haittaa juuri
tässä suhteessa epäselvyys, se kun puhuu Suomen rikos-
lain alaisista pro »Suomen rikosoikeuden alaisista», kuten
sanat ruotsalaisessa tekstissä kuuluvat» Suomalainen
nimike antaa helposti aihetta sellaiseen väärinkäsitykseen,
että 1 luku koskisi vain rikoslakia eikä koko rikos-
oikeutta yleensä* Näin ei ole kuitenkaan asian laita, vaan
tämä luku samaten kuin rikoslain muukin yleinen osa kos-
kee rikosoikeutta koko laajuudessaan.

8 §. Suomen rikosoikeuden sovelluttamisalue.

K i r j a l l i s u u t t a . Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes
nach Zeit, Raum und Personen, 1853. v. Bar, Das Internationale
Privat- und Strafrecht, 1862. v. Rohland, Das Internationale Straf-
recht, 1877» Lammasch, Auslieferungspflfcht und Asylrecht, 1877.
v.Martit^, Internationale RechtshilfeinStrafsachen, 1,1888, II, 1897»
Goos, Indledning til den Danske Strafferet, 1895. Sama, Den Danske
Strafferets almindelige Del, 1878. v. Lisst, Das Völkerrecht syste-
matisch dargestellt, igo5.Makarewicz, Das Wesen des Verbrechens,
1896. Harburger, Der strafrechtliche Begriff Inland, 1882.

Yhtä turhaa kuin olisi abstraktisen säännön avulla
koettaa kaikiksi ajoiksi määrätä esim., mitkä teot valtion
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aina tulee rangaista ja mitä tekoja se ei saa rangaista, tahi
kerta kaikkiaan määrätä valtion käytettävien rangais-
tusten laatua ja suuruutta, yhtä mahdoton on tuo var-
sinkin vanhemmassa tieteisopissa tavattava yritys samalla
tavalla määrätä valtion rankaisutoimen alueellisia rajoja.
Rangaistuksen oikeutus perustuu sen välttämättömyy-
teen. Mitä valtion yleensä tulee ja mitä se saa rangaista,
sen määrää, siis yksinomaan käytännöllinen tarve, ja sama
käytännöllinen tarve se määrää valtion rankaisuvallan
alueellisetkin rajat. Tämä tarve ei pysy muuttumatto-
mana, vaan muuttuu päivästä päivään. Entistä paljoa
vilkkaampi vuorovaikutus ja liikeyhteys eri valtioiden
välillä tekee, että rikoksen vaikutus nykyjään paljoa hel-
pommin kuin ennen tuntuu muissakin valtioissa kuin
siinä, jonka alueella, se on tehty, ja antaa siten valtioille
aihetta ulottaa rankaisutoimensa yhä ulommaksi omaa
aluettaan. Kaikki valtiot eivät myöskään ole samassa
asemassa tässä suhteessa. Maantieteellisestä asemasta,
väestön laadusta ynnä lukemattomista muista seikoista
saattaa johtua, että toinen valtio katsoo tarpeelliseksi
ulottaa rankaisutoimensa ulommaksi kuin toinen. Niin-
ikään on huomattava, että toisen rikoksen vaikutus ei
ulotu yhtä laajalle kuin toisen, ja että tarve tämän joh-
dosta saattaa vaatia, että valtio ulottaa rankaisutoimensa
ainoastaan joihinkin rikoksiin. Rajan takana tehty murha
tahi pankinryöstö saattaa aiheuttaa ankaroitakin toimen-
piteitä toisellakin puolen rajaa, jotavastoin naapurival-
takunnassa tehdyn pienemmän rikkomuksen rankaise-
minen tuottaisi enemmän vaivaa kuin hyötyä. Kuinka
kauas valtio ulottaa rankaisutoimensa,riippuu siis, kuten
sanottu, yksinomaan käytännöllisestä tarpeesta, ja huo-
mattava on, että tämän usein, milteipä säännöllisesti,
määräävät valtiolliset y. m. varsinaiselle rikosoikeudelle
vieraat näkökohdat.

Vaikka siis niillä säännöillä eli, kuten niitä yleensä
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nimitetään, periaatteilla, mitkä tieteisopissa tavallisesti
esitetään valtion rankaisualuetta määrättäessä noudatet-
taviksi, ei ole suurtakaan käytännöllistä merkitystä,
mainittakoon ne kuitenkin tässä:

a) A l u e p e r i a a t e , jonka mukaan kunkin val-
tion tulee rangaista ainoastaan omalla alueellaan tehdyt
rikokset;

b) A k t i i v i n e n h e n k i l ö p e r i a a t e e l i a 1 a-
m a i s p e r i a a t e , joka ulottaa valtion rankaisutoi-
men kaikkiin valtion omain alamaisten tekemiin rikok-
siin;

c) P a s s i i v i n e n h e n k i l ö p e r i a a t e e l i
r e a a l i p e r i a a t e , jonka mukaan valtion tulee ran-
gaista kaikki sitä itseään tahi sen alamaisia vastaan teh-
dyt rikokset; ja

d) U n i v e r s a a l i p e r i a a t e , joka ulottaa val-
tion rankaisutoimen kaikkialla tehtyihin rikoksiin yleensä.

Alueperiaate on, voisipa sanoa, se historiallinen lähtö-
kohta, josta kaikkien maiden säätönäiset lait ovat läh-
teneet, ja se esitetään usein vieläkin, siitä huolimatta,
että se jo kauan sitten on osoittautunut käytännössä
riittämättömäksi, ainoana oikeana, koska muka kunkin
itsenäisen valtion asia on rangaista omalla alueellaan
tehdyt rikokset muiden valtioiden niihin sekaantu-
matta. Puhumattakaan siitä, että on alueita, jotka eivät
kuulu millekään kansainvälisessä oikeudessa tunnuste-
tulle valtiolle, ja joilla siis kukin rankaisemattomasti
saisi tehdä mitä hyvänsä, on ennen kaikkea huomattava,
että alueperiaate tekee omasta maasta turvapaikan, johon
jokainen vaaratta voipi vetäytyä ulkomailla tekemiään
rikoksia pakoon. Oma maa ei nimittäin voi näitä rikok-
sia rangaista, ne kun ovat ulkopuolella sen aluetta tehdyt.
Se maa taas, jonka rajain sisällä rikokset on tehty, ei voisi
saada niiden tekijöitä haltuunsa eikä siis myöskään ran-
gaista heitä, koska vanhan kansainvälisessä oikeudessa
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aina noudatetun säännön mukaan ei mikään valtio saa
luovuttaa omia alamaisiaan toisen valtion rangaistaviksi.
Alueperiaate, jonka sisin ajatus on, että kukin valtio on
olemassa vain omia itsekkäitä tarkoituksiaan varten ja
muodostaa muusta maailmasta tarkasti suljetun piirin,
ei sanalla sanoen enää vastaa olevaisia oloja, joissa rikol-
lisuus päinvastoin on yhtä hyvin rajain takaa kuin niiden
sisäpuolelta uhkaavana vaarana ja sen vuoksi myöskin
on mikäli mahdollista kummallakin puolen rajaa torjut-
tava.

Alamaisuusperiaate perustuu, kuten jo nimestäkin voi
päättää, siihen ajatukseen, että jokainen kansalainen
ulkomaalla ollessaankin on oman maansa lakien alainen
ja rangaistuksen uhalla velvollinen tottelemaan niitä.
Tämän otaksumisen oikeutta voi kuitenkin hyvällä syyllä
epäillä. Meidän oikeuskäsitystämme tuskin vastaisi, jos
Suomen mies kotia tullessaan saisi rangaistuksen siitä, että
hän ulkomailla ollessaan maan tapaa noudattaen on rik-
konut jotakin siellä aivan tuntematonta ja tarpeetonta
oman maansa järjestyssääntöä. Sillä ei tietysti ole suin-
kaan tahdottu väittää, ettei olisi paljonkin tapauksia,
joissa oman maan todella tulee rangaista alamaisensa
ulkomailla tekemät rikokset. Ei ainoastaan silloin kun
rikos on kohdistunut omaa maata tahi omaa kansalaista
kohtaan, jolloin tämä oman maan rankaisemisvelvollisuus
on, voisipa sanoa, ilmeinen, vaan monesti muulloinkin saat-
taa oman maan etu vaatia, että sen alamaisen ulkomailla
tekemät rikokset rangaistaan omassa maassa. Murhamies,
joka ulkomailla murhan tehtyään pakenee omaan maa-
hansa, on sielläkin yleiselle turvallisuudelle vaarallinen
henkilö, jonka oman maan etu vaatii kiinni otettavaksi.
Valtioiden etu vaatii yhteistoimintaa. Jos oma maa jät-
täisi alamaisensa ulkomailla tekemän murhan rankaise-
matta, niin sekään puolestaan ei voisi samanlaisessa tapauk-
sessa vaatia naapurimaaltaan oikeusapua, ja seuraus
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olisi, että turvallisuus kummallakin puolen rajaa kärsisi*
Se seikka, että valtion rankaisutoimintaa ei tarvitse
ulottaa kaikkiin oman maanmiehen ulkomailla tekemiin
rikkomuksiin, todistaa kuitenkin vastaansanomattomasti,
että alamaisuusperiaate ei ole oikea. Jos syynä valtion
rankaisutoiminnan ulottamiseen oman maan miehen ulko-
maillakin tekemiin rikoksiin olisi se, että hän aina on
velvollinen tottelemaan omia lakejaan, niin vaatisi joh-
donmukaisuus, että tällainen tottelemattomuus aina ran-
gaistaisiin. Kun näin ei ole laita, voipi varmasti päättää,
että rankaisutoiminnan ulottamisessa yli valtion omien
rajojen on ollut toinen näkökohta määräämässä.

Ennen kaikkea on alamaisuusperiaatetta vastaan muis-
tutettava, ettei se yksin eikä edes alueperiaatteeseen
yhdistettynä riitä tyydyttämään käytännöllistä tarvetta.
Yksinään toteutettuna se jättäisi valtion kerrassaan liian
riippuvaksi muiden valtioiden hyvästä tahdosta. Kiina-
laiselle, joka Suomessa tekisi rikoksen, ei Suomen valtio
itse voisi tehdä mitään. Hänen rankaisemisensa riippuisi
yksinomaan kiinalaisista viranomaisista. Mutta alueperi-
aatteeseen yhdistettynäkin se jättää sijaa painaville muis-
tutuksille. Ulkomaalaista kohtaan, joka ulkomailla tekee
rikoksen toisen valtion alamaista vastaan, jättää alamai-
suusperiaate tämän valtion aivan voimattomaksi. Hänen
rankaisemisensa tulee yksinomaan riippumaan joko siitä
valtiosta, jossa rikos on tehty, tahi rikoksentekijän koti-
maasta. Nämä ovat kuitenkin sivullisia ja voivat häntä
rangaista, mutta voivat myöskin jättää hänet rankaise-
matta. Asianosainen itse sitävastoin, se valtio, jonka
alamaista on loukattu, ei voi mitään.

Tämän todella tuntuvan puutteen korjaa suojelus-
periaate, joka jättää jokaisen valtion omaksi asiaksi
itsensä ja alamaistensa suojelemisen rikollisilta hyök-
käyksiltä, katsomatta siihen, mistä maasta ja kenen
aloitteesta ne lähtevät. Ulkomaalaisen ulkomaillakin
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oman maan miestä vastaan tekemä rikos on suojelusperi-
aatteen mukaan omassa maassa rangaistava. Alue- ja ala-
maisuusperiaatteeseen yhdistettynä on suojelusperiaate
voittanut yhä enemmän alaa ja onkin osittain toteutettu
miltei kaikissa Euroopan uudemmissa rikoslaeissa.

Mutta yksin suojelusperiaatteen mukaan järjestetty
rankaisutoimikin on osoittautunut käytännössä riittämät-
tömäksi rikollisuuden kyllin tehokkaaseen vastustamiseen.
Liikeneuvojen yhäti parantuessa ovat eri valtioiden asuk-
kaat lähenemistään lähenneet toisiaan, ja seuraus on ollut,
että varsinkin ammattimainen rikollisuus sekin on muut-
tunut yhä yleismaailmallisemmaksi, ja vieläkin laajempi
yhteistoiminta eri valtioiden kesken rikollisuuden vastus-
tamiseksi on siten tullut polttavaksi päivänkysymykseksi.
Toiselta puolen on sama vilkas vuorovaikutus eri val-
tioiden kesken myöskin aikaansaanut, että erilaisuudet
eri kansojen oikeuskäsityksessä häviämistään häviävät
ja että erittäinkin juuri rikoslait kaikkialla ovat käyneet
yhä yhtäläisemmiksi, ja siten ne vaikeudet, joita erilai-
nen oikeuskäsitys ja erilaiset lait tähän asti ovat aikaan-
saaneet ja jotka nekin osaltaan ovat estäneet eri valtioita
olemasta täysin solidaarisia eli yhteisvastuullisia keskenään
tässä asiassa, nyt ovat melkoisesti pienentyneet. Seuraus
tästä on, että kaikissa maissa on havaittavana selvä pyrki-
mys ulottamaan valtion rankaisutointa vieläkin laajem-
malle, ainakin törkeimpäin rikosten suhteen asettumalla
universaaliperiaatteen kannalle. Tulevaisuuden historiaa
ei voi kukaan kirjoittaa. Senpä tähden ei myöskään voi
varmuudella sanoa, tuleeko universaaliperiaate koskaan
täydelleen toteutetuksi. Ainoa, minkä varmuudella voi
sanoa, on, ettei sitä vielä missään maassa ole edes yri-
tettykään. Mutta toiselta puolen on yhtä varmaa, että
kaikki uusimmat rikoslait osittain jo asettuvat tämän
periaatteen kannalle ja että kehitys yhä edelleenkin käypi
siihen suuntaan.

4 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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Suomen rikosoikeuden alaisia ovat rikoslain i luvun
mukaan

1) kaikki Suomessa tehdyt rikokset sekä ne rikokset,
jotka tehdään suomalaisessa laivassa sen ollessa aavalla
merellä, jollei tekijänä ole sellainen ulkomaalainen (ei
Suomen mies), jonka tuomitsemisesta on erittäin toisin
säädetty (R. L. i luv. i § i mom, ja 2 mom. c kohta
sekä 2 § l mom.); x

2) kaikki Venäjän valtakunnan ulkopuolella Venäjän
valtakuntaa tahi sen osaa taikka Suomen miestä tahi
muuta Venäjän valtakunnan alamaista vastaan tehdyt
rikokset (R. L. I luv. 1 § 2 mom» a kohta sekä 2 § 2 mom»); j a

3) Suomen miehen Venäjän valtakunnan ulkopuo-
lella tekemät rikokset, jotka tähtäävät korkeinta valtaa
vieraassa valtiossa tahi semmoiseen valtioon kuuluvan
alamaisen oikeuksia, jos valituksia syyllistä vastaan on
tullut hallitukselta tahi asianomistajalta vieraassa val-
tiossa (R. L. 1 luv. 1 §:n 2 mom. b kohta).

Tämän lisäksi säätää vielä K. Aset. 25 p:ltä helmikuuta
1895, että

4) jos joku, joka ei ole Suomen mies, ulkopuolella
Venäjän valtakunnan aluetta on toista vastaan, joka ei
myöskään ole Suomen mies, tehnyt semmoisen rikoksen,
josta hän Venäjän ja vieraan vallan välisen sopimuksen
mukaan on Venäjän valtakunnassa tuomittava, ja hän
sittemmin tavataan Suomessa, syytettäköön häntä Suo-
men oikeudessa ja sovellettakoon häneen Suomen lakia.

Poikkeuksena näistä säännöistä ovat
a) politiarikkomukset, jotka Venäjän valtakunnan

alueen ulkopuolella tehtyinä ovat Suomessa rangaistavat
ainoastaan jos siitä on erittäin säädetty laissa tahi sopi-
muskirjan kautta, joka on tehty Venäjän ja vieraan val-
lan välillä (R. L. 1 luv. 4 §);

b) virkarikkomukset, jotka maan palveluksessa oleva
on tehnyt, ne kun, olivatpa ne tehdyt Suomessa tahi Venä-
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jän valtakunnan alueen ulkopuolella, aina ovat Suomen
rikoslain alaiset (R. L. i luv. 3 §)•

Jos rikokseen kuuluva toiminta tapahtuu toisessa,
siihen kuuluva toiminnan seuraus sitävastoin toteutuu
toisessa paikassa, niin saattaa olla eri mieltä siitä,
missä rikos on katsottava tehdyksi. Yleisin lienee se
mielipide, että rikos on tehty siellä, missä itse toiminta-
kin. Toisissa maissa taasen katsotaan rikos tehdyksi
sekä toimintapaikassa että siinä, missä rikokseen kuuluva
toiminnan seuraus syntyy. Meillä sitävastoin on vakaan-
tuneen käytännön nojalla pidettävä sääntönä, että rikos
on tehty siellä, missä sen luonteeseen kuuluva toimin-
nan seuraus on syntynyt.

Mainittu sääntö pitää paikkansa osallisuus toimintoi-
hinkin nähden. Sekä avustajan että yllyttäjänkin rikos
on siis katsottava tehdyksi samassa paikassa kuin pää-
teko. Pitkitetyn rikoksen tekopaikkana on pidettävä
jokainen paikka, jossa pitkitetylle rikokselle ominainen
toimintaerän tulos on toteutunut, jatkuvan rikoksen
tekopaikkana taas jokainen paikka, johon rikoksen luon-
teeseen kuuluva toiminnan seuraus on ulottunut.

Aina ei ole helppo ratkaista, ketä vastaan rikos on tehty.
Se seikka, että joku kärsii vahinkoa rikoksen johdosta,
ei todista, että rikos on tehty häntä vastaan. Murhapol-
tosta esim. kärsii useimmissa tapauksissa vahinkoa
palovakuutuslaitos, mutta silti ei ole vähintäkään syytä
arvella, että rikos on sitä vastaan tehty. Sääntönä vei
pitää, että rikos on tehty sitä vastaan, jota sen ulkonai-
seen luonteeseen kuuluva loukkaus välittömästi kohtaa.

»Suomen mies» tarkoittaa Suomen kansalaista. Kysymys
ei ole siitä, mitä kansallisuutta rikoksentekijä on ollut
rikoksen tehdessään, vaan siitä, onko hän Suomen
kansalainen silloin kun syyte nostetaan. Se, joka
olematta Suomen mies on tehnyt rikoksen Suomen
ulkopuolella ja sen jälkeen saanut Suomen kansa-
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laisoikeuden, rangaistaan nimittäin lain nimenomaisen
säännöksen mukaan yhtäläisten perusteiden mukaan
kuin Suomen mies.

Politiarikoksia ovat ne rikokset, jotka mainitaan ri-
koslain 41, 42, 43 ja 44 luvussa sekä, vanhempaa lakia
tahi asetusta käytettäessä, jota rikoslaki ei ole kumon-
nut, ne rikokset, joista tällainen laki tahi asetus säätää
ainoastaan sakkoa taikka vankeutta enintään kuusi
kuukautta. (V. p. A. 5 § 3 kohta.)

Kuten näkyy, välttää rikoslaki »ulkomaa» ja »ulko-
maalainen» sanojen käyttämistä. Se puhuu toiselta puo-
len Suomessa ja toiselta puolen Venäjän valtakunnan
ulkopuolella tehdyistä rikoksista, ja Suomen miehen
vastakohtana se puhuu siitä, »joka ei ole Suomen mies».
Venäjä ja venäläiset eivät olleet ulkomaan ja ulkomaa-
laisten, mutta eivät myöskään kotimaan ja kotimaalais-
ten asemassa Suomeen ja suomalaisiin nähden, siinä syy
tähän kieltämättä teennäiseltä kuuluvaan sanamuotoon.

Mutta ei siinä kyllin, että rikoslain käyttämä sana-
muoto täten on tullut raskaaksi ja kankeaksi. Suhteemme
Venäjään vaikutti rikoslain asialliseenkin sisällykseen.
Rikoslaki jättää säätämättä mitään Venäjällä tehdyistä
rikoksista. Sen voimaan astuttuakin jäi sen vuoksi voi-
maan asetus 2 p:ltä kesäkuuta 1826, joka koski oikeu-
denkäyntijärjestystä Suomenmaan asu jämien Venäjällä
tahi Venäjän kuvernementtien asu jämien Suomessa teke-
miä rikoksia koskevissa asioissa ja sääsi, että tällaiset
rikokset olivat tekopaikan tuomioistuimen ja tekopai-
kalla voimassa olevan lain mukaan tuomittavat. Tämä
asetus ei kuitenkaan muuta kuin osaksi täyttänyt rikos-
lakiin siten jäänyttä aukkoa, määräyksiä kun koko-
naan puuttui ulkomaalaisen Venäjällä tekemistä rikok-
sista.

Suomen tultua itsenäiseksi maaksi ei Venäjä enem-
pää kuin venäläisetkään enää ole missään erikoisasemassa
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siihen tahi sen kansalaisiin nähden. Venäjällä tehtyihin
ja venäläisten tekemiin rikoksiin nähden on sen vuoksi
nyttemmin samoin kuin Venäjää tahi venäläistä vastaan
tehtyihin rikoksiin nähden voimassa mitä ulkomaalla
tehdyistä ja ulkomaalaisten tekemistä tahi ulkomaata
tai ulkomaalaista vastaan tehdyistä rikoksista on sää-
detty. Niinikään edellyttää ulkomailla tehdyn politia-
rikkomuksen rangaistavaisuus Suomen lain mukaan
(R. L.iluv. 4§), että Suomen (eikä siis Venäjän) ja vie-
raan vallan välillä on tehty sopimus siitä*

Siitä kysymyksestä, minkä maan rikoslain alainen
joku teko on, on erotettava kysymys, minkä maan rangais-
tus vallan alainen se on, sillä toisen ei ehdottomasti tar-
vitse seurata toisesta. Voisi ajatella, että esim. Suomen
laki säätäisi ulkomaalla tehdyn rikoksen rangaistavaksi
tekopaikassa voimassa olevan eikä siis Suomen rikoslain
mukaan. Silloin olisi tällainen teko Suomen rangaistus-
vallan, mutta ei Suomen rikoslain alainen. Tällaista sään-
nöstä ei kuitenkaan ole Suomen enemmän kuin minkään
muunkaan maan rikoslaissa, joten sääntönä jokaisessa
maassa on, että teko on sen maan rikoslain mukaan tuo-
mittava, jonka rangaistus vallan alainen se on. Sitävas-
toin säätävät useat rikoslait, että tuomioistuimen, sovel-
luttaessaan oman maan lakia ulkomailla tehtyyn rikok-
seen, tulee ottaa huomioon tekopaikassakin voimassa
oleva laki, joko siten, että teosta ei saa määrätä suurem-
paa rangaistusta, kuin mitä siitä voisi tulla tekopaikan
oikeuden mukaan, taikka siten, että tekoa ei voida ran-
gaista, ellei se tekopaikankin oikeuden mukaan ole ran-
gaistava y. m. s. Suomen rikoslaki ei sisällä mitään täl-
laisia säännöksiä, vaan ulkomailla tehdyn teon ran-
gaistavaisuus samoin kuin rikosta seuraavan rangaistuk-
sen määräkin on aina arvosteltava yksinomaan Suomen
oikeuden mukaan. Ainoastaan siinä tapauksessa, että
rikoksesta syytetty on osaksi tahi kokonaan kärsinyt
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siitä rangaistuksen tuomion mukaan, jonka on antanut
vieraan valtion oikeus, voidaan kärsitty rangaistus har-
kinnan mukaan joko lukea pois Suomessa tuomittavasta
rangaistuksesta tahi muutamilla rajoituksilla pitää hänen
rikoksensa rangaistuksena (R. L. i luv* 5 §)•

9 §. Henkilöt, jotka eivät ole rikoslain alaiset.

K i r j a l l i s u u t t a , v. Frisch, Die Verantwortlichkeit der
Monarchen und höchsten Magistrate, 1904. Finger, Lehrbuch des
Deutschen Strafrechts. v. Muralt, Die parlamentarische Immunität
in Deutschland und der Schvveiz, 1902. v. Bar, Redefreiheit der
Mitglieder gesetzgebender Versammlungen, 1868. Beling, Die Straf-
rechtliche Bedeutung der Exterritorialität. Laband, Staatsrecht,
1895. Schwedler, Parlamentarische Rechtsverletzungen nach Deut-
schem Reichsrecht, 1898.

Muutamat henkilöt ovat kokonaan valtion rangaistus-
vallan ulkopuolella, ollen siten poikkeuksena edellä esi-
tetyistä rikoslain rankaisualuetta koskevista säännöistä»

Suomen rikoslain alaisia eivät ole:
1) V i e r a i d e n v a l t i o i d e n h a l l i t s i j a t ,

t a s a v a l t a i n p r e s i d e n t i t j a m u u t v a l -
t i o n p ä ä m i e h e t perheineen ja seurueineen sekä
paavi seurueineen*

2) V i e r a a n v a l t i o n s o t a j o u k o t , jotka
oleskelevat Suomen alueella, ja v i e r a a t s o t a - j a
m u u t v a l t i o l a i v a t , jotka ovat Suomen sata-
massa tahi vesistössä.

3) V i e r a i d e n v a l t i o i d e n s e k ä p a a -
v i n l ä h e t t i l ä ä t perheineen, virkamiehineen ja
palvelijoineen.

Valtion rangaistusvallan alainen, mut ta poikkeusase-
massa on k a n s a n e d u s t a j a , jota ei ilman edus-
kunnan suostumusta saa panna syytteeseen eikä vangita
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hänen lausumiensa mielipiteiden tahi asiain käsittelyssä
noudattamansa menettelyn tähden eikä valtiopäiväin
aikana vangita rikoksesta, ellei tuomioistuin ole määrän-
nyt häntä vangittavaksi taikka häntä tavata verekseltä
rikoksesta, josta ei voi tulla vähempää rangaistusta kuin
kuusi kuukautta vankeutta» (V, J. n ja 12 §•)

Kaikkien näiden henkilöiden rankaisemattomuus on
laadultaan puhtaasti persoonallista, mieskohtaista. Se
ei poista heidän tekojensa oikeudenvastaisuutta eikä tee
rankaisemattomiksi muita, jotka ottavat osaa heidän
tekoihinsa. (R. L. 5 luv. 4 §)•

Venäläisen sotaväen sekä kreikkalais-venäläisen hen-
gellisen säädyn jäsenten erikoisasema, josta Rikoslain
V. p.A. 2 § 2 mom* sekä K. A. 18 p:ltä helmikuuta 1816
ja K. A. 25 £>:ltä marraskuuta 1826 puhuvat, on katsot-
tava lakanneeksi Suomen tultua itsenäiseksi valtioksi.

10 §. Milloin tehtyihin rikoksiin rikosoikeuden
säännöt ovat sovellutettavat.

K i r j a l l i s u u t t a . Berner, Wirkungskreis des Strafge-
setzes nach Zeit, Rauni und Personen, 1853. Binding, Die Normen
und ihre Ubertretung, 1,1872,11, i877.Lassalle, System der erwor-
benen Rechte, 1880. Vosberg, Uber die Ruckwirkung des Straf-
gesetzes, 1898. Regelsberger, Riickwirkung der Gesetze (Holtzen-
dorffs Handlexikon).

Kysymys siitä, milloin uusi rikoslaki astuu voimaan,
ei ole laadultaan rikosoikeudellinen. Rikoslait eivät nimit-
täin, mitä niiden voimaanastumiseen tulee, eroa muista
laeista, vaan noudatetaan tässä kohden samoja periaat-
teita kaikkiin lakeihin nähden. Voimassaoleva rikosla-
kimme oli alkujansa joulukuun 19 päivänä 1889 annetussa
rikoslain voimaanpanoasetuksessa määrätty astuvaksi voi-
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maan tammikuun i päivänä 1891. Sitävastoin sanotaan
julistuskirjassa huhtikuun 2 päivältä 1894, jolla väliin-
tullut voimaanastumisen toistaiseksilykkäys vihdoin lo-
petettiin, että rikoslaki siihen tehtyine muutoksineen
heti (julkaisemisen tapahduttua) oli astuva voimaan.

Rikosoikeudellinen laadultaan on sitävastoin kysy-
mys siitä, mikä vaikutus uuden rikoslain voimaanastu-
misella on, eli toisin sanoen, mihin tekoihin voimaan-
astunut rikoslaki on sovellutettava. Uusi laki kumoaa aina,
katsomatta siihen, onko tämä nimenomaan siinä sanottu
vai ei, samaa asiaa koskevan vanhan lain. On sen vuoksi
aivan selvää, että uusi rikoslaki on sovellutettava kaikkiin
voimaanastumisen jälkeen tehtyihin rikoksiin. Riitainen
on kysymys vain niistä rikoksista, jotka ovat tehdyt
vanhan lain aikana, mutta joutuvat tuomittaviksi uuden
lain astuttua voimaan.

Rikos on Suomessa vakaantuneen käytännön nojalla
katsottava tehdyksi silloin, kun sen ulkonaiseen luontee-
seen kuuluva seuraus syntyy, eikä, kuten yleinen mieli-
pide useimmissa muissa maissa on, silloin kun rikollinen
toiminta tapahtuu. Jo ennen on huomautettu, että rikos
aina katsotaan tehdyksi siinä, missä sen luonteeseen
kuuluva seuraus syntyy. Tämä on epäilemättä antanut
aihetta meidän muissa maissa vallitsevasta poikkeavaan
käsitykseemme rikoksen tekoajastakin. Jos kerran, kun
on kysymys siitä, missä jokin rikos on tehty, panee
pääpainon teon tulokseen eikä itse toimintaan, niin vaa-
tii johdonmukaisuus asettumaan samalle kannalle rikok-
sen tekoaikaan nähden, sillä vastakkainen käsitys veisi sii-
hen kieltämättä outoon lopputulokseen, että rikos olisi
tehty jo ennen kuin vielä on tietoa siitä, missä se on tehty.
Osallisuustoimintojen sekä pitkitetyn ja jatkuvan rikok-
sen tekohetkestä pitää mutatis mutandis paikkansa, mitä
edellä on sanottu näiden rikosten tekopaikasta. Avunanto
ja yllytys ovat siis katsottavat tapahtuneiksi silloin kun
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avunannon edistämän ja yllytyksen aiheuttaman rikoksen
ulkonaiseen luonteeseen kuuluva seuraus syntyy, pitki-
tetty rikos taas joka kerta, kun sille ominainen toiminta-
erän tulos on toteutunut, ja jatkuva rikos koko sinä
aikana, minkä sen ulkonaiseen luonteeseen kuuluva seu-
raus on kestänyt.

Siihen kysymykseen, kumpaako lakia on käytettävä
rikoksiin, jotka ovat tehdyt vanhemman lain ollessa voi-
massa, mutta joista ennen uuden lain voimaanastumista
ei ole annettu lainvoimaista tuomiota, ei meidän rikos-
lakimme anna mitään vastausta, se kun ainoastaan sää-
tää, että tällaisessa tapauksessa on käytettävä lievempää
lakia. Jos molemmat lait ovat yhtä lievät, jää
sen vuoksi tuomarin asiaksi oikeustieteen yleisten
periaatteiden mukaan ratkaista, kumpaako lakia hänen
tulee käyttää* Tieteisopissa vallitsevana voinee pitää
sitä mielipidettä, että rikokseen yleensä on sovellutettava
se laki, jonka voimassaoloaikana rikos on tehty, ja että
uuden, lievemmän lain käyttäminen siihen on pidettävä
tosin hyväksyttävänä, mutta laki tieteellisesti tuskin
perusteltavissa olevaan kohtuuteen nojautuvana poik-
keuksena tästä säännöstä (v. Liszt). Siitä huolimatta ei
tätä mielipidettä voitane pitää oikeana. On muistettava,
että, kuten edellä esitettiin, rikos ei käsitä rikoslain, vaan
sen takana olevan ja rikoslain muuttuessa useimmiten
aivan muuttumattomana pysyvän oikeussäännön rikko-
mista ja että rikoslaki ainoastaan asianomaisten viran-
omaisten noudatettavaksi säätää, miten sääntöä rikko-
neeseen nähden on meneteltävä. Rangaistus taas ei ole
mikään ehdottomaan välttämättömyyteen perustuva ri-
koksen seuraus, vaan toimenpide, jolla yhteiskunta ta-
voittelee määrättyjä tarkoitusperiä. Jos kerran yhteis-
kunta muuttaa rikoslain, siis rangaistusmääräyksensä,
niin on tämä todistus siitä, että se ainakin luulee uusilla
rangaistuksilla paremmin kuin vanhoilla saavuttavansa
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nämä tarkoitusperänsä, ja luonnollista on sen vuoksi,
että käytetään uutta lakia, jolla on toivottavissa parem-
pia tuloksia kuin vanhalla. Kaikissa maissa tavattava
järjestys, ettei mitään tekoa saa jäljestäpäin voimaanastu-
neen lain mukaan rangaista, ellei se ollut rangaistava
teko tilaisuudessakin vallinneen lain mukaan, eikä ran-
gaista kovemmin kuin tekotilaisuudessa vallinnut laki
sääsi, on kyllä hyvin harkittu, mutta ei todista mitään
sitä sääntöä vastaan, että uusi rikoslaki yleensä on käy-
tettävä ennen sen voimaanastumistakin tehtyihin tekoi-
hin. Laki ei ole mikään ehdottoman oikeellisuuden ilmaisu,
vaan sen sisällys on riippuva yhteiskunnassa vallitsevain
eturyhmäin mielipiteistä ja voimasuhteista. Nämä voima-
suhteet muuttuvat tavan takaa ja lain sisällys niiden
mukana. Jos uudelle rikoslaille annettaisiin taannehtiva
vaikutus niissäkin tapauksissa, joissa se on vanhaa lakia
ankarampi taikka joissa se rangaistavaksi julistaa sem-
moista, minkä vanha laki jätti rankaisematta, niin olisi
vaara tarjona, että voimasuhteiden muuttuessa yhteis-
kunnassa voimaan päässyt yhteiskuntaluokka voisi uuden
rikoslain avulla mielin määrin rangaista vastustajiensa
entisiä, vanhan lain voimassaoloaikana tehtyjä ja sen
mukaan kenties aivan rankaisematta jätettäviä tekoja.
Sääntönä on siis pidettävä, että tuomitsemistilaisuudessa
vallitsevaa lakia yleensä on käytettävä ennen sen voimaan-
astumistakin tehtyihin rikoksiin, mikäli se ei johda tuo-
mitulle ankarampiin tuloksiin kuin rikoksia tehtäessä
vallinnut laki.

Tämän säännön avulla on ratkaistava sekin tieteis-
opissa yhtä paljon pohdittu kuin käytännössä harvoin
sattuva tapaus, että tekotilaisuuden ja tuomi tsemis tilai-
suuden välisenä aikana on vallinnut vielä kolmaskin rikos-
laki. Tämänkin tapauksen tahtovat useat oikeusoppineet
ratkaista siten, että lievintä lakia aina olisi käytettävä.
Vaikeata lienee kuitenkin riittävästi perustella, miksi
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rikokseen olisi sovellutettava laki, joka ei ole ollut voi-
massa silloin, kun teko tehtiin, eikä ole voimassa silloin,
kun teosta tuomitaan. Oikeana on sen vuoksi pidettävä,
että tässäkin tapauksessa tarkoitustaan parhaiten vastaa-
vaksi katsottavaa ja siis uusinta lakia on käytettävä, jol-
lei se johda ankarampaan rangaistukseen kuin tekotilai-
suudessa vallinnut laki, jossa tapauksessa taas tätä on
käytettävä.

Lievempi laki ei aina ole se, joka sisältää pienemmät
rangaistusmäärät, vielä vähemmin se, jonka korkein
rangaistusmäärä on toisen korkeinta rangaistusmäärää
alhaisempi. Lain ankaruutta ei nimittäin ole arvosteltava
in abstracto, vaan in concreto, ja lievempänä pidettävä
on se laki, jonka mukaan ratkaistavana olevassa tapauk-
sessa, lain kaikki siihen soveltuvat säännökset lukuun-
ottaen, tullaan syytetylle suotuisampiin tuloksiin. Jos
esim. rikos on toisen lain mukaan vanhentunut, toisen
mukaan sitävastoin vielä rangaistavissa, niin on edellinen
laki pidettävä lievempänä, katsomatta siihen, että sen
tuosta rikoksesta yleensä säätämä rangaistus kenties on
toisen säätämää ankarampi. Sitävastoin rangaistus ei
saa perustua osaksi toiseen ja osaksi toiseen lakiin, vaan
on aina jompaakumpaa lakia yksin käytettävä. Niinpä
esim. ei saa samaan rikokseen sovelluttaa toisen lain lie-
vempiä rangaistusmääräyksiä ja toisen lain syytetylle
suotuisampia vanhentumista koskevia säännöksiä. Rikos-
ten yhteensattuessa taas, jolloin yleistä lajia oleva ran-
gaistus on kustakin rikoksesta määrättävä (vrt. R. L.
7 luk. 3 §), on samaten huomattava, että kuhunkin rikok-
seen on käytettävä sitä lakia, joka niin hyvin rangaistus-
määräyksiä kuin rangaistusten yhdistämistä silmällä
pitäen on katsottava lievemmäksi. Se seikka, että useam-
mat rikokset yhtäaikaa joutuvat oikeuden käsiteltäviksi,
ei nimittäin estä niihin sovelluttamasta eri lakeja. Mutta
toiselta puolen ei tällöinkään saa yhdistellä eri lakeja
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niin, että esim. toisen lain mukaan säädettyjä rangais-
tuksia voisi yhdistää toisen lain rangaistusten yhdistä-
mistä koskevien sääntöjen mukaan.

Sääntö lievemmän rikoslain taannehtivasta vaiku-
tuksesta pitää paikkansa silloinkin, kun uusi rikoslaki
jättää kerrassaan rankaisematta teon, jota aikaisempi
laki rankaisi, mutta ainoastaan mikäli uusi laki todella
on osoituksena siitä, että se arvostelu, minkä tuo teko van-
hassa laissa sai osakseen yhteiskunnan puolelta, on muut-
tunut. Kaikki jonkun teon rangaistavaisuuden muutok-
set eivät kuitenkaan johdu siitä, että yhteiskunta olisi
korjannut entisen arvostelunsa tuosta teosta. Jos esim.
nälänhädän aikana viljanvienti rangaistuksen uhalla kiel-
letään joksikin ajaksi, niin on selvää, että yhteiskunta
tuon määräajan loputtuakin ja viljakaupan jälleen tultua
vapaaksi aivan samalla tavoin kuin sitä ennen arvoste-
lee kiellon aikana tapahtunutta viljanvientiä. Kiellon
lakkaaminen merkitsee vain, ettei yhteiskunta enää katso
olevan syytä kieltää viljanvientiä, mutta ei suinkaan sitä,
ettei se katsoisi olevan syytä rangaista niitä, jotka har-
joittivat viljanvientiä siihen aikaan, jolloin yhteiskun-
nalla vielä oli aihetta kieltää se. Kiellon aikana tapahtu-
nut viljanvienti pysyy sen vuoksi rangaistavana kiellon
loputtuakin. Niinikään ei esim. tullimaksun poistaminen
jostakin tavarasta tee sitä ennen tapahtunutta tullikaval-
lusta rankaisemattomaksi j . n. e.

Suomen oikeuden tätä koskevat säännökset sisälty-
vät voimaanpanoasetuksen 3—7 ja 17 §:iin. Jo edellä on
huomautettu, että säätönäinen oikeutemme ei ratkaise
kysymystä, kumpaako, tekotilaisuudessa vaiko tuomiotilai-
suudessa voimassa olevaa lakia on käytettävä, vaan ra-
joittuu säätämään, että lievempää lakia on sovellutettava.
Lain valmistelutöiden nojalla on luultu voitavan päättää *

1 Vrt, Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 477.
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rikoslain periaatteelliseksi kannaksi, että tekotilaisuu-
dessa vallitsevaa lakia on käytettävä. Kieltämätön tosi-
asia on, että niin hyvin 1875 vuoden kuin 1884 vuodenkin
rikosl a kiehdo tukset olivat tällä kannalla. Siitä huolimatta
voidaan hyvillä syillä epäillä, onko tämä otaksuminen,
mitä rikoslakiin tulee, oikea. Sillä ei ainoastaan rangais-
tusten täytäntöönpanoonkaan myöskin siihen kysymyk-
seen nähden, minkälaatuisia rangaistuksia on käytettävä
ennen rikoslain voima an as tumistakin tehtyihin rikok-
siin, on voimaanpanoasetus, kuten sen 4, 5 ja 6§:stä sel-
viää, ilmeisesti päinvastaisella kannalla. Ja mahdoton
olisi ymmärtää, miksi rikoslaki, kun on kysymys rangais-
tuksen suuruudesta, olisi asettunut toiselle kannalle kuin
millä se kieltämättömäsi on rangaistuksen laatuun näh-
den, huolimatta siitä, että ratio legis kummassakin kysy-
myksessä on aivan sama. Kun siis voimaanpanoasetuk-
sen 3 §:n käyttämä sanamuoto yhtä hyvin sallii toisen
kuin toisenkin tulkitsemisen, sen 4, 5 ja 6 § sitävastoin
antavat tuomitsemistilaisuudessa voimassa olevalle laille
ratkaisevan merkityksen, niin ei ole mitään syytä tulkita
3 §:ääkään toisella tavalla, semminkin kun tällainen asian
järjestäminen, sen mukaan mitä edellä on esitetty, on
pidettävä periaatteellisestikin oikeampana.

11 §. Rikoksentekijäin luovutus (ekstraditsioni).

K i r j a l l i s u u t t a , v. Martitz, Internationale Rechtshilfe
in Strafsachen. v. Liszt, Völkerrecht. Mettgenberg, Die Attentats-
klausel im Deutschen Auslieferungsrecht, 1906.

Samat syyt, jotka, kuten edellä on esitetty, saatta-
vat eri valtiot laajentamaan kukin omaa rankaisuval-
taansa alueellisten rajojensa ulkopuolellekin, vaikuttavat
myöskin, että niiden yhä useammin on pakko rikosoikeu-
dellisella alalla turvautua toinen toisensa apuun. Rikolli-



62

suus on kaikille valtioille yhteinen vaara, jonka torjumi-
seksi niiltä vaaditaan yhteisiä toimenpiteitä. Tämän
kansainvälisen oikeusavun tärkeimpiä puolia on rikok-
sentekijän luovuttaminen toiselle valtiolle* Tuomitessaan
rikoksentekijän jostakin rikoksesta, vaikkapa tämä olisi-
kin tehty vieraassa valtiossa tahi vierasta valtiota vastaan,
valtio harjoittaa aina omaa lainkäyttöään. Luovuttaes-
saan rikoksentekijän toiselle valtiolle rangaistavaksi val-
tio sitävastoin ei harjoita lainkäyttöä, vaan auttaa toista
tämän lainkäytössä. Se on toisen eikä sen oma rangais-
tusvaade, joka on kysymyksessä ja jonka toteuttamiseen
valtio tahtoo myötävaikuttaa* Kysymys rikoksentekijäin
luovuttamisesta ei sen vuoksi kuulu rikos-, vaan kansain-
väliseen oikeuteen. Siihen tärkeään tehtävään nähden,
mikä kansainvälisellä oikeusavulla on, niin kauan kuin
eri valtiot, kuten vielä nykyjään poikkeuksettomasi on
laita, alueellisesti rajoittavat rankaisuv alt ansa, ei kysy-
mystä rikoksentekijäin luovuttamisesta kuitenkaan koko-
naan voida sivuuttaa rikosoikeudellisessak aan esityksessä.

Toisissa maissa on kysymys valtion oikeudesta ja
velvollisuudesta rikoksentekijäin luovuttamiseen järjes-
tetty lailla ja sen perustuksella tehdyillä sopimuksilla, toi-
sissa taas yksinomaan muiden valtioiden kanssa teh-
dyillä sopimuksilla. Sopimuksenkaan puutetta ei kuiten-
kaan katsota ehdottomaksi esteeksi rikoksentekijän luo-
vuttamiselle, vaan valtio voi, jollei sen oma oikeus estä,
luovuttaa rikoksentekijän sellaisellekin valtiolle, jonka
kanssa se ei ole tehnyt mitään sopimusta. Niinpä on
Belgiassa, Hollannissa, Englannissa, Sveitsissä ja muu-
tamissa muissa maissa olemassa laki rikoksentekijäin luo-
vuttamisesta. Toisissa maissa, esim. Saksassa, sitävastoin
tyydytään pelkkiin sopimuksiin, jopa joskus luovutetaan
ilman sopimustakin.

Se maa, jonka lakia rikoksentekijäin luovuttamisesta
yleensä pidetään parhaana, on Belgia. Belgian oikeus
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ei ainoastaan ole ollut muille maille mallina tässä suh-
teessa, vaan sitä pidetään vielä nytkin usein esim, sopi-
muksia tulkittaessa ratkaisevana. Belgian ensimmäinen
rikoksentekijäin luovuttamista koskeva laki oli vuodelta
1833, toinen vuodelta 1868 ja kolmas, joka järjesti asiat
nykyiselle kannalleen, vuodelta 1874* Yleiset periaat-
teet, joita Belgiassa noudatetaan, ovat seuraavat:

1) Rikoksentekijäin luovuttamisen järjestävät toi-
selta puolen laki ja toiselta puolen sopimukset, jotka jäl-
kimmäiset aina on tehtävä vastavuoroisuuden poh-
jalla.

2) Omia alamaisia ei luovuteta, vaan ainoastaan
ulkomaalaisia, joita syytetään tahi jotka ovat tuomitut
heitä vaativan valtion alueella tehdyistä rikoksista.

3) Jos teko on tehty vaativan valtion alueen ulkopuo-
lella, voidaan tekijä luovuttaa ainoastaan, jos sama teko
ulkopuolella Belgian aluetta tehtynäkin on Belgian rikos-
lain alainen.

4) Luovutus supistuu niihin rikoksiin, jotka laissa
nimenomaan luetellaan, eikä se varsinkaan saa tulla kysy-
mykseen valtiollisista rikoksista eikä rikoksista, jotka
ovat valtiollisten rikosten kanssa yhteydessä (delit con-
nexe), kuitenkin siten, että valtiollisena rikoksena tahi
sellaisen yhteydessä olevana ei ole pidettävä väkivaltaa
vieraan hallituksen päämiestä tahi hänen perheensä jä-
seniä vastaan, kun tämä väkivalta käsittää joko mur-
han, tapon tahi myrkyttämisen (n. s. v ä k i v a l t a -
l i s ä m ä ä r ä y s ) 1 .

Mitä vihdoin itseluovuttamismenettelyyn tulee, nouda-
tetaan Belgiassa sitä tapaa, että oikeusviranomainen antaa

1 »Ne sera pas repute delit politique, ni fait connexe a un sem-
blable delit, Tattentat contre la personne du chef d'un gouverne-
ment etranger ou contre celle d'un membre de s a famille, lorsque
cet attentat constitue le fait, soit du meurtre, soit d'assassinat, soit
d'empoisonnement.»
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lausuntonsa ja hallintoviranomainen sen jälkeen ratkaisee
asian.

Näitä Belgian oikeuden periaatteita vastaan on tehty
monta muistutusta, ja käytännössäkin niistä usein poi-
ketaan. Äsken jo viitattiin siihen, että kenties useim-
missa Euroopan maissa rikoksentekijäin luovutus tapah-
tuu yksinomaan sopimusten eikä siis lain nojalla. Kaikki
maat eivät tunnusta sitäkään periaatetta, että vastavuo-
roisuus vaativan ja luovuttavan valtion välillä olisi luo-
vutuksen välttämätön edellytys. Englanti ei myöskään,
enemmän kuin Amerikan Yhdysvallat, myönnä, ettei val-
tio saisi luovuttaa omia alamaisiaan, jota periaatetta vas-
taan tieteisopillakin on ollut monta painavaa muistutusta.
Niinikään on tieteisopissa moitittu sitä laajaa turva-
paikkaoikeutta, minkä Belgian oikeus suopi n. s. valtiol-
lisille rikoksentekijöille. Varsinkaan ennen vuotta 1856,
jolloin Belgian lakiin lisättiin n. s. väkivaltalisämää-
räys, ei tältä muistutukselta voitu kieltää oikeutusta.
Mutta sen jälkeenkin on Belgian oikeudesta väitetty,
että sen käsitys valtiollisista rikoksista on liian laaja1 ja
siten johtaa valtioiden turvallisuudelle vaaralliseen turva-
paikkaoikeuteen. Tästä asiasta ollaan kuitenkin eri mieltä.
Englanti, Sveitsi ja Italia esim. päinvastoin eivät ole suos-
tuneet muiden valtioiden kanssa tekemiinsä sopimuksiin
ottamaan edes tuota lisämääräystäkään, koska katsovat
sen liian venyväksi ja pelkäävät, että se voisi johtaa
turvapaikkaoikeuden liialliseen supistamiseen.

Suomen tähänastisesta valtiollisesta asemasta on joh-
tunut, että rikoksentekijäin luovutus samaten kuin kaikki
muutkin toimenpiteet, joihin Venäjä kansainvälisen oi-

1 Belgian laki ei määrittele valtiollista rikosta. Tavallisesti
pidetään semmoisina kaikki tahalliset, valtion olemassaoloa ja
turvallisuutta, valtion päämiestä ja sen kansalaisten valtiollisia
oikeuksia vastaan tähdätyt rikokset. (Vrt. Prins, Science Penale
et Droit Positif, 1899, siv. 89—96.)
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keuden mukaan on ryhtynyt muita valtioita kohtaan,
on ollut Venäjän yksinään järjestettävänä ja että ne
sopimukset, jotka Venäjän valtakunta siitä on tehnyt,
ilman muuta ovat olleet Suomeakin sitovat. Sen jälkeen
kuin Suomesta on tullut itsenäinen valtio, eivät nämä
sopimukset tietysti enää sido Suomea. Toistaiseksi ei
Suomessa siis ole olemassa lakia enempää kuin sopi-
muksiakaan rikoksentekijäin luovuttamisesta.

Suomen rikosoikeuden oppikirja.



YLEINEN OSA.

I KIRJA.

RIKOKSESTA.

12 §. Rikoskäsitteestä yleensä.

K i r j a l l i s u u t t a . Hälschner, Das gemeine Deutsche Straf-
recht, L v. Bar, DieGrundlagen des Strafrechts, 1869. Binding, Nor-
men, L v. Liszt, Die Grenzgebiete zwischen Privatrecht und S tr af-
recht, 1889. Sama, Die Deliktsobligationen im System des biirger-
lichen Gesetzbuchs, 1898. Liepmann, Einleitung in das Strafrecht,
1900. Merkel, Kriminalistische Abhandlungen, I, 1867* Ihering,
Zweck im Recht, I. Goos, Indledning til den Danske Strafferet,
Sama, Den Danske Strafferets almindelige Del. Makarewicz, Das
Wesen des Verbrechens, 1896. Janka, DieGrundlagen der Strafschuld,
1885* Thyren, Straffrättens allmänna grunder, 1907.

Rikos on teko, josta voimassaolevan lain mukaan
seuraa rangaistus. Mikä teko on rikos ja mikä ei, riip-
puu siis kulloinkin voimassaolevasta laista. Laki ei
ole oman itsensä tarkoitus, vaan se on laadittu ja nouda-
tettavaksi säädetty yhteiselämän järjestämiseksi ihmis-
ten kesken. Kulloinkin voimassaoleva laki ja sen
säännökset eri tekojen rangaistavaisuudesta riippuvat
taasen vuorostaan kulloinkin vallitsevista biologi-
sista, fyysillisistä ja yhteiskunnallisista olosuhteista.
Jokaisella aikakaudella, jokaisella rodulla ja jokaisella
ilmanalalla, sanalla sanoen jokaisella yhteiskunnalla on
sen vuoksi omat rikoksensa. Lasten heitteillepano esim.,
joka muinaisessa Kreikassa ja Roomassa oli sallittu, on
meidän aikanamme törkeä rikos, ja nykyjään kammoa-
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mamme verikosto oli vielä maakuntalakien mukaan
useassa tapauksessa pyhä velvollisuus.

On koetettu toiselta puolen löytää niin sanottu luon-
nollinen rikos, siis määritellä ne teot, jotka aina ja kaikkialla
olisivat olleet rangaistavat, toiselta puolen taas ylei-
sellä säännöllä määrätä kaikkien rangaistavain tekojen
yhteiset tunnusmerkit, ne aineelliset eroavaisuudet, jotka
erottavat rikokset kaikista muista yhteiskunnanvastai-
sista, mutta silti rankaisematta jätetyistä teoista. Molem-
mat yritykset ovat onnistuneet yhtä huonosti.

Garofalo, joka ensimmäisenä esitti opin luonnollisesta
rikoksesta, katsoi sille oleelliseksi tunnusmerkiksi, että se
tekijässään osoitti myötätuntoisuuden (pitie) ja rehellisyy-
den (probite) puutetta. Tämä oppi on saanut paljon moitti-
vaa arvostelua osakseen. Ja vaikka täytyykin myöntää, että
tämä arvostelu ei ainaole ollut täysin oikeutettua, niin ei voi
toiselta puolen kieltää sitäkään, että Garofalon määritelmä
ei osaa oikeaan. Lasten heitteillepano, edelläesitettyyn
esimerkkiin palataksemme, jo yksin osoittaa, kuinka ääret-
tömästi myötätuntoisuuden vaatimukset eriävät toisis-
taan eri kansoissa ja eri aikakausina. Eri aikakaudet, eri
rodut ja eri yhteiskunnat eroavat sanalla sanoen niin suu-
resti toisistaan, että lienee mahdoton löytää mitään kai-
kille näille yhteistä mittakaavaa, jonka mukaan kysymys
jonkin teon rikollisuudesta voitaisiin ratkaista.

Paljoa enemmän vaivaa on tuottanut, mutta kuten sa-
nottu silti aivan yhtä huonosti onnistunut on varsinkin van-
hemmissa oppikirjoissa tavallinen yritys määrätä rankaise-
matta jätettävän ja rangaistavan väärän välistä rajaa.
Puhumattakaan eri aikojen ja eri kansojen tässä kohden
toisistaan kerrassaan eroavasta käsityksestä on helposti
havaittavissa, että yksin nekin teot, jotka jossakin yhteis-
kunnassa jonakin määrättynä aikana ovat rangaistavat,
poikkeavat siksi suuresti toisistaan, että mitään kaikille
näille yhteistä ja luonteenomaista tuskin lienee löydettä-
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vissä. Erityisesti on huomattavaa, että rangaistavat teot
eivät suinkaan, kuten joskus näkee väitettävän, eroa ran-
kaisematta jäävistä suuremman vaarallisuutensa, siveelli-
sen hylättävämmyytensä tahi suuremman yhteiskunnan-
vastaisuutensa puolesta. Rankaisematta jäävä välipuheen,
esim. suuren hankintasopimuksen, tahallinen rikkominen
saattaa usein olla koko yhteiskunnalle turmiollisempi, siis
asosiaalisempi, siveellisesti hylättävämpi ja sekä louka-
tulle että hänen ympäristölleenkin vaarallisempi kuin jokin
vähäpätöinen politiarikkomus, joka rangaistaan. Missä
tapauksissa rangaistusta käytetään ja on käytettävä ja
missä ei, määrää sanalla sanoen yksinomaan käytännöl-
linen tarve ja mahdollisuus rangaistuksen avulla päästä
kysymyksessä olevaan tekoon käsiksi.

Kun jokin teko leimatsan rikokseksi, merkitsee tämä
aina kaksinaista arvostelua yhteiskunnan taholta. Toi-
selta puolen sitä, että sen käsittämä teko semmoisenaan
on yhteiskunnanvastainen, että se yhteiskunnalle merkit-
see jotakin reaalista pahaa (rikoksen reaalinen merkitys).
Toiselta puolen sitä, että se luetaan tekijälleen syyksi, että
se on tekijälleen karakteristinen, luonteenomainen,sellai-
nen, että se, samalla kuin se itsessään on paha, todistaa
tekijänsäkin mieleltään yhteiskunnanvastaiseksi, toisin
sanoen että teko on yhteiskunnanvastaisen mielen symp-
tomina tekijässään (rikoksen symptom-aattinen merki-
tys).

Teko saattaa itsessään olla paha todistamatta.tekijäs-
sään pahuutta (esim. mielisairaan tekemä tuhotyö). Sel-
lainen teko ei koskaan ole rikos. Toiselta puolen ei jokai-
sen teon, joka tekijässään osoittaa yhteiskunnanvastaista
mieltä, välttämättömästi tarvitse olla semmoisenaan
lainvastainen, vaan yhteiskunnanvastainen mielenlaatu
saattaa ilmetä sellaisissakin teoissa, jotka eivät ole lain-
vastaisia (esim. kelvoton yritys). Sellainen teko ei myös-
kään ole rikos.
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Rikos on siis lainvastainen, tekijässään syyllisyyttä
todistava (syyntakeiselle tekijälleen syyksi luettava) teko,
joka yhteiskunnassa kulloinkin vallitsevan käsityksen
mukaan on katsottu tarkoituksenmukaiseksi laissa julistaa
rangaistavaksi.

13 §. Rikosten ryhmitys.

K i r j a l l i s u u t t a . Meyer, Bedeutung und Wert der Drei-
teilung der strafbaren Handlungen, 1891. Udkast til almindelig
borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge, II, Motiven, siv. 7—9.
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung,
VI, siv. 263, VIII, siv. 323.

Ranskan code penale'in antamaa esikuvaa seura-
ten jaetaan rikokset useimmissa rikoslaeissa kolmeen
eri luokkaan niistä seuraavan rangaistuksen mukaan,
nimittäin s u u r e m p i i n r i k o k s i i n (crimes), p i e -
n e m p i i n r i k o k s i i n (delits) ja r i k k o m u k s i i n
(contraventions). Muutamat uudemmat rikoslait, kuten
esim. Italian rikoslaki ja Norjan rikoslaki, samaten kuin
Sveitsin uusi rikoslain ehdotus, ovat luopuneet tästä kol-
mijaosta, jakaen rikokset kahteen luokkaan, rikoksiin ja
rikkomuksiin. Suomen oikeus ei tunne mitään sellaista
rikosten jakoa.

Jako, joka sitävastoin ei ole Suomenkaan oikeudelle
vieras ja joka on yhteydessä edellämainitun kahtiajaon
kanssa, an rikosten jako v a r s i n a i s i i n r i k o k s i i n
ja p o l i t i a r i k k o m u k s i i n . Rikoslaki ei tosin
ollenkaan mainitse sanaa politiarikkomus, mutta useista
sen säännöksistä, kuten esim. 1 luvun 4 §:stä, 5 luvun
3 §:stä, 8 luvun 1 §:n 5 kohdasta ja 16 luvun 20 §:stä, näkyy
selvästi, että rikoslain laatijatkin ovat ajatelleet, että
ne rikokset, jotka mainitaan 41, 42, 43 ja 44 luvussa, sekä
niihin verrattavat rikokset muodostavat erityisen, muista



70

rikoksista oleellisesti poikkeavan lajin. Tieteisopissa on
esitetty useita eri mielipiteitä tavallisten rikosten ja poli-
tiarikkomusten välisestä oleellisesta erosta. Parhaiten
perusteltuna voitaneen pitää sitä ajatusta, että varsinai-
seen rikokseen kuuluu, että oikeuden suojaama etu todella
on tullut loukatuksi tahi ainakin joutunut konkreettisen
vaaran alaiseksi, kun sitävastoin politiarikkomuksille
ominaista on, että ne käsittävät yleisen vaarallisuutensa
tähden konkreettisesti vaarattominakin rangaistuksen
uhalla kiellettyjä tekoja. Mitä tästä erosta, ar veit aneenkin,
on varmaa, että Suomen rikoslaki ei ole noudattanut
tällaista rikosten jakoa. Sillä toiselta puolen käsitellään
preventiivi- eli ennakkoestävien sääntöjen rikkomisia
muuallakin kuin vain rikoslain neljässä viimeisessä luvussa
(vrt. esim. 34 luvun 12 §:n 3, 4 ja 6 mom.), ja toiselta
puolen taas sisältävät rikoslain neljä viimeistä lukua,
erittäinkin 41 ja 43 luku, säännöksiä muistakin rikoksista
kuin pelkistä ennakkoestävien sääntöjen rikkomisista.
Yleensä tuskin lienee luultavaa, että rikoslain laatijat ryh-
mitellessään rikoslain 41, 42, 43 ja 44 luvussa mainitut
ja niihin verrattavat rikokset eri rikosluokaksi ovat nou-
dattaneet mitään varmaa periaatetta. Kuinka pieni mer-
kitys rikosten jaolla varsinaisiin rikoksiin ja politia-
rikkomuksiin Suomen oikeudessa on, selviää lopuksi siitä-
kin, ettei niiden välillä itse oikeudenkäyntimenette-
lyssäkään tehdä mitään eroa, niinkuin muualla on ta-
vallista.

14 §. Rikos inhimillisenä tekona.

K i r j a l l i s u u t t a . Radbruch, Der Handlungsbegriff in
seiner Bedeutung ftir das Strafrechtssystem, 1904. Zitelmann, Irrtum
und Rechtsgeschäft, 1879.M. E.Mayer, Die schuldhafte Handlung
und ihre Arten im Strafrecht, 1901. Bierling, Juristische Prinzipien-
lehre, III, 1905. v. Bar, Die LehrevomKausalzusammenhange, 1871.
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v. Buri,Kausalität, 1873» Sama, Die Kausalität und ihre strafrecht-
lichen Beziehungen. Birkmeyer, Uber Ursachenbegriff und Kausal-
zusammenhang im Strafrecht, 1885* Thyren, Abhandlungen aus
dem Strafrecht und der Rechtsphilosophie, I, 1894. M. Riimelin,
Die Verwendung der Kausalbegriffe im Straf- und Civilirecht, 1900.
Radbruch, Die Lehre von der adäquaten Verursachung, 1902.
v. Rohland, Die strafbare Unterlassung, 1887. Sama, Die Kausal-
lehre des Strafrechts, 1903. Landsberg, Die Kommissivdelikte durch
Unterlassung im Deutschen Strafrecht, 1890. P. Merkel, Begehung
durch Unterlassung, 1895. Redslob, Die kriminelle Unterlassung,
1906. Hafter, Die Delikts- und Straffähigkeit der Personenverbände,
1903. Meyer, Die juristischen PersonennachDeutschem Reichsrecht,
1901. Gierke, Deutsches Privatrecht, I, 1895. v. Amira, Tierstrafen
und Tierprozesse, 1891» Beling, Die Lehre vom Verbrechen, 1906.
Garraud, Precis de droit criminel, 1892. GarQon, Code penal
annote par E. Garcon, 1904. Forsman, Om skadeständ i brottmäl,
1893.

Rikos on inhimillinen teko. Teko on ihmisen tahdosta
johtuva ulkonaisessa maailmassa ilmiävän muutoksen
aikaansaaminen tahi estämättä jättäminen. Ainoastaan
sitä toimintaa tahi toimettomuutta, sanalla sanoen sitä
menettelyä sanotaan teoksi, joka on ihmisen tahtoma
eikä riipu mistään pakosta, vaan jonka ihmisen omat
mielteet määräävät. Joka esim. taudinkohtauksen joh-
dosta kaatuu kadulle ja kaatuessaan särkee puodinikku-
nan, ei tee mitään tekoa, yhtä vähän kuin sekään, joka
väkisin tungetaan toisen ovesta sisään, aukaisee ovea.
Jokaiseen tekoon kuuluu siis toiselta puolen ruumiillinen
toiminta tahi toimettomuus ja toiselta puolen se tietoi-
suuden toimiminen, jota sanotaan tahtomiseksi.

Mitä ihminen tahtoo, riippuu kahdesta tekijästä, ulkoa-
päin tulevasta vaikutteesta ja ihmisen omasta erityis-
laadusta, sen vastavaikutuksesta tuohon ulkoapäin tule-
vaan vaikutukseen. Sama vaikutin ei vaikuta kaikkiin
samalla tavalla, sillä eri ihmiset ovat laadultaan erilaisia.
Toiselta puolen kaikki ihmiset eivät ole samojen vaikut-
timien alaiset, vaan riippuvaiset eri olosuhteista.
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Jokaiseen tekoon kuuluu ulkonainen seuraus, ulko-
naisessa maailmassa tapahtunut muutos. Tämä seuraus
voi olla kaukaisempi tahi läheisempi* Se voi olla selvästi
itse toiminnasta erotettavissa, kuten esim» kuolettami-
sessa tikarinisku ja sen jälkeen tapahtuva kuolema, se
voi yhtyä itse toimintaan, kuten esim, solvauksessa, mutta
kokonaan puuttua se ei voi. Seurauksen täytyy toisin
sanoen aina olla jollakin tavoin aistillisesti havaittavissa.

Erimielisyyttä vallitsee tieteisopissa siitä, onko vain
itse toiminta tahi toimettomuus vaiko myös tekoon kuu-
luva seuraus tekijän tahtoma. Useimmissa tapauksissa
käsittää tahtominen niin toisen kuin toisenkin. Selvintä
lienee kuitenkin rajoittaa tahtominen vain itse toimintaan
tahi toimettomuuteen eikä ulottaa sitä teon seurauksiin.

Seurauksen tulee olla toiminnan aikaansaama. Niiden
välillä täytyy olla kausaaliyhteyttä, syysuhdetta. Tästä
johtuu, että toiminnan täytyy olla ainakin yhtenä edelly-
tyksenä seurauksen syntymiselle. Jos seuraus siis olisi
ollut sama, vaikk'ei koko toimintaa olisi ollutkaan, niin
seuraus ei ole toiminnan aikaansaama. Jos esim, toinen
kuolettamisen aikomuksessa antaa toiselle myrkkyä ja
tämä heti sen jälkeen kuolee tapaturmaisesta pyssynlau-
kauksesta, niin kuolema ei ole' seuraus myrkyttämi-
sestä. Toiselta puolen on yhtä selvää, että toiminta ei voi
olla minkään seurauksen ainoana edellytyksenä, vaan
jokainen tapahtuma on tulos lukemattomista eri edelly-
tyksistä, jotka vuorostaan riippuvat edellytyksistään ja
nämä taas edellytyksistään j , n, e. loppumattomiin. Koko
maailma ja kaikki, mitä siinä tapahtuu, on jatkuva toi-
sistaan johtuvain syiden ja seurausten sarja. Jonkin seu-
rauksen syy (sanan ontologisessa merkityksessä) ei ih-
mistoiminta siis koskaan saata olla. Se on ja pysyy aina
vain yhtenä lukemattomien muiden edellytysten joukossa.

Oikeustieteessä ei kuitenkaan ole kysymys syysuh-
teesta sanan ontologisessa merkityksessä. Kaikki tie-
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dämme, että jollei isää olisi ollut, niin ei olisi poikaakaan,
ja että isä ja isoisä, hänen isänsä j . n. e. kaikkien alku-
isään asti siis ontologisesti katsoen ovat syysuhteessa
pojan tekoihin, mutta siitä huolimatta emme oikeus-
tieteessä enempää kuin käytännössäkään »tunnusta» tätä
syysuhdetta. Ihminen ei nimittäin käytännössä tunnusta
syysuhdetta laajemmalti kuin mikäli hän voi itse sitä
seurata.

Kun kysyy syytä johonkin tapahtumaan, niin kukaan
ei pidä tämän konkreettisen tapahtuman kaikkia ominai-
suuksia, sen oikeudellisia, siveellisiä, yhteiskunnallisia,
esteettisiä y. m. puolia mielessään, vaan jokainen muo-
dostaa itselleen siitä määrätyn mielikuvan, joka käsittää
ainoastaan jonkun tai joitakuita sen puolia, jasanoo syyksi
vain niitä edellytyksiä, jotka ovat vaikuttaneet juuri hänen
mielessään pitämäänsä puoleen asiata, erottaen pois kaikki
muut edellytykset asiaan vaikuttamattomina. Täten käy
mahdolliseksi loppumattomasta edellytysten sarjasta va-
lita joku tahi joitakuita ja nimittää niitä syiksi erotuk-
seksi muista, tuon konkreettisen tapahtuman syntyyn
tietysti kyllä yhtä välttämättömistä edellytyksistä.

Rikosoikeudessa käännetään huomio siihen, että tapah-
tuma on oikeudenloukkaus, ja syitä siihen haettaessa
valitaan sen vuoksi ainoastaan ne edellytykset/jotka vai-
kuttavat juuri tähän ominaisuuteen. Pojan pahoihin töi-
hin, kun niitä katsotaan konkreettisina ilmiöinä, on isä
kyllä aina myötävaikuttavana edellytyksenä, mutta oikeu-
denloukkauksina ne ovat tavallisesti pojan yksin aikaan-
saamat. Jos joku näkee toista ammuttavan ja pelastaak-
seen hänet kaataa hänet kumoon niin, että hän siitä louk-
kaantuu, on tuo ruumiillinen loukkaus niinikään kyllä
kaatajankin aikaansaama, mutta oikeudenloukkaukseen
on ampuj a yksin syynä. Kausaalisuus- eli syyopista voimme
siis tehdä sen oikeustieteelle varsin tärkeän johtopäätök-
sen, että teko, joka ei vaikuta niihin tapahtuman ominai-
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suuksiin, jotka tekevät sen oikeudenloukkaukseksi, on
oikeudellista merkitystä vailla, mitä tähän oikeuden-
loukkaukseen tulee. Sitävastoin kausaalisuusoppi ei tie-
tysti voi antaa vastausta kysymykseen, onko teko, joka
vaikuttaa näihin tapahtuman ominaisuuksiin, oikeuden-
mukainen vai oi keudenv as täinen. Se tieto on saatavissa
ainoastaan oikeuslähteistä.

Tähän asti on pidetty silmällä etupäässä positiivista,
suoranaista toimintaa. Teko saattaa kuitenkin, kuten
edellä huomautettiin, esiintyä myös ihmisen tahtomana
toimettomuutena eli laiminlyöntinä. Laiminlyönti on
seurauksen tahdottu estämättä-jättäminen. Milloin lai-
minlyönti on oikeudenmukainen, milloin oi keudenv as täi-
nen eli toisin sanoen, milloin ihminen lain mukaan on vel-
vollinen estämään jonkin seuraamukseni Vastaus tähän
kysymykseen ei taaskaan ole kausaalisuusopista, vaan
oikeuslähteistä haettava. Ainoastaan sen verran voimme
laiminlyönninkin oikeudenvastaisuudesta kausaalisuus-
opin nojalla päättää, että laiminlyönti, joka ei vaikuta
tapahtuman oikeudenloukkausominaisuuksiin, ei voi olla
tähän oikeudenloukkaukseen nähden kielletty, vaikka
se vaikuttaisikin samaan tapahtumaan, kun sitä katso-
taan konkreettisena ilmiönä.

Rikoksentekijänä voi olla ainoastaan ihminen. Koko
oikeusjärjestys koskee yksinomaan ihmisiä. Eläimille
se ei perusta mitään oikeuksia enempää kuin velvolli-
suuksiakaan. Elukka, joka luvattomasti on päästetty
toisen viljavainiolle vahinkoa tekemään, ei tee rikosta,
vaan sen tekee päästäjä. Joka osoittaa ilmeistä julmuutta
eläintä kohtaan, ei loukkaa eläimen, vaan ihmisympä-
ristönsä oikeutta. Eläin on kummassakin tapauksessa
vain välikappale ihmisen kädessä.

Riitainen on kysymys siitä, voivatko n. s. juridiset
henkilöt, yhtiöt, yhdistykset, seurat j.n. e., olla rikoksen-
tekijöinä. Niissä maissa, joissa germaaninen oikeus-
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käsitys vallitsee, näytään yleensä oltavan taipuvaisia
vastaamaan tähän kysymykseen myöntävästi, romaa-
nisissa maissa sekä Pohjoismaissa, Suomi niihin luet-
tuna, kieltävästi. Selvää on, että rikos kyllä voidaan
tehdä esim. yhtiön hyväksi. Toimitusjohtaja, joka luvat-
tomasti uittaa yhtiön puutavaroita toisen kalavedessä,
taikka toisen maalta hakkauttaa alamittaisia puita yh-
tiön laskuun, taikka liikuttaa yhtiölle kuuluvaa taka-
varikkoon otettua tavaraa, tekee kyllä nämä rikokset
yhtiön toimitusjohtajana eikä yksityisenä henkilönä, ja
rikoksista hyötyy yhtiö eikä hän itse. Mutta siitä huoli-
matta kohtaa rangaistus häntä yksin tahi ainoastaan
niitä fyysillisiä, luonnollisia henkilöitä, jotka ottamalla
osaa rikollista tekoa koskevaan päätökseen taikka muu-
ten ovat myötävaikuttaneet siihen. Rangaistus tähtää
aina sekä rikoksentekijän että hänen ympäristönsä mieltä.
Se tahtoo vaikuttaa rikoksentekijän mielenlaatuun ja
poistaa hänestä sen pahan, minkä ilmauksena rangais-
tava teko on ollut. Yhtiöllä semmoisenaan ei taas ole
mitään itsenäistä, kunkin yhtiömiehen tai toimimiehen
yksityisestä tahdosta riippumatonta tahtoa, johon ran-
gaistus voisi vaikuttaa, vaan rangaistuksen täytyy aina
lopulta kohdistua yksityisiin yhtiömiehiin tai toimihen-
kilöihin 1,

Vaikeampi ratkaista on kysymys siitä, voipiko jokai-
nen ihminen olla minkä rikoksen tekijänä tahansa. Jos
rikoslain sanamuodosta pidetään kiinni, on vastaus

1 Eri asia on, että oikeuskäsitystämme ei tyydytä asiain nykyi-
nen järjestys, jonka mukaan todella toista usein ei voida estää hyö-
tymästä toisen rikoksista. Mutta tämä ei ole rangaistuksilla,
vaan muulla tavoin estettävä. Norjan rikoslaki esim. sisältää tästä
seuraavan oikeaan osuvan säännöksen: «Rikoksen kautta saatu
(vundne udbytte) tahi otaksuttavasti saatua vastaava (det antaglige
udbytte af samme) voidaan tuomion kautta ottaa (inddrages) syyl-
liseltä tahi siltä, jonka puolesta hän on toiminut.» (§ 36).
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ehdottomasti kieltävä, sillä esim. 20 luvun 10 §:n 3 mo-
mentissa puhutaan nimenomaan yksistään naisesta,
jotavastoin taas esim. saman luvun 7 ja 8 §:ssä nähtä-
västi edellytetään ja 9 §:n 2 momentissa nimenomaan
sanotaan, että tekijä on miespuolinen henkilö. Varmana
voinee kuitenkin pitää, että rikoslain tarkoitus ei ole
ollut rajoittaa puheenaolevien tekojen rangaistavaisuutta
ainoastaan niihin tapauksiin, joissa tekijänä on ollut
sen nimenomaan mainitsemaa sukupuolta oleva henkilö,
vaan että sen käyttämä sanamuoto johtuu rikoksen
laadusta, joka vaikuttaa, että sen tekijänä tavallisesti
on vain toista tahi toista sukupuolta oleva. Jos mies
yllyttää mielisairasta naista 20 luvun 10 §:n 3 kohdan
mainitsemaan rikokseen tahi jos nainen yllyttää syyn-
takeetonta miestä tekemään saman luvun 7 §:ssä maini-
tun rikoksen, jolloin siis (katso edempänä siv. 171) molem-
mat ovat tekijöiksi eikä yllyttäjiksi katsottavat, niin
tuskinpa kukaan epäilisi k ään rangaista heitä näistä rikok-
sista.

Toisissa tapauksissa on teon rangaistavaisuus ja
toisissa sen rankaisematta jättäminen riippuva siitä, että
sen tekee jossakin määrätyssä asemassa oleva henkilö,
kun taas toisissa tekijän erityinen asema ratkaisee, miten
häntä on rangaistava. Niinpä on esim. 40 luvun 11 §:n
mainitsema teko rangaistava ainoastaan, kun sen tekee
virkamies, 16 luvun 19 §:ssä mainittu teko taas rankaise-
matta jäävä ainoastaan, jos sen tekee ilmaistavan kanssa
määrätyssä sukulaisuuden suhteessa oleva henkilö. Se
teko, minkä salavuoteus käsittää, rangaistaan sukurut-
sauksena, jos sen tekevät keskenään-määrätyssä sukulai-
suussuhteessa olevat henkilöt, ja lapsenmurhan käsit-
tämä teko on tavallisena tappona tahi murhana rangais-
tava, jos tekijänä on joku muu kuin lapsen oma äiti.
Kaikissa tällaisissa tapauksissa herää kysymys, koske-
vatko nämä määräykset muitakin kuin vain tuossa



77

erityisessä olosuhteessa olevia. Joka esim. yllyttää mieli-
sairaan veljen ja vielä viittätoista vuotta nuoremman
ja siis syyntakeettoman sisaren keskinäiseen suku-
rutsaukseen, on — siinä kohden vallitsee tieteisopissa
yksimielisyys — tekijä eikä yllyttäjä. Sama on
laita, jos joku yllyttää viittätoista vuotta nuoremman
äidin tappamaan äskensyntyneen, luvattomasti siitetyn
lapsensa. Onko näihinkin tekijöihin sovellutettava rikos-
lain sukurutsausta ja lapsenmurhaa koskevat säännökset
siitä huolimatta, etteivät kumpikaan ole siinä erityisessä
asemassa, minkä laki edellyttää näiden rikosten teki-
jöillä olevan?1 Vastaus riippuu siitä, onko rikoslaki näillä
erityisillä rangaistusmääräyksillään tahtonut tavallista
kovemmin tahi tavallista lievemmin rangaista näitä
erittäin mainitsemiansa henkilöitä heidän erityisen ase-
mansa tähden vai tarkoittaako sen täten suoma erityi-
nen oikeussuoja itse suojeltavaa oikeushyvää, katsomatta
siihen, kuka sitä loukkaa. Esitetyt esimerkit jo osoitta-
vat, että kysymykseen ei aina voi vastata samallatavalla,
vaan että kukin tällainen lainpaikka on tutkittava erik-
seen. Lain erityiset säännökset sukurutsauksesta joh-
tuvat nähtävästi siitä, että se on tahtonut asettaa tässä
suojattavan oikeushyvän erityisen suojan alaiseksi, jota-
vastoin sen erityiset säännökset lapsenmurhasta perus-
tuvat äidin henkilökohtaista rangaistavaisuutta lieven-
täviin näkökohtiin. Yhtä vähän kuin oikeuskäsitys-
tämme sen vuoksi tyydyttäisi, jos yllyttäjää edellisessä
tapauksessa rangaistaisiin vain salavuoteudesta, yhtä
mahdoton olisi jälkimmäisessä tapauksessa rangaista
häntä vain lapsenmurhasta1. Aina ei ole helppo ratkaista,

1 Huomattava on nimittäin, että se, joka yllyttää syyntakeista
äitiä tekemään lapsenmurhan, on rikoslain nimenomaisen säännök-
sen mukaan rangaistava tavallisesta kuolettamisesta, eikä näy
olevan mitään syytä rangaista häntä lievemmin sen vuoksi, että
yllytetty on heikkomielinen.
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kumpaanko näkökohtaan rikoslain määräykset erityisestä
rangaistavaisuudesta tahi rankaisematta jäämisestä pe-
rustuvat. Esitys tästä ei kuulukaan rikosoikeuden ylei-
siin oppeihin, sillä kysymys on, kuten sanottu, tutkittava
erittäin kuhunkin rikokseen nähden. Niissä tapauksissa,
joissa yleensä rangaistava teko erityisten olosuhteiden
vallitessa julistetaan joko kokonaan jätettäväksi ran-
kaisematta (esim. 16 luvun 19 §:n 2 mom. ja saman luvun
20 §:n 2 mom.) tahi ainakin lievemmin rangaistavaksi
(esim. 16 luvun 10 §:n 2 mom., 17 luvun 3 § ja 22 luvun
1 §), on rikoslain tarkoitus otaksuttavasti antaa näille
erityisille olosuhteille subjektiivinen, siinä mainituita te-
kijöitä vain henkilökohtaisesti koskeva luonne. Päin-
vastainen otaksuminen näyttää taas paremmin perus-
tellulta silloin, kun muutoin rankaisematta jäävä tahi
lievemmin rangaistava teko erityisissä olosuhteissa sää-
detään rangaistavaksi tahi tavallista ankarammin ran-
gaistavaksi (esim. 40 luvun 11 § ja 20 luvun 1—6 §).

15 §. Rikos oikeudemvastaisena tekona.

K i r j a l l i s u u t t a . Hold von Ferneck, Die Rechtswidrig-
keit, I, 1903. M. E. Mayer, Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903.
Graf zu Dohna, Die Rechtswidrigkeit als allgemein gultiges Merk-
mal im Tatbestand strafbarer Handlungen, 1905. J. v. Kries, Die
Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 1886. Sama, Uber den
Begriff der objektiven Möglichkeit, 1888. Finger, Der Begriff der
Gefahr und seine Anvvendung im Strafrecht, 1889. v. Rohland, Die
Gefahr im Strafrecht 1888. M. Rumelin, Der Zufall im Recht, 1896.
Sippel, Uber die Berechtigung der Vernichtung des kindlichen
Lebens zur Rettung derMutter. Kessler, Die Einwilligung des Ver-
letzten, 1884. Holer, Die Einwilligung des Verletzten, 1906. Biidinger,
Die Einwilligung zu ärztlichen Eingriffen, 1905. Bernstein, Die Be-
strafung des Selbstmordes und ihr Ende, 1907.

Oikeudenvastainen on jokainen teko, joka on vas-
toin vallitsevaa oikeusjärjestystä. Kuten edellä on esi-
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tetty, on raja oikean ja väärän, lainmukaisen ja lainvas-
taisen välillä haettava muualta kuin rikoslaista (vrt.
siv* 39). Rikoslaki säätää vain, mitkä teot ovat ran-
gaistavat ja miten ne ovat rangaistavat, ja edellyttää ne
ennestään muualla kielletyiksi. Ratkaistaessa kysymystä
jonkin teon lainmukaisuudesta tahi lainvastaisuudesta
on sen vuoksi ei ainoastaan rikoslaki, vaan kaikki
voimassaolevat lait, eikä yksin ne, vaan kaikki oikeus-
lähteet yleensä otettava huomioon.

Oikeusjärjestyksen tehtävä ja päämäärä on olla puo-
lueeton ratkaisija keskenään kamppailevien inhimillis-
ten etujen välillä. Se suojaa määrättyjä inhimillisiä
etuja, toisia, tärkeämmiksi katsottuja enemmän, toisia,
vähempiarvoisia taas vähemmän, jättäen vihdoin toisia
kerrassaan suojaa vaille. Kysymys jonkin teon oikeuden-
mukaisuudesta tahi oikeudenvastaisuudesta jakautuu
siis kahtia, kysymykseen a) onko teon loukkaamalla
edulla yleensä lain suojaa vai eikö, ja, jos tähän kysy-
mykseen vastataan myöntävästi, b) suojaako laki tätä
etua sellaisiltakin loukkauksilta, jotka puheenaoleva
teko käsittää.

a) Poikkeuksettomana sääntönä on joskus esitetty,
ettei laki suojele mitään etuja niiden omistajaa itseään
vastaan ja että omistajan omat teot, mikäli ne loukkaavat
vain hänen omia etujaan, eivät koskaan ole oikeudenvas-
taisia. Ainakaan Suomen oikeuden mukaan tämä sääntö
ei pidä paikkaansa. Itsemurhayritys on Suomen oikeu-
den mukaan epäilemättä oikeudenvastainen, jos kohta-
kin rankaisematta jäävä teko, jota jokainen on oikeu-
tettu, jopa rikoslain 44 luvun 2 §:n mukaan saattaa olla
velvollinenkin väkisin, vastoin itsemurhaajan omaa tah-
toa estämään. Yleensä ei meidän oikeutemme tunnu
antavan aihetta tässä suhteessa tehdä mitään eroa
niiden jonkun omia etuja loukkaavien tekojen välillä,
joita hän itse tekee, ja niiden välillä, joita toinen hänen
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omalla suostumuksellaan tekee hänelle. Jcs toinen on
oikeudenvastainen, niin on toinenkin ja päinvastoin.
Että erityisesti henki ei kuulu niihin oikeushyviin, joista
ihminen saa ehdonvalloin luopua, selviää R. L. 21 luvun
3 §:stä. Siinä säädetään nimittäin rangaistus sille, joka
surmaa toisen tämän omasta vakaasta pyynnöstä. Mutta
henki onkin ainoa oikeushyvä, josta laissa on nimenomai-
nen säännös, ettei siitä voi luopua. Tästä ei kuitenkaan
voine päättää, että se olisi ainoa tämänlaatuinen oikeus-
hyvä ja että kaikista muista pitäisi paikkansa tuo vanha
latinalainen sananparsi volenti non fit injuria. Vaikean
ruumiinvamman aikaansaattaminen, esim. silmien puh-
kaiseminen toiselta hänen omalla suostumuksellaan, olisi
varmaankin — samoin kuin jos joku itse puhkaisisi omat
silmänsä — katsottava oikeuden vastaiseksi teoksi, jota
jokainen olisi oikeutettu vastoin sokeaksi tehtävän omaa
tahtoakin väkisin estämään. Mistä oikeushyvistä voi
luopua ja mistä ei, ei ole helppoa yleisellä säännöllä
sanoa, vaan se on tutkittava in casu kussakin erityisessä
tapauksessa. Se seikka, että rikos on virallisen syyttä-
jän syytteeseen pantavia eikä asianomistajarikos, ei tässä
suhteessa todista mitään, sillä esim. useimmat varallisuus-
rikokset ovat ensinmainittua laatua, ja siitä huolimatta
juuri omaisuuseduista jos mistään voidaan luopua. Toi-
selta puolen saattaa esim. R. L. 19 luvun 1 §:ssä maini-
tun aviorikoksen syytteeseenpaneminen riippua asian-
omistajan ilmiannosta, vaikka aviouskollisuus ei ole
niitä oikeushyviä, joista toinen tahi toinen aviopuoliso
saattaisi toisen hyväksi luopua vapauttamalla tämän
hänen uskollisuusvelvollisuudestaan.

Loukatun oikeudestaan luopuminen ei aina tee tekoa
oikeudenmukaiseksi, vaikka kysymyksessä olisikin sel-
lainen oikeus, josta lain mukaan voidaan luopua. Selvää
on, että esim. syyntakeettoman henkilön suostumus
johonkin tekoon ei vaikuta tämän teon oikeudenmukai-
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suuteen tai oikeudenvastaisuuteen. Toiselta puolen olisi
tuskin oikeaa olla tunnustamatta loukatun suostumuk-
selle mitään merkitystä, jos hän ei ole siviilioikeudellisesti
täysivaltainen ja siis oikeutettu itse hoitamaan itseänsä
ja omaisuuttansa. Jos siviilioikeudellisesti vajavaltainen
antaa toiselle luvan ottaa jotakin hänelle kuuluvata, niin
sekin saattaa kyllä, vaikka tuo omaisuuden luovutus ei
olekaan siviilioikeudellisesti pätevä, riittää poistamaan
ottamiselta lainvastaisen luonteen, kun on puheena esim.
joku vähäinen omaisuusetu, jotavastoin taas, kun tärkeä
etu on puheena, kylläkin saattaa olla syytä vaatia
holhoojan suostumus siihen. Suostujan täytyy suostu-
musta antaessaan olla joutunut sellaiselle kehitysasteelle,
että hänen voidaan katsoa ymmärtävän, mitä teko
merkitsee ja tuottaa hänelle. Milloin niin on asian laita,
on tutkittava kussakin erityistapauksessa ja riippuu
monesta eri asianhaarasta, ennen kaikkea siitä, mistä
oikeushyvästä ja millaisesta sekä kuinka laajalti ja
syvälti tuohon oikeushyvään koskevasta teosta kulloinkin
on kysymys. Huomattava on lopuksi, että suostumus,
jollei se käsitä varsinaista oikeuden toiselle siirtoa,
voidaan milloin hyvänsä peruuttaa eikä sen jälkeen enää
poista teon oikeudenvastaisuutta.

b) Millaisilta teoilta laki suojaa varjelemansa edutf*
Selvää on, että jokainen teko, joka tavalla tahi toisella
saattaa myötävaikuttaa johonkin oikeudenloukkauk-
seen, ei voi olla lainvastainen. Tulitikkujen, aseiden,
jopa keppienkin valmistus ja tuhannet muut yhtä luval-
liset kuin jokapäiväisetkin toimet kävisivätlainvastaisiksi,
jos lainvastaisuuteen ei muuta vaadittaisi, kuin että teko
saattaa olla jonkun oikeudenloukkauksen edellytys. Sillä
tuskinpa on olemassa mitään tointa tahi tekoa, joka ei
jollakin tavalla saattaisi myötävaikuttaa johonkin oikeu-
denloukkaukseen.

Näin laaja suoja kaikille lain turvaamille lukemat-
6 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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tornille eduille tekisi kaikesta inhimillisestä toiminnasta
lopun. Yhtä mieltä ollaankin sen vuoksi yleensä siitä,
että se on ahtaammaksi rajoitettava siten, ettei pelkkä
abstraktinen vahingoittamismahdollisuus riitä teke-
mään tekoa oikeudenvastaiseksi, vaan että siihen on
vaadittava arvattavissa olevaa vahingollisuutta eli toi-
sin sanoen vaarallisuutta* Mutta vaikka lainvastaisuu-
den täten rajoittaakin ainoastaan arvattavasti vahingol-
lisiin tekoihin, jääpi yksilön toimintavapaus sitten-
kin liian ahtaaksi, jos kaikki konkreettisesti vaaralliset
teot pidetään lainvastaisina. Lääkäri, joka toimittaa
leikkauksen, palokunta, joka täyttä karkua pitkin vil-
kasliikkeistä katua rientää palopaikalle, kulovalkean
sammuttaja, joka sytyttää vastatulen, ja lukemattomat
muut heidän kanssaan aikaansaavat useasti hyvin-
kin tuntuvan ja varmuudellakin arvattavan vaa-
ran toisen hengelle ja omaisuudelle, mutta siitä huoli-
matta heidän tekonsa eivät ole lainvastaisia. Kauppias,
joka myymällä tavaransa alle ostohinnan ehdoin tah-
doin saattaa kilpailijansa taloudelliseen häviöön, keksin-
nöntekijä, joka uudella keksinnöllä tekee lopun koko-
naisesta vanhasta teollisuudesta, tuhlaajapoika, joka
huonolla elämällään saattaa isänsä surusta hautaan, ynnä
lukuisat muut tekevät nekin tekoja, joiden vaarallisuus
on ilmeinen, mutta joihin laki siitä huolimatta ei puutu.
Edellisissä tapauksissa teot ovat vaarallisuuteensa kat-
somatta oikeudenmukaiset sen tähden, että niiden tuot-
tama vaara on pienempi kuin se, jota noilla vaarallisilla
teoilla tahdotaan torjua. Lääkäri toimittaa vaaral-
lisen leikkauksen vielä suuremman vaaran välttä-
miseksi, kulovalkean sammuttaja sytyttää vasta-
tulen vielä suuremman valkean estämiseksi j . n. e. Näi-
den tekojen aikaansaama vaara ei ole niihin etuihin ver-
raten, joita niillä on tarkoitus suojella, niin suuri, että
sitä voitaisiin ottaa lukuun, vaan se häviää odotettavissa
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olevaan hyötyyn verraten. Jälkimmäisissä tapauksissa
taas on lainsäätäjä katsonut tekojen tuottaman pahan
sitä pahaa pienemmäksi, minkä lain niihin ryhtyminen
aikaansaisi. Nykyinen yhteiskuntajärjestys perustuu
kokonaan vapaaseen kilpailuun. Ei sen vuoksi ole kat-
sottu mahdolliseksi taikka ainakaan suotavaksi lainsää-
däntötietä määrätä, minkä hinnan saa panna tavaral-
leen, vaikkakin siten on jätetty yksityiselle mahdollisuus
väärinkäyttää kilpailua lähimmäisensä vahingoksi. On
pelätty, että toisin menetellen olisi odotettavissa vielä
pahempia mahdollisuuksia, että antamalla viranomai-
sille tilaisuutta liiaksi sekaantua toisen yksityiselä-
mään jouduttaisiin ojasta allikkoon. Kaikissa, niin edel-
lisissä kuin jälkimmäisissäkin tapauksissa perustuu teko-
jen oikeudenmukaisuus siihen koko oikeusjärjestyksen
pohjana ja perustuksena olevaan periaatteeseen, että
pienemmän edun täytyy väistyä suuremman tieltä,

Lukuunottamatta niitä tapauksia, joissa teko kuu-
luu sellaisiin inhimillisen toiminnan aloihin, joihin oikeus-
järjestys suuremmiksi katsottuja etuja säilyttääkseen on
kokonaan pidättäytynyt sekaantumasta, ja joissa teko,
voisipa sanoa, jää oikeusjärjestyksen ulkopuolelle, vaadi-
taan teon oikeudenvastaisuuteen, että se on omansa ai-
kaansaamaan arvattavissa olevan vaaran jollekin lain
suojaamalle edulle, ja että tämä vaara on muihin saman
teon edistämiin etuihin verraten järjellisesti huomioon
otettava. Mitä suurempi etu on puheena, sitä suurempi
ja läheisempi (todennäköisempi) täytyy vaaran olla
tehdäksensä teon lainvastaiseksi, ja päinvastoin taas
saattaa hyvinkin kaukainen vaara jo riittää tekemään
tyhjänpäiten tehdyn teon lainvastaiseksi. Jos suojattava
etu on tarpeeksi suuri, niin saattaa, kuten ylläesitetyissä
esimerkeissä, toisen edun ei ainoastaan vaaranalaiseksi
saattaminen, vaan tahallinen uhraaminenkin olla lain-
mukainen. Rannalle ajautuneet haaksirikkoiset saatta-
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vat olla oikeutetut henkensä pelastamiseksi tekemään
tulen toisen rannalle, vaikka kulovalkean vaara olisi
paljoa suurempi kuin oloissa, joissa tavallinen kasken-
poltto jo voitaisiin katsoa lainvastaiseksi, ja kaskenpoltto
saattaa vuorostaan olla oikeudenmukainen oloissa, joissa
vain huviksi toimeenpantu kokkovalkean poltto epäile-
mättä olisi lainvastaisena pidettävä. Päätelmä, että
jokin teko on lainvastainen, on siis tulos objektiivisesta
vertailusta, jossa lukuunottamalla vaaran läheisyys
tahi kaukaisuus (sen suurempi tahi pienempi otak-
suttavaisuus) verrataan toisiinsa toiselta puolen teon
edistämän ja toiselta puolen sen vaaranalaiseksi saat-
taman inhimillisen edun tärkeyttä ja merkitystä.

Vaaran läheisyyttä arvosteltaessa on ' asetuttava
objektiiviselle eikä tekijän omalle subjektiiviselle kan-
nalle. Yhtä vähän kuin tekijän subjektiivisesta arvos-
telusta riippuu, kummalleko, edistettävälle vaiko
vaaraan joutuvalle oikeushyvälle on annettava etu-
sija toisen edellä, yhtä vähän riippuu teon oikeudenvas-
taisuus siitäkään, mitä tekijä mies kohtaisesti arvelee
vaaran läheisyydestä tahi kaukaisuudesta. Kaikki asian-
haarat, joista yleensä voidaan tehdä johtopäätöksiä teon
vaarallisuuteen nähden, on otettava huomioon katso-
matta siihen, onko tekijällä itsellään ollut tahi olisiko
hänellä edes voinut olla ne tiedossaan. Jos huolellisesti
ajatteleva ihminen, roomalaisten bonus pater familias,-
ei voi katsoa vaaraa arvattavaksi seuraukseksi niistä,
silloin on teko katsottava oikeudenmukaiseksi, vastai-
sessa tapauksessa taas lainvastaiseksi.

Kun on vastattava kysymykseen jonkun teon vaa-
rallisuudesta eli toisin sanoen kysymykseen siitä, onko
teko katsottava olevan oikeudenvastainen vai oikeuden-
mukainen, voidaan asettua kahdelle eri kannalle. Voi
ottaa ainoastaan ne seikat lukuun, mitkä toimintatilai-
suudessa, siis jo ennen seurauksen syntymistä, olivat tie-



85

dettävissä, ja arvostella teon vaarallisuutta niiden nojalla.
Mutta voi myös katsoa asiaa ex post, jäljestäpäin ottaa
lukuun ei ainoastaan tekotilaisuudessa tiedettävissä olleet,
vaan toiminnan jälkeenkin ilmaantuneet asianhaarat,
ja kaikkien siten saatujen tietojen nojalla arvostella teon
vaarallisuutta. Helppo on huomata, että tullaan tahi
ainakin voidaan tulla aivan eri tuloksiin riippuen siitä,
mille kannalle tähän kysymykseen nähden asetutaan. Sen
jälkeen kuin teko jo on tehty, saattaa näet ilmaantua
paljon, josta jokaiselle käy selväksi, että edeltäkäsin
aivan arvaamaton seuraus itse asiassa onkin ollut aivan
välttämätön seuraus tuosta teosta, taikka että teko-
tilaisuudessa hyvinkin vaaralliselta ja toisen oikeudelli-
sesti suojattuja etuja uhkaavalta näyttävä teko itse
asiassa ei olekaan voinut aikaansaada sitä, mitä tekoa teh-
täessä varottiin. Sekä tekijän etu että senkin henkilön
etu, jota kohtaan teko tehdään, vaativat, että teon oikeu-
denmukaisuus tahi oikeudenvastaisuus arvostellaan vain
tekotilaisuudessa tiettyjä tosiasioita silmällä pitäen.
Toiselta puolen ei nimittäin tekijältä voida vaatia, että
hän toiminnassaan ottaa lukuun muita seikkoja, kuin
mitä yleensä tekotilaisuudessa voidaan tietää ja tuntea.
Toiselta puolen ei olisi aina eduksi sillekään, jota koh-
taan teko tehdään, jos teon oikeudenvastaisuus arvos-
teltaisiin ex post, sillä se riistäisi häneltä oikeuden hätä-
varjelukseen tekotilaisuudessa vaikka kuinkakin vaa-
ralliselta näyttävän teon torjumiseksi, jos sama teko
jäljestäpäin sittemmin havaittaisiin itse asiassa olleen-
kin vaaraton. Muutenkin on luonnollisinta, että teko
arvostellaan tekotilaisuutta eikä myöhempiä ajankoh-
tia silmällä pitäen, ja sääntönä on sen vuoksi pidettävä,
että teon vaarallisuus tahi vaarattomuus on arvosteltava
tekotilaisuudessa vallitsevien olojen mukaan.

Tähän asti on ollut puhe positiivisista, suoranaisista
toiminnoista. Vielä on koskettamatta kysymys laimin-



lyönnin oikeudenmukaisuudesta tahi oikeudenvastaisuu-
desta. Yleistä velvollisuutta suoranaisella toiminnalla
ehkäistä oikeudenloukkauksia ei ole minkään maan
oikeuden mukaan olemassa. Laiminlyönti saattaa sen
vuoksi olla oikeudenvastainen ainoastaan, jos on ole-
massa erityinen velvollisuus toimia. Tällainen erityinen
velvollisuus saattaa perustua välipuheeseen, kuten esim.
vartijaksi, luotsiksi, poliisiksi, lapsenhoitajaksi y. m. s.
rupeamiseen. Se saattaa perustua perhe- ja aviosuhtei-
siin, kuten esim. vanhempain velvollisuus pitää huolta
lapsistaan ja isäntäväen velvollisuus pitää huolta palkol-
lisistaan (vrt. R. L. 22 luvun 1 ja 3 §:ää). - Edelleen
saattaa henkilölle hänen edellisen suoranaisen toimintansa
johdosta syntyä tällainen erityinen velvollisuus. Joka
«sim. ottaa löytämänsä elukan huostaansa, on velvolli-
nen pitämään siitä huolta (vrt. R. L. V. p. A. 10 §:ää),
ja erityisen vaaralliseen toimeen rupeaminen velvoittaa
erityisiin varokeinoihin (vrt. metsälain säännökset
kaskenpoltosta). Vihdoin saattaa laiminlyönnin oikeu-
denvastaisuus riippua siitä, että on olemassa kaikille
yleinen velvollisuus estää joitakin erityisiä oikeuden-
loukkauksia, kuten esim. on R. L. 16 luvun 19 §:ssä mai-
nittujen oikeudenloukkauksien laita, taikka että yleensä
kaikkien kansalaisten tehtäväksi on säädetty jotakin,
kuten esim. R. L. 44 luvun 2 §:ssä. Viimeksimainitussa
tapauksessa samoin kuin yleensä aina, milloin laiminlyönti
rangaistuksen uhalla on kielletty katsomatta siihen,
onko mitään seurausta syntynyt vai eikö, puhutaan
tavallisesti v a r s i n a i s i s t a l a i m i n l y ö n t i -
r i k o k s i s t a (delicta omissionis).

Laiminlyönnin samoin kuin suoranaisenkin toimin-
nan oikeudenmukaisuus tahi oikeuden vastaisuus, se
mainittakoon lopuksi, riippuu viime kädessä sellaisesta
vertailevasta arvostelusta, josta edellä on ollut puhe,
sillä kaikkien inhimillisten tekojen suhteen noudattaa
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laki samaa suurta ja ylevää periaatetta, että pienem-
män edun täytyy väistyä suuremman tieltä.

16 §. Pakkotila.

K i r j a l l i s u u t t a . Janka, Der strafrechtliche Notstand,
1878. Rud. Merkel, Die Kollision rechtmässiger Interessen und die
Schadenersatzpflicht bei rechtmässigen Handlungen, 1895. Serme,
L'etat de necessite en matiere criminelle, 1903. Auer, Der straf-
rechtliche Notstand und das biirgerliche Gesetzbuch, 1903. Ham-
macher, Der Charakter der Notstandshandlung vom rechtsphiloso-
phischen und legislativen Standpunkte, 1907. Adler, Unverschulde-
tesUnrecht, 1910. Forsman, Pakkotilasta kriminaalioikeudessa, 1874.

Suurin osa pakkotilaa koskevista säännöistä sisältyy
jo edellä esitettyyn, teon oikeudenmukaisuutta tahi oikeu-
denvastaisuutta yleensä koskevaan esitykseen, sillä pak-
kotila ei ole mitään muuta kuin sellainen eri etujen yh-
teensattuminen, josta edellä on ollut puhe.- Oikeuden-
mukainen on pakkotilassa tehty teko siis silloin, kun sen
pelastama etu on sen uhraamaa etua suurempi, oikeu-
denvastainen taas, kun uhrattu etu on joko yhtä suuri tahi
suurempi kuin pelastettu. Syynä siihen, miksi pakko-
tilaa tästä huolimatta sekä tieteisopissa että lain-
säädännössäkin tavallisesti käsitellään poikkeuksena
inhimillistä toimintavapautta koskevasta yleisestä
säännöstä, on sen vuoksi ainoastaan se kieltämätön
tosiasia, että toiminnat, jotka vaarallisuudestaan huoli-
matta ovat oikeudenmukaiset, ovat jokapäiväisen elä-
män tavallisimpia ilmiöitä, jotavastoin todelliset pakko-
tilatoimenpiteet, siis toiminnat, jotka ovat oikeuden-
mukaisia huolimatta siitä, että eivät ainoastaan ole
vaarallisia, vaan toisia etuja suoranaisemmin loukkaa-
via, ovat verrattain harvinaisia.



Rikoslaki käsittelee pakkotilaa 3 luvussaan, joka
puhuu »perusteista, jotka p o i s t a v a t 1 rangaistavaisuu-

. den tahi sitä vähentävät». »Jos joku», sanotaan tämän lu-
vun 10 §:ssä, »pelastaaksensa itseään tahi toista taikka
omaansa tai toisen omaisuutta pakottavasta vaarasta, on
tehnyt rangaistuksenalaisen teon, ja jos pelastus ilman
sitä olisi ollut mahdoton, tutkikoon oikeus teon
ja asianhaarain mukaan, onko hän teostaan jääpä
rankaisematta, vai onko hän siitä ansainnut täyden
tahi 2 §:n 1 momentin mukaan vähennetyn rangaistuk-
sen». Ilmeistä on, että tämä sääntö käsittää muitakin
kuin vain oikeudenmukaisia pakkotilassa tehtyjä
tekoja, sillä oikeudenmukaisia tekojahan on mahdoton
rangaista. Rikoslaki toisin sanoen ei pidä silmällä
vain niitä tapauksia, joissa etujen yhteensattuminen
vaikuttaa, että oikeudellisesti suojattujen etujen louk-
kaaminen on katsottava oikeudenmukaiseksi, vaan se
ajattelee niitäkin tapauksia, joissa etujen ristiriitaisuus
vaikuttaa, että yhtä suuren jopa suuremmankin edun
uhraaminen pienemmän edun pelastamiseksi saattaa,
vaikkakaan se ei ole oikeudenmukainen, kuitenkin olla
tekijän kannalta katsoen selitettävissä ja sen vuoksi
joko kokonaan rankaisematta jätettävä tahi lievemmin
rangaistava kuin tällaisten etujen loukkaaminen taval-
lisissa oloissa. Puhumattakaan siitä, että hätä saattaa olla
niin suuri, ettei pakkotilassa oleva voi malttaa mieltänsä
ja että hän siten hetkeksi kadottaa syyntakeisuutensa,
joka tapaus oikeastaan ei kuulu tähän, voidaan kyllä
ajatella tapauksia, jolloin pakkotilassa tehty teko, vaik-

1 Rikoslain suomalaista tekstiä haittaa tässä ilmeinen epätark-
kuus. Ruotsalainen teksti puhuu »om grunder, som utesluta
straffbarheten», siis perusteista, jotka tekevät teon rankaisematto-
maksi taikka jotka perustavat rankaisemattomuuden. Rangaista-
vaisuuden p o i s t a v i s t a perusteista (grunder som upphäfva
straffbarheten) tulee edempänä puhe (vrt. siv. 239).



kakin se on myönnettävä oikeudenvastaiseksi ja teki-
jälleen syyksi luettavaksi, kuitenkin tehdään olosuh-
teissa, joissa rikoslain tavallisia oloja silmällä pitäen
säädetty rangaistus ei olisi paikallaan. Äiti, joka oman
lapsensa pelastamiseksi uhraa naapurin lapsen hengen,
ei menettele oikeudenmukaisesti, sillä uhrattu ja pelas-
tettava oikeushyvä ovat yhtä suuret* Siitä huolimatta
oikeuskäsitystämme tuskin tyydyttäisi rangaista häntä
samalla tavalla, kuin jos hän tavallisissa oloissa eikä
hätätilan ahdistamana olisi tehnyt saman teon»

Jokaista rikosta arvosteltaessa tulee tuomarin tie-
tysti pitää subjektiivisetkin näkökohdat silmällä, mutta
kun on kysymys etujen yhteensattumisesta, on rikoslaki
teon subjektiiviselle puolelle nähtävästi tahtonut antaa
tavallista suuremman merkityksen, jättäen tuomarille
vapaan vallan yksinomaan subjektiivisten näkökohtain
nojalla rangaistuksesta kokonaankin vapauttaa rikoksen-
tekijän. Tämä ei johdu sattumasta. Päätelmä teon oikeu-
denmukaisuudesta tahi oikeudenvastaisuudesta perus-
tuu objektiiviseen vertailuun uhratun ja pelastetun edun
välillä. Ratkaistavana on keskenänsä verrattavain
objektiivinen eikä niiden subjektiivinen arvo. Miljoona-
miehen kallisarvoinen koira on, huolimatta siitä, että
sen arvo hänelle subjektiivisesti ei merkitse mitään,
pidettävä arvokkaampana kuin mökkiläisen halpahin-
tainen vuohi, joka on kenties kaikki, mitä tuo raukka
omistaa. Etujen objektiivinen arvo ja merkitys on sangen
usein aivan päinvastaisessa suhteessa niiden subjek-
tiiviseen merkitykseen. Rikkaalle ei suurikaan raha mer-
kitse sanottavasti mitään, köyhään sitävastoin koskee
pienikin vahinko sangen kipeästi. Siinä on syy, minkä
tähden lainsäätäjä on tahtonut, pakkotilassa tehdyn
teon rangaistavaisuutta arvosteltaessa, panna tavallista
suuremman painon teon subjektiiviseen puoleen. Mök-
kiläinen, joka pelastaakseen ainoan vuohensa uhraa



90

miljoonamiehen paljoa kallisarvoisemman koiran, ei
menettele oikeudenmukaisesti, mutta hänen menette-
lynsä on siitä huolimatta niin inhimillinen ja niin hel-
posti selitettävissä, että oikeus käsitystämme usein suo-
rastaan loukkaisi, jos häntä siitä rangaistaisiin.

17 §. Lainmukaista toimintavapautta väljentävistä
perusteista.

K i r j a l l i s u u t t a . van Calker, Die strafrechtliche Verant-
wortlichkeit fiir auf Befehl begangene Handlungen, 1891. Girginoff,
Der bindende Befehl im Strafrecht, 1904. Biicking, Ober die straf-
rechtliche Bedeutung der Selbsthilfe, 1892. Finger, Das Ziichti-
gungsrecht und dessen Missbrauch, 1888. v. Lilienthal, Die pflicht-
mässige ärztliche Handlung, 1899. Radbruch, Geburtshilfe uud
Strafrecht, 1907.

Oikeudenvastaisuuden katsoo rikoslaki niin päivän-
selväksi jokaisen rikoksen ominaisuudeksi, ettei se pidä
tarpeellisena mainita sitä joka rikoksesta erittäin. Muo-
dollisesti tulkittuna käsittäisi esim. R. L. 21 luvun 1 §
teloittajankin, joka panee kuolemantuomion täytäntöön,
sillä hänhän jos kukaan ottaa toiselta hengen surmaa-
misen aikomuksessa ja vakain tuumin. Toisista lainpai-
koista näemme kuitenkin, että eräiden rikosten määrit-
telyssä on katsottu tarpeelliseksi nimenomaan mainita
oikeudettomuudenkin tunnusmerkki (R. L. 25 luv. 9 ja
12 § ja 29 luv. 1 § y. m.). Tämä on tehty siitä syystä,
että ne toiminnat, joista näissä lainpaikoissa puhutaan,
tosiasiallisesti sangen usein saattavat esiintyä oikeuden-
mukaisinakin, jota esim. 21 luvun 1 §:ssä mainittu teko
sitävastoin peräti harvoin voi. Mitään asiallista eroa
ei toisen tahi toisen sanamuodon välillä ole olemassa,
sillä niissäkin tapauksissa, joissa oikeudenvastaisuutta
ei erityisesti mainita, on se yhtä välttämätön rangaista-
vaisuuden edellytys kuin niissä, joissa se mainitaan.



91

Niistä yleisistä säännöistä, joita edellä on esitetty
(vrt. siv. 83) ja joiden mukaan kysymys teon oikeu-
denmukaisuudesta tahi oikeudenvastaisuudesta yleensä
on ratkaistava, on suuri joukko poikkeuksia. Useimmat
näistä eivät perustu kirjoitettuun lakiin, jonka tähden
sekä käytännössä että tieteisopissa niihin nähden val-
litsee suuri epämääräisyys.

Selvää on, että lailliseen velvollisuuteen tahi oikeu-
tukseen perustuva teko ei koskaan voi olla oikeudenvas-
tainen. Rangaistusten täytäntöönpano, kotitarkas-
tuksen pitäminen, vangitseminen ynnä lukemattomat
muut oikeusjärjestyksen voimassapitämiseksi yhtä vält-
tämättömät kuin tavalliset toimenpiteet tarjoavat meille
parhaat esimerkit siitä, että laissa yleensä kielletty teko
saattaa olla oikeudenmukainen, kun se perustuu erityi-
seen velvollisuuteen tahi oikeutukseen. Väärin olisi
luulla, että tällainen erityinen velvollisuus tahi oikeu-
tus on ainoastaan valtiovallan orgaaneilla. Totta on tosin,
että oikeusjärjestyksen voimassapitäminen ennen kaik-
kea on valtiovallan asia ja että yksityisiltä yleensä on
kielletty omin neuvoin hankkia itselleen oikeutta (vrt.
esim. R. L. 16 luv. 14 § ja rikoslain V. p. A. 12 §). Mutta
tästä säännöstä on paljon poikkeuksia. Puhumattakaan
siitä, että omankädenapu (själftägt) useissa tapauksissa
on sallittu (vrt* esim. 17 § laissa 23 p:ltä heinäkuuta
1902, joka säätää Rakennuskaaren 17 ja 18 luvun toisin
kuuluviksi, 37 § K. A. metsästyksestä 20 p:ltä lokakuuta
1898,7 § tilusten rauhoittamista koskevassa K. A. 11 p:ltä
joulukuuta 1864 y. m.), ulottaa esim. rikoslain V. p. A:n
23 § yksityisen henkilön toimintavapauden oikeusjärjes-
tyksen ylläpitämiseksi omankädenapua paljoa ulommak-
sikin. Pikemmin tavanomaiseen oikeuteen kuin kirjoi-
tettuun lakiin perustuva, mutta silti yhtä kieltämätön on
edelleen vanhempain oikeus kurittaa alaikäisiä lapsiansa,
heidän oikeutensa tarpeen tullen väkivallallakin pakot-
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taa lapset pysymään kotona tahi palaamaan kotiin ja
heidän oikeutensa yleensä määrätä, mitä lapset saavat
tahi eivät saa tehdä, Kurittamisoikeuden myöntää niin-
ikään palkollissääntö isäntäväelle miespuolista pal-
velijaa kohtaan, kunnes hän on täyttänyt 18 vuotta,
sekä naispalvelijaa kohtaan, joka ei vielä ole täyt-
tänyt 14 vuotta, ja samanlainen oikeus on elinkeino-
lain mukaan elinkeinonharjoittajalla oppilaitaan koh-
taan, kunnes nämä ovat täyttäneet naiset 14 ja miehet
18 vuotta. Merilain mukaan taas on päällysmiehellä
oikeus määrätyissä oloissa antaa merimiehelle »kohtuul-
lista kuritusta». Kaikissa näissä tapauksissa on huo-
mattava, että kuritus ei saa olla niin ankaraa, että sitä
voidaan pitää pahoinpitelynä.

Vielä saattaa jonkun teon oikeudenvastaisuus kadota
sen johdosta, että sen tekee alempi virkamies ylemmän
virkamiehen käskystä, jota hän on velvollinen ehdot-
tomasti tottelemaan. Yleensä ei tällaista ehdotonta tot-
telemisvelvollisuutta ole olemassa, vaan sääntönä on
päinvastoin pidettävä, että virkamies, samaten kuin
yksityinenkin, on velvollinen tutkimaan saamiensa käs-
kyjen laillisuutta, ja että esimiehen käsky ei siis velvoita
eikä oikeuta ketään tekoihin, jotka laki kieltää. Kiel-
lettävissä toiselta puolen ei kuitenkaan ole, että on pal-
jon tapauksia, joissa virkamiehen oikeus ja velvollisuus
tutkia niiden toimenpiteiden laillisuutta, joihin hänen
täytyy ryhtyä, on melkoisesti supistettu. Niinpä täy-
tyy esim, alemman virkamiehen, jonka toimeksi syyt-
teen tekeminen on uskottu, esimiehensä käskystä tehdä
syyte, jota hän itse ei pidä oikeana. Samoin täytyy kruu-
nunvoudin panna laillisen tuomioistuimen antama, lain
voiman saanut tuomio täytäntöön siitä huolimatta,
että hän kenties huomaa sen asiallisesti kerrassaan vää-
räksi. Jos tuomioistuin määrää henkilön vangittavaksi,
ei määräyksen toimeenpanija saa kieltäytyä siitä, vaikka
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itse katsoisikin vangitsemisen lakiin perustumattomaksi
j . n. e. Missä kaikissa tapauksissa tällainen erityinen
tottelemisvelvollisuus on olemassa ja kuinka pitkälle se
ulottuu, on hyvin vaikea kysymys, jonka selvittäminen
ei kuitenkaan kuulu rikosoikeuteen. Mikäli tottelemis-
velvollisuutta lain mukaan on olemassa, sikäli ei siihen
perustuvaa tekoa voida pitää oikeudenvastaisena, sillä
tuo tekohan juuri perustuu siihen lain käskyyn, joka
säätää käskynalaisen noudatettavaksi mitä esimies käs-
kee K

Laivamiehistön ja sen päällystön välistä suhdetta lu-
kuunottamatta ei meillä yksityisoikeudellisella alallaliene
olemassa mitään sellaista vallanalaisuus- tahi palvelus-
suhdetta, että käskynalainen sen nojalla olisi lain mu-
kaan velvollinen tutkimatta saamansa käskyn laillisuutta
täyttämään sen* Etenkään isännän suhde palkolliseen ei
ole laadultaan sellainen, että palkollisen tekemä, isän-
nän laittomaan käskyyn perustuva teko olisi oikeuden-
mukaiseksi katsottava* Sitävastoin saattaa kyllä se
seikka, että palkollisen laiton teko perustuu isännän
käskyyn, useissa tapauksissa subjektiivisena syynä riit-
tää palvelijan vapauttamiseen edesvastauksesta.

18 §. Hätävarjelus.

K i r j a l l i s u u t t a . Tobler, Die Grenzgebiete zwischen
Notstand und Notvvehr, 1894. Heberlein, Exzess der Notwehr, 1895.
v. Kalltna, Notvvehr gegenuber Amtshandlungen, 1898. v. Al-

1 Oikeusmurhaa ei tee teloittaja, joka panee väärän kuoleman-
tuomion täytäntöön, sillä hän ei lain mukaan ole oikeutettu tutki-
maan tuomion oikeutta. Hänen tekonsa ei sen vuoksi ole ainoas-
taan jätettävä rankaisematta, vaan se on oikeudenmukainen. Eri
asia on, että se, joka täten käyttää häntä välikappaleena, saattaa
joutua edesvastaukseen välillisenä tekijänä.
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berti, Das Notwehrrecht, 1901. Grossmania, Das Prinzip der
Selbstverteidigung im deutschen B. G. B., 1903. Eltzbacher, Die
Unterlassungsklage, 1906. Goos, Almindelig Retslaere, II. Udkast
til almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Norge, Motiver II,
1896.

Niihin syihin, jotka väljentävät inhimillistä toiminta-
vapautta, kuuluu myös hätävarjelus, sillä jo ammoi-
sista ajoista asti on hätävarjelustekoa pidetty ei ainoas-
taan rankaisematta jätettävänä, vaan oikeudenmu-
kaisena, jos kohta käsitys laillisen hätävarjeluksen edel-
lytyksistä ja sen laajuudesta muuten kyllä onkin aikojen
kuluessa muuttunut. Hätävarjeluksesta säätää rikoslain
3 luv. 6 §: »Jos joku, suojeliaksensa itseään tahi toista
taikka omaansa tai toisen omaisuutta aloitetulta tahi
kohtapäätä uhkaavalta oikeudettomalta hyökkäykseltä,
on tehnyt teon, joka, vaikka muuten rangaistava, oli
hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön, älköön häntä
tästä hätävarjeluksesta rangaistukseen tuomittako.»
Hätävarjelus on siis käsilläolevan tahi kohtapäätä uh-
kaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tar-
vittava, vastahyökkäyksenä ahdistajaa vastaan tapah-
tuva puolustus.

Suomen rikoslaki ei kuitenkaan myönnä hätävar-
jelusoikeutta mitä oikeushyviä hyvänsä uhkaavan oikeu-
dettoman hyökkäyksen torjumiseksi, vaan tulee hyök-
käyksen kohdistua puolustajaa »itseään tahi toista»
taikka hänen »omaansa tahi toisen omaisuutta vastaan».
Mitä oikeushyviä rikoslaki täten tahtoo erityisesti suo-
jella, ei ole aivan helppo sanoa, sillä kaikista oikeuden-
vastaisista teoista saattaa sanoa, että ne käsittävät louk-
kauksen joko puolustajaa itseään tahi jotakuta muuta
henkilöä kohtaan. Niinpä esim. ei voi olla epäilystäkään
siitä, että julkinen ryhtyminen haureelliseen tekoon,
joka aikaansaa pahennuksen, loukkaa yksilön siveellisiä
tunteita. Siitä huolimatta olisi tuskin rikoslain hengen



95

mukaista näissä tapauksissa myöntää yksilölle oikeutta
hätävarjelukseen. Sillä jos se olisi rikoslain tarkoitus,
niin olisi vaikea käsittää, miksi on katsottu tarpeel-
liseksi erityisesti mainita, että hätävarjelus on sallittu
juuri kotirauhan suojelemiseksi (R. L. 3. luv. 7 §). Koh-
distuuhan kotirauhan rikkominen paljoa mieskohtai-
semmin omassa kodissaan häirittyyn yksilöön kuin jul-
kinen haureus» Kotirauhan nimenomainen mainitsemi-
nen 3 luvun 7 §:ssä viittaa siis siihen, että lähinnä edel-
lisessä pykälässä tavattavat sanat »suojeliaksensa itse-
änsä tahi toista» ovat tulkittavat ahtaasti. »Itsensä tahi
toisen» suojelemisella on sen vuoksi käsitettävä hengen,
ruumiillisen koskemattomuuden sekä vapauden suoje-
lemista. Omansa suojelemisella taas ei käsitetä yksin-
omaan sellaisen omaisuuden varjelemista, johon varje-
lijalla on omistusoikeus, vaan »oma» käsittää tässä esim.
hallintaakin ja yleensä muitakin varallisuusoikeudellisia
oikeuksia. Ne oikeushyvät, joita Suomen oikeuden mu-
kaan saa hätävarjeluksella suojella, ovat siis henki, ruu-
miillinen koskemattomuus, vapaus ja varallisuus sekä
kotirauha. Selvyyden vuoksi on lainsäätäjä vielä nimen-
omaan (R.L. 3 luv. 7 §) lisännyt säännöksen, että varalli-
suuden puolustukseksi on luettava sekin, kun joku verek-
seltä tahtoo ottaa omansa takaisin.

Jokainen oi keudenv as täinen teko ei ole hyökkäys.
Jos joku esim. luvattomasti viljelee toisen maata, niin se
on kyllä lainvastainen teko, mutta siitä huolimatta
ei maanomistaja, joka esim. väkisin estää luvatonta vil-
jelijää niittämästä kylvönsä, harjoita hätävarjelusta.
Yhtä vähän harjoittaa hätävarjelusta sekään, joka omin
valloin esim. poistaa naapurin huoneen nurkan, minkä
tämä oikeudettomasti on rakentanut hänen talonase-
malleen. Toiselta puolen olisi väärin uskoa, että hätä-
varjelus olisi sallittu vain tekeillä olevaa oikeudenvas-
taista toimintaa vastaan. Jos joku riistää toiselta vap au-
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den, niin on luvattomasti vangittu epäilemättä oikeu-
tettu hätävarjelukseen niin kauan kuin vapauden riistä-
mistä kestää. Sama on laita talonomistajan, jonka koti-
rauhaa rikotaan. Hänkin on oikeutettu hätävarjeluk-
seen niin kauan kuin toinen oikeudettomasti on hänen
kodissaan. Sääntönä voinee pitää, että mikäli on kysy-
mys varallisuuden puolustamisesta, hätävarjelus edellyt-
tää, että oikeudenvastainen tila ei ole saanut pysyväistä
luonnetta, jotavastoin kun on kysymys muista oikeus-
hyvistä, joiden suojelemiseksi hätävarjelus yleensä on
sallittu, sen käyttämistä ei estä se seikka, että torjuttavan
teon aikaansaama oikeudenvastainen tila on kestänyt
kauemminkin. Sitävastoin hätävarjelus ei edellytä, että
sen käyttäjällä on laillinen oikeus puolustamaansa va-
rallisuusetuun, vaan lakiin perustumaton tosiasiallinen
hallintakin oikeuttaa hätävarjelukseen.

Hätävarjeluksessa torjuttavan hyökkäyksen tulee
olla oikeudenvastainen. Hätävarjelusta ei siis voida
harjoittaa esim. hätävarjelusta vastaan eikä pakko-
tilassakaan tehtyä tekoa vastaan niissä tapauksissa,
joissa teko on oikeudenmukainen. Sitävastoin hyök-
käyksen ei tarvitse olla rangaistava. Hätävarjelus on
sen vuoksi sallittu alaikäisen tahi mielipuolen oikeu-
dettoman hyökkäyksen torjumiseksi. Eläintä vastaan
ei voida hätävarjelusta harjoittaa, sillä ainoastaan ihmi-
sen toiminta saattaa olla oikeudenmukainen tahi oikeu-
denvastainen, vaan on hätä, minkä eläin aikaansaa, pak-
kotilana pidettävä. Tätä vastaan on tosin huomautettu,
että puolustus eläintä vastaan siis on oikeutettu ainoas-
taan, jos pelastettava etu on uhrattua suurempi, jotavas-
toin puolustus ihmistä vastaan aina on oikeutettu. Mutta
huomattava on, että hätävarjelustakin käsittävä puo-
lustus on (vrt. edempänä siv. ioo) oikeutettu ainoas-
taan, kun pelastettavan edun suojeleminen on katsottava
toisen edun uhrausta tärkeämmäksi, joko siten, että
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pelastettavan edun puolustus samalla käsittää oikeus-
järjestyksen puolustamista, taikka siten, että pelastet-
tava etu sinänsä on uhrattua suurempi1.

Virkamiehen muodollisestikin laitonta virkatointa
vastaan on hätävarjelus niinikään sallittu. Jos toimi on
muodollisesti laillinen, ei sitävastoin hätävarjelusta saa
käyttää sitä vastaan, vaikka se asiallisesti olisikin epä-
oikeutettu. Jos virkatoimi perustuu esimiehen antamaan
käskyyn, jonka laillisuutta toimeenpanija ei ole oikeu-
tettu tutkimaan, niin hätävarjelusta ei saa käyttää toi-
meenpanijaa vastaan, koska hänen tekonsa silloin ei ole
oi keudenv as täinen.

Hyökkäyksen tulee olla aloitettu tahi kohtapäätä
uhkaava. Jos hyökkäys jo on ohitse, taikka jos se uhkaa
vasta tulevaisuudessa, niin hätävarjelusta ei saa käyttää.
Varokeinot vastaisuudessa uhkaavia vaaroja vastaan
ovat arvosteltavat sen mukaan, mitä teon oikeuden-
mukaisuudesta tai oikeudenvastaisuudesta yleensä on
sanottu. Hyökkäys toiselta puolen ei aina ole ohi, vaik-
kakin se rikos, minkä se käsittää, on lain mukaan katsot-
tava täytetyksi. Kotirauhan rikkominen esim. on täy-
tetty, niin pian kuinrauhaon tullut rikotuksi,muttahyök-
käys kestää niin kauan kuin rauhan rikkomista jatkuu.

Ollaksensa hätävarjelusta täytyy puolustuksen koh-
distua hyökkääjää itseään vastaan. Jos hädässä oleva

1 Mitä taas tulee siihen usein esitettyyn väitteeseen, että henkilö,
joka ampuu esim. hänen kimppuunsa hyökkäävän koiran kuoliaaksi,
olisi, jos tämä katsottaisiin pakkotilateoksi, velvollinen, vaikka
ampuminen pidettäisiinkin oikeudenmukaisena, maksamaan koiran
omistajalle vahingonkorvausta, mikä ei olisi asianlaita, jos teko kat-
sottaisiin hätävarjelukseksi, niin tämä väite ei pidä paikkaansa.
Oikeutetustakin pakkotilateosta saattaa tekijälle kyllä syntyä
vahingonkorvausvelvollisuus. Mutta se seikka, että hädän aiheut-
tava eläin on vahingon kärsijän itsensä oma, vaikuttaa, että
mikään korvausvelvollisuus ei tule kysymykseen.

7 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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saadaksensa hyökkääjän luopumaan hyökkäyksestään
rupeaa esim. pahoinpitelemään jotakin kolmatta hen-
kilöä, niin tällainen teko on arvosteltava pakkotilassa
tehtynä eikä hätävarjeluksena. Sitävastoin voi puo-
lustus kyllä tarkoittaa sivullisen eikä puolustajan omaa
puolustamista.

Puolustuksen tulee olla »hyökkäyksen torjumiseksi
välttämätön». Jos hyökkäys olisi ollut vähemmällä väki-
vallalla torjuttavissa, kuin minkä puolustus käsitti, niin
tätä ei ole hätävarjelukseksi katsottava. Riitaisempi
on kysymys siitä, onko hyökkäyksen voimallisuus kat-
somatta siihen, mitä oikeushyvää se koskee ja missä
oloissa se tehdään, pidettävä sallitun hätävarjeluksen ai-
noana mittakaavana. Yleisimpänä voitaneen kenties pitää
sitä mielipidettä, että tähän on vastattava myöntävästi,
eikä käy kieltäminen, että rikoslain 3 luvun 6 §:ssä käy-
tetty sanamuoto sekin antaa aihetta, jos kohtakaan ei
pakota, tällaiseen tulkintaan. Siitä huolimatta tätä mie-
lipidettä ei ole pidettävä oikeana eikä rikoslain hengen
mukaisena. Jos esim. joku estääksensä mielipuolen tahi
lapsen anastamasta häneltä jotakin aivan vähäarvoista
esinettä ampuisi tämän kuoliaaksi, ei sitä Suomen oikeu-
den mukaan mitenkään voitaisi katsoa oikeutetuksi
hätävarjelukseksi, vaikkapa täysin todistettaisiinkin, että
ampuminen oli omistajalla ainoa käytettävissä oleva
keino »omansa» pelastamiseksi tuolta oikeudettomalta
hyökkäykseltä.

Hätävarjeluksen oikeutus perustetaan tavallisesti sii-
hen, että oikeuden ei koskaan tarvitse väistyä vääryy-
den tieltä, ja että oikeuden puolustaminen väärää hyök-
käystä vastaan siis aina on oikeutettu. Jos tämä perus-
telu olisi oikea, niin jäisi kerrassaan selittämättömäksi,
miksi hätävarjelusoikeutta ei myönnetä kaikkien oikeus-
hyvien suojelemiseksi. Miksi täytyy vääryyden saada
voittaa, kun on kysymys muista oikeushyvistä, jos ker-
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ran yleiseksi säännöksi myönnetään, että oikeuden ei
tarvitse väistyä vääryyden tieltä. Edelleen olisi johto-
päätös siitä todella se, että sallittavan hätävarjeluksen
ainoana mittakaavana on se puolustus, mikä vaaditaan
hyökkäyksen torjumiseksi» Mihin tuloksiin tämän peri-
aatteen johdonmukainen noudattaminen veisi, selvinnee
parhaiten edelläniainitusta esimerkistä. Viatonta lasta,
syyntakeetonta sairasta tahi kenties erehdyksestä itse
tietämättään toisen oikeutta loukkaavaa kansalaista,
kaikkia kohtaan saisi käyttää väkivaltaa, jonka rajaa
ei määräisi mikään muu kuin yksinomaan heidän toin-
tensa satunnainen, tosiasiallinen luonne. Lapsen hengen
saisi uhrata pelastaaksensa vähäpätöisen omaisuusesi-
neen, jota, jos sitä uhkaisi eläin, sen mukaan mitä
edellä on esitetty, ei saisi pelastaa eläimen hengen kus-
tannuksella, ellei sen arvo ole eläimen arvoa suurempi*

Hätävarjeluksen oikeutus johtuu siitä koko oikeusjär-
jestyksen perustana olevasta periaatteesta, että pienem-
män edun täytyy väistyä suuremman tieltä. Tästä ei
kuitenkaan suinkaan seuraa, että hätävarjelus olisi oi-
keutettu ainoastaan silloin, kun se oikeushyvä, jota puo-
lustetaan, on kallisarvoisempi kuin se oikeushyvä, joka
puolustajan täytyy puolustuksessaan uhrata. Hätävar-
jelus on puolustus oikeudetonta hyökkäystä vastaan.
Oikeudettoman hyökkäyksen yhteiskunnallista merki-
tystä ei suinkaan aina ole arvosteltava yksinomaan sen
oikeushyvän arvon mukaan, johon hyökkäys välittö-
mästi kohdistuu. Usein kylläkin saattaa oikeudettoman
hyökkäyksen suurin merkitys olla siinä, että kaikkien
noudatettavaa oikeusjärjestystä tahallaan rikotaan, että
yksityinen asettautuu yleistahdon yläpuolelle ja uhmaa
sitä. Tällaisissa tapauksissa ei puolustaja puolusta yksin-
omaan sitä kenties itsessään hyvinkin halpaa oikeus-
hyvää, jota tuo oikeudeton teko lähinnä uhkaa, vaan
hän puolustaa samalla koko oikeusjärjestystä uhmaile-
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vaa hyökkäystä vastaan, joka, jos sen edestä olisi pakko
hetkeksikään väistyä, mitä suurimmassa määrin olisi
omansa heikontamaan oikeusjärjestyksen kaikkia sito-
vaa voimaa. Puolustuksen oikeutusta ei tällöin luon-
nollisesti myöskään voida arvostella yksinomaan ver-
tailemalla pelastettavan ja puolustuksessa uhrattavan
oikeushyvän arvoa toisiinsa, vaan on tietysti otettava
huomioon, että puolustus ennen kaikkea koski itse oikeus-
järjestystä ja että se etu, mikä yhteiskunnalla on siitä,
ettei kukaan saa oikeusjärjestystä uhmailla, monin ver-
roin saattaa voittaa sen vajan, minkä keskinäinen ver-
tailu puolustettavan ja uhratun oikeushyvän välillä ken-
ties osoittaa puolustettavan oikeushyvän puolelta» Mutta
toiselta puolen on yhtä selvää, että jokainen oikeuden-
vastainen teko ei läheskään samassa määrin käännä kär-
keään itse oikeusjärjestystä vastaan. Lapsen ymmär-
tämättömyydestä tekemä teko ei sisällä mitään uhmaa
oikeusjärjestystä vastaan enempää kuin mielipuo-
lenkaan sairaalloiset tahdonilmaukset. Suuri ero on tässä
suhteessa myöskin olemassa syyksiluettavain ja syyttö-
mien tekojen samaten kuin edellisten joukossa tahallisten
ja tuottamuksellisten toimintojen välillä. Joka bona
fide tulee loukanneeksi toisen oikeutta, menettelee yhtä
oikeudenvastaisesti kuin se, joka sen tekee mala fide.
Mutta oikeusjärjestyksen voimassaoloon ja sen sitovaan
voimaan vaikuttaa jälkimmäisen teko paljon enemmän
kuin edellisen, ja yhteiskunnan etu vaatii sen vuoksi,
että jälkimmäisen yritys on tukahdutettava sellaisillakin
keinoilla, joita se ehdottomasti paheksuisi, jos olisi kysy-
mys bona fide tehdystä teosta. Hätä varjeluksen oikeu-
tusta arvosteltaessa ei siis saa ottaa huomioon yksin-
omaan puolustettavan ja uhrattavan oikeushyvän arvo-
jen keskinäistä suhdetta, vaan painoa on pantava myös-
kin siihen kysymykseen, missä määrin torjuttava oikeude-
ton teko samalla on käsittänyt hyökkäyksen itse oikeus-
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järjestystä vastaan ja mikä etu yhteiskunnalla on siitä,
että tällainen hyökkäys tukahdutetaan. Jos oikeudetto-
man teon tekee syyntakeeton, jonka teko ei saata käsittää
mitään välinpitämättömyyttä oikeusjärjestyksestä, tu-
lee hätävarjeluksen oikeutus riippumaan yksinomaan
puolustettavan ja uhrattavan oikeushyvän keskinäisestä
suhteesta. Niissä tapauksissa taas, joissa hyökkäys
tehdään malafide, jolloin yksilö tieten ja tahallaan menet-
telee vastoin lakia, saattavat lähinnä kysymyksessä ole-
vat oikeushyvät aleta toisarvoiseksi seikaksi ja sallitta-
van hätävarjeluksen raja riippua miltei yksinomaan siitä,
mitä hyökkäyksen torjumiseksi tarvitaan *•

Suomen rikoslaki ei ulota hätävarjelusoikeutta kaik-
kien, vaan ainoastaan muutamien tärkeimmiksi katsot-
tujen oikeushyvien puolustamiseen» Sitä merkillepanta-
vampi on sen vuoksi se verrattain laaja n, s, j u 1 k i s-
o i k e u d e l l i n e n h ä t ä v a r j e l u s, johon rikoslain
3 luv, 8 § oikeuttaa, »Jos rangaistus vanki tahi muu vangittu
henkilö yrittää karkaamaan taikka tekee vastarintaa
vanginvartijalle tahi muulle, joka tahtoo karkaamista es-
tää, taikka sille, jonka vartioitavana hän rangaistuslaitok-
sessa, vankilassa tahi muussa säilyssä, taikka kuljetuksen
aikanaon, kun tämä on ohjaamassa häntä järjestykseen;
taikka jos joku vangittava tahi vankihuoneesta karannut
tekee vastarintaa sille, jonka asiana on toimittaa vangitse-

1 Tähän sääntöön sisältyy vastaus niihin moniin kysymyksiin,
joita tieteisopissa on tehty hätävarjeluksen alalla, kuten esim, onko
puolustaja velvollinen pakenemaan tahi turvautumaan toisen apuun,
ennenkuin hän puolustukseksensa ryhtyy äärimmäisen väkivallan
käyttämiseen, onko hän oikeutettu hätävarjelukseen, jos hän edeltä-
käsin saattoi arvata hyökkäyksen ja olisi voinut sen välttää muulla
tavoin j . n, e. Yhtenäistä vastausta näihin kysymyksiin on, kuten
näkyy, mahdoton antaa, sillä kaikki riippuu olosuhteista, ennen
kaikkea siitä, mihin oikeushyvään hyökkäys kohdistuu ja missä
määrin se samalla suuntautuu oikeusjärjestystä vastaan sekä mikä
oikeushyvä puolustamisessa uhrataan.
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minen tahi ottaa karannut kiinni, taikka sille, joka siinä
on apuna; käytettäköön silloinkin sen verran väkivaltaa,
kuin karkaamisen estämiseksi, järjestyksen pitämiseksi,
vangitsemisen toimittamiseksi tahi karanneen kiinniotta-
miseksi on tarpeen.» Voipi hyvällä syyllä epäillä, onko
tässä ollenkaan puhetta mistään varsinaisesta hätävar-
jeluksesta ja eikö tämä tapaus pikemmin olisi luettava
muihin inhimillistä toimintavapautta väljentäviin ta-
pauksiin, joista jo edellä on ollut puhe. Rikoslain
käyttämästä sanasta s i l l o i n k i n , joka selvästi
viittaa edellisiin varsinaista hätävarjelusta koskeviin
pykäliin, samaten kuin siitäkin seikasta, että heti seu-
raavassa pykälässä, joka käsittelee hätävarjeluksen
liioittelua, nimenomaan mainitaan 8:kin § hätävarje-
lusta käsittävänä, voi kuitenkin varmuudella päät-
tää, että rikoslain laatijat ovat olleet sitä mieltä, että
puheenalainen tapaus lähinnä on katsottava hätävarje-
lukseksi. Säätäessään, että sen verran väkivaltaa saa
käyttää, kuin tarvitaan karkaamisen estämiseksi tahi
vangitsemisen toimittamiseksi, menee rikoslakimme pi-
temmälle kuin useat muut rikoslait. Se on sillä kerta
kaikkiaan määrännyt, että ne edut, jotka tässä ovat ky-
symyksessä, ovat siksi suurenarvoisiksi arvosteltavat, että
niiden hyväksi saapi uhrata vangittavan hengenkin.

H ä t ä v a r j e l u k s e n l i i o i t t e l u s t a puhuu
rikoslain 3 luv. 9 §. Liiallista väkivaltaa käsittävä puo-
lustus on oikeudenvastainen ja rangaistava. Kuitenkin
voivat sekä objektiiviset että erittäinkin subjektiiviset
perusteet vaikuttaa, että rangaistus joko on vähennet-
tävä niinkuin rikoslain 3 luv. 2 § määrää taikka ettei
rangaistus lainkaan tule kysymykseen. Siitä, että hätävar-
jelusta on liioiteltu, ei vielä välttämättömästi seuraa,
että tätä liioittelua olisi rangaistava. Liioittelun täytyy
olla senlaatuinen, että se voidaan laskea puolustajalle
syyksi. Jollei liioittelu ole tahallinen tahi niissä tapauk-
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sissa, joissa tuottamuksestakin rangaistaan, ainakin
tuottamukselliseksi katsottava, niin sitä ei voida ran-
gaista» Ja syyllisyyttä arvosteltaessa on otettava huo-
mioon, että puolustajan tukala asema tekee tyynen har-
kinnan vaikeaksi, useimmiten kerrassaan mahdottomaksi.
Hänen on vaikea edeltäkäsin tarkoin tietää, kuinka suuri
vaara oikeastaan uhkaa häntä hyökkääjän puolelta, ja
hänen täytyy estää hyökkäys, ennenkuin hän itse tulee
estetyksi. Hätävarjeluksen liioittelun rangaistavai-
suutta arvosteltaessa on sanalla sanoen muistettava,
että hätä ei yleensä lue lakia ja että varsinkin toisen
oikeudettoman hyökkäyksen kautta hätään joutuneelta,
joka puolustaa ahdistettua oikeuttaan, on mahdoton
vaatia täysin objektiivista asiaintilan arvostelua*

19 §. Syyllisyydestä.

K i r j a l l i s u u t t a . Liepmann, Einleitung in das Strafrecht,
1900. Sama, Die Entstehung des Schuldbegriffs, 1891. Janka, Die
Grundlagen der Strafschuld, 1885. R. Loening, Geschichte der straf-
rechtlichen Zurechnungslehre, 1,1903. M. E. Mayer, Die schuldhafte
Handlung und ihre Arten im Strafrecht, 1903* Graf zu Dohna, Die
Rechtswidrigkeit als allgemeingultiges Merkmal im Tatbestand
strafbarer Handlungen, 1905. Miricka, Die Formen der Strafschuld
und ihre gesetsliche Regelung, 1903.

Oltuansa alkujaan vaistomainen vastavaikutus yhteis-
kunnanvastaisuutta vastaan, rangaistus muuttuu kehi-
tyksen kuluessa rikollisuuden vastustamiskeinoksi, jonka
tehtävästä ja tarkoitusperästä yhteiskunnan käsitys
päivä päivältä selvenee. Seuraus siitä on, että rangais-
tusta, joka alkuaikoina kohtaa kaikkia pahaa tehneitä,
ei ainoastaan ihmisiä, vaan eläimiä, jopa epäorgaanisia
esineitäkin, vähitellen aletaan käyttää ainoastaan syyl-
lisiä, siis sellaisia henkilöitä vastaan, joiden pahat teot to-
distavat heissä olevaa syyllisyyttä.
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Syyllisyys eli se arvostelu, että joku on syyllinen
johonkin, edellyttää kaksi eri asiaa, syyntakeisuuden ja
syyksiluettavaisuuden. Toiselta puolen täytyy tekijän
olla syyntakeinen, toisin sanoen sielunrakenteeltaan sel-
lainen, että järjellisesti voidaan hänen yleensä tekemäinsä
tekojen laadusta päättää, millainen hänen luonteensa
on, sekä otaksua rangaistuksen häneen käytettynä voi-
van täyttää tarkoituksensa (vrt.edempänä siv. u i ) . Toi-
selta puolen täytyy teon, aiheuttaaksensa rangaistuksen,
ollasyyksiluettava, toisinsanoen, olla sellaisessa suhteessa
aikaansaajansa sielulliseen tilaan, että teon laadusta
voidaan päättää, millainen tekijän mielenlaatu on. Ran-
gaistushan tähtää rikoksentekijän mielenlaatuun. Ei sen
vuoksi olisi tarkoituksenmukaista rangaistuksella har-
joittaa vastavaikutusta sellaista pahaa tekoa vastaan,
joka ei aiheuttajassaan todista pahaa mieltä (vrt. edem-
pänä siv. 122)»

Millainen henkilön tulee sieluntilaltaan olla, jotta
häntä yleensä voitaisiin katsoa syylliseksi johonkin (mil-
laisen sielullisen tilan syyntakeisuus käsittää) ja millai-
sessa suhteessa teon tulee olla tekijän sielunelämään,
jotta se voitaisiin lukea, hänelle syyksi (minkä sielullisen
suhteen tekijän ja teon välillä syyksiluettavaisuus käsit-
tää), siitä tulee edempänä puhe (vrt. 20—23 §)• Sitä-
vastoin on tässä tarkemmin selitettävä, mitä itse syyl-
lisyys merkitsee.

Syyllisyys voitaisiin muodollisesti määritellä arvos-
teluksi, että tekijä on syyntakeinen ja teko syyksi-
luettava. Tällainen määritelmä ei kuitenkaan vähää-
kään selvitä syyllisyys arvostelun asiallista sisällystä.
Syyntakeisuuden käsittämä sielullinen tila ja syyksi-
luettavaisuuden käsittämä suhde tekijän sielunelämän
ja teon välillä ovat yhtä välttämättömiä edellytyksiä
kysymyksen ollessa siitä, että hyvä teko on luettava jolle-
kulle ansioksi, kuin jos on kysymys siitä, että paha
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teko on luettava hänelle syyksi» Syyntakeisuuden ja
syyksiluettavaisuuden käsitteistä ei siis voida hakea
vastausta kysymykseen, mikä syyllisyyden asiallinen
sisällys on, eli toisin sanoen kysymykseen siitä, minkä
luonteenpuutteen tahi muun vajavuuden me merkit-
semme henkilöllä olevan, kun sanomme häntä syylliseksi
johonkin»

Asiallisesti syyllisyys käsittää puuttuvaa yhteiskun-
nallisen velvollisuuden täyttämistä tekijän puolelta*
Tekijä on — tämä on syyllisyys arvostelun sisällys '—
menetellyt yhteiskunnanvastaisesti, toisin kuin hän olisi
voinut ja hänen olisi pitänyt. Häneltä on puuttunut
tahto yhteiskunnalliseen mukautumiseen» Mutta syyl-
lisyys arvostelu käsittää jotakin enempää kuin pelkäs-
tään tämän puutteen toteamisen» Siihen liittyy arvos-
telijan puolelta paheksuminen arvosteltavaa kohtaan»
Tämä oikeudellis-siveellinen paheksuminen rikkonutta
kohtaan, joka sisältyy syyllisyys arvosteluun, perustuu
sielulliseen illusioniin, kuvitteluun rikoksentehneen tah-
don vapaudesta» Aivan niinkuin yksilö itse katuu tahi
häpeää tekojaan sen nojalla, että hän luulee voineensa
toimia toisin, mutta vapaasta tahdostaan tehneensä pahaa,
niin otaksuu hän toistenkin ihmisten tahdon vapaaksi
ja paheksuu heitä, kun he ovat valinneet pahan, vaikka
olisivat voineet valita hyvän» Syynä tähän kuvitteluun,
joka on ja luultavasti aina tulee olemaan vastustamaton
luonnon välttämättömyys, on se, että ihminen ei tar-
peeksi tunne kaikkia niitä edellytyksiä, joista hänen omat
toimensa, enempää kuin niitäkään, joista toisten ihmisten
toimet riippuvat, voidakseen varmuudella seurata nii-
den syysuhteisuutta, eikä sen vuoksi käytännössä tun-
nusta tätä syysuhteisuutta, vaan kuvittelee toimensa
vapaiksi, kaikista edellytyksistä riippumattomiksi» Sekä
itsessään että muissa näkee kukin vain »ihmis»-olennon,
sellaisen kuin ihmiset yleensä ovat, ja hän arvostelee sen
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vuoksi sekä omat että toisten teot sen mukaan* Ihminen
voi — jos tahtoo — tehdä niin tai näin; minäkin olen
ihminen ja herra X on ihminen, siis mekin voimme tehdä
sen jos tahdomme. Vakuutetuinkaan deterministi
ei voi käytännössä vapautua tällaisesta ajatustavasta.
Hänkin katuu omia pahoja töitään ja paheksuu toisten
rikoksia siitä huolimatta, että hän kyllä käsittää, että
hän itse samaten kuin kaikki muutkin ovat välttämät-
tömiä tuloksia määrätyistä edellytyksistä eivätkä siis
suinkaan vapaita. Jokainen kyllä käsittää, että olisi
suorastaan mieletöntä rangaistuksen avulla edes koettaa
vaikuttaa rikoksentekijän tahtoon, jos tämä tahto olisi
vapaa, kaikista edellytyksistä riippumaton, sillä edelly-
tyksettömäänhän on mahdoton vaikuttaa. Mutta ei myös-
kään voi jättää huomioon ottamatta sitä yhtä vastaan-
sanomatonta tosiasiaa, että ihminen tuntee itsensä
vapaaksi ja että rangaistuksen onnistuminen tehtävässään
riippuu suuressa määrin juuri siitä, että rikoksentekijä
ei ole fatalisti, vaan toimii ikäänkuin olisi vapaa. Ku-
vittelu tahdon vapaudesta on sen vuoksi jotakin, jota
ei voi eikä saa välinpitämättömyydellä sivuuttaa.

Rikosoikeuden täytyy käsitellä ihmisiä semmoisina
kuin he ovat, harhaluuloineen ja kuvitteluineen. Kieltä-
mätön tosiasia on, että me, mitä mieltä teoreettisesti lie-
nemmekään tahdon vapaudesta, kukin tunnemme itsem-
me vapaiksi ja arvostelemme sekä omia että muiden
toimenpiteitä sen mukaan. Me kadumme omia pahoja
tekojamme ja paheksumme muita, kun nämä rikkovat,
ja tulemme luultavasti aina tekemään niin, aivan kat-
somatta siihen, mitä mieltä olemme tahdonvapau-
desta. Itse asiassa on tästä kuvittelusta rikosoikeuden
tehtäville enemmän hyötyä kuin vahinkoa, eikä rikos-
oikeudella siis ole mitään syytä koettaa tavalla tahi toi-
sella saada sitä häviämään. Totta on tosin, että usko
tahdon vapauteen enemmän kuin mikään muu vaikut-
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taa yleisön kostonhimoon, estäen sitä tyynesti harkitse-
masta, että kaikki, mikä tapahtuu, on ollut välttämätön
seuraus edelläkäyvistä syistä ja että taistelu rikollisuutta
vastaan sen vuoksi, jos mieli jotakin saavuttaa, ei ole
suunnattava vaikutusta vastaan, kuten kostonhimo
käskee, vaan ennen kaikkea juuri rikollisuuden syitä vas-
taan. Täten vaikuttaa usko tahdon vapauteen ehdotto-
masti jossakin määrin vahingollisesti rangaistukseen.
Niin kauan kuin rangaistusta ei määrää se, mitä rangais-
tuksella tavditetaan ja miten tuo tavoitettava parhaiten
on saavutettavissa, vaan sokea kostonhimo, tulee ran-
gaistus laadultaan ja määrältään riippumaan enemmän
rikoksen aikaansaamasta affektista, mielenliikutuksesta,
kuin yhteiskunnan tositarpeista. Mutta toiselta puolen
vaikuttavat katumus, häpeä ja tietoisuus siitä, että rikos
ei ole ainoastaan vahingollinen, vaan paheksuttava teko,
jotka tietoisuuden tilat kaikki perustuvat siihen uskoon,
että tahto on vapaa, siksi voimakkaasti rikollisuutta vas-
taan, että huoleti voidaan sanoa, että rangaistuksen
onnistuminen niin yleis- kuin erityis-estävässä tehtäväs-
sään on kerrassaan niistä riippuva. Jos olisimme työs-
sämme ja toiminnassamme fatalisteja, sallimanuskojia, ja
lähtisimme siitä edellytyksestä, että kaikki sekä meidän
omassa että muidenkin elämässä kehittyy luonnon vält-
tämättömyydellä määrätyistä syistä meidän itsemme
voimatta siihen mitään, niin rangaistuksen tehtävä olisi
toivoton.

Itse asiassa ei olekaan vaikea näyttää, että rikosoi-
keudessa niin deterministit kuin indeterministitkin de
facto edellyttävät välisti, että tahto on vapaa, toisinaan
taas ettei se ole vapaa.

Deterministisen katsantotavan mukaan ei rikoksen-
tekijä ole voinut toimia toisin kuin mitä hän on tehnyt.
Pahan ihmisen täytyy luonnon välttämättömyydellä
tehdä pahaa aivan samalla tavalla kuin esim. hullun täy-
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tyy tehdä hullun töitä, koska hän on hullu. Toista saat-
taa yhtä vähän moittia siitä, että hän on paha, kuin toista
siitä, että hän on hullu* Paha teko todistaa tekijässään
pahuutta aivan samalla tavalla kuin hullun työ osoittaa
tekijässään hulluutta, ja vankila ei ole muuta kuin paran-
tamislaitos, joka ei periaatteellisesti eroa sairaanhoito-,
kasvatus- y. m. s. laitoksista.

Jokainen huomaa, ettei rangaistuksesta sanan nykyi-
sessä merkityksessä jää paljon mitään jäljelle, jos todella
johdonmukaisesti asetutaan tälle kannalle. Tarpeetonta,
jopa suorastaan mieletöntä on silloin rikoslain tavoin
määrätä rangaistus sen mukaan, mitä oikeushyvää rikok-
sentekijä kulloinkin on loukannut. Yhtä vähän kuin
esim. kuumesairaan houreissaan tekemät teot, vaikka
ne kyllä saattavat todistaa hänessä sairautta, todistavat
mikä lääkintämenettely hänelle on paras, yhtä vähän
todis t av at ri kokse t, j os kerr an p ahuus on s am ani ainen luon-
nonvika kuin sairauskin, mikä kasvatuskeino kulloinkin
on paikallaan. Ainoa järjellinen tapa on silloin luokittaa
rikolliset esim. psykologisten kriteerioiden mukaan ja
määrätä kullekin luokalle sille parhaaksi katsottava kas-
vatuskeino. Niinikään on selvää, että johdonmukaiselle
deterministille ero syyntakeisten ja syyntakeettomien
välillä katoaa ja sijaan astuu ero parannettavissa olevien
ja parantumattomien pahantekijäin välillä.

Näitä johtopäätöksiä deterministit— jotakuta har-
vaa poikkeusta kenties lukuunottamatta — eivät tee.
Hekin puhuvat syyntakeisuudesta, syyllisyydestä y. m. s.
käsitteistä, jotka ovat kaikkea muuta kuin determinis-
tisestä ajatustavasta lähtöisin.

Kerrassaan vastakkaisella tavalla selviytyvät asiasta
indeterministit. Rikoksentekijää ei heidän ajatuksensa
mukaan rangaista sen vuoksi, että hän on paha, vaan
sen vuoksi, että hän on tehnyt pahaa, vaikka olisi
voinut olla sitä tekemättä, jos olisi tahtonut. Kun
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yhteiskunta jotakin käskee tahi kieltää, edellyttää se
tiettävästi, että käskettävät todella voivat, jos tahtovat,
näitä käskyjä noudattaa, ja rangaistuksen päätehtäviä
on juuri vahvistaa tätä tahtoa käskettävissä. Rikosten
luokitus loukatun oikeushyvän mukaan, syytakeisten
ja syyntakeettomien välillä tehtävä ero ynnä monet
muut deterministin tielle nousevat vaikeudet saavat
kyllä tämän opin mukaan luonnollisen selityksensä.
Mutta sijaan astuu indeterministeille taas toinen vai-
keus. Jos rangaistuksen tehtävä on vaikuttaa ihmisten
tahtoon, niin se voi tämän tehtävänsä täyttää ainoastaan
sillä edellytyksellä, että tahto ei ole vapaa, vaan kau-
saalilain alainen. Sillä selvää on, että edellytyksettömään,
sellaiseen, joka ei riipu mistään syistä, on mahdoton mil-
lään tavalla vaikuttaa, Indeterministit edellyttävät
siis hekin tahtoen tahi tahtomattaan, ettei tahto ole
vapaa, vaan kausaalilain alainen.

Rikosoikeuden on siis kuin onkin pakko rakentaa
antinomiaan, toiselta puolen olettaa, että tahto ei ole va-
paa, toiselta puolen taas lähteä siitä edellytyksestä, että
kukin itse on oman onnensa seppä.

Syyllisyys arvostelu käsittää paheksumisen rikkonutta
kohtaan siitä, että häneltä on puuttunut tahtoa yhteis-
kunnalliseen mukautumiseen. Kuta suurempi syyllisyys
(kuta asosiaalisempi mieli) ilmenee teossa, sitä ankarampi
siitä tuleva rangaistus, siinä lyhyesti sanoen päämäärä,
johon nykyaikainen rikosoikeus pyrkii. Erehdys olisi
kuitenkin luulla, että nykyajan rikoslait jo olisivat tällä
kannalla. Puhumattakaan siitä, että teon rangaistavai-
suus välisti saattaa riippua sellaisista seurauksista, jotka
eivät ollenkaan ole tekijälle syyksiluettavat (vrt. esim.
R. L. 21 luv. 4 §), on ennen kaikkea huomattava, että
Suomen samaten kuin useimpain muidenkin maiden
rikoslaki sangen useissa ja tärkeissä kohdin rangaistusta
määrätessään panee pääpainon rikoksen reaaliselle puo-
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lelle ja jättää sen symptomaattisen merkityksen syr-
jään» Yrityksen ja täytetyn teon symptomaattinen mer-
kitys on useimmissa tapauksissa sama, mutta siitä huo-
limatta rangaistaan yritys lievemmin, sen vuoksi että
sen reaalinen merkitys on pienempi. Niinikään riippuu
tuottamuksellisen teon rangaistavaisuus, milloin ei ole
puhetta itsetietoisesta tuottamuksesta (vrt. edempänä
siv. 132), miltei yksinomaan teon reaalisesta merkityksestä.
Sitä, joka varomattomuudellaan aikaansaa toisen kuole-
man, rangaistaan ankarammin kuin sitä, joka tuottaa toi-
selle vain ruumiinvamman, siitä huolimatta, että teot saat-
tavat osoittaa juuri yhtä suurta varomattomuutta teki-
jöissään. Tekojen eri reaalinen merkitys tekee toisinsanoen,
että toinen paljoa suuremmassa määrin kuin toinen
kiihottaa yhteiskunnan kostonhimoa.

Nämä tapaukset ovat kuitenkin poikkeuksia. Ylei-
senä sääntönä on, kuten sanottu, että syyllisyys, tekijän
teossa ilmenevä asosiaalisuus, on rangaistavaisuuden
mittakaavana.

20 §. Syyntakeisuudesta.

K i r j a l l i s u u t t a . Berner, Grundlinien der kriminalis-
tischen Imputationslehre, 1843. Wahlberg, GesammelteSchriften, I.
Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung, VI.
Verhandlungen des 27. deutschen Juristentages. Krafft-Ebing,
Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, 1900. A. Baer, Der
Verbrecher in anthropologischer Beziehung, 1893. Goos, Almindelig
Retslaere, II, 1894. Olrik, Studier overTilregnelighedsspergsmaalet.
P. Winge, Den retsmedicinske Undersegelse af den sindssyge Lov-
overtraeder, 1896. Forhandlinger ved den norske Krimin alistfore-
nings 4 Mode. Forhandlinger ne paa Dansk Kriminalistforenings
3 Aarsmode. Geill, Kriminal-antropologiske Studier, 1906. Herrlin,
Tillräknelighet och själssjukdom, 1904.

Syyntakeisuus käsittää kaikki ne sielulliset ominai-
suudet, joita ihmiseltä vaaditaan, jotta hänen teoistaan
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kävisi päättäminen, että hänen luonteessaan on sellaisia
puutteita, että rangaistuksen häneen käytettynä voidaan
otaksua ainakin jossakin määrin täyttävän tarkoitus-
taan. Lapsen tahi mielisairaan teoista esim. ei voi päät-
tää, vaikka nämä teot itsessään olisivat kylläkin pahoja,
että tekijätkin ovat luonteeltaan pahat. Se mikä täysi-
kasvaneessa ja terveessä osoittaisi rikollisuutta, saattaa
lapsessa olla kehittymättömyyden ja mielipuolessa sai-
rauden merkki, toisin sanoen osoittaa heissä puutteita,
joita rangaistus ei pysty parantamaan heissä enem-
pää kuin heidän ympäristössäänkään. Jokapäiväinen
kokemuksemme todistaa, että ihmisen synnynnäiseen
luonteeseen voidaan vaikuttaa monella eri tavalla, muun
muassa rangaistuksen avulla, jopa joskus muuttaa se pe-
rinpohjin toisenlaiseksikin. Tähän kokemukseen perus-
tuu päätelmä yksilön syyntakeisuudesta. Syyntakeinen
on se henkilö, jonka teoista voidaan tehdä sellainen pää-
telmä hänen luonteestaan, että rangaistus häneen käy-
tettynä otaksuttavasti voi vaikuttaa tarkoittamaansa
suuntaan toiselta puolen häneen, toiselta puolen hä-
nen ympäristöönsä.

Mahdottomaksi on osoittautunut yleisellä säännöllä
kerta kaikkiaan määritellä, mitkä sielulliset omi-
naisuudet syyntakeisuuden tila käsittää. Milloin on
syyntakeisuutta määritelty kykynä käsittää teonoikeu-
dellis-siveellinen luonne, milloin yhteiskunnallisena mu-
kautumiskykynä, välisti taas normaalisuutena, sään-
nöllisyytenä, ja välisti säännöllisenä vaikutinten mää-
rättäväisyytenä (normale Determinierbarkeit). Kaik-
kia näitä määritelmiä vastaan voidaan tehdä samat
muistutukset. Ne ovat joko yksipuolisia tahi niin hämä-
riä, etteivät oikeastaan selitä mitään. Kyky käsittää
tekojensa oikeudellis-siveellisen merkityksen esim. saat-
taa kyllä olla tärkeä puoli syyntakeisuuden tilassa, mutta
ratkaisevaa merkitystä sillä ei ole. Henkilö, joka ei vielä
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ole täyttänyt 15 vuotta, voi kyllä olla selvillä tekonsa
oikeudellis-siveellisestä merkityksestä, mutta siitä huo-
limatta häntä ei pidetä syyntakeisena. Toiselta puolen
ei se seikka, että ihmisen siveelliset käsitteet ovat vail-
linaiset, aina tee häntä syyntakeettomaksi. Säännöllisyys,
yhteiskunnallinen mukautumiskyky y. m. s. taas ovat
hyvin vähän valaisevia, ja niiden selitystä haittaa aina
sama epämääräisyys kuin syyntakeisuuskäsitettäkin. Se
sielullinen tila, jota rangaistuksen käyttäminen edellyt-
tää, käsittää koko joukon erilaisia ominaisuuksia, joita
ei käy luetteleminen yhtenäisessä määritelmässä, koska
toisen tahi toisen tällaisen ominaisuuden puuttuminen
ei ehdottomasti estä rangaistuksen käyttämistä. Asial-
lisesti paras, jos kohtakin epämääräisempi kuin suotavaa
olisi, lienee syyntakeisuuden määritteleminen yhteiskun-
nalliseksi mukautumiskyvyksi.

Syyntakeisuuden käsitettä haittaa siis ja tulee aina
haittaamaan jonkinmoinen epämääräisyys. Rangais-
tus edellyttää jonkinmoista sielullista keskimääräisyyttä
(yhtäläisyyttä muiden kanssa, »similitude sociale»). Jos
ihminen sielunrakenteeltaan niin suuresti poikkeaa ylei-
sestä tyypistä, että hänen ympäristönsä ei hänessä näe
samanlaista olentoa kuin ihmiset yleensä ovat, niin tämä
ympäristö ei paheksu hänen tekojansa. Hänen tekonsa
eivät sen vuoksi* herätä yleisön kostonhimoa. Sen tekoja,
joka on atyyppinen, tavallisesta aivan poikkeava, eivät
»ihmiset yleensä» myöskään jäljittele. Hänen pahuutensa
ei tartu hänen ympäristöönsä, eikä yhteiskunnan sen
vuoksi ole pakko samalla tavalla suojella itseään siltä si-
veelliseltä tartunnalta, jolla tavallisen ihmisen pahat teot
sitä uhkaavat. Jos yhteiskunta siitä huolimatta rankaisisi
häntä, niin häntä kohtaava rangaistustapa ei myöskään
olisi samanlaisena varoittavana esimerkkinä muille kuin
se paha, joka pahan hyvitykseksi kohtaa tavallista, varoi-
tettavien kanssa yhtäläistä ihmistä. Miltä puolen siis asiaa
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katsookin, on tällaisen henkilön rankaiseminen tarpee-
ton ja hyödytön. Missä määrin ihmisen tulee olla taval-
lisesta poikkeava ollakseen syyntakeeton, ei ole tarkem-
min määriteltävissä. Syyntakeisuus edellyttää toiselta
puolen henkistä kypsyyttä, toiselta puolen henkistä ter-
veyttä. Mutta yhtä vähän kuin ihmiskunta todellisuu-
dessa jakautuu ainoastaan kypsiin ja epäkypsiin, yhtä
vähän voidaan sitä todellisuudessa jakaa terveisiin ja
sairaisiin. Tarkkoja kypsyyden tunnusmerkkejä on sen
vuoksi yhtä mahdoton mainita kuin pettämättömällä
tavalla rajoittaa henkinen terveys mielensairaudesta1.

Syyntakeisuuden ja syyntakeettomuuden välisen
rajan epämääräisyyden tähden on rikoslaki osannut
aivan oikeaan tunnustaessaan (3 luv. 4 §) näiden tilojen
välisen väliasteen, v ä h e n t y n e e n s y y n t a k e i -
s u u d e n , erityiseksi sekä syyntakeisuudesta että syyn-
takeettomuudestakin erotettavaksi sieluntilaksi, joka
vaatii erityisiä säännöksiä. Yksin sellaiset kansan suussa
hyvin usein tavattavat nimitykset kuin »pehmeämie-
linen», »hassahtava», «hupsu», »löylynlyömä» ynnä monet
muut todistavat, että rahvaankin kesken ollaan täysin
selvillä tällaisen ihmisluokan olemassaolosta ja siitä,
mikä sen erottaa niin hulluista kuin viisaistakin. Eri
asia on, että ne säännökset, jotka rikoslaki sisältää vähen-
tyneestä syyntakeisuudesta, eivät ole tarkoitustaan vas-
taavat. Se tavallista lievempi rangaistus, joka 3 luvun
4 §:ssä säädetään vähemmän syyntakeiselle, ei nimittäin
suinkaan aina ole paikallaan. Se soveltuu oikeastaan

1 Syyntakeisuus ei ole ainoa epämääräinen käsite rikosoikeudessa.
Päinvastoin on oikeustieteelle juuri ominaista, että se enemmän tahi
vähemmän keinotekoisesti luokittelee ja jonkun verran mielivaltai-
silla rajoilla toisistaan erottaa ilmiöitä, joiden välillä todellisuudessa
ei ole mitään tarkkaa rajaa. Valmistelun ja yrityksen, tahalli-
suuden ja tuottamuksen välillä, vain pari esimerkkiä mainitak-
semme, ei todellisuudessa myöskään ole mitään tarkkaa rajaa.

8 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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käytettäväksi vain niissä tapauksissa, joissa vähen-
tynyt syyntakeisuus perustuu johonkin satunnaiseen syy-
hyn, kuten esim. kovaan säikähdykseen, liikarasituk-
seen, raskaudentilaan y. m, s. Niissä vähentyneen syyn-
takeisuuden tapauksissa sitävastoin, joissa rikoksenteki-
jän erityislaatu ei ole satunnaista, vaan luontaista (konsti-
tutionell) laatua, joissa vähentynyt syyntakeisuus perus-
tuu pysyväiseen henkiseen vajamittaisuuteen, ei lievempi
(lyhytaikaisempi) rangaistus ole tarkoitustaan vastaava.
Toiselta puolen ovat nämä henkisesti vajavaiset henki-
löt usein täysin syyntakeisia rikoksentekijöitä paljoa
vaarallisemmat, joten yleinen etu vaatii, että yhteis-
kunnalle annetaan tavallista tehokkaampaa eikä suin-
kaan vähemmän tehokasta suojaa heitä vastaan. Toi-
selta puolen ei tavallinen rangaistusmenettely sovi näille
säännöllisestä poikkeaville henkilöille. Jos heitä sen
vuoksi ei tahdota käsitellä täysin syyntakeettomina, siis
ryhtyä heitä vastaan vain heidän omaa lääkitsemistään
ja yhteiskunnan heiltä turvaamista tarkoittaviin paran-
tamis- ja turvaamistoimenpiteisiin, niin on heitä varten
keksittävä uusi, heidän erityislaatuunsa soveltuva ran-
gaistusmuoto (pakkoparantola, pakkohoitola).

Siitä huolimatta, että teko Suomen oikeuden mu-
kaan yleensä katsotaan tapahtuneeksi siinä, missä,
ja silloin, kun sen aiheuttama seuraus syntyy, ei
kysymystä tekijän syyntakeisuudesta ole ratkaistava
pitämällä silmällä tätä ajankohtaa, vaan sitä hetkeä,
jolloin itse tahdon ilmaus (toiminta tahi toimettomuus)
sattuu. Kun tahdon ilmauksesta on päätettävä, millai-
nen tahtojan, mielenlaatu on, on ratkaisevana tietysti
pidettävä se mielentila, josta tahdon ilmaus on lähtenyt1*

1 Jäljestäpäin sattuneilla sieluntilan muutoksilla saattaa olla
vain oikeudenkäyntiin vaikuttava merkitys siten, että ne estävät
joko rangaistukseen tuomitsemista tahi rangaistuksen täytäntöön-
panoa (vrt. edempänä siv. 240).
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Minään poikkeuksena tästä yleisestä säännöstä eivät
ole ne tapaukset, jotka tieteisopissa yleensä kulkevat
nimellä » a c t i o n e s l i b e r a e i n c a u s a » (seu ad
libertatem relatae) ja joilla epäilemättä on suurempi
tietoperäinen kuin käytännöllinen merkitys» Actio
libera in causa on olemassa, kun joku tahallaan
tahi luottamuksellisesti saattaa itsensä syyntakeet-
tomuuden tilaan, voidaksensa sitten syyntakeettomana
ollessaan tehdä rikoksen» Joku esim» juo itsensä tahal-
laan juovuksiin sitten juovuspäissään tehdäksensä rikok-
sen» Rikos on silloin tehty hänen ollessaan syyntakeinen,
sillä juominen on vain keino, jolla hän toteuttaa aiko-
muksensa, ja juomiseen, siis rikollisen aikomuksensa
toteuttamiseen, hän on ryhtynyt selväpäisenä ollessaan»
Syyntakeettomuuden tilassa tehty teko esiintyy tällöin
vain sen teon jatkona, johon hän syyntakeisena ollessaan
jo on ryhtynyt» Käytännöllisesti tärkeimmät tällaiset
tapaukset ovat epäilemättä juopumustilassa tehdyt lai-
minlyöntirikokset»

21 §. Syyntakeettomuuden tilat.

K i r j a l l i s u u t t a (paitsi lähinnä edellisessä §:ssä mainittua),
Schmidt, Die zur Erkenntniss der Strafbarkeit erforderliche Einsicht,
1902» Forel et Mohaine, Crime et anomalies mentales constitutio-
nelles» Tryde, Om tilregnelighed fra Retslaegens Standpunkt» Torp,
Om den saakaldte formindskede Tilregnelighed, 1906.

»Teko, joka muuten on rangaistava, jääköön rankaise-
matta, jos sen tekee lapsi, ennenkuin on täyttänyt viisi-
toista vuotta; kuitenkin saakoon oikeus harkinnan mu-
kaan määrätä, että seitsemän vuotta täyttänyt lapsi on
pantava yleiseen kasvatuslaitokseen, taikka että van-
hempain tahi sen, joka hoidossa ja valloissa lapsi on,
pitää sitä huoneessa toteensaatavasti kurittaa» (R» L»
3 luv» 1 §)» Tuomioistuin ei siis rikoslain mukaan saa
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lainkaan ryhtyä 7 vuotta nuorempien lasten tekemiin
tekoihin, .Pienten lasten kasvatuksen ja ojentamisen
on lainsäätäjä täten tahtonut pidättää vanhempain tahi
vanhempain sijaisten yksinomaiseksi tehtäväksi. Että
lainsäätäjä ei silti ole tahtonut jättää vanhempain ehdon-
vallan asiaksi, tahtovatko he tarpeen vaatiessa ojentaa
lapsiansa vai eivätkö, nähdään useista eri lainp ai koista.
Niinpä säätää esim. K. Sääntö krapujen pyynnistä' ja
rauhoituksesta, että alaikäinen, joka rikkoo tämän sään-
nön määräyksiä vastaan, saakoon semmoisesta ilkival-
taisuudesta varoituksia ja nuhteita vanhemmiltansa,
edusmieheltä tahi isännältä ja että jos nämä osoittavat
huolimattomuutta tässä, niin että ilki vakaisuus toisen
kerran tapahtuu, taikka jos toteensaatetaan heidän siitä
tietäneen, mutta ei koettaneen toden perään sitä estää,
niin he itse käyvät »sen edesvastauksen alaisiksi», joka ri-
koksesta seuraa. Samansuuntaisen määräyksen sisältää
myös K. A. metsästyksestä. Vanhempaan ikään pääs-
seiden lasten, siis seitsemän, vaan ei viittätoista vuotta
täyttäneiden henkilöiden tekoihin tuomioistuin saa ryh-
tyä määräämällä heidät joko kuritettaviksi tahi kasvatus-
laitokseen pantaviksi. Kumpikaan toimenpide ei ole
mikään rangaistus, vaan ne on pidettävä kasvatuk-
seen kuuluvina ojennustoimenpiteinä, joihin yhteiskunta
ryhtyy yksinomaan lasten omaksi hyväksi, tarkoitta-
matta aikaansaada niillä mitään sellaista yleis-estävää
vaikutusta, joka on rangaistukselle ominainen. Rikos-
laki ei sen vuoksi myöskään lapsista puhuessaan käytä
sanaa »tuomita», Vaan sanaa »määrätä», yhtä vähän kuin
se mainitsee kasvatuslaitosta ja kuritusta toisessa luvus-
saankaan, jossa rangaistukset luetellaan1.

1 Tätä vastaan näyttää tosin olevan se seikka, että asetukseen
rangaistusten täytäntöönpanosta sisältyy myöskin säännöksiä
»kasvatuslaitoksesta nuoria r i k o k s e n t e k i j ö i t ä varten»
(6 luku). Sitä seikkaa, että säännökset kasvatuslaitoksista yleensä
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Syyntakeisuus alkaa viidennestätoista ikävuodesta.
Meidän rikoslakimme ei tunne mitään sellaista väliaikaa
ehdottoman syyntakeisuuden ja ehdottoman syynta-
keettomuuden välillä, jonka kuluessa syyntakeisuus
olisi riippuva syytetyn kussakin erityisessä tapauk-
sessa tutkittavasta kehitysasteesta, semminkin hänen
kyvystään käsittää, että teko on rangaistava. Ne eri-
tyiset säännökset, jotka rikoslaki sisältää viisitoista,
vaan ei kahdeksaatoista vuotta täyttäneiden henkilöi-
den rangaistavaisuudesta, koskevat rangaistusten mää-
rää ja laatua, mutta ne eivät tee »nuorien henki-
löiden» rangaistavaisuutta riippuvaksi mistään muista
edellytyksistä, kuin mistä täysikasvaneiden syyntakei-
suuskin riippuu.

Jos rikoslaki siis on kokonaan sitonut tuomarin kä-
det, kun on kysymys nuoruuden vaikutuksesta syyn-
takeisuuteen, niin se on sen sijaan jättänyt hänelle sitä
laajemman harkintavallan itse päättää, milloin henkilö
muuten on syyntakeiseksi katsottava. »Mielipuolen teko,
taikka semmoisen, joka ikäheikkouden tahi muun saman-
laisen syyn takia on ymmärrystään vailla, jääköön ran-
kaisematta» (R. L. 3 luv. 3 §). Kuka on »mielipuoleksi»
tahi »ymmärrystään vailla» olevaksi katsottava, siitä ei
rikoslaki anna vähintäkään viittausta, vaan on jättä-
nyt sen tuomarin päätettäväksi. Kysymys ei ole laadul-
taan lääketieteellinen enempää kuin luonnontieteelli-
nenkään, vaan yhteiskunnallis-oikeudellinen. Rangaistus
ei tähtää yksinomaan rangaistavaan, vaan samalla koko
yhteiskuntaan. Kysymys siitä, voiko rangaistus määrät-
tyyn henkilöön käytettynä täyttää tehtävänsä vai eikö,
ei sen vuoksi ole ratkaistavissa tuntematta paitsi rangais-

on otettu tähän asetukseen, samaten kuin sitäkin, että kasvatus-
laitokseen määrättyjä lapsia tässä sanotaan rikoksentekijöiksi,
täytynee kuitenkin pitää vain epätarkkuutena lain sanamuodon
laatimisessa.
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tavaa myöskin sitä] yhteiskuntaa, johon rangaistuksen
tulee vaikuttaa. Yhtä vähän kuin hyvää rikoslakia
voidaan laatia, tuntematta sitä kansaa ja sitä maata, jota
varten se laaditaan, yhtä vähän voidaan rikoslain käyt-
töäkään ajatella riippumattomaksi siitä kansasta, jonka
keskuudessa sitä on käytettävä*

Kysymys siitä, kuka on syyntakeinen, kuka syynta-
keeton, on sen vuoksi tuomarin eikä lääkärin ratkaistava.
Lääkärin tehtävä on antaa lausuntonsa henkilön sielul-
lisesta terveydentilasta. Tuomarin asia on tämän lau-
sunnon nojalla, mutta itsenäisesti tutkia, onko kyseessä-
oleva henkilö syyntakeinen vai eikö. Lääkärin lausunto »ei
sido eikä suojaa häntä». Tätä vaatii sekä puheenaolevan
henkilön oma että yhteiskunnankin etu. Yksilölle saat-
taa syyntakeettomaksi selittäminen olla paljoa tuntu-
vampi paha ja haitta kuin hänen rankaisemisensa. Hänel-
le on siis kysymys hänen syyntakeisuudestaan tahi syyn-
takeettomuudestaan, mihin suuntaan se ratkaistaneenkin,
muutakin kuin pelkkä kysymys hänen terveydentilas-
taan. Ja yhteiskunnalle on tietysti vieläkin tärkeämpää,
että sen oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää tarpeel-
lisiksi katsottuja keinoja oikeusjärjestyksen voimassa-
pitämiseksi ei tehdä pelkkää terveyshoidollista kysy-
mystä. Milloin rangaistus on yhteiskuntajärjestyksen
voimassapitämiseksi tarpeen, milloin ei, on sen vuoksi
kysymys, jolla on muitakin kuin vain lääketieteellinen
puolensa. Eri asia on, että syyntakeisuuskysymyksellä
aina on tärkeä lääketieteellinen puoli ja että oikeustie-
teen siinä sen vuoksi aina täytyy nojautua psykiatriaan,
mielentautioppiin. Kysymyksen oikea ratkaisu edellyttää
toisin sanoen ratkaisijassa tietoja, joita ainoastaan mie-
lentautioppi voi hänelle antaa.

Yhtä vähän kuin jokainen ruumiillinen pahoinvointi
on sairautta, yhtä vähän on jokainen mielenhäiriö mie-
lipuolisuutta. Lääkäriltä on sen vuoksi vaadittava lau-
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sunto ei ainoastaan siitä, onko hänen tutkittavansa
ollut terve vai eikö, vaan myöskin siitä, minkälaatuista
hänen sairaalloisuutensa on. Jos tutkittava on varsinai-
nen mielisairas, siis sairastaa jotakin määrättyä ja laa-
dultaan tunnettua sieluntautia, niin hän on pidettävä
syyntakeettomana K Mielipuolina on niinikään pidet-
tävä kaikki täydelliset heikkomieliset, siis ne henkilöt,
joiden sielullinen puutteellisuus on joko laadultaan syn-
nynnäistä tahi johtuu jo lapsuudessa heitä kohdan-
neesta mielensairaudesta, joka täydellisesti on estänyt
heidän henkisen kehityksensä. Kun muistaa, että on
paljon sielullisia vajaustiloja, joita ei voi sanoa varsi-
naisiksi taudeiksi, ja että raja täydellisen heikkomieli-
syyden (idiotian) ja lievemmän heikkomielisyyden (imbe-
silliteetin) välillä ei ole tarkalleen määrättävissä, huomaa
helposti, että vaikka varsinaiset mielisairaat ja heikko-
mieliset pidetäänkin syyntakeettomina, niin sittenkin
jääpi laaja ala n. s. rajatapauksia, joissa tuomarin asiaksi
jää in casu ratkaista ja päättää, onko kulloinkin
puheenaoleva henkilö syyntakeinen vai eikö.

Tätä kysymystä ratkaistaessa, siis toisin sanoen pää-
tettäessä, onko henkilön sieluntila sellainen, että ran-
gaistus häneen käytettynä voi täyttää tehtävänsä, on
muistettava, että rangaistus on toimenpide, joka ei tähtää
yksinomaan rangaistavaan itseensä. Se seikka, että hou-
ruinhuone lääkärin mielestä on sopivampi jonkun hen-
kilön sieluntilalle kuin vankila, ei siis vielä todista, että
henkilö on syyntakeettomana pidettävä, sillä rangaistuk-
sen yleis-estävä tarkoitus vaikuttaa, että se useinkin
saattaa olla erityis-estävältä vaikutukseltaan vähem-
män sopiva sielullisesti terveellekin. Toiselta puolen ei
rangaistus koskaan saa rangaistavassa nähdä pelkkää
välikappaletta yleis-estävän päämääränsä toteuttami-

1 Vrt. kuitenkin edempänä siv. 121.
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seksi. Ei saa unohtaa yhteiskuntaa yksilön vuoksi,
mutta ei myöskään kokonaan uhrata yksilöä yhteiskun-
nan hyväksi. Selvää on, että terveitä ihmisiä varten
aiottu ja heidän tarpeitaan silmällä pitäen järjestetty
rangaistusmenettely useimmissa tapauksissa huonosti
soveltuu käytettäväksi henkilöitä kohtaan, joiden sie-
lunelämä ei ole säännöllinen. Niin kauan kuin yhteis-
kunta ei näitä varten perusta omia, heitä varten parem-
min soveltuvia laitoksia, joihin tällaisia henkilöitä voi-
taisiin määrätä pantaviksi parantuakseen, siten samalla
turvaten yhteiskuntaa heidän puoleltaan uhkaavasta
vaarasta, ei useinkaan jää muuta neuvoksi kuin parem-
man puutteessa lähettää heidät vankilaan.

Että rangaistuksen käyttäminen tällaisena hätä-
keinona, johon turvaudutaan vain paremman puut-
teessa, ei ole meidän rikoslaillemme k aan vieras, näh-
dään parhaiten sen säännöksistä päihtymyksen vaikutuk-
sesta syyntakeisuuteen. Jos päihtymys on niin perin-
pohjainen, että juopunut ei enää »ole tunnossaan», voi-
taneen häntä pitää syyntakeettomana (R. L. 3 luv. 3 §
2 mom.). Mutta jos päihtymys aikaansaa vähemmän
perinpohjaisen mielenhäiriön, niin että juopuneen har-
kitaan olevan »täyttä ymmärrystä vailla, vaikkei häntä
voida syyhyn mahdottomaksi katsoa», niin päihtymi-
nen ei lainkaan vaikuta rangaistavaisuuteen (R. L. 3
luv. 4 §)•

Edellinen säännös on tietoperäisesti oikea. Joka
on niin juovuksissa, ettei enää ole tunnossaan, ei
myöskään ole syyntakeinen K Mutta jollei yhteiskun-
nallista turvallisuutta tahdota panna vaaraan, on vält-
tämättömästi vaadittava, että päihtymyksen, aiheut-

1 Kysymys ei tietysti ole sellaisesta tapauksesta, jossa humala
on hankittu sitä varten, että juovuspäissä voisi tehdä rikoksen,
sillä silloin on olemassa tahallinen rikos, jonka toimeenpanemiseen
päihtymystä on käytetty vain keinona. (Vrt. edellä siv. 115).
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taaksensa syyntakeettomuutta, todella tulee olla niin
perinpohjainen, että juopunut on kokonaan ymmärrys-
tään vailla.

Tietoperäisesti paljoa arveluttavampi on sitävas-
toin säännös, että päihtymys, joka ei ole mennyt
tunnottomuuteen asti, ei lainkaan vaikuta syyn-
takeisuuteen. Itse asiassahan päihtymys ei ole mitään
muuta kuin eräänlainen mielensairaus, jos kohtakin
ohimenevää laatua, eikä ole vähintäkään epäilystä
siitä, että henkilö, joka joutuisi samanlaiseen tilaan
ei alkoholin vaan jonkun muun myrkyn vaikutuksesta,
katsottaisiin syyntakeettomaksi. Syy, miksi päihty-
mystä siitä huolimatta ei katsota syyntakeettomuuden
tilaksi, on se, että jos juopunutta ei rangaistaisi, niin
yhteiskunta ei voisi pysyä pystyssä, ei ainakaan nyky-
oloissa, joissa jokaisen on verrattain helppo hankkia
itselleen humala, mutta joissa yhteiskunnalla ei rangais-
tusta lukuunottamatta ole mitään muuta pakkokeinoa
käytettävänään suojataksensa itseänsä siltä vaaralta,
joka uhkaa sitä juuri juopuneiden puolelta. Niin kauan
kuin lakimme ei tunne mitään heitä kohtaan käytettä-
viä turvallisuustoimenpiteitä, täytyy sen vuoksi ran-
gaista juopuneita heidän päihtymyksestään huolimatta,
jollei koko oikeusjärjestystä tahdota saattaa vaaranalai-
seksi. Sama sopivien turvallisuustoimenpiteiden puute
vaikuttaa myös, että rikoslain säännökset syyntakeet-
tomuudesta (R. L. 3 luv. 3 §) usein ovat miltei mahdot-
tomat käytännössä sovelluttaa tunnottomuuteen mene-
väänkin päihtymykseen. Että tunnottomuuteen asti
juopunut tosiasiallisesti on syyntakeeton, sitä ei kukaan
epäile, ja että hänet rikoslain mukaan voidaan pitää sem-
moisena, myöntänevät myöskin useimmat. Mutta kun
on valittava kahden pahan välillä, joko uhrata yhteis-
kunnan turvallisuus päästämällä yleisvaarallinen hen-
kilö vapaaksi taikka rangaista häntä siten vapauttaak-
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seen yhteiskunnan hänestä, valitaan usein milloin
milläkin perusteilla jälkimmäinen,1

22 §. Syyksiluettavaisuus.

K i r j a l l i s u u t t a (paitsi 19 §:n kohdalla mainittua). Thy-
ren, Abhandlungen II, Uber Dolus und Culpa, 1896. v, Hippel, Die
Grenzen von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1903. Biihring, Uber die
Grenze zvvischen eventuellem Vorsatz und sog. bewusster Fahrläs-
sigkeit, 1899. Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts, 1895. Rupp,
Modernes Recht und Verschuldung, 1880,

Kuvaamaan sitä sielullista suhdetta, mikä tekijän ja
teon välillä täytyy olla, jotta teon laadusta kävisi päättä-
minen, millainen tekijän mielenlaatu on, käytetään tie-
teisopissa tavallisesti käsitteitä »tahallisuus» ja »tuotta-
mus». Teon tulee olla joko tahallinen tahi tuottamuk-
sellinen, jotta se voitaisiin lukea tekijälleen syyksi.

Mitä tahallisuudella ja tuottamuksella on ymmärret-
tävä ja missä niiden välinen raja kulkee, siitä rikoslaki
ei puhu mitään. Välttäen tässä kuten yleensäkin koske-
mista teoreettisiin kysymyksiin, se jättää tämän seikan
tieteisopin selvitettäväksi, Tieteisopissa taas tuskin lienee
toista kysymystä, josta mielet menevät niin hajalle kuin
tästä. Liioittelutta voipi sanoa, että melkein jokaisella ri-
kosoikeuden alalla esiintyneellä kirjailijalla on oma, tois-
ten ajatuksista enemmän tahi vähemmän poikkeava kan-
tansa tässä kysymyksessä.

Yleensä voidaan erottaa kaksi pääsuuntaa, n, s,
tahtomis- ja mieltämisteoriat eli -opit. Edelliset pane-

1 Samaa on sanottava myös niin sanotusta patologisesta päih-
tymyksestä. Teoreettisesti se on kylläkin pidettävä syyntakeetto-
muuden tilana, mutta »paremman keinon puutteessa» täytyy käy-
tännössä usein sittenkin turvautua rangaistukseen sellaisia päih-
tyneitä kohtaan (vrt. Torp, Den Danske Strafferets almindelige
Del, siv, 353).
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vat pääpainon tahtoon. Tahallinen on niiden mukaan
oikeudenloukkaus, joka on tahdottu. Jälkimmäiset
taas tekevät tahallisuuden riippuvaksi siitä, onko
tekijällä tekotilaisuudessa ollut tietoisuutta tekonsa
aikaansaamasta oikeudenloukkauksesta. Tahallinen on
niiden mukaan se oikeudenloukkaus, jonka tekijä teko-
tilaisuudessa on tietänyt tekonsa aiheuttavan. Mutta
yhtä vähän kuin edelliset tahallisina pitävät ainoas-
taan todella tarkoitettuja oikeudenloukkauksia, yhtä
vähän pitävät jälkimmäiset jokaista miellettyä oikeuden-
loukkausta tahallisena. Tahtomisteoriain mukaan on
tekijän tahtomina pidettävä ei vain hänen välittö-
mästi tarkoittamansa, vaan myös ne seuraukset hänen
teostaan, jotka hän näkee tarkoittamansa seurauksen
välttämättömiksi tai todennäköisiksi edellytyksiksi taik-
ka seurauksiksi siitä. Toiselta puolen ei mieltämisteo-
riainkaan mukaan tahallisuuteen riitä, että tekijä teko-
tilaisuudessa on selvillä seurauksen pelkästä mahdolli-
suudesta, vaan nekin vaativat, että hänen tulee
pitää oikeudenloukkaus, jollei ehdottoman varmana,
niin ainakin todennäköisenä toimintansa seurauksena.
Ennen kaikkea pidetään mieltämisteoriainkin mukaan
teko aina tahallisena, jos sen aikaansaama seuraus on
tekijän tarkoittama.

Erotus tahtomis- ja mieltämisteoriain välillä on siis
lopulta sanoissa eikä asiallista laatua. Saattaa olla jota-
kuinkin yhdentekevää, sanooko, että teko on tahallinen,
koska sen aikaansaama seuraus on tekijän tahtoma,
jos tekijän tahtomana pidetään ei vain sitä, mitä hän on
tarkoittanut, vaan sitäkin, mitä hän tarkoitustaan toteut-
taessaan on pitänyt tämän toteuttamisen välttämättö-
mänä tahi todennäköisenä seurauksena, taikka sanooko
tahallisen teon tunnusmerkiksi sen, että tekijä tekotilai-
suudessa on pitänyt sen seurauksen välttämättömänä
tahi todennäköisenä, jos taas lisää, että teko, jonka seu-
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raus on ollut tarkoitettu, aina onpidettävä tahallisena.1

Kummankin oppisuunnan mukaan tulee tahallisuus
paitsi niissä tapauksissa, joissa seuraus on ollut tarkoi-
tettu ja joihin nähden molemmat ovat samalla kannalla,
riippumaan siitä, että tekijä joko varmuudella (dolus
directus) tahi ainakin jommoisellakin todennäköisyy-
dellä (dolus eventualis) on voinut arvata tekonsa seu-
raukset.

Minkä todennäköisyyden määrän dolus eventualis
edellyttää, siihen ei kumpikaan oppisuunta sellaisenaan
anna mitään vastausta, vaan ne koettavat muuten, kum-
pikin omalla tavallaan, määrätä tahallisuuden rajan.
Erotus koskee kuitenkin, mitä tähänkin kysymykseen
tulee, enemmän sanamuotoa kuin itse asiaa. Tahtomis-
teorian puolelta tehdään tahallisuus riippuvaksi siitä,
että tekijä on hyväksynyt todennäköiseksi huomaamansa
seurauksen. Mieltämisteoriat taas yleensä omaksuvat
niin sanotun Frankin säännön, jonka mukaan teko on
tahallinen, jos tekijä olisi tehnyt tekonsa, vaikka hän
olisi varmuudellakin odottanut sen seurauksen tapahtu-
vaksi, jonka mahdollisuudesta hänellä teko tilaisuudessa
on ollut tietoisuus. Siitä puhumattakaan, että saattaa
ajatella tapauksia, joissa se seikka, että tekijä olisi luopu-
nut teostaan, jos olisi ollut varma tekonsa seurauk-
sesta, voi riippua syistä, jotka eivät vähääkään vaikuta

1 Puhtaasti kielelliseltä kannalta voidaan tosin tahtomisteoriaa
vastaan tehdä se muistutus, että on vaikea tekijän tahtomaksi sanoa
seurausta, jota tekijä ei ainoastaan ole ollut tarkoittamatta, vaan
vieläpä kenties mahdollisuuden mukaan koettanut väittääkin varsi-
naista tarkoitustaan toteuttaessaan. Toiselta puolen ei mieltämis-
teoriaa vastaan syystä voida, kuten joskus on tehty, muistuttaa, että
se tekee rangaista vaisuuden riippuvaksi vain mieltämisestä, joka
on puhtaasti reseptiivinen sielullinen toiminta. Rikollista ei nimit-
täin rangaista sen tähden, että hän on mieltänyt, vaan sen tähden,
että hän on toiminut, vaikka on mieltänyt.
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hänen tekemänsä teon rangaistavaisuuteen,1 on ennen
kaikkea huomattava, että mitä toinen hyväksyy tahi
on hyväksymättä, on yhtä mahdoton luotettavasti saada
selville kuin päättää mitä toinen olisi tehnyt, jos hän
olisi tietänyt jotakin, jota hän todellisuudessa ei ole tie-
tänyt. Tuomarin tehtäväksi jätetään siis sekä toisen
että toisenkin oppisuunnan mukaan sellaista, jota hänen
on mahdoton täyttää. Kummankin mukaan tulee raja
tahallisuuden ja tuottamuksen välillä sen vuoksi riippu-
maan siitä, mitä tuomari arvostelee todennäköiseksi.
Ja tätä todennäköisyysarvosteluaan tuomari vuorostaan
ei voi perustaa muuhun kuin »asianhaaroihin», toisin
sanoen siihen suurempaan tahi pienempään todennäköi-
syyteen, jolla tuo seuraus tekotilaisuudessa oli odotet-
tavissa. Siihen kysymykseen, missä raja tahallisuuden
ja tuottamuksen välillä kulkee, eivät tahtomis- enem-
pää kuin mieltämisteoriatkaan siis näillä säännöillään
anna varmaa vastausta.

Itse asiassa voidaankin pitää selvitettynä, että, kuten
ennen muita Thyren ja hänen jälkeensä Löffler sekä
Torp ovat todistaneet, mitään varmaa rajaa ei ole ole-
massa tahallisuuden ja tuottamuksen välillä2. Tästä huoli-
matta vallitsee niin hyvin tieteisopissa kuin käytän-
nössäkin joltinenkin yksimielisyys siitä, että tahal-

1 Vrt. Torp, Den Danske Strafferets almindelige Del, siv.
380—382. Mies ajaa pimeässä kovaa vauhtia sairaalle vaimollensa
lääkärinapua noutamaan, hyvin tietäen, että tuo kova ajo saattaa
olla tielläkulkijoille vaarallinen. Hiljentäisikö hän vauhtia, jos var-
muudella tietäisi ajavansa jonkun kumoon, saattaa riippua siitä,
kuinka tarpeellisena hän pitää lääkärinavun, eikä suinkaan siitä
suuremmasta tahi pienemmästä arvosta, minkä hän panee tiellä-
kulkij ain terveydelle.

2 Vrt. Thyren, Abhandlungen aus dem Strafrecht und der
Rechtsphilosophie, II. Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts in
vergleichend-historischer und dogmatischer Darstellung, I. Torp,
Den Danske Strafferets almindelige Del, siv. 383—392.
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linen teko tekijässään osoittaa suurempaa rangaistavai-
suutta kuin tuottamuksellinen ja että tuottamus sen
vuoksi, milloin sitä yleensä ollenkaan rangaistaan, on
rangaistava paljoa lievemmin.

Meidän rikoslakimme, joka sekin yleensä on tällä
kannalla, ei kuitenkaan aina sisällä selvää säännöstä siitä,
onko jokin teko rangaistava ainoastaan tahallisena vai
myöskin tuottamuksellisena. Niinpä on esim. 16 luv.
18 §:ssä ja 16 luv. 19 §:ssä, 17 luv. 3 §:ssä, 20 luv. 8 §:ssä
ja i4§:ssä, 27 luv. 3 §:ssä, 29 luv. 1 §:ssä ja monissa muissa
paikoissa käytetty sanamuoto sellainen, että se käsit-
tää sekä tahallisen että tuottamuksellisen teon. Alku-
jaan oli tosin tarkoitus rikoslakiin liittää erityinen sään-
nös siitä, että teko oli tuottamuksellisena rangaistava
ainoastaan, jos se oli laissa nimenomaan säädetty (1875
vuoden ehdotuksen 54 §), mutta tästä luovuttiin jo n. s.
tarkastuskomitean ehdotuksessa. Seuraus siitä on, että
usein saattaa olla sangen vaikea sanoa, onko teko tuot-
tamuksellisenakin rangaistava vai ei. Toiselta puolen
ei nimittäin ole kiellettävissä, että rikoslaki pitää sään-
tönä, että teon ollaksensa rangaistava tulee olla tahalli-
nen, ja katsoo tuottamuksellisen teon rankaisemisen ta-
vallaan poikkeukseksi. Mutta toiselta puolen on yhtä
kieltämätön tosiasia, että käytäntö on aivan vakaantu-
nut toiseen suuntaan, mitä n. s. politiarikkomuksiin
tulee1, joita yleensä pidetään rangaistavina katsomatta
siihen, ovatko ne tahallaan vai tuottamuksellisesti teh-
dyt. Kun politiarikkomukset taas eivät ole minään
tarkalleen muista rikoksista erotettavissa olevana luok-
kana, niin seuraa siitä, että kysymys tuottamuksellisten
rikosten rangaistavaisuudesta sekin usein jää epämää-
räiseksi. Se seikka, että linnoituksen piirroskuvan luva-

1 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 169.
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ton julkaiseminen mainitaan 42 luvussa, tuskin riittä-
västi todistanee, että tämä rikos olisi tuottamuksellisessa-
kin muodossaan rangaistava, yhtä vähän kuin sitäkään
seikkaa, että esim. ilmiannon laiminlyönnistä puhu-
taan 16 luv. 19 §:ssä, voidaan pitää todistuksena siitä,
että tämä rikos olisi rangaistava ainoastaan, jos se teh-
dään tahallisesti. Kustakin eri rikoksesta täytyy sen
vuoksi päättää erittäin, onko se tuottamuksellisenakin
rangaistava vai eikö. Mitään yleistä sääntöä siitä ei
ole olemassa.

23 §. Tahallisuus.

K i r j a l l i s u u t t a (paitsi 19 ja 22 §:n kohdalla mainittua).
Klee, Zur Lehre vom strafrechtlichen Vorsatz, 1897. v. Rohland,
Willenstheorie und Vorstellungstheorie, 1904.

Sielutieteellisesti katsoen voitaisiin erottaa kolme
toisistaan tarkalleen rajoitettua syyksiluettavaisuus-
muotoa:

1) Oikeudenloukkaus on tekijän tarkoittama — hän
on tehnyt tekonsa aikaansaadaksensa tuon oikeuden-
loukkauksen.

2) Oikeudenloukkaus ei ole tekijän tarkoittama,
mutta tekijä on tekotilaisuudessa edeltäpäin arvannut
sen tapahtuvan — tekijä on tehnyt tekonsa tietäen,
mitä hän sillä saa aikaan.

3) Oikeudenloukkaus ei ole tekijän tarkoittama
eikä edeltäkäsin arvaamakaan, mutta tekijä olisi voinut
ja hänen olisi pitänyt arvata, mitä hän teollaan saisi ai-
kaan, ja sen vuoksi jättää teko tekemättä — tekijä on
tehnyt teon, jonka oikeuttaloukkaavat seuraukset teko-
tilaisuudessa ovat olleet hänen arvat tavissa an, vaikka
hän välinpitämättömyydestä ei ole tullut niitä ajatelleeksi.
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Tällainen kolmijako on kuitenkin rikosoikeudellista
arvoa vailla* Ne tapaukset, joissa tekijä ei ole tarkoittanut
oikeudenloukkausta, mutta on tekotilaisuudessa arvan-
nut tekonsa seuraukset, voivat nimittäin, mitä rangais-
tavaisuuteen tulee, siinä määrin poiketa toisistaan, että
vaativat aivan erilaista rikosoikeudellista käsittelyä.
Joka varmuudella tietää, että hänen teostaan johtuu
oikeudenloukkaus, ja siitä huolimatta tekee sen, hän
saattaa olla aivan yhtä rangaistava kuin sekin, joka on
oikeudenloukkausta suorastaan tarkoittanut. Toiselta
puolen sitä taas, joka tekotilaisuudessa aivan etäisenä ja
tuskin luultavanakaan mahdollisuutena on ajatellut te-
konsa seurauksia, ei erota muu kuin kenties hiukan pie-
nempi välinpitämättömyys siitä, joka tekotilaisuudessaei
ole tullut tätä mahdollisuutta lainkaan ajatelleeksi, eikä
edellinen siis suinkaan aina ole jälkimmäistä rangaista-
vampi. Rangaistavaisuutta silmällä pitäen olisi siis ne
tapaukset, joissa tekijä tekotilaisuudessa on arvannut
tekonsa seuraukset, erotettava eri ryhmiin aina sen mu-
kaan, kuinka läheisenä mahdollisuutena, kuinka var-
masti tahi todennäköisesti seuraus kulloinkin on arvat-
tava. Jos raja varmuuden ja todennäköisyyden sekä
todennäköisyyden ja pelkän mahdollisuuden välillä olisi
määrättävissä, niin tämä kävisi päinsä. Kun niin ei ole
laita, on rangaist av aisuus as teidenkin tarkka erottele-
minen mahdoton. Asianmukaisinta olisi sen vuoksi,
että lainsäädännössä joko kokonansa luovuttaisiin eri
syyllisyys as teiden luokituksesta ja rangaistuksille mää-
rättäisiin niin väljät äärimäärät, että samoja rangaistus-
määräyksiä voitaisiin sovelluttaa, sekä tahallisiin että tuot-
tamuksellisiin rikoksiin, taikka että, jos vanhat syyllisyys-
asteet tahdotaan säilyttää, tahallisen rikoksen vähin ran-
gaistus määrättäisiin samaksi kuin tuottamuksellisen rikok-
sen ylin rangaistus, jolloin tahallisuuden ja tuottamuksen
tarkka rajoittaminen käytännössä kävisi tarpeettomaksi.
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Meidän rikoslakimme ei ole tällä kannalla, vaan läh-
tee siitä edellytyksestä, että tahallisuuden ja tuotta-
muksen välillä on varma raja, ja rankaisee tuottamusta,
milloin sitä ollenkaan rangaistaan, paljoa lievemmin
kuin tahallisuutta. Kun mitään tahallisuuden määritel-
mää ei ole laissa, jää siis tuomarin asiaksi oman harkin-
tansa mukaan päättää, milloin teko on katsottava tahal-
liseksi. Tahallisuuskäsitettä tulee täten käytännössä
samaten kuin tieteisopissakin haittaamaan verrattain
suuri epämääräisyys kaikissa niissä tapauksissa, joissa
tekijä ei ole tarkoittanut seurausta. Milloin jokin seu-
raus on katsottava olleen siksi todennäköinen, että teko
on tahallisena pidettävä, tulee nimittäin, tuskin koko-
naan vältettävissä olevista subjektiivisista näkökoh-
dista puhumattakaan, riippumaan monen monituisista
seikoista, kuten esim. siitä, onko tekijän tavoittama tar-
koitus ollut luvallinen vai luvaton, ja kuinka tärkeä tämä
tarkoitus on ollut verrattuna vaaranalaiseksi saatettuun
oikeushyvään j . n. e.

Erittäinkin niissä tapauksissa, joissa teon tosiasiallinen
seuraus on samantapainen kuin se, minkä tekijä teko-
tilaisuudessa on mieltänyt, mutta kuitenkin tavalla tahi
toisella siitä poikkeava, saattaa usein olla hyvin vaikea
päättää, onko tuon seurauksen aikaansaaminen pidettävä
tahallisena vai eikö. Jos joku tähtää hevoseen, mutta osaa
ajajaan, on kyllä selvä, että tahallista tappoa ei ole ole-
massa. Ja yhtä selvä on toiselta puolen, että tappo pysyy
tahallisena, jos hän on osannut ajajaa esim. rintaan,
vaikka olisikin tähdännyt häntä päähän. Edelli-
sessä tapauksessa ei todellinen seuraus ole samantapai-
nenkaan kuin mielletty. Jälkimmäisessä taas se eroaa
niin vähän, että sitä jokapäiväisessä elämässä pidetään
samana. Mutta saattaa ajatella tapauksia, joissa todel-
linen ja mielletty seuraus, olematta jokapäiväisen käsityk-
sen mukaan sama, kuitenkin ovat siihen määrään saman-
pa — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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tapaiset, että on miltei mahdoton objektiivisesti ratkaista,
onko teko pidettävä tahallisena vai ei. Varsinkin on
tieteisopissa kiinnitetty huomiota niihin tapauksiin, joissa
aikaansaatu oikeudenloukkaus vain sikäli eroaa mielle-
tystä, että se on kohdistunut toiseen esineeseen, kuin mitä
tekijä on tarkoittanut. Tässä suhteessa on tehty erotus
h a r h a i s k u n (aberratio delicti) ja h e n k i l ö ä
k o s k e v a n e r e h d y k s e n (error in personam) vä-
lillä. Edellisestä puhutaan silloin, kun teko kohtaa toista
kuin mihin se on kohdistettu (A tähtää B:tä, mutta
luoti osuu C:hen), jälkimmäisestä taas silloin, kun tekijä
erehtyy siitä esineestä, johon hän kohdistaa tekonsa
(A ampuu C:n, luullen häntä B:ksi). Tekijän syyllisyyttä
arvosteltaessa ei tällä erotuksella kuitenkaan ole mitään
merkitystä, sillä perustuipa tuo tosiasiallinen seuraus
harhaiskuun tahi henkilöä koskevaan erehdykseen, niin
se saattaa tekijälle olla yhtä vastenmielinen tai miellyt-
tävä, yhtä arvattava tahi odottamaton, sanalla sanoen
jotakin, jota hän yhtä vähän tai yhtä paljon on ottanut
lukuun tekoansa tehdessään. Pitkälle ei myöskään päästä
sillä, että v. Lisztin tavoin tehdään erotus oleellisten (teki-
jän päätökseen vaikuttavien) ja epäoleellisten (tekijän
päätökseen vaikuttamattomien) erehdysten välillä. Sillä
tämä ei ole mitään muuta kuin n. s. Frankin säännön
käyttämistä, ja kuten jo ennen tästä säännöstä puhut-
taessa on huomautettu, asettaa se vain toisen todennä-
köisyys arvostelun toisen sijalle.Mitä toinen toisissa oloissa
olisi tehnyt, on ja pysyy aina mahdottomana toiselle tie-
tää, ja yhtä mahdoton on juuri sen vuoksi myöskin tarkal-
leen määrätä tahallisuuden ja tuottamuksen välinen raja.

Väärin olisi olettaa, että ainoastaan ne rikokset,
joissa itse toiminta ja sen seuraus ovat toisistaan erillään
joko aikaan tahi paikkaan nähden, voivat esiintyä epä-
määräisesti tahallisina (dolus eventualis-tapaisina), koska
muka ainoastaan niissä voidaan ajatella toimintansa
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vastaisista seurauksista epätietoista tekijää* Nekin
rikokset, joissa oikeudenvastainen toiminta ja sen aikaan-
saama oikeudenloukkaus sattuvat yhteen, voivat päin-
vastoin aivan yhtä hyvin kuin edellisetkin olla dolus
eventualis-tapaisia. Tahallisuus käsittää tietoisuuden
ei yksinomaan teon ulkonaisesta seurauksesta, vaan
yleensä kaikista niistä asianhaaroista, jotka ovat kul-
loinkin puheenaolevalle oikeudenloukkaukselle oleel-
liset, jotka toisin sanoen ovat tuon oikeudenloukkauk-
sen tosiasiallisia edellytyksiä. Varastetun tavaran kät-
kemiseen esim. kuuluu tietoisuus kätkijässä siitä, miten
tavara on saatu. Se tieto, mikä kätkijällä tässä suhteessa
on, saattaa vaihdella suurimmasta varmuudesta alkaen
pelkkään luuloon saakka, ja sula mahdottomuus on tar-
kalleen määrätä, missä kulkee raja tahallisen varaste-
tun tavaran kätkemisen (R. L. 32 luv. 1 §) edellyttämän
tiedon ja saman rikoksen tuottamuksellisessa muodos-
saan (R. L. 32 luv. 5 §) edellyttämän varomisen välillä.

Tahallisuus käsittää tietoisuuden kaikista niistä teon
objektiiviseen puoleen kuuluvista seikoista, joiden ole-
massaolosta teon rangaistavaisuus lain mukaan riippuu.
Tämä sääntö pitää paikkansa myös sellaisiin erityisiin
seikkoihin nähden, jotka lain mukaan perustavat joko
rankaisemattomuuden taikka enennetyn tahi vähennetyn
rangaistavaisuuden. Sitä esim., joka käyttää hätävar-
jelusta luulotellun hyökkäyksen torjumiseksi, ei ran-
gaista tahallisesta rikoksesta, yhtä vähän kuin sitä voi-
daan katsoa tahalliseen sukurutsaukseen syypääksi,
joka tuntematta sukulaisuussuhdettaan tekee R. L. 20
luv. 1 §:ssä mainitun teon.

Sitävastoin ei tahallisuus käsitä tietoisuutta teon subjek-
tiivisista rangaistavaisuuden edellytyksistä. Sitäkin, joka
luullen itsensä alaikäiseksi jäsen johdosta rankaisematta
jääväksi tekee rikoksen, voidaan sen vuoksi rangaista
tahallisesta teosta.
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24 §. Tuottamus.

K i r j a l l i s u u t t a . Thyren, Culpa legis Aquiliae, 1893»
Bruck, Zur Lehre von der Fahrlässigkeit im heutigen deutschen
Strafrecht, 1885. Helmer, Uber den Begriff der fahrlässigenThäter-
schaft, 1895. Sauvard,Le delit d'imprudence, 1899. Binding,Normen,
IL Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht, 1875» v. Liszt, Die
Deliktsobligationen irn System des B. G. B., 1898. Schvveizer, Zur
Lehre vom Irrtum im Strafrecht, 1906.

»Teosta, joka harkitaan tapahtuneeksi pikemmin
tapaturmasta, kuin tuottamuksesta, älköön rangais-
tusta tuomittako.» (R. L. 3 luv. 5 §•) Tällä säännök-
sellään rikoslaki selittää, että tuottamus muodostaa ran-
gaistavan syyllisyyden voisipa sanoa alimman rajan, toi-
sin sanoen että syyllisyys, joka on tuottamusta pienempi,
ei tuota rangaistusta. Sanamuoto »pikemmin tapaturmasta
kuin tuottamuksesta» jo sekin osoittaa tahi ainakin
viittaa siihen, että tuottamuksen alin raja ei ole tar-
kalleen määrättävissä, vaan että tuottamuksen ja tapa-
turman välillä on rajamaita, joista saattaa olla eri
mieltä, kumpaanko ne oikeastaan ovat luettavat.

Tuottamus käsittää välinpitämättömyyttä toisen oi-
keudesta. Tämä välinpitämättömyys saattaa ilmetä
joko siinä, että tekijä, vaikka hän jommoisellakin (tahal-
lisuuden edellyttämää vähemmällä) varmuudella huo-
maa tekonsa laadun, siitä huolimatta tekee sen ( i t s e -
t i e t o i n e n t u o t t a m u s , l u x u r i a ) , tahi siinä,
että tekijä, tehdessään tekonsa, huolimattomuudesta ei
kiinnitä tarpeellista huomiota tekoonsa ja sen johdosta
ei huomaa sen laatua, vaikka hän olisi voinut ja hänen
olisi pitänyt se huomata ( i t s e t i e d o t o n t u o t t a -
m u s , c u l p a ) . Tavallisin ja tyypillisin tapaus on, että
tuottaja erehtyy tekonsa ulkonaisen seurauksen suh-
teen. Mutta samaten kuin tahallisuus ei käsitä tietoi-
suutta yksinomaan teon ulkonaisesta seurauksesta, vaan
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tietoisuuden kaikista sille oleellisista asianhaaroista
(vrt, edellä siv, 131), samaten ei tuottamuskaan käsitä
erehdystä ainoastaan teon seurauksista, vaan se saattaa
ilmetä siinäkin, että tekijä erehtyy jostakin toisesta
hänen teolleen oleellisesta asianhaarasta. Tuottamuk-
sellinen väärä vala tahi tuottamuksellinen varastetun
tavaran kätkeminen esim, eivät suinkaan tekijöissään
edellytä erehdystä teon ulkonaisesta seurauksesta,
vaan edellisessä tekijä erehtyy lausumansa totuudesta,
jälkimmäisessä taas vastaanottamansa tavaran saan-
nista l . Niissä tapauksissa, joissa tuottaja ei ole
erehtynyt tekonsa laadusta, hän tekee tekonsa välin-
pitämättömyydestä, hän tekee sen vaikka tietää sen
vaaralliseksi. Niissä tapauksissa taas, joissa hän erehtyy
tekonsa laadusta, tämä erehdys perustuu vuorostaan
välinpitämättömyyteen; hän ei välitä ajatella mitä
hänen teostaan saattaa aiheutua.

Missä määrin tulee välittää toisen oikeudesta^ Mil-
loin on toisin sanoen ihminen velvollinen luopumaan
kenties itsessään kuinkakin luvallisten aikeittensa toteut-
tamisesta, jos ne tuottavat vaaraa toisen laillisesti
suojatuille eduille?* Yhtä mahdoton kuin olisi vaatia,
että ihmisen niin tarkoin tulee punnita tekojaan, ettei
hän koskaan voisi erehtyä niiden tosiasiallisesta laadusta,
yhtä mahdoton olisi hänelle asettaa vaatimus, että hänen
täytyy luopua luvallisten aikeittensa toteuttamisesta,
jos nämä vähimmässäkin määrin saattavat toisen etuja
vaaranalaisiksi, sillä kumpikin näistä vaatimuksista
tekisi lopun kaikesta inhimillisestä toiminnasta. Ereh-
dys on ihmiselle syyksi luettava ainoastaan silloin, kun
se perustuu huolimattomuuteen, kun hän ei ole toiminut
niin varovaisesti kuin hän olisi voinut ja hänen olisi pitä-

1 Samoin kuin tahallisuus koskee tuottamuskin vain teon tosi-
asiallista, ei sitävastoin sen oikeudellista laatua.
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nyt. Mitä ihminen voi, on tietysti subjektiivisen mitta-
kaavan mukaan arvosteltava. Kenellekään ei voi lukea
syyksi, että hän tekotilaisuudessa esim. ei ole voinut huo-
mata tekoaan vaaralliseksi, vaikka tämä tavalliselle ihmi-
selle olisi ollut kuinkakin selvä. Toiselta puolen ei kukaan
myöskään voi puolustautua sillä, että tavallinen ihmi-
nen ei olisi sitä huomannut, jos tosiasia on, että hän olisi
sen voinut tehdä. Kullekin ihmiselle on, raamatullista
sananpartta käyttääksemme, annettu oma leiviskänsä,
jonka pienuus .yhtä vähän luetaan hänelle syyksi kuin
sen suuruus luetaan hänelle ansioksi. Objektiivisen
eikä siis kunkin yksilöllisen mittakaavan mukaan on
sitävastoin arvosteltava, mitä ihmisen tulee tehdä tai
olla tekemättä, kuinka hänen tulee käyttää hänelle an-
nettua leiviskää. Miten kunkin kulloinkin tulee käyttää
kykyään, sen määrää elämän laki* Teon laadusta ja val-
litsevista oloista riippuu toisin sanoen, kuinka suurta varo-
vaisuutta tunnolliselta ihmiseltä kulloinkin voidaan
vaatia.

Se kanta, jolle lainsäätäjä niin Suomessa kuin
muuallakin on asettunut tuottamukseen nähden, osoittaa
parhaiten, miten suuresti nykyaikainenkin rikosoikeus
vielä rakentaa koston perustalle. Helppoa on kyllä selit-
tää, miksi esim. tuottamuksellinen tappo rangaistaan
ankarammin kuin tuottamuksellinen ruumiinvamman
aikaansaaminen, jos kysymys on itsetietoisesta tuot-
tamuksesta. Tietoisuus siitä, että hänen tekonsa
mahdollisesti aikaansaa toiselle pahoja seurauksia,
on tietysti omansa pidättämään sosiaalisesti toimivaa
ihmistä tekemästä tuota tekoa. Kuta pahempi tuo
seuraus toiselle on, sitä vahvemmaksi vastavaikutti-
meksi tekoa vastaan muodostuu tietoisuus siitä,
ja sitä asosiaalisemmaksi ja rangais tav ämmäksi osoit-
tautuu sen vuoksi se, joka siitä huolimatta tekee
teon.
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Kerrassaan toisenlaiseksi sitävastoin muuttuu asia,
jos on kysymys itsetiedottomasta tuottamuksesta. Joka
tekoa tehdessään ei ole ajatellut mitään pahaa seurausta
siitä mahdolliseksi, hänestä ei tuo seuraus, oli se sitten
enemmän tahi vähemmän paha, todista mitään. Häntä
on kyllä rangaistava varomattomuudesta, koska hän olisi
voinut ja hänen olisi pitänyt huomata, että teosta saattoi
koitua pahaa toiselle, mutta hänen aikaansaamansa
paha ei ole sellaisessa suhteessa hänen sielulliseen mi-
näänsä, että siitä voisi tehdä mitään johtopäätöksiä teki-
jän mielenlaadun suhteen. Oikea menettely olisi sen vuok-
si rangaista itsetiedoton tuottamus politiarikoksena, josta
seuraava rangaistus ei riippuisi tuottamuksella aikaan-
saadun loukkauksen suuruudesta.

Syynä siihen tieteellisesti katsoen vähemmän tyydyt-
tävään ratkaisuun, minkä kysymys tuottamuksen ran-
gaistavaisuudesta on lainsäädännössä saanut, on var-
maankin se, että nykyinen ihmiskunta vielä elää koston
merkeissä. On tuskin luultavaa, että yhteiskunta kykenisi
hillitsemään kostonhimoaan, jos tuottamuksellisen ta-
pon tekijä pääsisi asiasta samalla rangaistuksella kuin
se, joka varomattomuudellaan on aikaansaanut verrat-
tain vähäisen ruumiinvamman. Lisäksi tulee käytän-
nöllinen vaikeus, voisipa sanoa mahdottomuus todistaa,
onko tekijällä ollut tietoisuus tekonsa seurauksen mah-
dollisuudesta vai eikö. Lopuksi on otettava huomioon,
että lainsäätäjän, joka rankaisee itsetiedottoman tuot-
tamuksen politiarikkomuksena, ollaksensa johdonmukai-
nen, pitäisi samanlaisena rikoksena, sen aikaansaaman
vaaran tähden, rangaista sellaistakin varomattomuutta,
joka ei ole tuottanut mitään muuta oikeudenloukkausta.
Näin ollen ei voitane kieltää, että tietoperäisesti oikealle
kannalle asettuminen tuottamukseen nähden tuottaisi
lainsäätäjälle kovin suuria vaikeuksia, mitä lain käytet-
tävyyteen tulee.



136

25 §. Tietoisuus teon oikeudenvastaisuudesta.

K i r j a l l i s u u t t a * Ötker, Einfluss des Rechtsirrtums,.
1876. Binding, Normen, IL Zitelmann, Irrtum und Rechtsgeschäft,
1879. Heinemann, Die Bindingsche Schuldlehre, 1889. Kohlrausch,
Irrtum und Schuldbegriff im Strafrecht, 1903. Allfeld, Die Bedeu-
tung des Rechtsirrtums im Strafrecht, 1904. Serlachius, Bristande
lagkunskap och dess inflytande pä straffbarheten, 1897.

Niinhyvin tahallisuus kuin tuottamuskinovatpuhtaas ti
sielutieteellisiä, siveellisesti värittömiä käsitteitä. Ta-
hallaan saattaa tehdä sekä hyvää että pahaa ja tuottaa
voipi toiselle iloa ja surua. Teon tahallisuudesta tahi
tuottamuksellisuudesta yksinänsä ei siis voi tehdä mitään
johtopäätöksiä itse teon eikä teon tekijänkään siveelli-
sestä laadusta. Syökö joku tahallaan, vai huomaamatto-
muudestako hän tulee syöneeksi päivällisensä jollakulla
määrätyllä kellonlyönnillä, on kysymys, joka ei herätä
kenenkään mielenkiintoa, juuri sen vuoksi, ettei siitä voi
tehdä mitään johtopäätöksiä teosta eikä tekijästä. Teko
on siveellisesti aivan väritön — sitä ei hyväksytä eikä
paheksuta — sen tahallisuus tahi tuottamuksellisuus ei
lisää eikä vähennä tätä siveellistä yhdentekeväisyyttä,
vaan teko pysyy yhtä vähän hyväksyttävänä tai pahek-
suttavana tahallisessa kuin tuottamuksellisessakin muo-
dossaan. Aivan toisin on asian laita, kun on kysymys
teosta, jolla on määrätty siveellinen väritys. Teon siveel-
linen väri pysyy kyllä tällöinkin samana — hyvä teko
on hyvä ja paha teko paha — sekä tahallisessa että tuot-
tamuksellisessa muodossaan. Mutta tahallisesti toi-
selle tehty hyvä osoittaa tekijässään suurempaa hy-
vyyttä kuin esim. palvelus, jonka ihminen huomaamat-
taan on tullut lähimmäisellensä tehneeksi. Niinikään
on tahallisesti tehty paha merkkinä suuremmasta
pahuudesta tekijässään, kuin minkä tuottamukseilisesti
aikaansaatu vahinko todistaa aikaansaajassaan olevan.
Teon tahallisuudesta tahi sen tuottamuksellisuudesta
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ei siis voi koskaan päättää, millainen se laadultaan on,
hyväksyttäväkö vai paheksuttava, vaan ainoastaan missä
määrin hyväksyttävä tai paheksuttava se on. Tahalli-
suus ja tuottamus eivät toisin sanoen ilmaise teon suuntaa
— hyvään vaiko pahaan päin — vaan sitä voimaa, millä
teko menee toiseen tahi toiseen suuntaan.

Juuri tähän perustuu se, että tuottamuksellisesta
rikoksesta, milloin se ollenkaan on rangaistava, rangais-
taan lievemmin kuin tahallisesta. Tahallisen rikoksen
katsotaan osoittavan suurempaa rikollisuutta kuin rikok-
sen tuottamuksen. Miksi siis sen seikan, että jollakulla
rikosta tehdessään on tietoisuutta tekonsa seurauksista ja
muista sille oleellisista asianhaaroista, katsotaan osoitta-
van suurempaa rikollisuutta, kuin jos hän tekee saman
teon näitä seikkoja tuntematta?" Ilmeisesti sen vuoksi,
että tekijän edellytetään tuntevan ja tietävän, että teko
loukkaa tahi panee vaaranalaiseksi toisen, joko yksityisen
henkilön tahi koko yhteiskunnan oikeudellisesti suojat-
tuja etuja. Ellei tätä tietoisuutta hänessä edellytetä, niin
nähtävästi ei ole mitään syytä päättää, että teko ta-
hallisena osoittaa hänessä olevan suurempaa rikolli-
suutta kuin tuottamuksellisessa muodossaan. Jos muha-
mettilainen, joka pitää monivaimoisuutta luonnollisena,
jokapäiväisenä asiana, menee toisiin naimisiin, niin tämän
teon suurempaan tahi pienempään hylättävyyteen ei
vaikuta se seikka, tietääkö hän vai onko tietämättä siitä,
että hänen edellinen avioliittonsa ei vielä ole laillisesti
purettu. Aivan toiseksi muuttuu asian laita, jos saman
teon tekee kristitty, joka tietää, että kaksinnäimistä
hänen yhteiskuntansa ei hyväksy. Hänessä osoittaa se
seikka, että hän menee toisiin naimisiin, vaikka tietää,
että edellinen avio ei ole purettu, suurempaa rikollisuutta,
kuin jos hän tätä tietämättään tekee saman teon. Muha-
mettilaisen tietoisuus edellisen avioliiton voimassaolosta
ei voi vaikuttaa pidättävänä vaikuttimena, kun hän
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kerran katsoo monivaimoisuuden yhtä luvalliseksi kuin
yksivaimoisuudenkin. Kristityssä sitävastoin käsittää
tietoisuus edellisen avioliiton olemassaolosta samalla
tietoisuuden siitä, että hänen toinen avioliittonsa on
jotakin luvatonta, jotakin sekä hänen ensimmäisen vai-
monsa että yhteiskunnankin oikeutta loukkaavaa, ja se
on siis mitä suurimmassa määrin omiansa pidättämään
häntä toisesta avioliitosta. Niinikään on esim. tahallinen
tupakanpoltto kielletyssä paikassa suuremman rikolli-
suuden merkkinä pidettävä kuin sikarin hajamielisyy-
destä sytyttäminen ainoastaan sillä edellytyksellä, että
kielto otaksutaan tunnetuksi, sillä ainoastaan silloin voi
tietoisuus teon tosiasiallisesta laadusta vaikuttaa teki-
jään pidättävänä vaikuttimena. Tahallisuuden suu-
rempi rangaistavaisuus tuottamukseen verraten perustuu
toisin sanoen siihen edellytykseen, että sen käsittämä
tietoisuus teon tosiasiallisesta laadusta vaikuttaa teki-
jään vastavaikuttimena tekoa vastaan. Tämä edellytys
taas on oikea ainoastaan, jos tietoisuuteen teon tosiasial-
lisesta puolesta yhtyy tieto siitä, että teko on jotakin
pahaa, jotakin, jota tekijä vallitsevan oikeusjärjestyksen
mukaan ei saa tehdä.

Jo ennen (vrt. siv. 128) on ollut puhetta siitä, että
raja varman tiedon ja pelkän varomisen välillä ei ole mää-
rättävissä. Ei sen vuoksi voi tulla kysymykseen tässä-
kään koettaa määrätä, mikä varmuus tekijällä pitää
olla tekonsa oikeudenvastaisuudesta. Riittävänä täy-
tynee tässä kohden pitää, että tekijä varoo tekonsa oikeu-
denvastaiseksi. Jo tästä syystä tulee sitä tietoisuutta,
minkä syyllisyys edellyttää syyllisessä olevan teon oikeu-
denvastaisuudesta, aina haittaamaan jonkinmoinen epä-
määräisyys. Mutta lisäksi tulee vielä toinen seikka. Teon
oikeudenmukaisuutta tahi oikeudenvastaisuuttaeiole ar-
vosteltava yksinomaan kirjoitettua lakia silmällä pitäen,
vaan oikeuslähteenä on pidettävä myös yleinen oikeus-
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käsitys» Tämä oikeuslähde on sisällykseltään kirjoitet-
tua lakia epämääräisempi, mikä tosiasia sekin osaltaan
vaikuttaa siihen, että syyllisyyden tekijässä edellyttämä
tietoisuus teon oikeudellisesta laadusta aina tulee
olemaan enemmän tahi vähemmän epämääräinen. Sitä
ei voi määritellä sen tarkemmin kuin että tekijällä täy-
tyy olla tietoisuutta siitä, että hänen tekonsa loukkaa
oikeudellisesti suojattua etuja, tahi toisin sanoen siitä,
että se on oikeudenvastainen. Jollei tällaista tietoisuutta
edellytetä rikoksentekijässä olevan, puuttuu kaikki jär-
jellinen syy rikoslain tavoin rangaista häntä kovemmin
tahallisesta kuin tuottamuksellisesta teosta. Sillä teko,
jota sen tekijä on luullut kaikin puolin luvalliseksi, jonka
tekemisen hän kenties on pitänyt oikeudellisena velvol-
lisuutenaan, ei voi koskaan, oli se itsessään kuinka vahin-
gollinen ja paheksuttava tahansa, tahallisesti tehtynä
osoittaa tekijässään suurempaa rangaistavaisuutta kuin
tuottamuksellisenakaan.

Sitä, että tekijä ennen tekoaan ei ole ottanut selvää
sen oikeudellisesta laadusta, voisi kyllä laadittavan
lain kannalta pitää rangaistavana. Mutta että rikos-
laki ei perusta teon rangaistavaisuutta tähän tekijän
laiminlyöntiin, on ilmeistä. Siitä on todistuksena ennen
kaikkea sen noudattama periaate, että tahallinen rikos
aina on pidettävä tuottamuksellista rangaistavampana.
Sillä teon tahallisuus tahi luottamuksellisuus ei todista
mitään tämän laiminlyönnin suuremmasta tahi pienem-
mästä rangaistavaisuudesta. Puheenaoleva laiminlyönti
olisi sen vuoksi, jos sitä yleensä tahdotaan rangaista,
käsitettävä erinäisenä rikoksena (delictum sui generis).

Tieteisopissa samoin kuin käytännössäkin vallitsee
tästä asiasta toinen mielipide. Syyllisyyden ei yleensä
katsota edellyttävän tekijässä tietoisuutta teon oikeu-
dellisesta, vaan ainoastaan sen tosiasiallisesta laadusta.
Mutta tosiasiallisten erehdysten joukkoon luetaan täi-
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löin oikeudellisetkin erehdykset, mikäli ne eivät koske
juuri sitä oikeussääntöä, jonka rikkomisen rankaisemi-
sesta kulloinkin on puhe. Jos esim* joku siinä uskossa,
että velaksi myynti ei ole kauppaa, rikkoo lain säännöksiä
sunnuntaikaupasta, niin hänen on tämän mielipiteen
mukaan katsottava erehtyneen tekonsa tosiasiallisesta
laadusta, eikä häntä siis ole rangaistava tahallisesta teosta,
jotavastoin se, joka tietämättä, että sunnuntaikauppa
on kielletty, tekee itsensä syypääksi siihen, erehtyy te-
konsa oikeudellisesta laadusta ja rangaistaan tahallisesta
teosta* Tätä mielipidettä vastaan voi muistuttaa hyvin-
kin paljon K Ennen kaikkea jää sen mukaan selittämättö-
mäksi, miksi teko, jota sen tekijä, olkoonpa oikeudellisen-
kin erehdyksen johdosta, on pitänyt oikeana, lain mu-
kaan on katsottava rangais tav ämmäksi tahallisessa
kuin tuottamuksellisessa muodossaan.

Tulee sitten kysymys, voidaanko yleensä ilman muuta
jokaisesta syyntakeisesta yhteiskunnan jäsenestä otak-
sua, että hän tietää milloin hän toiminnassaan joutuu
luvallisuuden rajojen ulkopuolelle. Varmana voitaneen
kyllä pitää, että ne tapaukset, joissa täysi-ikäinen ihmi-
nen sulasta tietämättömyydestä, pahaa aavistamatta,
tulee tehneeksi varsinaisen rikoksen 2, ovat peräti harvi-
naisia poikkeuksia. Jokaisella ihmisellä on synnynnäi-
nen, lapsuudessa vaistontapainen ja elämän koulun yhä
itsetietoisemmaksi kehittämä tuntemus siitä, mitä toinen
ei saa tehdä hänelle, ja siitä hän tietää samalla, mitä
hän itse saa tahi ei saa tehdä muille. Mutta tämä
sääntö ei suinkaan ole poikkeukseton. Saattaa kyliä,
ajatella tapauksia, joissa varsinainenkin rikos johtuu
joko siitä, että rikoksentekijä ei lainkaan ole tietänyt

1 Vrt. Kohlrausch, Irrtum und Schuldbegriff im Strafrecht,
siv. I I 8.

2 Varsinainen rikos käytetään tässä politiarikkomusten eli
ennakkoestäväin sääntöjen rikkomisen vastakohtana.
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rikkomansa lain olemassaolosta1, taikka siitä, että hän
on sen tulkinnut väärin. Mutta nämä tapaukset ovat ja
tulevat varmaankin aina olemaan peräti harvinaisia,
eikä niillä sen vuoksi ole sanottavasti käytännöllistä
merkitystä. Ja tämä seikka aikaansaa, että käytännössä
harvoin jos koskaan herää kysymys siitä, mitä tietämät-
tömyys teon oikeudenvastaisesta laadusta vaikuttaa
varsinaisten rikosten rangaistavaisuuteen.

Aivan toinen on tässä suhteessa niin sanottujen poli-
tia- eli ennakkoestäväin asetusten laita. Politia-asetus-
ten rikkominen, joka perustuu tietämättömyyteen niiden
koko olemassaolosta tahi niiden tarkemmasta sisällyk-
sestä, ei suinkaan ole mikään harvinainen ilmiö. Niin
kauan kuin sitä, että laiminlyö hankkia selvyyttä tekonsa
oikeutuksesta, ei rangaista itsenäisenä rikoksena niinkuin
pitäisi, supistuisi näiden lakien käytännöllinen merkitys
kovin pieneksi, jos laintuntemattomuuteen perustuva
niiden rikkominen jätettäisiin rankaisematta, sillä syy-
tetty voisi aina väittää, ettei hän ole tuntenut rikko-
maansa lakia, ja vastakohta olisi hyvin vaikea luotetta-
vasti toteennäyttää» Lisäksi tulee, että näistä rikkomuk-
sista seuraava rangaistus tavallisesti ei ole sitä rangais-
tusta suurempi, jonka pitäisi kohdata niihin sisältyvää
ja rikkomuksen tekijälle todella syyksi jääpää laimin-
lyöntiä, jos tämä olisi rangaistava. Molemmat nämä
seikat aikaansaavat yhdessä sen, että käytännössä ei
pienempäinkään rikkomusten rangaistavaisuuden edel-
lytyksenä tavallisesti vaadita, että tekijässä on tietoi-
suutta tekonsa oikeudenvastaisuudesta.

Tätä tekijän huolimattomuutta hankkia itselleen
selvyyttä tekonsa oikeudellisesta laadusta ei ole, kuten
kirjallisuudessa joskus näkee tehtävän, sekoitettava

1 Esim. kaksinnaiminen Venäjältä tänne muuttaneen tatari-
laisen puolelta.
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tuottamukseen* Sillä tahallisuus ja tuottamus ovat —
se toistettakoon — puhtaasti sielutieteellisiä käsitteitä,
joissa on kysymys vain teon tosiasiallisesta eikä suin-
kaan sen oikeudellisesta laadusta* Mutta toiselta puo-
len se seikka, että varsinaiselta rikoksentekijältä vain
ani harvoin puuttuu tietoisuus tekonsa oikeuden-
vastaisuudesta ja että politiarikkomusten tekijöitä edellä-
sanotusta syystä yleistä oikeuskäsitystä loukkaamatta
rangaistaan silloinkin, kun heiltä on puuttunut tämä
tietoisuus, ei voi kumota sitä tosiasiaa, että tietoisuus
tahi tietämättömyys teon tosiasiallisesta laadusta voi
vaikuttaa tekijän rangaistavaisuuteen ainoastaan, jos
siihen liittyy tietoisuus myöskin sen oikeudellisesta laa-
dusta, toisin sanoen siitä puolesta tekoa, joka tekee sen
rangaistavaksi.

26 §. Asianomistajan ilmianto.

K i r j a l l i s u u t t a , v. Kirchenheim, Die rechtliche Natur
der Antragsdelikte, 1877. Lehmann, Zur Lehre vom Strafantrage,
1881. Köhler, Die Lehre vom Strafantrage, 1899, Grotenfelt, Om
mälsegarebrottets begrepp enligt finsk straffrätt, 1887.

Muutamissa tapauksissa on lainsäätäjä tehnyt oikeu-
denvastaisen teon rangaistavaisuuden riippuvaksi eri-
tyisistä, itse teosta erillään olevista seikoista. Niinpä
on esim. tekeillä olevan törkeän rikoksen ilmiantamisen
laiminlyönti (R. L. 16 luv. 19 §) rangaistava ainoastaan,
jos rikos tahi rangaistava yritys siihen tapahtuu, ja kak-
sintaisteluvaatimuksen perillevieminen rangaistaan niin-
ikään vain jos kaksintaistelu tapahtuu (R. L. 23 luv. 2 §)•
Näiden muutamien rikosten erinäisten rangaistavaisuu-
den edellytysten esittäminen ei kuulu rikosoikeuden
yleiseen osaan.
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Sitävastoin on tässä tarkemmin tutkittava, mitä
merkitsee rikoslaissa hyvinkin usein tavattava säännös,
että virallinen syyttäjä ei saa tehdä syytettä eräistä
rikoksista (a s f a n o m i s t a j a r i k o k s i s t a), ellei
asianomistaja ole ilmoittanut niitä syytteeseen pantaviksi*
Asianomistajan ilmianto ei ole mikään rikosoikeudellinen,
vaan oikeudenkäyntiä koskeva (prosessuaalinen) asian-
omistajan kosten rangaistavaisuuden edellytys, jonka
puuttuminen ei vaikuta syytetyn vapauttamista syyt-
teestä, vaan ainoastaan aikaansaa, ettei asiaa oteta tut-
kittavaksi. Säännöksellään asianomistajan ilmiannosta
ei rikoslaki toisin sanoen tee kulloinkin puheenaolevan
teon rangaistavaisuutta riippuvaksi siitä, että se, johon
teko on kohdistunut, ilmiannollaan todistaa, että hän
todella tuntee itsensä loukatuksi, vaan teko on ja pysyy
rangaistavana katsomatta siihen, mitä loukattu itse
arvelee sen loukkaavasta laadusta. Ainoastaan syytteen
tekeminen tahi tekemättä jättäminen riippuu loukatusta.

Tämä käy epäämättömästi ilmi ennen kaikkea rikos-
lain voimaanpanoasetuksen 17 §:stä, joka kuuluu: »Jos
virallinen syyttäjä ennen sitä päivää, jolloin rikoslaki
kävi voimaan, on tehnyt syytteen rikoksesta, joka van-
hemman lain tahi asetuksen mukaan oli syytteen alai-
nen, vaan josta virallinen syyttäjä rikoslain mukaan ei
saa syytettä tehdä, ellei asianomistaja ole sitä ilmoitta-
nut syytteeseen pantavaksi, noudatettakoon mitä rikos-
lain 8 luvun 4 ja 5 §:ssä säädetään.» Jos rikoslaki olisi pi-
tänyt asianomistajan ilmiantoa asianomistajarikosten ran-
gaistavaisuuden asiallisena edellytyksenä, olisi tällainen
määräys ollut kerrassaan tarpeeton. Se olisi silloin jo
sisältynyt 3 §;n säännökseen lievemmän lain käyttämi-
sestä. Se seikka, että erityinen säännös on katsottu tar-
peelliseksi, todistaa siis vastaansanomattomasti, että
asianomistajan ilmianto on katsottu -oikeudenkäyntiä
koskevaksi edellytykseksi.
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Saman tulkinnan puolesta puhuu myöskin se sana-
muoto, jota rikoslaki asianomistajarikoksista puhues-
saan käyttää* »Syytettä — rikoksesta älköön viral-
linen syyttäjä tehkö, ellei asianomistaja ole sitä tehtä-
väksi ilmoittanut»1. Erittäinkin jos tähän verrataan
rikoslaissa rangaistavaisuuden edellytyksistä puhuttaessa
esim» 3 luv. I §:ssä käytettyä sanamuotoa: »teko, joka
muuten on rangaistava, jääköön rankaisematta», niin
ei voitane kieltää,että, mitä mieltä laadittavan lain kan-
nalta tässä suhteessa oltaneenkin, rikoslain tarkoitus sil-
minnähtävästi ei ole ollut tehdä asianomistajarikosten
rangaistavaisuutta, vaan ainoastaan niiden syytettä-
vyys riippuvaksi asianomistajan ilmiannosta.

Tällä ei suinkaan ole tarkoitus kieltää sitä tosiasiaa,
että se erilainen oikeudenkäyntimenettely, minkä rikos-
laki täten varaa asianomistajarikoksille, riippuu asiallis-
oikeudellisista (materielträttsliga) syistä. Että näin on
asian laita, selviää jo siitäkin, että säännökset siitä, mitkä
rikokset ovat asianomistajarikoksiksi katsottavat, on
otettu itse rikoslakiin. Toiselta puolen saattaa rikoksen
vähäpätöisyys olla syynä siihen, että sen syytteeseen-
pano on tehty asianomistajan tahdosta riippuvaksi.
Pieni kunnianloukkaus, lievä pahoinpitely, vähäpätöiset
varallisuusrikokset y. m. s. pienet rikokset eivät siinä
määrin loukkaa koko yhteiskuntaa, että olisi syytä panna
niitä syytteeseen, jollei se, joka on joutunut niiden esi-
neeksi ja jota ne siis lähinnä koskevat, itse vaadi sitä,
sillä rangaistuksen paha ei kohtaa yksinomaan rangais-
tua, vaan koko yhteiskuntaakin, eikä rangaistusta sen
vuoksi ole käytettävä, missä se ei ole välttämätön. Toi-
selta puolen taas saattaa rikos olla senlaatuinen, että
sen syytteeseen paneminen ja siten julkisuuteen saatta-
minen on omansa vain pahentamaan eikä suinkaan paran-

1 Vrt. myös 8: i viimeinen mom. j a 8:4.
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tamaan rikoksen esineeksi joutuneen asemaa, ja tällais-
ten rikosten syytteeseenpano on sen vuoksi tehty riippu-
vaksi joko loukatun omasta ilmoituksesta tahi siitä,
että asia muulla tavoin on joutunut julkisuuteen» Näi-
hin rikoksiin kuuluvat huoruus, aviopetos, väkisin-
makaaminen ynnä useat muut naisen sukupuolikunniaan
kohdistuvat rikokset.

Kuka kulloinkin on katsottava a s i a n o m i s t a j aksi,
siitä ei laissa ole yleistä säännöstä. Alkuperäisessä (1875
vuoden) rikoslain ehdotuksessa määriteltiin (§ 152) asian-
omistaja siksi,»jota vastaan rikos on tehty, tahi joka sen
kautta on tullut loukatuksi, tahi kärsinyt vahinkoa».
Tämä määritelmä on epäilemättä liian laaja, sillä välil-
lisesti saattavat rikoksesta joutua kärsimään hyvinkin
monet henkilöt, olematta silti asianomistajia. Myö-
hemmässä (1884 vuoden) rikoslain ehdotuksessa määri-
teltiin asianomistaja siksi, »jota vastaan rangaistava teko
on tehty». Tämä määritelmä on kyllä edellistä varovai-
sempi, mutta toiselta puolen se ei taas sano paljon mitään,
sillä kysymyshän on juuri siitä, ketä vastaan mikin rikos
on katsottava tehdyksi. Yleistä vastausta tähän kysy-
mykseen on mahdoton antaa; se on tutkittava erikseen
kussakin eri rikoksessa. Asianomistajaksi on katsottava
rikoksen kautta välittömästi loukatun oikeushyvän hal-
tija. Sen tarkemmin voitaneen tuskin asianomistajan käsi-
tettä yleisellä säännöllä määritellä.

Jos asianomistaj a itse kuolee käyttämättä syyteoikeut-
taan, niin tämä oikeus siirtyy hänen puolisollensa,lapsil-
lensa, vanhemmillensa, veljillensä tahi sisarillensa, jollei
hän itse ole tahtonut, ettei syytettä tehtäisi (R. L. 8 luv.
4 §, 2 mom.). Jos asianomistaja itse on syyntakeeton tahi
vaj av ai täinen, on hänelle kuuluva syyteoikeus hänen
edusmiehensä käytettävänä (R. L. luv. 5 §), ja jos edus-
mies tekee asianomistajarikoksen omaa holhottiaan vas-
taan, saa virallinen syyttäjä tehdä rikoksesta syytteen,
10 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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vaikk'ei sitä olekaan syytteeseen pantavaksi ilmoitettu
(R. L. 8 luv. 6 §).

Jos asianomistajan syyteoikeus on usealla eri henki-
löllä, niinkuin esim. kuolleen miehen muiston häväis-
tykseen nähden on laita (R. L. 27 luv. 4 ja 8 §)
taikka niinkuin tulee olemaan, jos asianomistaja itse
kuolee (R. L. 8 luv. 4 §), on kunkin näiden syyte-
oikeus toisista riippumaton. Toinen saattaa esim. tehdä
syytteen vastoin toisten tahtoa, ja toisen tahi toisen
syyteoikeuden vanhentuminen ei estä toisia käyttä-
mästä syyteoikeuttaan. Samaten on asian laita silloin-
kin, kun yksi teko muutoin loukkaa useampia henki-
löitä. Näilläkin henkilöillä on itsenäinen, toisista riip-
pumaton syyteoikeus.

Missä muodossa asianomistajan ilmianto on tehtävä,
siitä ei ole mitään säännöksiä. Voimaanpanoasetuksen
18 §:stä selviää vain, että se on tehtävä viralliselle syyt-
täjälle, joka on »velvollinen syytettä ajamaan, elleivät
todisteet ilmiannon tueksi ole niin vähäiset, että se on
todennäköistä perustetta vailla». Jo tehty ilmianto on
asianomistajalla oikeus peruuttaa, ennenkuin asia on
ollut oikeudessa esillä. Hän voi myöskin, ennenkuin ali-
oikeuden tuomio on annettu, jättää sikseen syytteen,
jota hän itse on ajanut (R. L. 8 luv. 4 §, 3 mom.). Mutta
sekä ilmianto että sen peruuttaminenkin ovat jakamat-
tomat. Jos rikoksessa on ollut useampia osallisia, niin
virallisella syyttäjällä on oikeus ajaa syytettä kaikkia
syyllisiä vastaan, vaikkei asianomistajan ilmianto kos-
kekaan heitä kaikkia. Ja samaten se seikka, että asian-
omistaja peruuttaa ilmiantonsa jotakuta syyllistä, mutta
ei kaikkia vastaan, ei estä virallista syyttäjää jatkamasta
syytettään ensinmainittuakin vastaan (V. p. A. 19 §)•
Jos vihdoin sama teko käsittää useampia rikoksia, ja
jos joku niistä on virallisesti syytteeseen pantavia, niin
on syyte ilman erityistä asianomistajan ilmiantoa teh-
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tävä teon käsittämistä asianomistajan koksistakin (V* p.
A- 16 §).

27 §. Yritys.

K i r j a l l i s u u t t a . L. Cohn, Zur Lehre vom versuchten
und unvollendeten Verbrechen, 1,1880. Sama, Die Grundsätzetiber
den Tatbestand der Verbrechen und der heutige Gattungsbegriff
des Versuchs, 1889. Baumgarten, Die Lehre vom Versuche der Ver-
brechen, 1888. Schneider, Zur Lehre vom Versuch, 1896. Klee, Ville
und Erfolg in der Versuchslehre, 1898. Meyer, Der Anfang der Aus-
fuhrung. Festgabe fiir Berner, 1892. Torp, Forsog og Meddelag-
tighed. Julius Lassen, Om Betingelserne for ForsogetsStrafbarhed,
1879. Garofalo, La Criminologie, 1890. Lammasch, Das Moment
objektiver Gefährlichkeit im Begriff des Verbrechensversuches, 1879.
Langenbach, Der Versuch am untauglichen Objekt und der Mangel
am Tatbestand, 1901. Delaquis, Der untaugliche Versuch, 1904.
Kohn, Der untaugliche Versuch und das Wahnverbrechen, 1904.
Herzog, Riicktritt vom Versuch und tätige Reue, 1889. Hatzig,
tjber den Riicktritt vom Versuch und die sogenannte tätige Reue,
1897.

Milloin jokin rikos on katsottava täytetyksi, riippuu
voimassaolevan lain tätä rikosta koskevista säännök-
sistä. Yhtä mahdoton kuin on antaa kulloinkin voimassa-
olevasta laista riippumaton vastaus kysymykseen, mikä
rikos on, yhtä mahdoton on kerta kaikkiaan yleisellä
säännöllä määritellä, milloin mikin rikos on täytetty.
Rikos on täytetty silloin, kun on olemassa kaikki, mitä
lain mukaan on katsottava sille rikokselle oleelliseksi.
Erittäinkin on huomattava, että tekijän omalla käsityk-
sellä teostaan ei tässä suhteessa ole ratkaisevaa merki-
tystä. Väärän rahan tekijä esim. pitää tekoaan epäile-
mättä keskeneräisenä, kunnes hänen on onnistunut toteut-
taa aikomuksensa panna valmistamansa väärä raha
oikeasta liikkeeseen, ja siitä huolimatta on väärän rahan
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teko lain mukaan katsottava täytetyksi rikokseksi, niin
pian kuin väärä raha on valmistunut. Ratkaiseva ei
myöskään ole jokapäiväisessä elämässä vallitseva käsi-
tys. Murhapoltosta esim. puhutaan jokapäiväisessä kie-
lessä ainoastaan silloin, kun sytytetty esine todella on
palanut, ja murhapolttoyrityksestä silloin, kun teko on
jäänyt pelkkään sytyttämiseen. Lain mukaan sitävas-
toin on murhapoltto täytetty heti, kun sytyttäminen
on tapahtunut. Lain säännös siis, eikä mikään muu, rat-
kaisee viime kädessä, milloin rikos on katsottava täyte-
tyksi *•

Täytetyn teon vastakohta on yritys. Yritystä ei rikos-
laki missään määrittele, vaan jättää sen kuten kaikkien
muidenkin tietoperäisten kysymysten selvittelyn tieteis-
opin tehtäväksi. Yrittäminen merkitsee sitä, että tavoi-
tetaan jotakin, jota ei saavuteta. Luonteenomaista yri-
tykselle on siis, että se, mikä on saavutettu, ei vastaa sitä,
mitä on tarkoitettu. Rikoksen yritys on sen vuoksi ole-
massa, kun tekijä on tahtonut aikaansaada jotakin, jonka
aikaansaamista laki rankaisee rikoksena, mutta ei ole
onnistunut aikeessaan. Teon päättyminen yritykseen
johtuu aina siitä, että tekijä ei ole aikaansaanut sitä,
mitä on tarkoittanut. Ja jos taas päinvastoin tekijä
aikaansaa sen, mitä on tarkoittanut, niin yritystä
ei ole olemassa, vaikka hän muuten olisikin erehtynyt
tekonsa oikeudellisesta tahi tosiasiallisesta laadusta.
Joka luullen oman tavaransa toisen omaksi anastaa sen,
ei siis tee varkauden yritystä, enempää kuin sitäkään
voidaan katsoa syypääksi kaksinnaimisyritykseen, joka
menee uusiin naimisiin luullen todellisuudessa jo kuol-

1 Toinen asia on, että rikoslaki ei aina määrittele rikosta, vaan
pitää sen kaikille tunnettuna (vrt. esim. R. L. 28 : 1). Sellai-
sissa tapauksissa tulee yleisellä oikeuskäsityksellä olemaan ratkai-
seva merkitys.
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leen aviokumppaninsa vielä olevan elossa1. Kummassa-
kin tapauksessa on tekijän onnistunut aikaansaada
se, mitä hän on tarkoittanut* Hän on anastanut tuon
tavaran ja hän on mennyt toisiin naimisiin, eikä siis
ainoastaan yrittänyt, vaan todella pannut tarkoituk-
sensa täytäntöön.

Eri asia on, että se, joka ottaa oman tavaransa luullen
sen vieraan omaksi, luulee tekevänsä rikoksen, vaikk'ei
tosiasiallisesti sitä tee, ja että samoin on senkin laita,
joka aviokumppaninsa kuoltua menee naimisiin siinä
luulossa, että aviokumppani vielä elää. Tällaisissa tapauk-
sissa, joissa teko tosiasiallisesti ei ole rangaistava,
mutta olisi rangaistava, jos se vastaisi tekijänsä käsitystä
siitä, voidaan sopivimmin puhua p u t a t i i v i r i k o k-
s i s t a , h a r h a r i k o k s i s t a . I m a g i n ä ä r i -
r i k o k s i k s i , l u u l e t e l l u i k s i r i k o k s i k s i
taas voidaan nimittää ne tapaukset, joissa tekijä, jolla
muuten on oikea käsitys teostaan, erehdyksestä luulee
tosiasiallisesti lainmukaista tekoansa rikokseksi. Edel-
lisessä tapauksessa olisi teko todella lainvastainen, jos
se olisi sellainen, joksi tekijä sen luulee. Jälkimmäisessä
tapauksessa sitävastoin on teko juuri semmoisena, kuin
tekijä sen käsittää, lainmukainen ja rankaisematta
jäävä, vaikka hän erehdyksestä luulee sen lainvastaiseksi
ja rangaistavaksi. Sekä putatiivi- että imaginaaririkok-
set ovat rikoksen yrityksestä kokonaan eiotettavat ja
molemmat ovat rankaisematta jäävät. Kummaltakin
puuttuu nimittäin rangaistavaisuuden ensimmäinen ja
tärkein edellytys, lainvastainen teko, josta voitaisiin
rangaista. Oikeusjärjestyksen tehtävä ja tarkoitus on
olla puolueeton ratkaisija eri inhimillisten etujen välillä,

1 Vrt. Frank, Das Strafgesetzbuch § 43 IL Vastakkaista
mielipidettä edustavista mainittakoon: v. Liszt, Lehrbuch des Deut-
schen Strafrechts, siv. 201. Hagerup, Straffeloven, siv. 38. Torp,
Den Danske Strafferets almindelige Del, siv. 425, 426.



150

toisin sanoen määrätä, mitä ihminen saa ja mitä hän ei
saa tehdä. Rangaistus taas on oikeusjärjestyksen sankt-
sioni eli vahvistus. Teosta, joka ei ole vastoin oikeus-
järjestystä, on sen vuoksi mahdoton rangaista, vaikka
se tekijässään osoittaisikin samanlaista mielentilaa kuin
se on, johon rangaistuksen avulla koetetaan vaikuttaa,
kun on puhe rikoksista.

Täten johdutaan koko yritysopin ydinkohtaan —
siihen kysymykseen, minkä tähden yritystä rangaistaan,
tahi oikeammin kysymykseen siitä, mitä yrityksessä on
rangaistavaa. Tieteisopissa vallitsevana voitaneen pitää
sitä oppia, että yritys on rangaistava sen vuoksi, että
se tekijässään, ilmaisee rikollista mielentilaa. Tämän
mukaan olisi yritystä pidettävä tekona, jonka objektii-
visesta laadusta ilmeisesti käy päättäminen, että sen
tekijä on tarkoittanut rikoksen täyttämistä1, tahi että
hän, jos olisi voinut, olisi sen täyttänyt.2 Ainakaan Suo-
men rikoslain mukaisena tätä mielipidettä ei voi pitää.
Sillä jos yrityksen rikosoikeudellinen merkitys olisi vain
symptomaattista, tuntomerkillistä laatua, jäsen rangais-
tavaisuus siis perustuisi yksinomaan siihen, mitä se teki-
jässään osoittaa, niin jäisi miltei arvoitukseksi, miksi yri-
tystä rangaistaan lievemmin kuin täytettyä tekoa. Sitä,
joka ampuu ihmistä ja osaa häneen, rangaistaan anka-
rammin kuin sitä, joka tekee saman teon, mutta ei osaa,
huolimatta siitä, että toisen teosta saattaa tehdä aivan
samat johtopäätökset hänen luonteestaan kuin toisen-
kin. Jos yrityksen rikosoikeudellinen merkitys olisi vain
tuntomerkillistä laatua, olisi niinikään vaikeasti seli-
tettävissä, miksi sekä harharikos että luuleteltu rikos,
joista edellinen useampain mielestä ja jälkimmäinen kaik-

1 Vrt. Torp, Den Danske Strafferets almindelige Del. »En
Handling,der vedsin objektive Beskaffenhed tydeligt tilkendegiver
sig som foretagen for at fremme en Forbrydelses Fuldbyrdelse.»

2 Vrt. Klee, Wille und Erfolg in der Versuchslehre.
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kien mielestä ei ole rangaistava, jätettäisiin rankaise-
matta. Siitä, että joku esim. kulkee väärällä puolella
katua luullen sitä rangaistuksen uhalla kielletyksi, voi-
daan tehdä aivan samat johtopäätökset hänen luontees-
taan, olipa hänen luulonsa oikea tai väärä, ja siitä huoli-
matta rangaistaan häntä vain edellisessä eikä jälkimmäi-
sessä tapauksessa. Miksi rangaistaisiin siis juuri yritystä
yksinomaan tuntomerkillisen merkityksen nojalla, kun
kerran täytettyjä tekoja ei yksinomaan tämän nojalla
rangaista?1 (Vrt. edellä siv. 68.) Paneehan laki päinvas-
toin usein liiankin suuren painon teon reaaliselle puolelle
jasyrjäyttää kokonaan sen symptomaattisen merkityksen
(vrt. edellä siv. 109). Kaikki tämä todistaa epäämättö-
mästä että yrityksen rangaistavaisuus ei voi riippua
yksinomaan yrittäjän mielenlaadusta, vaan että yrityk-
sen objektiivisella puolella on reaalinen eikä vain tunto-
merkillinen, yrittäjän mielenlaatua osoittava merkitys*

Kaikille yrityksille on yhteistä, etteivät ne ole aikaan-
saaneet sitä, mitä niillä on tarkoitettu. Mutta siitä ei
seuraa, etteivät yritykset koskaan aikaansaisi mitään
ulkonaista seurausta. Yrityksen seuraus, joka antaa
sille reaalisen, sen tuntomerkillisestä erotettavan rikos-
oikeudellisen arvon, on sen aikaansaama v a a r a .
Että vaara on todellinen eikä vain näennäinen tahi luu-
loteltu paha sille, jota se uhkaa, kaivannee tuskin todis-
tamista, sillä sen tietää jokainen omasta kokemuksestaan.
Se on siis jotakin, jota vastaan yhteiskunnan on^ yhtä
välttämätön taistella rangaistuksen avulla kuin rangaista
täytettyjäkin rikoksia. Mutta yhtä selvä on myöskin,
etteivät kaikki yritykset ole vaarallisia. On tekoja, joista
ex ante, edeltäpäin, ei voi sanoa, tulevatko ne onnistu-
maan vai eivätkö, enempää kuin expost, jäljestäpäin, miksi
ne eivät ole onnistuneet. Toisista yrityksistä taas voidaan
jo alusta alkaen varmuudella sanoa, etteivät ne voi joh-
taa tarkoitettuun tulokseen. Nämä viimeksimainitut yri-
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tykset, joita tieteisopissa tavallisesti sanotaan k e l v o t -
t o m i k s i , eivät aikaansaa mitään vaaraa, ei yhteis-
kunnalle enemmän kuin sillekään, joka joutuu niiden
esineeksi. Kelvoton yritys ei sen vuoksi ole mikään lain-
vastainen teko, vaan teko, joka olisi rangaistava ainoas-
taan, jos se vastaisi tekijänsä käsitystä siitä; se on toi-
sin sanoen harharikos ja siis rankaisematta jäävä. Jos
joku esim. noitatempuilla koettaa tappaa toisen, niin
ei yhteiskunta enemmän kuin tapettavakaan välitä siitä,
sillä se ei pysty heille aikaansaamaan mitään pahaa
eikä sen vuoksi herätä toisen enemmän kuin toisenkaan
kostonhimoa. x

Rangaistava on ainoastaan kelvollinen yritys, siis
sellainen yritys, joka on omansa aikaansaamaan sitä,
mitä sillä tarkoitetaan, eli joka toisin sanoen saattaa
sen oikeushyvän vaaranalaiseksi, johon se tähtää.
Vaara on arvosteltava ex ante, edeltäpäin. On
otettava tekotilaisuudessa yleensä huomattavissa ja
tunnettavissa olevat samoin kuin ylittäjälle kenties yksi-
nään tututkin tosiasiat lukuun ja niiden nojalla arvos-
teltava, oliko se ulkonainen seuraus, jonka aikaansaa-
mista yritys tarkoitti, pidettävä siinä määrin todennä-
köisenä, että voitiin varoa tuon ulkonaisen seurauksen
todella syntyvän. Jos seurauksen aikaansaaminen tältä

1 Aivan yhdentekevä on, perustuuko yrityksen vaarattomuus
rikoksen esineen vai sen välikappalten kelvottomuuteen, sillä kum-
massakin tapauksessa puuttuu yritykseltä rangaistavaisuuden tär-
kein edellytys, oikeudenvastaisuus. Pikemmin erehdyttävää kuin
valaisevaa on myöskin, jos tekee eron n. s. absoluuttisen, ehdotto-
man, ja relatiivisen, suhteellisen kelvottomuuden välillä siten, että
ehdottomasti kelvottomat yritykset muka aina ovat rankaise-
matta jätettävät, suhteellisesti kelvottomat taas rangaistavat.
Yrityksen kelvollisuutta tahi kelvottomuutta ei käy ratkaiseminen
muun kuin sen in casu, kussakin erityistapauksessa aikaansaaman
vaaran nojalla. Vrt. Torp, Den Danske Strafferets almindelige
Del, siv. 513—514. Julius Lassen, Forsog, siv. 70—71.
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kannalta arvosteltuna näyttää mahdottomalta, on yritys
pidettävä kelvottomana ja siis rankaisematta jätettä-
vänä, muussa tapauksessa taas kelvollisena ja rangais-
t av an a* Kuolluttakin kohtaan voidaan siis esim. tehdä
kelvollinen murhayritys, jos tekotilaisuudessa on ollut
epätietoista, oliko hän hengissä vai kuollut; nainen, joka
ei koskaan ole ollut raskaana, saattaa siitä huolimatta
tehdä rangaistavan sikiönlähdettämisyrityksen, jos hän
tekotilaisuudessa on voinut varoa olevansa raskaana,
j . n* e.

Yrityksen täytyy aina olla tahallinen. Siitä ollaan
yleensä yhtä mieltä. Erimielisyyttä sitävastoin on siitä,
minkälaista tahallisuutta rangaistava yritys edellyttää.
Toiset ovat sitä mieltä, että yritys voi olla ainoastaan
tarkoituksellinen, että yrittäjällä siis täytyy olla varsi-
naisena tarkoituksena yrityksen kautta vaaranalaiseksi
saatetun oikeushyvän loukkaaminen, jotavastoin toiset
taas pitävät dolus eventualis-tapaistakin yritystä mah-
dollisena. Edellinen mielipide on pidettävä oikeampana
ainakin Suomen rikosoikeuden mukaan. Kun rikoslaki
kerran jättää yrityskäsitteen kokonaan määrittelemättä,
niin ei ole mitään syytä olettaa, että se käyttäisi tätä
käsitettä muussa merkityksessä, kuin missä sitä yleensä
jokapäiväisessä elämässä käytetään. Ja kielellisesti suo-
rastaan mahdottomalta tuntuu sanoa, että henkilö on
yrittänyt saada aikaan jotakin, jota hän ei ainoastaan
ole ollut tarkoittamatta, vaan vieläpä kenties mahdolli-
suuden mukaan on koettanut väittääkin tarkoitustaan
toteuttaessaan.

Tuomarin kussakin erityisessä tapauksessa tutkitta-
vaksi ja jokapäiväisessä elämässä vallitsevan käsityksen
mukaan ratkaistavaksi jättää rikoslaki niinikään kysy-
myksen yrityksen j a v a l m i s t e l u n välisestä rajasta*
Se olettaa valmistelun jokaiselle yhtä tutuksi kuin yrityk-
senkin eikä sen vuoksi määrittele kumpaakaan. Ja siitä,
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että se tässä on osannut oikeaan, ovat parhaana todistuk-
sena ne monet yhtä kirjavat kuin turhat yrityksen mää-
rittelyt, joita useimpain muiden maiden rikoslait sisäl-
tävät. Saksalaisen rikoslain »Anfang der Ausfuhrung»
ja ranskalaisen »commencement d'execution», muita esi-
merkkejä mainitsematta, ovat sangen vähän valaisevia,
ja samaa on sanottava Norjankin rikoslain vastaavasta
säännöksestä, jonka mukaan yritys on olemassa »naar
en forbrydelse ei er fuldbyrdet, men der er foretaget
handling, hvorved dens udferelse tilsigtedes paabegyndt».
Yritys on (in concreto) vaarallinen ja sen vuoksi rangais-
tava. Valmistelu taasen (in concreto) vaaraton ja sen
vuoksi rankaisematta jätettävä. Raja vaarallisuuden
ja vaarattomuuden eli toisin sanoen läheisemmän ja etäi-
semmän vaaran välillä ei ole kerta kaikkiaan määrättä-
vissä, vaan on tutkittava in casu, kussakin erityisessä
tapauksessa. Senpä vuoksi on myös mahdoton yleisellä
säännöllä määiitellä, milloin vastaista seurausta täh-
täävä teko on siksi läheisesti uhkaava, että sitä voidaan
pitää yrityksenä, milloin taas vielä siksi etäistä vaaraa
tuottavana, että sitä voidaan pitää valmisteluna. Joka
aikoen tehdä murhapolton on koonnut sytykkeet, heti
yhteen menoon sytyttääksensä ne, mutta tulee estetyksi,
ennenkuin ehtii virittää valkean, on epäilemättä
tehnyt murhapolttoyrityksen. Jos hänen aikomuksensa
sitävastoin on ollut vasta joskus myöhemmin sytyttää
sillä kertaa kokoamansa sytykkeet, on sytykkeiden
kokoamista pidettävä vain murhapolton valmisteluna.

Syitä siihen, että rikollinen toiminta jää yritykseen,
voidaan ajatella monenlaisia. Tärkeätä on tässä suh-
teessa tehdä ero toiselta puolen niiden tapausten välillä,
joissa tekijän teko on keskeytynyt ( p ä ä t t y m ä t ö n
y r i t y s ) , ja toiselta puolen niiden, joissa tekijä on
päättänyt tekonsasaavuttamatta tarkoittamaansa tulosta
( p ä ä t e t t y y r i t ys). Ero päättymättömän ja pää-
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tetyn yrityksen välillä on tärkeä varsinkin, kun on kysy-
mys yrityksestä luopumisesta, josta vastedes tarkemmin
tulee puhe (vrt. edempänä siv. 157),

Riitainen on kysymys siitä, onko yritys kaikkiin
rikoksiin mahdollinen. Niinpä on esim» väitetty, että
yritystä ei olisi ajateltavissa laiminlyöntirikoksiin, enem-
pää kuin sellaisiinkaan rikoksiin, jotka itse jo käsittävät
toisen rikoksen joko yrityksen tahi valmistelun. Niin-
ikään on lausuttu epäilyksiä yrityksen mahdollisuudesta
kaikissa niissä tapauksissa, joissa teon rangaistavaisuus
johtuu jostakin itse tekoon kuulumattomasta seikasta
(kuten esim. konkurssirikokset, joiden rangaistavaisuus
johtuu siitä, että rikollinen joutuu konkurssitilaan),
samoin kuin niissäkin tapauksissa, joissa teon ulkonai-
sella seurauksella sen syyksiluettavaisuuteen katsomatta
on rangaistusta enentävä vaikutus (kuten esim. R. L.
21 luv. 4 §:ssä mainittu rikos). Meillä ei tällä kysymyk-
sellä ole samaa käytännöllistä merkitystä kuin muualla.
Suomen rikoslaki säätää nimittäin kustakin rikoksesta
erittäin, onko sen yritys rangaistava. Aivan yhden-
tekevä on sen vuoksi, onko yritys mahdollinen muihin-
kin rikoksiin kuin niihin, joiden yritys lain mukaan on
rangaistava. Siihen nähden, että miltei jokainen rikos
voidaan ajatella.epävarsinaisenlaiminlyöntirikoksenmuo-
dossa, ei kysymys tällaisten rikosten yrityksen mahdol-
lisuudesta Suomenkaan rikosoikeuden mukaan ole käy-
tännöllistä merkitystä vailla. Selvää on, että yritys epä-
varsinaiseen laiminlyöntirikokseen on aivan hyvin aja-
teltavissa. Voihan esim. sairaanhoitaja yrittää ottaa
hoidokkaaltaan hengen laiminlyömällä tarpeellisten lääk-
keiden antamisen hänelle.

Säätäessään, minkä rikosten yritykset rangaistaan,
ei rikoslaki noudata mitään varmaa periaatetta, vaan
pitää etupäässä silmällä käytännöllisiä näkökohtia, en-
nen kaikkea rikoksen törkeyttä ja yrityksen tavallisuutta.



156

Kun yritys on rangaistava, rangaistaan sitä yleensä lie-
vemmin kuin täytettyä tekoa, jotavastoin valmistelu
yleensä jätetään rankaisematta» Kummastakin sään-
nöstä on kuitenkin poikkeuksia. Yritystä rangaistaan
toisinaan yhtä ankarasti kuin täytettyä tekoa (R. L. II
luv. i §:ssä, 15 luv. 1 §:ssä, 16 luv. 1 §:ssä, 16 luv. 12 §:ssä,
20 luv. 12 §:ssä sekä 38 luv. 11 §:ssä ja 12 §:ssä mainituissa
tapauksissa). Toisinaan taas rangaistaan valmistelua-
kin (R. L. 11 luv. 4 §:ssä, 14 luv. 3 §:ssä, 27 luv. 7 §:ssä,
34 luv. 6 §:ssä ja 37 luv. 6 §:ssä mainituissa tapauksissa).
Kun valmisteluteko on rangaistava, rangaistaan sitä
itsenäisenä rikoksena (delictum sui generis) eikä kuten
yritystä määräsuhteessa täytettyyn tekoon.

Yritys rangaistaan lievemmin kuin täytetty teko
siitä huolimatta, että täytetyn teon ja yrityksen sympto-
maattinen merkitys useimmissa tapauksissa on aivan
sama. Yrityksen reaalinen merkitys on pienempi, se kii-
hottaa vähemmin kostonhimoa, ja yhteiskunta tyytyy
sen vuoksi pienempään rangaistukseen. Samaitsesuojaa-
misvaistoon perustuva kostonhimo, joka aiheuttaa itse-
tiedottoman tuottamuksen kovemman rankaisemisen
(vrt. edellä siv. 135), aikaansaa siis, että yritystä ran-
gaistaan lievemmin kuin mitä järkisyyt vaatisivat.
Rankaisematta jätettävän valmistelun ja rangaistavan
yrityksen väliseen, usein hyvinkin riidanalaiseen rajaan
nähden on sitävastoin tie top eräis es tikin oikeana pidet-
tävä, että yrityksestä seuraava lievin rangaistus, katso-
matta vastaavasta täytetystä rikoksesta seuraavaan
rangaistukseen, aina voi aleta kulloinkin tuomittavan
rangaistusi a jin vähimpään määrään asti. (R. L. 3 luv*
2 § ja 4 luv. 1 §).

Tehtyä tekoa ei saa tekemättömäksi. Yhtä vähän
kuin rikoksentekijä voi tehdä täytetyssä teossa ilmen-
neen rikollisen tahtonsa olemattomaksi sillä, että hän
katuu tekoaan tahi korvaa sen aikaansaaman pahan*
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yhtä vähän voi sen tehdä yrittäjäkään. Yrityskin on ja
pysyy tosiasiana, jota mitkään yrittäjän toimenpiteet
eivät enää voi maailmasta poistaa, Sitävastoin on lain-
säätäjä helposti käsitettävistä rikospoliittisista syistä
tahtonut rikoksentekijälle valmistaa tilaisuuden luopua
rikollisista aikeistaan ja palata oikealle tielle ja onkin
sen vuoksi säätänyt (R. L. 4 luv. 2 §), että »jos tekijä
omasta tahdostaan eikä ulkonaisten esteiden tähden on
luopunut rikoksen täyttämisestä tahi ehkäissyt sen vai-
kutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi, jääköön yri-
tys rankaisematta». Y r i t y k s e s t ä l u o p u m i -
n e n on siis syy, joka poistaa yrityksen rangaistavai-
suuden. Tämän ehtona on kuitenkin, että luopuminen
tapahtuu yrittäjän omasta tahdosta eikä ulkonaisten,
s. o, hänen tahdostaan riippumattomien esteiden tähden.
Sitävastoin ei vaadita, että luopuminen lähtee siveelli-
sesti hyväksyttävistä vaikuttimista. Se voi olla sekä
pelon että katumuksen, siveellisen kauhun ja fyysillisen
eli ruumiillisen inhon, sanalla sanoen minkä vaikuttimen
aiheuttama hyvänsä, kunhan se vain on vapaaehtoinen.
Toiselta puolen vapaaehtoisuus edellyttää, että luopu-
minen ei ole tapahtunut luuloteltujenkaan, jos kohtakin
epätodellisten, esteiden tähden. Varas, joka luulee kuule-
vansa koiranhaukuntaa ja sen johdosta heittää yrityk-
sensä kesken, ei luovu yrityksestä vapaaehtoisesti, vaan
ulkonaisten esteiden tähden.

Luopua voi vain jostakin keskentekoisesta. Jos tekijä
jo on päättänyt tekonsa, on hänen mahdoton enää luo-
pua siitä, ja yrityksestä luopuminen voi sen vuoksi tulla
kysymykseen ainoastaan, jos yritys vielä on päättymä-
tön. Kun yritys jo on päättynyt, on myöhäistä enää
luopua siitä. Ainoa, minkä silloin voi tehdä, on
suoranaisella toiminnalla estää sen vaikutus. Yri-
tyksestä luopumisen rinnalla mainitsee laki, päätettyjä
yrityksiä silmällä pitäen, toisena yrityksen rangaista-
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vaisuuden poistavana syynä » t e h o k k a a n k a t u -
m u k s e n » eli sen seikan, että tekijä ehkäisee sen vai-
kutuksen, joka tekee rikoksen täytetyksi. Nimitys »teho-
kas katuminen» on oikeastaan erehdyttävä, sillä yhtä
vähän kuin yrityksestä luopumisen, yhtä vähän tarvitsee
sen vaikutuksen estämisen, josta tässä on kysymys, läh-
teä katumuksesta tai muista siveellisistä syistä. Ainoa
'mikä tässäkin vaaditaan on, että estäminen on vapaa-
ehtoinen eikä ulkonaisten, joko todellisten tahi ainoastaan
luuloteltujen, esteiden aiheuttama. Mutta toiselta puolen
vaaditaan myöskin, että vaikutus todella tulee estetyksi,
että tekijän siis onnistuu estää tekonsa seuraukset. Se
seikka, että hän on tehnyt voitavansa estääkseen näitä
seurauksia, ei riitä vapauttamaan häntä rangaistuksesta
enemmän kuin sekään seikka, että seuraus jonkun muun,
yrittäjän tahdosta riippumattoman tapahtuman johdosta
on tullut estetyksi.

Yrityksestä luopuminen tahi sen vaikutuksen estä-
minen poistaa rangaistavaisuuden, mutta »jos sellainen
yritys käsittää teon, joka semmoisenaan on eri rikos,
tuomittakoon siitä rikoksesta rangaistus» (R. L. 4 luv.
2 §, 2 mom.). Mitä rikoslaki näillä sanoilla tarkoittaa, ei
ole täysin selvä. Riidattomana voitaneen pitää, että tällä
tarkoitetaan n. s. k v a l i f i s e e r a t t u j a y r i t y k -
s i ä , toisin sanoen niitä tapauksia, joissa toisen rikok-
sen yritys samalla käsittää toisen täytetyn rikoksen.
Sitä vaikeampi on ratkaista, käsittääkö tämä sääntö
ne tapaukset, joissa rikoslaki rankaisee yritystä samoin
kuin täytettyä tekoa. Se seikka, että rikoslaki erityi-
sellä tavalla (tavallista yritystä ankarammin) rankaisee
muutamien rikoksien yrityksen, ei tietysti ilman muuta
vielä todista, että se näissä yrityksissä näkisi »eri
rikoksia». Näitä lainpaikkoja tarkastaessa (R. L.
11: I, 11: 2, 15: I, 16: 1, 16: 12, 20: 12, 38: 11 ja 38: 12)

huomaa, että vastakkainen mielipide päinvastoin näyt-
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tää otaksuttavammalta. Määrätessään yrityksen näissä
muutamissa poikkeustapauksissa rangaistavaksi samoin
kuin täytetynkin rikoksen näyttää rikoslaki vain tahto-
neen korottaa yrityksestä seuraavaa tavallista rangais-
tusta, mutta ei mikään viittaa siihen, että se samalla
olisi tahtonut käsitellä näitä yrityksiä itsenäisinä rikok-
sina eikä vain toisen rikoksen yrityksinä. Näin ollen
ei näytä olevan syytä katsoa näitä yrityksiä »eri rikok-
siksi», jotka olisivat rangaistavat siihen katsomatta, luo-
puuko yrittäjä niistä tahi ehkäiseekö hän niiden vaiku-
tuksen. Toiselta puolen taas on tätä tulkintaa vas-
taan se seikka, että rikoslaki on katsonut tarpeelliseksi
n luvun 5 §:ssä erittäin mainita, että 4 luvun 2 §:n
säännös on sovellutettava valtiopetoksenkin yrityk-
seen ja valmisteluun. Vaikea on nimittäin ymmär-
tää, miksi rikoslaki 11 luvun 5 §:ssä on tarpeettomasti
toistanut mitä se jo on sanonut kerta kaikkiaan yleisessä
osassaan. Tämä seikka antaa kieltämättä jonkinmoista
tukea sille mielipiteelle, että yritykset, jotka ovat ran-
gaistavat samaten kuin täytetty rikos, yleensä rikoslain
4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan ovat katsottavat »eri
rikoksiksi» ja että 11 luvun 5 §:ssä tavattava säännös on
poikkeus tästä yleisestä säännöstä. Kun ottaa huomioon,
että rikoslaissa esiintyy muitakin tarpeettomia toista-
misia1, niin tälle seikalle ei kuitenkaan voitane antaa rat-
kaisevaa merkitystä. Oikeampi lienee sen vuoksi pitää
11 luvun 5 §:n säännös 4 luvun 2 §:n sisältämän säännön
sovelluttamisena erikoistapaukseen eikä poikkeuksena
siitä.

»Rangaistavasta valmistelusta noudatettakoon mitä
2 §:ssä yrityksestä on säädetty» (R. L. 4 luv. 3 §:n 2
mom.). Valmistelusta luopuminen tekee toisin sanoen
rangaistavan valmistelun rankaisematta jätettäväksi.

1 Vrt. esim. R. L. 5 : 4 ja 22 : 1, 3 mom.
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Sitävastoin on 4 luvun 2 §:n 2 mom, mahdoton sanalli-
sesti sovelluttaa valmisteluun, sillä rangaistavan valmis-
telun käsittää rikoslaki, kuten jo ennen on mainittu, aina
itsenäiseksi rikokseksi, siis teoksi, »joka semmoisenaan
on eri rikos». Jos 2 §:n 2 mom. sanallisesti sovellutettai-
siin valmisteluun, niin valmistelusta luopuminen ei kos-
kaan voisi vaikuttaa valmistelun rankaisematta jättä-
mistä ja 3 §:n 2 mom. kadottaisi kaiken merkityksensä.
Edellinen säännös tarkoittaa sen vuoksi ainoastaan niitä
tapauksia, joissa rikoslain itsenäisenä rikoksena (eikä
toisen rikoksen valmisteluna) käsittelemä rikos tosiasial-
lisesti käsittää toisen rikoksen valmistelun (esim. tiirikan
hankkiminen murtovarkauden valmisteluna).

28 §• Osallisuus.

K i r j a l l i s u u t t a , v. Buri, Zur Lehre von der Teilnahme an
dem Verbrechen und der Begiinstigung, 1860. Birkmeyer, DieLehre
von der Teilnahme und die Rechtsprechung des deutschen Reichsge-
richts, 1890. Freudenthal, Die notwendigeTeilnahme am Verbrechen,
1901. Nagler, Die Teilnahme am Sonderverbrechen, 1903. Forke, Die
begriffliche Unterscheidung zwischen Urheberschaft und Beihilfe,
1890. Haas, Die Mehrtäterschaft, 1898. Loewenheim, Der Vorsatz
des Anstifters nach geltendem Recht, 1897. Tischler, Die strafrecht-
liche Bedeutung der Beihilfe, 1902. Bintz, Die Teilnahme bei f ahr-
lässig begangenen Handlungen, 1895. Wuttig, FahrlässigeTeilnahme
am Verbrechen, 1902. Krug, Die besonderen Umstände der Teilneh-
mer, 1899. Biill, Der Einfluss persönlicher Eigenschaften und Ver-
hältnisse auf Täterschaft und Teilnahme, 1902. Oetker, Die straf-
rechtliche Haftung des verantwortlichen Redakteurs, 1893. Getz,
Om den saakaldte Delagtighed i Forbrydelser, 1875. Forsman, Grun-
derna för läran om delaktighet i brott, 1879. Torp, Forsog og Med-
delagtighed. Goos, Den Danske Strafferets almindelige Del, 1878.

Rikos saattaa syntyä yhden ainoan, mutta myöskin
useampain toimesta. Aina kun rikokseen on ollut myötä-
vaikuttamassa useampia henkilöitä, voitaisiin näitä
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oikeastaan sanoa tuohon rikokseen osallisiksi, sillä he ovat
kukin osaltaan myötävaikuttaneet siihen. Kun rikos-
oikeudessa puhutaan osallisuudesta, tarkoitetaan sillä
kuitenkin tavallisesti paljoa ahtaampaa käsitettä kuin
tällaista useampain yhteisvaikutusta jonkun rikoksen
aikaansaamiseksi. Osallisuudeksi sanan teknillisessä
merkityksessä sanotaan ainoastaan ne tapaukset, joissa
myötävaikuttavien henkilöiden yhteisvaikutus perustuu
jonkinmoiseen yhteiseen syyllisyyteen1.

Sekä tieteisopissa että useimmissa rikoslaeissakin teh-
dään ero kahdenlaisten osallisten välillä. Puhutaan toi-
selta puolen varsinaisista rikoksentekijöistä, joiden toi-
minta on rikosoikeuden kannalta itsenäisesti arvosteltava,
sekä toiselta puolen yllyttäjistä ja avunantajista, joiden
toiminnalla ei ole itsenäinen, vaan varsinaisten tekijäin
toimintaan nähden aksessorinen, liitännäinen, rikosoi-
keudellinen merkitys, joiden toiminta toisin sanoen on
rikosoikeudellisesti arvosteltava varsinaisten tekijäin toi-
mintaan liittyvänä.

Mihin tämä yllyttäjien ja avunantajain, varsinaisten
rikoksentekijäin vastuunalaisuudesta oleellisesti eroava,
rikosoikeudellinen vastuunalaisuus perustuu, siitä on
esitetty miltei lukemattomia toisistaan eroavia mielipi-
teitä. Pääasiassa voidaan niissä erottaa kaksi pääsuuntaa,
n. s. o b j e k t i i v i s e t ja s u b j e k t i i v i s e t
o s a l l i s u u s t e o r i a t , joista, kuten nimistäkin jo
voidaan päättää, edelliset hakevat varsinaisten tekijäin
ja muiden osallisten välisen eron niiden toimintain objek-
tiivisesta, jälkimmäiset taas niiden subjektiivisesta eri-
laatuisuudesta.

Varsinaisen tekijän ja muiden osallisten toiminnan
keskinäistä objektiivista erotusta on yritetty määritellä

1 Millainen tämän yhteissyyllisyyden tulee olla, katso etem-
pänä rikoskumppanuudesta puhuttaessa siv. 172 ja muusta osalli-
suudesta puhuttaessa siv. 167 ja 170.

11 — Suom$n rikosoikeuden oppikirja.
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monella eri tavalla» Varsinaiseksi tekijäksi katsovat toi-
set sitä, jonka toiminta on ollut oikeudenloukkaukseen
syynä, jotavastoin muiden osallisten toiminta on vain
katsottava edellytykseksi siihen* Syyn ja edellytyksen
välinen ero taas määritellään tällöin siten, että syy on
joko vaikuttavin tahi viimeinen tai välttämätön tahi jol-
lakin muulla tavoin erikoisenlainen edellytys. Käytän-
nössä on kuitenkin mahdoton tehdä tällaista eroa eri
edellytysten välillä. Teko, joka ei vaikuta niihin tapah-
tuman ominaisuuksiin, jotka tekevät tämän tapahtuman
oikeudenloukkaukseksi, on tähän oikeudenloukkauk-
seen nähden oikeudellista merkitystä vailla (vrt. edellä
siv. 73). Mutta oikeudenloukkauksen eri edellytysten
joukosta (niiden edellytysten joukosta, jotka ovat vai-
kuttaneet tapahtuman oikeudenloukkausominaisuuk-
siin) on mahdoton löytää mitään erityistä, kaikkia muita
välttämättömämpää tahi vaikuttavampaa, sillä kaikki
edellytykset ovat välttämättömät eivätkä, mitä taas
vaikuttavaisuuteen tulee, keskenään verrattavia. Yhtä
vähän paikkansapitäviksi ovat osoittautuneet kaikki
yritykset määritellä syyn ja edellytysten välistä eroa.

Objektiiviseen suuntaan luettava on myöskin se oppi,
jonka mukaan varsinaisen tekijän teko on objektiivi-
sesti oikeudenvastainen, muiden osallisten teot sitävas-
toin objektiivisesti oikeudenmukaiset ja nämä osalliset
ainoastaan sen vuoksi rangaistavat, että he tieten ja
tahallansa ovat objektiivisesti oikeudenmukaisilla teoil-
laan edistäneet varsinaisen tekijän rikollista tekoa. Tätä-
kään oppia ei voi pitää oikeana. Teko, jonka laki ran-
kaisee, ei voi koskaan olla oikeudenmukainen. Sen
täytyy aina olla oikeudenvastainen (vrt. edellä siv. 68).
Tähän katsomattakin ei näy olevan mitään syytä otak-
sua, että teko, jonka tekijä tietää edistävän toisen rikol-
lista tekoa, olisi oikeudenmukainen. Päinvastoin on
pidettävä kiinni siitä, että kysymyksen teon oikeuden-
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mukaisuudesta tahi oikeudenvastaisuudesta, silloin kun
on puhe yllytyksestä ja avunannosta, kuten kaikissa
muissakin tapauksissa, ratkaisee teon toiselta puolen
edistämän ja toiselta puolen vaaranalaiseksi saattaman
edun tärkeys ja merkitys sekä vaaran läheisyys (vrt.
edellä siv. 84)» Että syyntakeista henkilöä taas ei ole
mahdoton saada esim. yllytetyksi rikokseen, on helppo
huomata. Yllytys rikokseen on toisin sanoen omansa
aikaansaamaan vaaraa toisen laillisesti suojatuille eduille
ja siis oikeudenv as täinen. Ja samaa on sanottava muis-
takin osallisuus toiminnoista.

Yhteistä subjektiivisille opeille on se käsitys, että
toiset osalliset, varsinaiset tekijät, itse käsittävät teon
omaksi teoksensa, kun sitävastoin muut osalliset käsit-
tävät sen toisen (varsinaisen tekijän) omaksi. Toiset mää-
rittelevät tämän eron siten, että varsinaisilla tekijöillä
muka on myötävaikuttaessaan tuohon tekoon animus
auctoris (alkuunpanijan mieli), muilla osallisilla sitävas-
toin animus socii (myötävaikuttajan mieli). Helppo on
kuitenkin huomata, että tämä oppi lopulta johtaa objek-
tiivisiin oppeihin. Sillä puhe »alkuunpanijan mielestä»,
jonakin »myötävaikuttajan mielestä» eroavana käsitteenä,
edellyttää tietysti, että on olemassa jokin objektiivinen
ero alkuunpanijan ja muiden osallisten toimintain välillä.
Toiset taas panevat pääpainon siihen, kenen hyväksi,
kenen eduksi teko tehdään, ja sanovat varsinaiseksi teki-
jäksi sitä, joka toimii omaksi hyväkseen, ja osallisiksi
niitä, jotka toimivat toisen (varsinaisen tekijän) hyväksi.
Tätäkään oppia tuskin voinee pitää oikeana. Voihan
aivan hyvin ajatella tapauksia, joissa se, jonka »laskuun»
rikos tehdään, esiintyy vain avunantajana ja varsinainen
tekijä siis »tahtoo teon» ei omana, vaan toisen tekona.

Ero tekijän ja muiden osallisten välillä ei siis ole se,
että toisen toiminnalla olisi toisenlainen kausaalinen,
syynantava, merkitys kuin toisenkaan toiminnalla. Sub-
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jektiivisessa suhteessa ei näiden toimintain välillä myös-
kään tarvitse olla mitään eroa. Mikä on sitten aiheutta-
nut lainsäätäjät sekä meillä että useimmissa muissakin
Euroopan maissa ryhmittämään osalliset eri ryhmiin
ja asettamaan toiset (avunantajat ja yllyttäjät) epäitse-
näiseen asemaan toisiin (tekijöihin) nähden, jopa säätä-
mään avunantajat paljoa lievemmin rangaistaviksi kuin
muut osalliset^ Mitä yllyttäjiin tulee, on varmaankin
pääasiallisena syynä tähän vaikuttanut väärä olettamus
yllytyksen kausaalisesta, syynantavasta merkityksestä.
Yllyttäjässä ei ole tahdottu nähdä rikoksella aikaan-
saadun ulkonaisen seurauksen intellektuaalista, henkistä
alkuunpanijaa, koska varsinainen tekijä siten muka alen-
nettaisiin pelkäksi aseeksi yllyttäjän kädessä. Kun toi-
selta puolen yllyttäjää ei voitu jättää kerrassaan ran-
kaisematta, niin ei ollut muuta neuvoa kuin selittää kau-
saaliyhteys yllyttäjän teon ja seurauksen välillä katkais-
tuksi päätekijän teon kautta ja rangaista yllyttäjää osan-
otosta itse tekijän tekemään rikokseen. Avunantajain
erikoiseen rikosoikeudelliseen asemaan on taas vaikut-
tanut, paitsi samanlainen väärä olettamus heidän toimin-
tansa kausaalisesta merkityksestä, oikea tunne siitä, että
rikokseen myötävaikuttavien joukossa usein on sellaisia,
joiden myötävaikutuksen yhteiskunnallinen merkitys
on kerrassaan toisenlainen kuin toisten ja joita sen vuoksi
ei yleistä oikeuskäsitystä loukkaamatta käy rankaisemi-
nen yhtä ankarasti kuin toisia. Niin oikea kuin viimeksi-
mainittu näkökanta itsessään onkin, on kuitenkin huo-
mattava, että nämä lievemmin rangaistavat tapaukset
eivät ole epeltäkäsin tarkoin muista erotettavissa, ja
että sen vuoksi — puhumattakaan siitä, että toisten
osallisten epäitsenäiseen asemaan asettaminen toisiin
nähden on ollut lainsäätäjältä erehdys— voi olla eri
mieltä siitä, eikö olisi ollut varovaisempaa, jos lain-
säätäjä ei olisi kerta kaikkiaan ryhmittänyt osallisia
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kahteen erilaiseen rangaistavaisuusryhmään, vaan olisi
jättänyt tuomarille vapaat kädet kaikille osallisille
yhteisten, tarpeeksi väljien rangaistusmääräin rajoissa
määrätä rangaistuksen in concreto tapahtuneen harkinnan
jälkeen kullekin osalliselle hänen osallisuutensa mukaan. x

Siihen nähden, että Suomen rikoslaki varsin tärkeissä
kohdissa asettaa kaikki osalliset itsenäiseen asemaan,
(R. L. 5: 4) ja ennen kaikkea sen vuoksi, ettei se määrit-
tele avunantoa enemmän kuin rikoskumppanuuttakaan
ja siten jättää tuomarille mitä laajimman tulkitsemis-
vallan, ei sen valitsema periaatteellinen kanta kuiten-
kaan käytännössä aikaansaa mitään haittaa (vrt. edem-
pänä siv. 171 ja i68)*

Rikoslaki erottaa kolme päämuotoa osallisuutta,
r i k o s k u m p p a n u u d e n , y l l y t y k s e n ja
a v u n a n n o n . Ensinmainittu (R. L. 5: 1) käsittää
varsinaiset tekijät, kaksi jälkimmäistä (R. L. 5:2 ja 3)
taas epäitsenäiset osalliset.

Jollei olisi rikoslain säännöksiä avunannosta ja ylly-
tyksestä, olisi jokainen, joka sivuuttamalla laillisen toi-
mintavapautensa rajat on myötävaikuttanut oikeuden-

ioukkaukseen, katsottava sen aikaansaajaksi ja siis rikok-
sen tekijäksi (subjektiivisista rangaistavaisuuden edelly-
tyksistä ei tässä nyt ole puhetta)* Rikoslaki ei kuiten-
kaan ole asettunut tälle kannalle, vaan erottaa rikokseen

1 Sekä tieteisopissa että lainsäädännössä on havaittavissa
selvä pyrkimys tähän suuntaan. Salahanke eli komplotti (välipuhe
useiden kesken määrätyn tahi määrättyjen rikosten tekemisestä)
ja rikosjoukkue (yhtyminen eri henkilöiden välillä tarkemmin
määräämättömien rikosten tekemistä varten), joilla vanhem-
massa rikosoikeustieteessä oli suuri merkitys, tunnustetaan nyky-
jään miltei kaikkialla erityisinä osallisuusmuotoina tarpeettomiksi.
Suomen rikosoikeus ei niitä enää semmoisina tunne. Täyden aske-
leen on ottanut Norjan rikoslaki, joka ei tee mitään eroa avunan-
tajan ja tekijän välillä. Vrt. myös Ranskan code penale, art. 59,
sekä Itävallan rikoslaki, 5 ja 239 §.
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myötävaikuttavista toiset, joita se pitää tekijöinä, ja
toiset, joita se pitää yllyttäjinä ja avunantajina. Voi-
massaolevaa lakia silmällä pitäen voitaisiin sen vuoksi
sanoa, että rikoksen tekijöiksi ovat katsottavat kaikki
oikeudenvastaisesti siihen myötävaikuttaneet, mikäli
he eivät lain mukaan ole yllyttäjiksi tahi avunantajiksi
katsottavat. Tähän nähden näyttää tarkoituksenmukai-
simmalta ensin esittää yllytystä ja avunantoa koske-
vat opit ja vasta sen jälkeen tutkia, mitkä tapaukset
ovat rikos kumppanuudeksi katsottavat.

Y l l y t y k s e s t ä säätää rikoslaki: »Joka käskee,
palkkaa, kiusaa tahi muuten tahallansa taivuttaa tai
viettelee toista rikokseen, tuomittakoon, joko rikos tulee
täytetyksi taikka vaan jää rangaistavaan yritykseen,
yllytyksestä ikäänkuin hän itse olisi ollut tekijä» (5: 2).
Myötävaikuttavien joukosta laki erottaa siis eri yllyttä-
jien luokaksi ne, jotka aikaansaavat rikoksen siten, että
tahallaan taivuttavat toista tahalliseen rikokseen. Että
yllytyksen tulee olla tahallinen, on laissa nimenomaan
lausuttu. Sitävastoin lain sanamuodosta ei seuraa,
että yllytetynkin teon, sen rikoksen, johon yllytettyä
taivutetaan, tulee olla tahallinen. Itse asiassa on toisen
tahallinen taivuttaminen tuottamukselliseenkin rikok-
seen sangen hyvin ajateltavissa ja näyttää sekin olevan
lain sanamuotoon sovellutettavissa. Siitä huolimatta
ei tätä mielipidettä voitane pitää rikoslain mukaisena.
Rikoslaki asettaa yllytyksen epäitsenäiseen asemaan
päätekijään nähden. Yllyttäjä rangaistaan ainoastaan
siinä tapauksessa, että tekijä tekee rangaistavan teon.
Jollei yllytetty taivu rikokseen, on yllyttäjäkin rangais-
tuksesta vapaa. Yllyttäjän teko lainaa siis rangaistavai-
suutensa päätekijän teosta. Tämä järjestelmä perustuu,
kuten edellä on selitetty, väärään olettamukseen yllytyk-
sen kausaalisuudestapa sen tarkoituksena on tehdä »kau-
saaliyhteyden katkeamisen» johdosta itsessään muka
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oikeudenmukaisen yllytyksen rankaiseminen mahdolli-
seksi. Jos kausaaliyhteys katsottaisiin katkenneeksi toi-
sen henkilön luottamuksellisenkin, eikä vain tahallisen
teon kautta, johtaisi tämä tuloksiin, joita lainsäätäjä
ilmeisesti ei ole voinut tarkoittaa. Tahallaan yllyttä-
mällä toista tuottamuksellisesti aikaansaamaan esim.
toisen kuoleman, joutuisi yllyttäjä siitä huolimatta, että
teko hänen puoleltaan on tahallinen, rangaistavaksi vain
kuolemantuottamuksesta, ja milloin kysymyksessä olisi
rikos, jota rangaistaan vain tahallisessa muodossaan,
pääsisi yllyttäjä siten kaikesta rangaistuksesta. Tämä
ei voi olla lain tarkoitus. Poikkeuksettomana sääntönä
on sen vuoksi pidettävä, että yllytys käsittää toisen tahal-
lista taivuttamista tahalliseen rikokseen.

Yllyttäjällä täytyy yllyttäessään toista rikokseen
olla tietoisuus yllytyksensä seurauksista, ei siis ainoas-
taan siitä, että hän sillä saa toisen taivutetuksi mää-
rätyn rikoksen tekemiseen, vaan myöskin itse tästä teosta,
toisin sanoen kaikista niistä asianhaaroista, jotka ovat
tälle rikokselle oleelliset, sillä yllyttäjä myötävaikuttaa
ei vain tekijän rikolliseen päätökseen, vaan itse tekoon-
kin. Jos yllytetyn teko jossakin oleellisessa kohdassa
poikkeaa siitä,mitä yllyttäjä yllyttäessään on mielessään
kuvitellut ( e x c e s s u s m a n d a t i ) , niin on, samoin
kuin siinäkin tapauksessa, että yllytetylle sattuu n,s, error
in objecto tahi aberratio ictus, yleiset tekijän erehdystä
koskevat periaatteet yllyttäjäänkin sovellutettava.

Yllytys edellyttää, että yllytetty todella taipuu sii-
hen tekoon, jota yllytys tarkoittaa. Yllytetyn täytyy
tehdä ainakin rangaistava yritys tuohon rikokseen. Jos
yllytetty ei taivu yllyttäjän ehdotukseen ja yllytys siis
jää pelkkään yritykseen, jätetään yllytys rankaisematta1,

1 Poikkeuksena tästä säännöstä on R, L, 17 : 6, jossa yritettyä
yllytystäkin rangaistaan itsenäisenä rikoksena. Yritetyn yllytyksen
säännöllinen rankaisemattomuus onkin ainoa yllyttäjän epäitse-
näisestä asemasta johtuva käytännöllinen haitta.
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Sitävastoin ei yllytys, kuten lain sanoista voisi päättää,
edellytä, että teko, johon yllytettyä on taivutettu, todella
on in concreto rangaistava. Niin hyvin asiallisoikeudel-
lisista kuin prosessioikeudellisista syistä saattaa tekijä
päästä rangaistuksesta vapaaksi ja yllyttäjä siitä huoli-
matta olla rangaistava.

Yllytys yllytykseen on samaten kuin yllytys avunan-
toonkin rangaistava, edellinen yllytyksenä, jälkimmäinen
avunantona. Sitävastoin yllytys yritykseen ei ole mah-
dollinen, sillä sekä yllyttäjän että yllytetyn tahallisuu-
den tulee käsittää teon tekemistä eikä vain sen yrittä-
mistä. Jos joku »vain koetteeksi», nähdäkseen taipuuko
toinen hänen ehdotukseensa, yllyttää toista johonkin,
niin tämä ei käsitä rangaistavaa yllytystä.

Jos on verrattain helppo määritellä, mitkä rikok-
seen myötävaikuttaneista ovat rikoslain mukaan yllyt-
täjiksi katsottavat, ja mikä yllyttäjät erottaa varsi-
naisista tekijöistä, niin on sitä vaikeampi sanoa, mikä
rikoslain kanta on avunantajien ja varsinaisten tekijäin
väliseen eroon nähden. Rikoslaki ei nimittäin lainkaan
selitä avunannosta muuta, kuin että se käsittää toisen
rikoksen tahallista edistämistä joko toimella (f y y s i 1-
l i n e n eli r u u m i i l l i n e n a v u n a n t o ) tahi
kehoituksella ( p s y y k i l l i n e n eli s i e l u l l i n e n
a v u n a n t o ) .

Siihen nojaten, että rikoslaki ruotsinkielisessä asus-
saan tekijöistä puhuessaan 5 luvun 1 ja 3 §:ssä käyttää
sanaa»utföra», joka nähtävästi on Saksan rikoslain vastaa-
vasta lainkohdasta lainattu 1

t yhtyy Forsman 8 Suomen-
kin rikoslain kannalta saksalaisessa tieteisopissa vallitse-

1 Vrt. Saksan rikoslain 47 §: »Wenn Mehrere eine strafbare
Handlung gemeinschaftlich ausfuhren, so wird jeder als Thäter
bestraft».

2 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 222.
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vaan mielipiteeseen, että tekijöitä ovat ne, jotka ottavat
osaa täytäntöönpano toimintaan (Ausfiihrungshandlung),
avunantajia taas ne, joiden toiminta pikemmin on valmis-
telutoimeen verrattava» Tätä tulkintaa vastaan on
kuitenkin se seikka, että ruotsin »utföra» sanaa Rikoslain
5 luvun 1 ja 3 §:ssä vastaa suomalaisessa tekstissä sana
»tehdä», jota sanaa tuskin olisi käytetty, jos »utföra» tässä
olisi käytetty valmistelun (förberedelse) vastakohtana»
Sitä paitsi on vielä huomattava, että »utföra» sanalla
Suomen rikoslaissa tuskin muutenkaan on sama valmis-
telun vastakohtaa osoittava merkitys kuin »ausfiihren»
sanalla Saksan rikoslaissa, jossa yritys valmistelun vasta-
kohtana nimenomaan määritellään sanoilla »Anfang der
Ausfiihrung». Kun lisäksi vielä tulee, että, sen mukaan
mitä edellä on esitetty, valmistelun ja täytäntöönpanon
väliseen eroon perustuvaa erotusta avunannon ja pääteon
välillä ei voida pitää teoreettisesti oikeana, niin lienee
tuskin syytä tulkita rikoslakiakaan tähän suuntaan, sem-
minkin kun sanamuoto ei 5: i:ssä enemmän kuin 5: 3:ssa-
kaan estä tulkitsemista, jonka mukaan teoreettisesti
oikeana pidettävä mielipide — että ero muun osallisuu-
den ja avunannon välillä on yhteiskunnallista laatua (vrt*
edellä siv» 164) — myös on rikoslain kanta» Kun jonkun
tahi joidenkuiden rikoksessa osallisten myötävaikutus
on yhteiskunnalliselta merkitykseltään muiden osallis-
ten toimintaan verraten niin paljoa pienempi, että siihen
voidaan rikosoikeudellisesti arvosteltaessa sovelluttaa
tykkänään eri mittakaava, silloin on siis edellisten myötä-
vaikutus pidettävä avunantona1» Avunantaja eroaa

1 Kiellettävissä ei tosin ole, että avunannon ja pääteon välistä
rajaa täten tulee — jos niin tahdotaan — haittaamaan verrattain
suuri epämääräisyys. Huomattava on kuitenkin toiselta puolen,
että valmistelun ja täytäntöönpanon välinen raja ei sekään ole pal-
joa tarkemmin määrätty, joten asia tuskin paranee siitä, että eri
osallisuusmuotoja toisistaan erotettaessa vedotaan siihen»
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siten toiselta puolen tekijästä ja toiselta puolen yllyttä-
jästä rikokseen antamansa myötävaikutuksen vähemmän
yhteiskunnallisen merkityksen kautta.

Avunanto käsittää toisen tahallisen teon tahallista
edistämistä. Avunantajalla täytyy olla tietoisuus siitä,
mitä autettava tekee, ja siitä, että hän omalla teollaan
edistää autettavan tekoa. Autettavan sitävastoin ei tar-
vitse tietää hänelle annetusta avusta. Että avunannon
tulee olla tahallinen, on laissa nimenomaan säädetty.
Että edistetyn rikoksenkin täytyy käsittää tahallinen
teko, perustuu samoihin syihin, joita edellä on esitetty
sen mielipiteen tueksi, että teon, johon yllytetään,
täytyy olla tahallinen. Avunantaja on nimittäin rikos-
lain mukaan samanlaisessa epäitsenäisessä asemassa pää-
tekijään nähden kuin yllyttäjä. Häntäkin rangaistaan
osanotosta toisen tekemään rikokseen. Samaten kuin
yllytys edellyttää sen vuoksi avunantokin, että tekijä
todella tekee (in abstracto) rangaistavan teon tahi aina-
kin yrityksen. Sitävastoin on, mitä rangaistavaisuuteen
tulee, se ero olemassa yllyttäjän ja avunantajan välillä,
että edellistä rangaistaan (in abstracto) samalla rangais-
tuksella kuin itse tekijää, jälkimmäistä (niinikään in
abstracto) lievemmin (3 luvun 2 §:n mukaan lievenne-
tyllä rangaistuksella), jota paitsi avunanto rikoslain
neljässä viimeisessä luvussa mainittuihin ja niihin
verrattaviin1 rikoksiin jätetään kokonaan rankaise-
matta.

Yritetty avunanto on kyllä ajateltavissa, mutta lain
mukaan rankaisematta jätettävä. Niinikään on avun-
anto avunantoon ajateltavissa ja tavallisena avunantona
rangaistava. Jos autettavan teko jää päätettyä tekoa
lievemmin rangaistavaan yritykseen, tuomitaan autta-
jalle enintään puolet siitä rangaistuksesta, joka hänelle

1 Vrt. edellä siv. 52.
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olisi voitu tuomita, jos tekijä olisi rikoksen täyttä-
nyt*

Siitä kannasta, jolle rikoslaki periaatteellisesti on
asettunut yllytykseen ja avunantoon nähden, poikkeaa se
kerrassaan määrätessään, että »kun jonkun erityinen olo-
suhde poistaa jonkin teon rangaistavaisuuden, taikka sitä
vähentää tahi enentää, koskekoon se ainoastaan sitä teki-
jää, yllyttäjää tai auttajaa, joka on mainitussa suhteessa»
(5: 4)» Yllyttäjän ja auttajan epäitsenäisestä asemasta
seuraisi nimittäin johdonmukaisesti, että »pääteon», jolta
he lainaavat rangaistavaisuutensa, tulisi antaa heidän-
kin teoilleen »päätekijän» erityisten olosuhteiden mukai-
nen oikeudellinen väritys* Tätä johtopäätöstä ei rikos-
laki kuitenkaan ole tehnyt, vaan asettaa, kun on kysymys
olosuhteista, jotka poistavat, vähentävät tahi enentävät
rangaistavaisuutta, kaikki osalliset keskenään itsenäiseen
asemaan. Vieras, joka yllyttää äitiä lapsenmurhaan, on
sen vuoksi rangaistava murhan (eikä lapsenmurhan) teh-
neenä, ja toiselta puolen rangaistaan äitiä, joka yllyttää
vieraan tappamaan hänen lapsensa, lapsenmurhan (eikä
murhan) tehneenä*

Sitävastoin ei rikoslaki mainitse mitään sellaisista
olosuhteista, jotka perustavat rangaistavaisuuden, t* s*
tekevät itsessään rankaisemattoman teon rangaistavaksi.
Kun sellaisesta olosuhteesta on kysymys, on yllyttäjän
ja auttajan rangaistavaisuus lain yleisen kannan mukaan
epäitsenäisenä arvosteltava* Henkilö, jolta tuo olosuhde
puuttuu ja joka siis ei voi olla tällaisen rikoksen tekijänä,
saattaa silti olla sekä auttajana että yllyttäjänä siihen*
Joka ei ole virkamies, ei. voi olla virkarikoksen tekijänä,
mutta kyllä avunantajana ja yllyttäjänä siihen, sillä —
sellainen on rikoslain kanta — hän lainaa rangaistavai-
suutensa tuossa erityisessä olosuhteessa olevalta teki-
jältä*

Rikokseen oikeudenvastaisesti myötävaikuttaneista
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on kaikki muut paitsi yllyttäjät ja avunantajat katsot-
tava tekijöiksi* Niissä tapauksissa* joissa rikoksen
tekijä on käyttänyt toista henkilöä aseenaan tahi väli-
kappaleenaan* sanotaan tekijää tavallisesti i n t e l l e k -
t u a a l i s e k s i , h e n k i s e k s i a l k u u n p a n i -
j a k s i . Joskus puhutaan tällöin myös v ä l i l l i s e s t ä
t e k i j ä s t ä . Jos tekijän käyttämä välimies on ollut
syyntakeeton* jos häntä on pakotettu tekemään tekonsa*
jos välimies ei ole toiminut tahallisesti taikka jos hänen
toimensa perustuu käskyyn, jota hän lain mukaan on
velvollinen noudattamaan, sanalla sanoen kaikissa tapauk-
sissa, joissa toinen on myötävaikuttanut rikokseen
toisen henkilön välityksellä (psyykillisiä. sielullisia kei-
noja käyttämällä) olematta lain mukaan yllyttäjäksi tahi
avunantajaksi katsottava, on siis olemassa välillinen
teko*

Kun rikoksella-on useampia kuin yksi tekijä ja nämä
ovat tehneet teon y h d e s s ä, sanotaan näitä teki-
jöitä r i k o s k u m p p a n e i k s i . »Yhdessä» merkitsee,
että rikoskumppaneilla täytyy olla tietoisuus toisistaan.
Vallitsevan opin mukaan edellyttää rikoskumppanuus
vielä* että kaikki kumppanit toimivat tahallisesti1.
Tällaiseen tulkitsemiseen ei rikoslain sanamuoto »jos
kaksi tahi useammat yhdessä ovat tehneet rikoksen» eikä
myöskään lain tarkoitus näy antavan aihetta. Päinvas-
toin tuntuu luonnollisemmalta, että rikoskumppanuus
ei ainoastaan ole olemassa silloin, kun kaikki kumppanit
toimivat tahallisesti, vaan myöskin silloin, kun kaikki
tahi jotkut heistä menettelevät luottamuksellisesti* jopa
silloinkin, kun joku heistä on syyntakeeton. Jos useat
henkilöt esim. yhdessä tekemällä kokkotulen aiheutta-

1 Vrt. esim. v. Liszt. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts,
siv. 221—222. Finger, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. siv.
342. Forsman. Föreläsningar öfver straffrättens allmänna läror* siv.
201.
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vat metsäpalon, niin mikään ei estäne pitämästä heitä
rikoskumppaneina1* Ne, jotka ovat toista mieltä, luke-
vat tämän tapauksen n. s. s a t u n n a i s e e n y h t e i s -
v a i k u t u k s e e n (Nebentäterschaft), joka käsittää
ne tapaukset, joissa useat henkilöt tietämättä toisistaan
ovat myötävaikuttaneet rikokseen* Sanottavaa käytän-
nöllistä merkitystä ei tällä mielipiteiden eroavaisuudella
ole* Jotakuinkin yksimielisiä ollaan nimittäin toiselta
puolen siitä, että niin hyvin rikoskumppanit kuin satun-
naisetkin yhteis vaikuttajat vastaavat kukin (mikäli se
voidaan lukea hänelle syyksi) koko seuraamuksesta,
huolimatta siitä, ettei se ole hänen yksinänsä aikaan-
saama, ja toiselta puolen siitä, että sekä rikoskumppanien
että satunnaisten yhteisvaikuttajain teot ovat itsenäisinä,
toinen toisestaan riippumattomina arvosteltavat* Sama-
ten kuin toisen rikoskumppanin teko voi olla esim*
murha, toisen kumppanin teon ollessa lapsenmurha, niin
voipi toisen yhteisvaikuttajankin teko olla aivan toi-
nen rikos kuin toisen*

Osallisuusmuotona pidettiin ennen ja pidetään joskus
vielä nytkin r i k o k s e n s u o s i m i s t a * Suomen
rikoslaki ei ole asettunut tälle kannalle, vaan pitää suosi-
mista erityisenä rikoksena* Siihen nähden, että osalli-
suus aina käsittää myötävaikutuksen rikokseen, ja suo-
siminen sitävastoin edellyttää jo tehtyä rikosta, on rikos-
lakimme kanta tässä pidettävä oikeana*

Mikään erityinen osallisuusmuoto ei ole myöskään
n* s* v ä l t t ä m ä t ö n o s a l l i s u u s (concursus
necessarius), josta puhutaan silloin, kun rikoksen tosiasial-
liseen luonteeseen kuuluu useampain henkilöiden yhteis-
vaikutus. Semmoisia rikoksia ovat esim* meteli, kapina,
uhkapeli, sukurutsaus y* m, s* Välttämätön osallisuus
ei myöskään ole mikään tavallisen (vapaaehtoisen) osal-

1 Vrt* Frank, Das Strafgesetzbuch § 47*
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lisuuden vastakohta. Ne, jotka ottavat osaa esim» uhka-
peliin tahi sukurutsaukseen, toimivat kyllä yhtä vapaa-
ehtoisesti kuin ne, jotka yhdessä varastavat» Välttä-
mättömäksi sanotaan osanotto edellisissä tapauksissa
vain sen vuoksi, että näiden rikosten luonteesta johtuu,
että niitä ei voi tehdä yksi ainoa ihminen yksin, vaan että
t ä y t y y olla ainakin kaksi osanottajaa. Minään erityi-
senä osallisuusmuotona taas välttämätöntä osallisuutta
ei voida pitää sen vuoksi, että välttämättömiä osanotta-
jia ei tarvitse yhdistää mikään vapaaehtoiselle osallisuu-
delle ominainen yhteinen syyllisyys K Varsinaisen osal-
lisuusopin kanssa ei välttämättömällä osallisuudella siis
ole paljoakaan tekemistä. Osallisuusopin yhteyteen kuu-
luu oikeastaan vain se välttämätöntä osallisuutta koskeva
laintulkitsemissääntö, että välttämätön osallinen, jota
laki ei nimenomaan selitä rangaistavaksi, on rankaise-
matta jätettävä eikä häntä siis voida rangaista osallisuu-
destakaan toisen (välttämättömän) osanottajan rikok-
seen. Sitä, joka esim. luvattomalta viinanmyyjältä on
ostanut viinaa, ei voida rangaista osallisuudesta luvatto-
maan viinanmyyntiin.

Osallisuusopin yhteydessä on vielä mainittava toi-
nenkin tieteisopissa yleisesti tunnustettu ja käytännössä
aina noudatettu laintulkitsemissääntö. Sitä henkilöä,
jonka suojaamista rangaistussääntöön sisältyvä kielto
tarkoittaa, ei voida koskaan rangaista osallisuudesta
saman säännöksen rikkomiseen. Sitä, joka esim. on
koronkiskojalle maksanut liiallisen koron, ei voida kos-
kaan rangaista osallisuudesta koronkiskomiseen enempää
kuin myöskään enleveerattua naista koskaan voidaan
rangaista yllytyksestä enleveeraukseen, siitä huolimatta,

1 Tavallisesti (ei kuitenkaan aina) on välttämättömät osalliset,
mikäli he ovat syylliset, pidettävä rikoskumppaneina. Vrt. Goos,
Den Danske Strafferets almindelige Del, siv. 632»
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että niin toisen kuin toisenkin rikoksen esineeksi joutu-
nut tosiasiallisesti kyllä voi olla rikoksen henkisenä
alkuunpanijana1.

1 Tässä ei suinkaan, kuten joskus näkee oletettavan, ole pu-
hetta mistään välttämättömästä osallisuudesta. Koronkiskomisen
enempää kuin enleveerauksenkaan luonteeseen ei kuulu, ettei
niitä voisi toimittaa yksi ihminen yksinänsä. Toinen asia on,
että näissä kuten kaikissa rikoksissa yleensä tietysti tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä, toinen joka rikoksen tekee ja toinen
iolle rikos tehdään.



II KIRJA.

RANGAISTUKSESTA.

29 §. Yleiskatsaus Suonien rikosoikeuden
rangaistusjärjestelmään.

! Rangaistukset jaetaan päärangaistuksiin ja lisäran-
gaistuksiin. Päärangaistuksiksi sanotaan ne rangais-
tukset, joita voidaan käyttää itsenäisinä (muista rangais-
tuksista riippumattomina). Lisärangaistuksia ovat taas
ne rangaistukset, joita voidaan käyttää ainoastaan tois-
ten (pää)rangaistusten lisänä. Edelleen tehdään ero
yleisten ja erinäisten rangaistusten välillä. Edellisiin
kuuluvat ne rangaistukset, joita voidaan käyttää kaik-
kia rikoslain alaisia kohtaan yleensä, jälkimmäisiin ne,
joita käytetään ainoastaan määrätyssä asemassa olevia
kohtaan.

Järjestelmän kannalta tärkeämpi on rangaistusten
ryhmitys niiden oikeushyvien mukaan, joihin ne koh-
distuvat. Ne oikeushyvät, joihin rangaistukset kohdistu-
vat, ovat henki, ruumiillinen koskemattomuus, vapaus,
varallisuus, kunnia sekä erinäiset julkisoikeudelliset
oikeudet.

Suomen rikoslain mukaan voidaan, jättäen tässä sik-
seen yleisten ja erinäisten rangaistusten erotus, erottaa
seuraavat rangaistukset.

A. Päärangaistuksia:
i) Kuolemanrangaistus, joka kohdistuu rangaista-

van henkeen.
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2) Kuritushuone ja vankeus (ynnä elinkautiselle
kuritushuonevangille tuomittava yksinäishuone), jotka
rangaistukset kohdistuvat rangaistavan vapauteen.

3) Sakko, joka kohdistuu rangaistavan varallisuu-
teen.

4) Varoitus, joka kohdistuu rangaistavan kunniaan.
5) Viraltapano ja virantoimitusero, jotka käsittä-

vät julkisoikeudellisten oikeuksien menettämistä.
B. Lisärangaistuksia:
1) Ne kovennukset, joilla elinkautiselle kuritus-

huonevangille tuomittu yksinäishuone voidaan koventaa
(ruumiillisia rangaistuksia).

2) Maastakarkoitus (vapausrangaistus).
3) Erityisten elinkeinojen, ammattien tahi toimien

harjoittamisoikeuden menettäminen (varallisuusrangais-
tuksia).

4) Kansalaisluottamuksen menettäminen, todista-
jaksi kelpaamattomuus ja maan palvelukseen kelvotto-
maksi julistaminen (kunniaan kohdistuvia rangaistuksia).

30 §. Kuolemanrangaistuksesta.

K i r j a l l i s u u t t a . Hetzel, Die Todesstrafe in ihrer kultur-
geschichtlichen Entwickelung, 1870. v. Holtzendorff, Das Verbrechen
desMordes und die Todesstrafe. Olivercrona, Om dödsstraffet, 1891.
Gunther, Die Idee der Wiedervergeltung in der Geschichte und Philo-
sophie des Strafrechts, II, 1895.

Suomen rikoslain mukaan voipi kuolemanrangaistus
tulla kysymykseen kaikkiaan kuudessa eri tapauksessa.
Valtiopetoksesta ( i l : 1), keisarinnan, p erin töruh tina an,
leskikeisarinnan tahi muun keisarillisen perhekunnan
jäsenen murhasta tahi tahallisesta taposta (13: 3) ja ystä-
vyydessä olevan valtion päämiehen murhasta (14:1) sää-
detään kuolemanrangaistus ainoana rangaistuksena.
Vaihtoehtoisesti muun rangaistuksen kanssa seuraa kuo-
12 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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lemanrangaistus maanpetoksesta (12: 2), majesteetti-
rikoksesta (13: 1) ja murhasta (21: i).

Rikoslakimme esityöt osoittavat, että ajatus kuole-
manrangaistuksen kokonaan poistamisesta ei ollut lain
valmistelijoille vieras. Niinpä oli siinä esityksessä, joka
1863—1864 vuoden valtiopäivillä annettiin valtiosää-
dyille niistä yleisistä periaatteista, joille vastedes säädet-
tävä rikoslaki oli rakennettava, kuolemanrangaistus
ehdotettu kokonaan poistettavaksi* Ja kuten jo ennen
on kerrottu, raukesi hallituksen 1863—1864 vuoden val-
tiopäiville antama esitys väliaikaisesti käytäntöönotetta-
vasta rangaistusjärjestelmästä juuri siitä syystä, että
valtiosäädyt tahtoivat kokonaan siitä poistaa, hallitus
sitävastoin muutamia tapauksia varten »liian äkillisten
muutosten välttämiseksi» pysyttää kuolemanrangais-
tuksen. Tähän katsoen ja huolimatta siitä, että valtio-
säädyt hyväksymällä hallituksen esityksen vastaisen
rikoslain yleisistä periaatteista nimenomaan olivat päät-
täneet, että kuolemanrangaistus oli kokonaan poistettava,
ehdotti sittemmin se komitea, joka oli saanut toimekseen
valtiosäätyjen hyväksymäin yleisten periaatteiden perus-
teella laatia ehdotuksen uudeksi rikoslaiksi, että kuole-
manrangaistus pysytettäisiin. Komitean ehdotuksessa
(1875 vuoden rikoslakiehdotuksessa) säädetään nimittäin
kuolemanrangaistus ehdottomasti valtiopetoksesta ja
vaihtoehtoisesti elinkautisen kuritushuonerangaistuk-
sen kanssa hallitsijan pahoinpitelemisestä ilman valtio-
petoksen tarkoitusta. Vielä pitemmälle valtiosääty-
jen päätöksestä poikkesi tässä suhteessa vihdoin
niin sanottu tarkastuskomitea, joka ehdotti kuole-
manrangaistuksen säilytettäväksi vaihtoehtoisena ran-
gaistuksena tavallisesta murhastakin, ja seuraus siitä
oli, että hallituksen esitys uudeksi rikoslaiksi, joka kaut-
taaltaan on tarkastuskomitean ehdotukselle rakennettu,
sekin pysytti kuolemanrangaistuksen komitean ehdotta-
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massa laajuudessa. Kun rikoslaki 1888 vuoden valtiopäi-
villä lopullisesti hyväksyttiin, syntyi kuolemanrangais-
tuksesta hyvin vilkas keskustelu, Aatelis- ja porvaris-
sääty tahtoivat poistaa, pappis- ja talonpoikaissääty taas
pysyttää sen, ja yhteensovituksessa tuli siten lopulta
valtiosäätyjen päätökseksi, että kuolemanrangaistus oli
pysytettävä.

Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanosta sääde-
tään, K, A, 19 p:ltä joulukuuta 1889 rangaistusten
täytäntöönpanosta I luvussa, että päivä, jolloin täytän-
töönpano tapahtuu, on edeltäkäsin ilmoitettava kuole-
maantuomitulle (1 §) ja hänelle annettava aikaa, valmis-
tautua kuolemaan (2 §)• Tuomitun kieltäytyminen val-
mistautumasta kuolemaan ei kuitenkaan saa estää tuo-
mion täytäntöönpanoa (3 §). Täytäntöönpano tapahtuu
mestaamisella, joka toimitetaan (5 §) vankilan pihalla
tahi suljetussa paikassa vankilan lähellä (n, s, i n t r a-
m u r a a n i n e n m e s t a u s ) Keisarin ja Suuriruh-
tinaan määräyksestä jonkun kruununvoudin tahi mais-
traatin jäsenen valvoessa toimitusta, vankilan johtajan,
vankilan saarnaajan, vankilan lääkärin ja pöytäkirjan-
pitäjän sekä erityisesti paikalle kutsuttujen henkilöi-
den, mutta ei muiden läsnäollessa (4 §),

Kysymykseen kuolemanrangaistuksen oikeutuksesta
ja välttämättömyydestä on mahdoton vastata in ab-
stracto. Yhtä turhaa kuin on koettaa todistaa, että kuo-
lemanrangaistus on epäoikeutettu, koska se muka on
vastoin jotakin rangaistuksen tarkoitusperää, yhtä tur-
haa on toiselta puolen myös tätä koskevassa kirjallisuu-
dessa vielä tavallisempi yritys todistaa kuolemanrangais-
tuksen välttämättömyyttä vetoamalla johonkin abso-
luuttiseen, ehdottomaan oikeellisuuteen. Kuoleman-
rangaistuksen samoin kuin kaikkien muidenkin ran-
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gaistusten oikeutus riippuu sen välttämättömyydestä.
Onko jonkinlainen rangaistus välttämätön vai ei, riippuu
kulloinkin puheena olevan yhteiskunnan sivistysoloista.
Siihen on sen vuoksi mahdoton antaa kaikiksi ajoiksi ja
kaikille kansoille yhteistä vastausta. Tästä huolimatta
ja vaikka kysymyksen käytännöllinen merkitys on san-
gen vähäinen, koska kuolemanrangaistusta enimmäkseen
niissäkin maissa, joissa se vielä on säilynyt, käytetään
varsin vähän, ei taistelu kuolemanrangaistuksen puolta-
jain ja vastustajain välillä ole poistunut päiväjärjestyk-
sestä, vaan jatkuu jatkumistaan milloin jokapäiväisessä
sanomalehdistössä, milloin tieteellisten tahi muiden seu-
rain keskusteluissa ja milloin missäkin.

31 §. Kuritushuone ja vankeus.

K i r j a l l i s u u t t a . Krohne, Lehrbuch der Gef ängniskunde,
1889. Weichert, Grundztige der Strafvollstreckung nach Reichsrecht,
1902. Gennat, Das Gefängniswesen in Hamburg, 1906. Appel, Der
Vollzug der Freiheitsstrafe in Baden, 1905. Baernreither, Jugend-
fiirsorge iind Strafrecht in den Vereinigten S taaten von Nordame-
rika, 1905. Hartmann, Die Strafrechtspflege in Amerika, 1906. Asch-
rott, Strafensystem und Gefängnisxvesen in England, 1887. Blätter
ftir Gefängniskunde. Revue penitentiaire et de droit penale. Hag-
Strömer, Om frihetsstraffet, 1875.

Varsinaisina rangaistuksina vapausrangaistukset sa-
nan nykyisessä merkityksessä eivät ole kovin vanhat.
Jo vanhalla ja keskiajalla tavattiin tosin vankiloita,
mutta niitä ei käytetty vapausrangaistusten täytäntöön-
panemiseen, vaan niskoittelevien velallisten, tutkimus-
vankien, valtiollisesti vaarallisten henkilöiden ja keretti-
läisten y. m. s. säilyttämiseen. Siihen aikaan ei käytetty
vapausrangaistuksia, jotka edellyttävät erityistä säily-
tyspaikkaa. Lainsuojattomaksi julistaminen, orjaksimyy-
minen, maastakarkoitus y. m. s. yhtä vähän maksavat
kuin erityisiä laitoksia kaipaavat toimenpiteet olivat sen-
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aikuiset vapausrangaistukset* Vasta i6:nnen vuosisadan
loppupuoliskolla ja seuraavan vuosisadan alussa ruvet-
tiin ensin Englannissa ja Alankomaissa sekä, näiden esi-
merkkiä seuraten, sitten vähitellen muuallakin perus-
tamaan kuritushuoneita pääasiallisesti haureellisia naisia,
kerjäläisiä ja maankulkijoita varten. Nämä kuritushuo-
neet eivät alussa olleet mitään rangaistus-, vaan pikem-
min työ- ja kasvatuslaitoksia, joissa koetettiin työllä ja
ankaralla kurinpidolla palauttaa hoidokkaat oikealle
tielle* Mutta kauan ei kestänyt, ennenkuin tämä oikea
ajatus oli joutunut unohduksiin, ja kuritushuoneisiin
pantiin irtolaisten ja kerjäläisten kera rikoksentekijöitä,
mielipuolia, sairaita, köyhiä, miehiä ja naisia jopa lapsia-
kin, sanalla sanoen kaikkia, joista yhteiskunta syystä
tahi toisesta tahtoi päästä* Seuraus tästä oli tietysti, että
alkujansa kasvatuslaitoksiksi aiotuista kuritushuoneista
ennen pitkää tuli mitä turmiollisimpia kaikenlaisen sekä
henkisen että ruumiillisen saastan pesäpaikkoja, joissa
hoidokasten parantamisesta ei saattanut ollapuhettakaan*

Käänteen kuritushuoneitten historiassa aikaansai
englantilainen John Howard (synt* 1726), joka itse tut-
kittuaan oloja sekä Englannin että mannermaankin van-
kiloissa pani vankeinhoidon alalla alkuun ne suurenmoi-
set uudistusliikkeet, joita sen jälkeen on kestänyt aina
meidän päiviimme asti* Suurenmoisimpana esiintyi tämä
liike Pohjois-Amerikassa* Siellä perustettiin Franklinin
aloitteesta vuonna 1790 Philadelphiaan ensimmäinen suuri
yksinäis koppi järjestelmän mukaan järjestetty vankila,
joka sittemmin on ollut mallina lukemattomille eri maissa
perustetuille suurille vankilalaitoksille ja jonka mukaan
koppijärjestelmällä vielä nytkin on f i l a d e l f i a l a i -
s e n j ä r j e s t e l m ä n nimi* Filadelfialaisen järjes-
telmän perusajatus on ankaran yksinäisyyden avulla
suojella vankia- muiden vankien turmelevalta vaikutuk-
selta ja samalla taivuttaa hänen oma mielensä parem-
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mille, varsinkin uskonnollisille vaikutuksille alttiiksi*
Kun filadelfialainen järjestelmä ei kalleudestaan huo-
limatta, varsinkaan alussa, jolloin vankeja pidettiin työt-
töminä, kaikkialla tuottanut toivottuja tuloksia, syntyi
pian toinen, niinikään Amerikasta kotoisin oleva, New-
Yorkin Auburnin vankilan mukaan auburnilaiseksi nimi-
tetty vankilajärjestelmä. A u b u r n i l a i n e n j ä r -
j e s t e l m ä koettaa sekin, samoin kuin filadelfialai-
nen, estää siveellistä tartuntaa vangista toiseen, mutta
ei filadelfialaisen järjestelmän tavoin fyysillisesti, ulko-
naisesti, vaan psyykillisesti, sielullisesti eristämällä
heidät toisistaan. Öisin pidetään vangit sen vuoksi yksi-
näiskopeissa, päivin he saavat tehdä työtä toistensa seu-
rassa, mutta keskustelematta keskenään.

Filadelfi alaisella ja auburnilaisella järjestelmällä on
kummallakin puoltajansa, ja niiden kesken on käyty
ajoittain hyvinkin kiivasta taistelua, jota ei edes vieläkään
voi sanoa kokonaan päättyneeksi. Edellistä vastaan on
ennen kaikkea muistutettu, että se on kovin kallis,
se kun vaatii kalliita vankilarakennuksia, lukuisan var-
tijajoukon j . n. e. Sitä paitsi valitetaan, että koppijärjes-
telmä, samalla kuin se varsinkin pitkäaikaisena vaikuttaa
haitallisesti vankien sekä ruumiilliseen että henkiseen
terveydentilaan, on omansa kerrassaan vieroittamaan
vangitun todellisesta elämästä, jota varten häntä päinvas-
toin olisi kasvatettava. Se murtaa vangitun mielen, tekee
maaperän otolliseksi uudelle kylvölle, mutta toimittaa
uuden kylvön peräti huonosti, unohtaen, että vanki tule-
vaisuudessa vapaaksi päästyään ei tule jatkamaan elä-
mätään neljän seinän sisällä ja että hänet siis on kasva-
tettava vapaata eikä luostarielämää varten. Auburni-
lainen järjestelmä kysyy vähemmän kustannuksia ja on
pitkäaikaisenakin filadelfi alaiseen verraten vankien hen-
kiselle ja ruumiilliselle terveydelle suhteellisesti vaaraton.
Mutta toiselta puolen ei vankien eristäminen sen mukaan
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ole läheskään tarpeeksi täydellinen taatakseen, että siveel-
linen tartunta vangista toiseen todella tulee estetyksi.
Vaara on sen vuoksi tarjona, että vankilasta kasvatus-
laitoksen sijaan tulee oikea rikollisuuden korkeakoulu,
jossa vangit itse pitävät opetuksesta huolen. Sitä paitsi
puuttuu auburnilaiselta järjestelmältä kokonaan filadel-
fialaisen järjestelmän vahvin puoli, tuo täydellisen eristä-
misen erinomaisen tehokas vaikutus vankien mielentilaan.

Järjestelmä, joka itseensä yhdistää sekä filadelfialaisen
että auburnilaisen järjestelmän parhaat puolet ja välttää
niiden yksipuolisuuden, on vihdoin i i r i l ä i n e n eli
p r o g r e s s i i v i n e n (edistys-) järjestelmä1, jonka joh-
tavana ajatuksena on, että vangin kohtelua, aina sen
mukaan kuin rangaistus on vaikuttanut häneen, on muu-
tettava ankarammasta lempeämmäksi ja hänet siten
vähitellen kasvatettava vapautta varten. Tämän jär-
jestelmän yksityiskohdissa tavataan eri maissa paljon
eri vivahduksia. Tavallista on, että vanki ensin pidetään
yksinäis kopissa, sitten yhdessä muiden vankien kanssa,
siirtyen aina alemmasta luokasta ylempään ja saaden
yhä suurempia vapauksia osakseen, kunnes lopulta
pääsee ehdonalaiseen vapauteen. *

1 Edistys- ja iiriläisen järjestelmän välillä ei ole mitään oleellista
eroa, joka oikeuttaisi pitämään niitä kahtena eri järjestelmänä,
sillä kummassakin on sama johtava ajatus, että vangin osaksi tuleva
kohtelu vähitellen, sen mukaan kuin rangaistus on vaikuttanut
häneen parantavasti, on ankarammasta muutettava yhä lievemmäksi
ja vanki siten kasvatettava yhä suurempaan ja lopulta täydelliseen
vapauteen. Iiriläiselle järjestelmälle ominainen väliaste vankilan
ja ehdollisen vapauden välillä (intermediate prison), jota eivät
muut edistysjärjestelmät tunne, ei näin ollen ole sen suurempi tahi
tärkeämpi erotus, kuin mitä usein tavataan samaa järjestelmää eri
maissa ja erilaisissa oloissa toteutettaessa.

Edistysjärjestelmään lähinnä liittyvä on myöskin Elmiran
kuuluisassa vankilassa ensin käytäntöön otettu n. s. reformatory-
järjestelmä, joka vielä suuremmassa määrin kuin tavalliset edistys-
järjestelmät panee pääpainon rangaistuksen kasvattavaan puoleen.
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Suomen rikoslaki tuntee kahdenlaisia vapausrangais-
tuksia, kuritushuoneen ja vankeuden. Molemmat ovat
edistysperiaatteen mukaan järjestetyt, ja molempiin
sisältyy työpakko. Kuritushuone on vankeutta anka-
rampi rangaistus (3 vuoden kuritushuone vastaa 4 vuo-
den vankeutta), ja sitä käytetään oitkäaikaisena (joko
elinkautisena tahi määräaikaisena, vähintään 6 kuukautta,
enintään 12 vuotta kestävänä) rangaistuksena, kun sitä-
vastoin vankeutta, poikkeustapauksia1 lukuunottamatta,
ei voida määrätä pitemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuo-
deksi eikä lyhyemmäksi ajaksi kuin 14 päiväksi. Ei kum-
pikaan, kuritushuone enemmän kuin vankeuskaan, ole
mikään sanan varsinaisessa merkityksessä kunniattomaksi
tekevä rangaistus, mutta kumpikaan ei myöskään varsi-
nainen custodia honesta, Kuritushuonerangaistukseen
liittyy tosin usein, mutta ei aina, kansalaisluottamuk-
sen menettäminen, ja jos virkamies tekee rikok-
sen, josta määräaikainen kuritushuone seuraa, niin on
hänet, jolleivät asianhaarat ole erittäin lieventävät, sa-
malla tuomittava viralta pantavaksi, vaikkei rikos ole-
kaan virassa tehty. Se ajatus, että kuritushuone, vaikk'ei
kunniattomaksi tekevä, kuitenkin tahraa miestään,
ei siis näy olleen lainsäätäjälle vieras. Toiselta puolen
saattaa vankeusrangaistukseenkin, jos kohta harvem-
min, liittyä kansalaisluottamuksen menettäminen, joka
seikka selvästi osoittaa, ettei tässä suhteessa ole olemassa
mitään periaatteellista eroa kuritushuoneen ja vankeu-
den välillä. Tämä erittäinkin todistaa, että vankeuskaan
ei ole mikään custodia honesta, vaikk'ei sellainenkaan
ajatus, kuten esim. säännökset kaksintaistelusta seuraa-
vasta pitkäaikaisesta vankeudesta osoittavat, ole ollut
lainsäätäjälle aivan vieras. Se seikka, että vankeutta
paitsi ehdottomana rangaistuksena myöskin käytetään

1 Vrt. R. L. 23:1*



185

sakkorangaistuksen muunnosrangaistuksena, vaikuttaa
vihdoin sekin osaltaan, että vankeudella on kuritushuo-
neeseen verraten vähemmän kunnialle käypä luonne*

Yhteistä kuritushuone- ja vankeusrangaistukselle on
ehdonalainen vapaus* Ehdonalaiseen vapauteen päästä-
misen ehtona on, että vapausrangaistusta on tuomittu kol-
meksi vuodeksi tahi sitä pitemmäksi ajaksi ja että kolme
neljännestä siitä tahi, jos elinkautinen kuritushuone on
kysymyksessä, vähintään kaksitoista vuotta rangaistus-
ajasta on kärsitty ja että vanki tällä ajalla on käyttäy-
tynyt niin, että todennäköisesti voidaan toivoa hänen
vastedes elävän nuhteetonta elämää, samalla kuin on
takeita siitä, että hänellä vapaaksi päästyään on rehel-
linen toimeentulo, sekä vihdoin että vanki itse suostuu
siihen. Korkeimman tuomioistuimen asia on rangaistus-
laitoksen johtajan ehdotuksesta ja vankeinhoitohallituk-
sen lausunnon saatuaan määrätä, kuka on ehdolliseen va-
pauteen päästettävä. Ehdollisen vapautensa saattaa vanki
menettää joko rikkomalla hänelle määrättyjä ehtoja tahi
tekemällä uuden rikoksen» Edellisessä tapauksessa määrää
asiasta korkein tuomioistuin poliisiviranomaisen esityk-
sestä, jälkimmäisessä tapauksessa taas se tuomioistuin,
joka tuomitsee tuosta uudesta rikoksesta* Täydel-
leen kärsityksi katsotaan vapausrangaistus vasta kun
sen aika on loppuun kulunut* Jos ehdonalaista vapautta
nauttiva julistetaan vapautensa menettäneeksi, on
hänet sen vuoksi jälleen pantava rangaistuslaitokseen
kärsimään se rangaistus, joka oli jäljellä silloin, kun
hänet päästettiin vapaaksi*

Erimielisyyttä on ehdonalaista vapautta käytettäessä
esiintynyt siitä, miten on meneteltävä niissä tapauksissa,
joissa tuomioistuin, sillä perusteella että rikoksen
tehnyttä on ilman hänen omaa syytänsä pidetty kauan
tutkimusvankeudessa, on R* L* 3: n:n mukaan luke-
nut pois osan hänen rangaistuksestaan* Toiset ovat
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olleet sitä mieltä, että tällöin on otettava lukuun
koko rangaistus, minkä rikoksentekijä on teostaan
ansainnut, ja siitä poisluettu osa katsottava kärsityksi.
Se joka rikoksestaan olisi ollut saapa esim» neljä vuotta
kuritushuonetta, mutta jonka rangaistuksesta tutkimus-
vankeuden perusteella on vähennetty yksi vuosi, on tä-
män tulkinnan mukaan kärsinyt kolme neljättä osaa ran-
gaistuksestaan, kun hän on istunut kaksi vuotta kuritus-
huoneessa» Hänelle kaikkiaan tuomitusta neljän vuoden
kuritushuonerangaistuksesta on hän nimittäin tutkimus-
vankeuden muodossa kärsinyt yhden ja kuritushuoneessa
istumalla kaksi vuotta eli siis yhteensä kolme vuotta»
Toisten mielestä taas ei tutkimusvankeuden perusteella
vähennettyä osaa ole lainkaan otettava lukuun ehdollista
vapautta myönnettäessä» Edellämainitussa tapauk-
sessa on rikoksentekijä tämän käsityskannan mukaan
katsottava tuomituksi kolmen eikä neljän vuoden kuritus-
huonerangaistukseen ja päästettävä ehdolliseen vapau-
teen vasta istuttuaan kolme neljättä osaa siitä eli siis
kaksi vuotta ja kolme kuukautta kuritushuoneessa»

Jälkimmäinen mielipide, jota korkein tuomioistuimem-
mekin aina on noudattanut, on pidettävä oikeana» Mää-
räämällä, että tutkimusvankeuden perusteella kohtuul-
linen määrä on luettava pois siitä rangaistuksesta, jonka
rikoksentekijä on teostaan ansainnut, on rikoslaki asettu-
nut sille kannalle, että tutkimusvankeus ja vapaus-
rangaistus, mitä niiden tuottamaan kärsimykseen tulee,
ovat keskenänsä jotakuinkin verrannolliset» Sitävas-
toin on lainsäätäjä tuskin voinut pitää niitä keske-
nänsä verrattavina mitä niiden kasvattavaan puoleen
tulee, koska tutkimus vankilassa ei mikään pakollinen
kasvatus tule kysymykseen» Ehdonalainen vapaus taas on
rengas vapausrangaistusten kasvatusjärjestelmässä» Mil-
loin sitä on käytettävä, ei sen vuoksi saa riippua siitä, pal-
jonko rikoksentekijä on saanut kärsiä rikoksestaan, vaan
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siitä, milloin hänen kasvatuksensa on kehittynyt sellai-
selle asteelle, että voidaan katsoa edellytyksiä olevan
ehdonalaiselle vapaudelle. <

Tavallisesta vankeusrangaistuksesta on luonteeltaan
jossakin määrin poikkeava se vankeus, jossa sakkoihin
tuomittu on maksun sijasta pidettävä. Erilaisuus ilmenee
ennen kaikkea siinä, että tällainen vankeusrangaistus,
jos rangaistus ai k a on neljäätoista päivää lyhyempi, voi-
daan panna täytäntöön kaupungin tahi käräjäkunnan
vankilassa, siis laitoksissa, joita ei ole järjestetty vankila-
hoidollisia näkökohtia silmälläpitäen. Tärkeätä on myös-
kin, että sakosta vankeutta kärsivät silloinkin, kun heidän
rangaistuksensa pannaan täytäntöön tavallisessa vanki-
lassa, ovat pidettävät muista vangeista erillään taikka,
jollei tämä käy päinsä, yhdessä ylemmässä osastossa ole-
vain vankien kanssa* Muissa suhteissa eroaa vankeus-
rangaistus muunnosrangaistuksena varsin vähän ehdotto-
masta vankeudesta. Niinpä ovat, mitä työvelvollisuuteen,
säästörahan saantiin ja säästörahan käyttämisvaltaan
ynnä muihin etuihin ja lievennyksiin tulee, sakosta van-
keutta kärsivät aivan samassa asemassa kuin ehdotto-
man vankeuden ylemmässä osastossa olevat.

Vapausrangaistusten täytäntöönpanon järjestävät ran-
gaistusten täytäntöönpanoasetuksen 2, 3 ja 4 luku sekä
K. A. 20 p.ltä marraskuuta 1896. Molemmat nämä ase-
tukset sisältävät sangen yksityiskohtaisia määräyksiä.
»Jokaiselle vangille on annettava sielunhoitoa sekä ope-
tusta ja neuvoja, miten hän voi mielentilaansa ja elä-
määnsä parantaa.» »Jos vanki on tuomittu kuritus-
huoneeseen taikka vankeuteen pitemmäksi ajaksi kuin
kolmeksi kuukaudeksi, on hänelle annettava opetusta
uskonnossa ja muissa koulutiedoissa, sekä myöskin ran-
gaistuslaitokselle sopivassa ammatissa, etupäässä sel-
laisessa, joka soveltuu hänen taipumukseensa ja siihen
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elinkeinoon, johon hän vapaaksi päästyään arvattavasti
ryhtyy.» Johtava ajatus on sanalla sanoen, että vangit
ovat parannettavat ennen kaikkea uskonnolla ja ahke-
ralla työllä.

Kuritushuonevangit on jaettava eri luokkiin, ja
luokkia pitää olla vähintään kolme, p a k k o l u o k k a ,
o p p i l u o k k a ja k o e l u o k k a . Pakkoluokkaan
on vanki luettava rangaistus ai k ansa alussa ja ylennetään
siitä ensin oppi- ja siitä koeluokkaan käytöksestä annet-
tujen arvosanojen nojalla. Pakkoluokkalainen on, jos
hänen terveytensä sen kestää, kaiken vuorokautta, vähin-
tään neljä kuukautta, pidettävä yksinäis kopissa. Oppi-
luokkalainen saa, jollei hän itse halua olla kopissa, päivät
olla työssä yhdessä muiden vankien kanssa, ja koeluok-
kalainen voidaan pitää sekä yöt että päivät yhdessä mui-
den vankien kanssa. Myöskin muissa suhteissa, kuten
esim. vaatetukseen, kirjeenvaihto-oikeuteen y. m. nähden,
voidaan ja säästörahaan nähden tulee eri luokkain välillä
tehdä ero, joka saattaa rangaistuspakon tuntumaan pak-
koluokassa kovimmalta, oppiluokassa lievemmältä ja
koeluokassa kaikkein lievimmältä. Mitä erittäin säästö-
rahaan tulee, säädetään siitä, että tulot kuritushuone-
vankien pakkotyöstä menevät kruunulle, mutta että
sen vangin hyväksi, joka oppi- tai koeluokassa on koko-
naisen kuukauden käyttäytynyt hyvin, on siltä kuu-
kaudelta kirjaan merkittävä säästöraha, jonka suuruu-
den valtioneuvosto (senaatti) määrää ja josta rahasta
vanki saa johtajan välityksellä käyttää oppiluokassa
enintään kolmanneksen ja koeluokassa enintään puolet
vahingonkorvaukseksi niille, jotka hänen rikoksensa
kautta ovat joutuneet kärsimään, taikka elatuksen
avuksi läheisille omaisilleen.

Jo yksin vankeusrangaistuksen lyhytaikaisuus vai-
kuttaa, että edistysjärjestelmää ei voida siinä yhtä täy-
dellisesti toteuttaa. Kuritushuoneen kolmen luokan
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asemesta erotetaan vankeudessa sen vuoksi ainoastaan
kaksi osastoa. Alemmasta osastosta ylennetään ylem-
pään samojen periaatteiden mukaan kuin kuritushuone-
luokistakin on voimassa. Niinikään on näiden kanssa
yhtäläistä se, että alempaan osastoon kuuluva vanki
on pidettävä yksinäishuoneessa, enintään kaksitoista
kuukautta, ylempään osastoon kuuluva taas yhdessä
muiden kanssa. Vankeuden lievemmyys kuritushuonee-
seen verraten tulee täytäntöönpanossa näkyviin ennen
kaikkea siinä, että vankeusrangaistusta kärsivä saa tehdä
työtä omaksi hyödykseen ja oman valintansa mukaan,
mikäli hänen valitsemansa työ soveltuu rangaistuslai-
tokselle, ja saa kolmanneksen työnsä arvosta omaksi
hyväkseen. Jollei hän voi määrätä sellaista työtä, on
hän velvollinen tekemään työtä kruunun hyväksi, ja
silloin kirjoitetaan hänenkin hyväkseen säästöraha. Työn-
sä tuloista ja säästörahoistaan saa vanki, joka on ylem-
mässä osastossa, johtajan välityksellä käyttää enin-
tään puolet ruokansa parantamiseen, vankihuoneensa
koristämiseen tahi muuhun viattomaan mielitekoon.
Muilla vangeilla on säästörahaansa samanlainen käyttö-
oikeus kuin koeluokassa olevalla kuritushuone vangilla.
Edelleen ilmenee vankeusrangaistuksen lievemmyys siinä,
että vankeusrangaistusta kärsivät saavat käyttää omia
vaatteitaan, jos voivat pitää ne kunnossa ja jos heidän
säilyttämisensä ei siitä käy epävarmaksi.

Erityisenä päärangaistuksena voitaisiin tietoperäi-
sesti pitää sitä v a l o i s a a n y k s i n ä i s h u o n e e -
s e e n s u l k e m i s t a , mihin tuomioistuin R. L. 2:
I3:n mukaan voi tuomita elinkautisen kuritushuone-
vangin, joka vankilassa ollessaan tahi sen ulkopuolella
tekee uuden, sakolla sovittamattoman rikoksen1. Itse

1 Mitä rikoksia R. L. 2 : 13 oikeastaan tarkoittaa, ei ole aivan
selvä. Rikos, »jonka saa sakolla sovittaa», merkitsee sananmukai-
sesti tulkittuna sakolla sovitettavaa rikosta, toisin sanoen rikosta,
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asiassa tämä ei kuitenkaan ole mikään eri rangaistuslaji,
vaan tavallinen kuritushuone jonkun verran kovennet-
tuna. Sen sijaan nimittäin, että vankilan johtokunnan
harkinnasta riippuu, kuinka kauan tavallinen kuritus-
huonevanki on pidettävä yksinäishuoneessa, määrätään
se tässä tapauksessa edeltäkäsin itse rangaistus tuomiossa
enintään kuudeksi vuodeksi.

Ei ainoastaan rangaistuslaitoksen järjestyksen rik-
komisesta, vaan myöskin sellaisista rikoksista yleistä
lakia vastaan, jotka saa sakolla sovittaa, voidaan vankia
rangaista erinäisillä k u r i n p i t o r a n g a i s t u k -
s i l l a (R. L. 2: 13). Nämä rangaistukset, joiden käyt-
täminen on milloin johtajan (yhdessä jonkun johtokun-
nan jäsenen tahi muun uskotun kanssa), milloin taas
koko johtokunnan vallassa, ovat valoisaan koppiin sulke-
minen, kova makuusi ja, muonan vähentäminen, vedelle
ja leivälle asettaminen ja pimeään koppiin sulkeminen
sekä kurittaminen enintään viidelläkolmatta lyön-
nillä. Viimeksimainittua rangaistusta, jonka sopivai-
suudesta edes kurinpitorangaistuksena1 ammattimiehet

josta rikoslaki säätää sakkoa joko yksinomaan tahi vaihtoehtoi-
sesti jonkun muun rangaistuksen kanssa. Rikoslain valmistelutöistä
selviää kuitenkin, kuten Forsman huomauttaa (vrt. Forsman, Före-
läsningar öfver straffrättens allmänna läror, siv. 309), että sen laati-
jat näillä sanoilla eivät ole tarkoittaneet yleensä sakolla sovitettavia
rikoksia, vaan rikoksia, joista sakko on kulloinkin tositapauksessa
riittävä rangaistus. Rangaistavaisuuden tutkimiseen kussakin tosi-
tapauksessa viittaavat myös toisen momentin sanat: »Jos katso-
taan, ettei rikosta saa sakolla sovittaa». Toiselta puolen on tätä
tulkitsemista vastaan se seikka, että se, kuten Forsmankin myön-
tää, on vastoin rikoslain koko henkeä niin suhteessa kuin toisessa-
kin. Tähän nähden ja kun lain valmistelutyöt eivät sido sen tulkit-
sijaa, näyttää sananmukainen tulkinta olevan enemmin paikallaan,
semminkin kun se tässä tapauksessa johtaa myös, laadittavan lain
kannalta, parhaimpiin tuloksiin.

1 Sen sopimattomuudesta yleisenä rangaistuksena ollaan jota-
kuinkin yhtä mieltä.
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ovat eri mieltä1, on lainsäätäjä sallinut viimeisenä
hätäkeinona, jota saa käyttää ainoastaan,»jos muut kurin-
pitorangaistukset on havaittu tehottomiksi, ja ellei van-
kia voida muulla tavoin hillitä». Edellisistä taas ansait-
see erityistä mainitsemista, ettei oikeuden tuomitsemaa
rangaistus ai k aa saa pidentää sillä kurituksella, minkä
johtaja tahi johtokunta vangille määrää.

Vapausrangaistukset, semmoisina kuin niitä nyky-
jään käytetään, ovat yleensä saaneet ankaraa arvoste-
lua osakseen. Ennen kaikkea on tämä arvostelu kohdis-
tunut lyhytaikaiseen vapausrangaistukseen. Lyhytai-
kaista vapausrangaistusta vastaan on syystä muistutettu,
ettei se peloita enempää kuin parannakaan eikä myös-
kään tee rikoksentekijää yhteiskunnalle vaarattomaksi,
vaan päinvastoin usein saattaa ensikertalaisen täydellä
todella rikollisuuden tielle. Onhan aivan selvä, että pysy-
väisen mielenmuutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan
paljoa enemmän aikaa kuin ne muutamat päivät tahi
viikot, joista tässä on kysymys, ja että lyhytaikainen
vapausrangaistus sen vuoksi ei voi parantaa ketään.
Se ei myöskään peloita. Joka ei ole sitä koskaan koke-
nut, kyllä kammoo vankilaa, olipa kysymys päivistä tai
vuosista. Mutta tätä kammoa on lyhytaikainen vapaus-
rangaistus juuri omansa poistamaan, sillä se, joka kerran
on vähän aikaa istunut vankilassa, tietää, ettei se itse
asiassa ole niin kauhea kuin tavallisesti kuvitellaan. Ne
fyysilliset, ulkonaiset kärsimykset, mitkä vapausran-
gaistus tuottaa, eivät enää häntä peloita, ja keiran kruu-
nun leipää syöneenä ei hänellä yhteiskunnallisessa suh-
teessa enää ole mitään menetettävää uuden vapausran-
gaistuksen kohdatessa. Lisäksi tulee »entisen vangin» vai-

1 Vrt. esim. Krohne, Lehrbuch der Gefängniskunde, jaGennat,
Das Gefängniswesen in Hamburg.
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kea työnsaanti j a s am ali a pilattu taloudellinen asema, jotka
yhteydessä vankilassa tehtyjen tuttavuuksien ja sieltä
saatujen oppien kanssa kaikki ovat omiansa viettelemään
rikollisuuden tielle ja tekemään ensikertalaisesta am-
mattimaisen rikoksentekijän.

Lyhytaikaisen vapausrangaistuksen käyttämisen
supistamiseksi on tehty useita eri ehdotuksia. Varsinkin
on sen sijaan esitetty käytettäväksi ehdollisia tuomioita
sekä rauhanvakuutta (vrt. edellä siv. 34)» Edelleen
on tahdottu sakkorangaistusta otettavaksi käytäntöön
paljoa laajemmalti kuin mitä sitä nykyjään käytetään.

Uskottava on kuitenkin, että ehdollinen tuomio, rau-
hanvakuus ja muutettu sakkojärjestelmä tuskin yksinään
riittävät kokonaan poistamaan lyhytaikaista vapaus-
rangaistusta, vaan että, vaikka kaikki kolme otettaisiin-
kin käytäntöön, sittenkin tulisi jäämään joukko tapauk-
sia, joissa lyhytaikaista vapausrangaistusta yhä edel-
leenkin täytyisi käyttää. Sen vaikutusvoimaisuuden
lisäämiseksi on tällaisia tapauksia varten ehdotettu
useita eri kovennuskeinoj a, kuten kovaa makuusi jaa,
pimeää koppia, muonan vähennystä y. m. s. Kaikki
nämä kovennuskeinot ovat kuitenkin senlaatuisia,
että niiden laajempaa käyttämistä tuskin voitaneen puol-
taa. Onko lyhytaikainen vapausrangaistus kokonaan
vältettävissä ja miten se on järjestettävä niissä tapauk-
sissa, joissa sitä ei voida välttää, siitä ei toistaiseksi ole
päästy mihinkään yksimielisyyteen.

Yhtä vähän yksimielisyyttä on samaten olemassa
siitä, miten p i t k ä a i k a i n e n v a p a u s r a n -
g a i s t u s on järjestettävä vastataksensa erityis-estä-
vää tarkoitustansa. Rangaistuksen laatu on tietysti sovi-
tettava rikoksentekijän laadun mukaan aivan samaten
kuin sairaan hoito ja hänelle annettavat lääkkeet riip-
puvat hänen taudistaan. Mutta kuten jo edellä mainit-
tiin, ei toistaiseksi ole onnistuttu keksimään mitään sei-
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laista rikoksentekijäin ryhmitystä, että se todella kel-
paisi perustukseksi rangaistusten järjestämiselle. Siinä
täytyy kuin täytyykin edelleen tyytyä pelkkään kokei-
luun.

32 §. Sakko.

K i r j a l l i s u u t t a . Stooss, Zur Natur der Vermögensstrafen,
1878. ForhandlingernepaaDanskKriminalistforenings 1 Aarsmode.

Sakko, ainoa varallisuuteen kohdistuva päärangaistus,
minkä Suomen rikosoikeus tuntee, on vapausrangaistus-
ten rinnalla nykyajan enimmin käytetty rangaistus. Sitä
tuomitaan Suomen lain mukaan täysin markoin, vähin-
tään kolme ja enintään tuhat markkaa, jollei suurempaa
määrää ole erityisesti säädetty *• Sakko otetaan ulos
sakotetun omaisuudesta, niinkuin velan ulosottamisesta
on säädetty. Mitä sakotettu tarvitsee omaksi ja omais-
tensa elatukseksi yhden kuukauden aikana taikka vaat-
teiksi itselleen tahi niille, sitä ei kuitenkaan saa sakosta
ulosottaa, eikä myöskään hänen ainoata ansiokeinoansa,
eikä tarpeellista asumusta, eikä kiinteistöä, josta hän
saa tarpeenmukaisen elatuksensa, eikä mitä sen kiintei-
mistön viljelemiseen tarvitaan. Jollei sakotettu jaksa
sakkoaan maksaa, on hänet koko sakkomäärästä pidet-
tävä vankeudessa, ja oikeuden tulee sen vuoksi, sakkoon
tuomitessaan, samalla, laissa (R. L. 2: 5) säädettyä lasku-
tapaa noudattaen 2, määrätä vankeusrangaistuksen aika»

1 Ne lainpaikat, joissa rikoslaki säätää tuhatta markkaa suu-
remman sakon, ovat 2:9, 10:5, 38:10 ja 43:1,3. Sitä paitsi tavataan
suurempia sakkomääriä muutamissa erikoisasetuksissa, kuten esim.
paloviinan valmistusta ja tislausta koskevassa asetuksessa 9 p:ltä
kesäkuuta 1892, Vesioikeuslaissa 23 p:ltä heinäkuuta 1902 y. m.

a Vrt. edempänä siv. 224.

13 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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Lyhyin aika on neljä, pisin yhdeksänkymmentä päivää.
Jos se, joka sakosta kärsii vankeutta, vankeusajan
kuluessa saa tilaisuuden maksaa sakkonsa, on hänellä
oikeus siihen, mutta hänen täytyy silloinkin maksaa
koko sakkonsa lyhentämättä mitään siitä ajasta, minkä
hän jo on ollut vankeudessa. Kaikki sakot, sekä rikos-
lain että erikoisasetuksen mukaan tuomitut, menevät
kruunulle, joka myöskin pitää huolen niiden perimisestä.

Myöskin sakkorangaistusta, semmoisena kuin se on
järjestetty Suomessa, haittaavat useat varsin tuntuvat
puutteet, jotka suuressa määrin vähentävät sen käytettä-
vyyttä. Ensimmäisiä vaatimuksia, mitä rangaistukselle
voidaan asettaa, on, että se kohtaa kaikkia edes suunnil-
leen yhtä ankarasti. Tätä vaatimusta sakkorangaistus
ei Suomessa täytä. Rikoslain sakkoiangaistukselle aset-
tamat äärimäärät eivät ole tarpeeksi väljät. Varsinkin
ovat sakkojen ylimmät määrät kauttaaltaan liian alhai-
set ja käyvät rahan yhä alenevaan arvoon nähden päivä
päivältä yhä riittämättömämmiksi. Vaikka tuomari siis
koettaisikin, on hänelle mahdottomuus määrätä sakko
sellaiseksi, että se varakkaalle muodostuisi yhtä tuntu-
vaksi rangaistukseksi kuin köyhälle.

Samaan sakkorangaistuksen oikeudenmukaisuudelle
epäedulliseen suuntaan vaikuttaa niinikään se seikka,
että sakko annetaan määrämarkoissa. Tuomari ei näet
tällöin tule pakotetuksi edes siinä määrin kuin hän voisi
ottamaan rangaistavien varallisuusoloja lukuun sakkoja
määrätessään. Jos sakot sen sijaan määrättäisiin päi-
vätuloissa — sakotettu tuomittaisiin menettämään niin
ja niin monen päivän tulot — ja päivätulot laskettaisiin
esim. edellisen tuloverotuksen perusteella, niin ei ole
epäilystäkään siitä, että sakko tulisi nykyistä paljoa ta-
saisemmin kohtaamaan eii varallisuusasemassa olevia
henkilöitä.
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Sakko on varallisuusrangaistus ja mikäli mahdollista
semmoisena pysytettävä. Se on toisin sanoen niin jär-
jestettävä^ että mahdollisuuden mukaan vältetään sen
muuntamista muuksi rangaistukseksi. Tätä ei ainakaan
tee Suomen rikoslaki. Joka ei tahdo maksaa, hän tekey-
tyy köyhäksi ja »istuu sakkonsa». Joka ei kykene mak-
samaan, vaikka tahtoisi, hänkin saa istua. Hänen ei
edes sallita maksaa sakkoaan vähitellen osamaksuilla,
vaan asetutaan asianomaisille virkamiehille kylläkin mu-
kavalle, mutta sakotetulle itselleen mitä kohtuuttomim-
malle kannalle vaatimalla »kaikki tahi ei mitään». Ja
seuraus on, että varallisuusrangaistuksena tuomittu
sakko useimmiten tulee vapausrangaistuksena kärsittä-
väksi ja lyhytaikaisten vapausrangaistusten luku siten
lisääntyy.

Syynä tähän todella huutavaan epäkohtaan on se,
että Suomessa sakkoja tuomittaessa samalla kiinteän
asteikon mukaan määrätään, miten sakot varojen puut-
tuessa ovat sovitettavat. Jokaisella on siis tilaisuus edeltä-
käsin harkita, kumpaako hän pitää edullisempana, mak-
saako vaiko istua. Asia muuttuisi varmaankin, jos sakko-
jen muuntaminen tehtäisiin riippuvaksi uudesta oikeu-
denkäynnistä, jossa tuomarille jätettäisiin Valtasille, joka
haluttomuudesta on jättänyt sakkonsa maksamatta,
määrätä tuntuva vapausrangaistus ja tuomita se, joka
kykenemättömyydestä on tehnyt saman teon, esim. vain
ehdolliseen vapausrangaistukseen.

Puutteena on vihdoin pidettävä sekin, että sakko-
rangaistusta ei rikoslain mukaan voida käyttää vapaus-
rangaistuksen kanssa yhdessä. Varsinkin alhaisesta voi-
tonpyynnöstä lähteneet rikokset, kuten esim. koronkisko-
minen, varastetun tavaran salaaminen y. m.s., ovat usein
laadultaan niin törkeät, että niiden sovittaminen pelkällä
sakolla ei tyydyttäisi yleistä oikeuskäsitystä. Niiden
rankaiseminen pelkällä vapausrangaistuksella taas ei
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sekään ole täysin tarkoituksenmukainen, sillä voiton-
himolle on tuntuva sakko epäilemättä vaikutusvoimai-
sempi vastamyrkky kuin vapausrangaistus. Tällaisissa
ja muissa samanlaisissa tapauksissa olisi sakko vapaus-
rangaistuksen rinnalla parhaiten paikallaan.

23 §. Varoitus.

Nöyryyttäviä ja varsinaisesti häpäiseviä rangaistuk-
sia, joille vanhemmassa rikosoikeudessa pantiin suuri
merkitys, ei nykyinen rikosoikeus enää tunne. Ainoa
rangaistus, jolla vielä voidaan katsoa olevan ainakin jos-
sakin määrin nöyryyttävä luonne, on varoitus. Varoituk-
sen käytännöllinen merkitys rangaistuskeinona on san-
gen vähäinen. Rikoslaki ei mainitse siitä muuta kuin
yhden ainoan kerran ja silloinkin miltei vain ohimennen.
»Jos virkamies huolimattomuudesta, laiminlyömisestä
tahi varomattomuudesta tekee virkavirheen, ja jos eri-
tyistä rangaistusta ei ole siitä säädetty, tuomittakoon,
ellei virhe ole niin vähäinen, että hänen sopii päästä aino-
astaan varotuksella, sakkoon» j . n. e.(R.L.4o: 21). Näistä
rikoslain sanoista voidaan päättää, että varoitus on
ainoastaan virkamiehiä kohtaan käytettävä ja lievin
virkavirheistä johtuva rangaistus. Varoitus sisältää jul-
kisen nuhteen. Se kääntää kärkensä varoitettavan itse-
tuntoon, ja sen aikaansaama sielullinen paha on lähinnä
verrattava siihen, minkä kunniassaan loukattu kokee.

Varoituksen yhteydessä on tässä käsiteltävä myöskin
ehdollinen rangaistus tuomio. Ehdollinen rangaistustuo-
mio ei nimittäin sekään ole mitään muuta kuin määrä-
tynlainen varoitus. Tuomitessaan rikollisen määrättyyn
rangaistukseen, mutta samalla määrätessään, että tuon
rangaistuksen täytäntöönpano on lykkäytyvä, tuomari
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itse asiassa antaa tuomitulle mitä ankarimman varoi-
tuksen.

Suomessa on ehdollinen tuomio vasta aivan äsken otet-
tu käytäntöön. Sitä koskeva laki on 20 p:ltä kesäkuuta
1918. Ehdollinen tuomio saattaa sen mukaan tulla kysy-
mykseen ainoastaan jos tuomittu rangaistus on sakko
tahi enintään yhden vuoden vapausrangaistus. Täytän-
täänpano voi lykkäytyä vähintään kahdeksi ja enintään
viideksi vuodeksi. Ehdollista tuomiota ei kuitenkaan
saa käyttää, jos syytetty rikosta lähinnä edellä kulunei-
den kymmenen vuoden aikana on tuomittu kuritus-
huoneeseen tahi pitemmäksi ajaksi kuin kuudeksi kuu-
kaudeksi vankeuteen tahi samana aikana kärsinyt aikai-
semmasta rikoksesta tällaista vapausrangaistusta. Jos
se, joka ehdollisella tuomiolla on saanut lykkäyksen
rangaistuksensa täytäntöönpanossa, ennen koetusajan
päättymistä tekee tahallisen rikoksen, josta hänet tuomi-
taan kuritushuoneeseen tahi kolmeksi kuukaudeksi tai
sitä pitemmäksi ajaksi vankeuteen, on myöskin ehdolli-
sesti tuomittu rangaistus pantava täytäntöön. Tuomio-
istuimen harkinnasta sitävastoin riippuu, onko ehdolli-
sesti tuomittu rangaistus pantava täytäntöön vai eikö,
jos koetusaikana tehty rikos ei ole tahallinen taikka jos
siitä tuomittu rangaistus on lievempi kuin kolmen kuu-
kauden vankeus. Jos tuomittu koetusaikana antautuu
juoppouteen tahi epäsiveelliseen elämään, on sillä tuomio-
istuimella, joka on ehdollisen tuomion antanut, valta
määrätä rangaistus täytäntöönpantavaksi. Lopulli-
sesti rauenneeksi katsotaan ehdollisesti tuomittu ran-
gaistus koetusajan päättyessä, jollei tuomittu sitä en-
nen ole menettänyt oikeuttaan rangaistuksen lykkäyty-
miseen.

Näitä säännöksiä vastaan on ennen kaikkea muistutet-
tava, että ehdollisesti tuomitun valvomisesta, voisipa
sanoa hänen paimentamisestaan koetusajan kuluessa ei
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ole pidetty minkäänmoista huolta* Ilmeistä on kuiten-
kin, että jollei pidetä tehokasta huolta ehdollisesti tuo-
mi tuista, niin ehdollinen tuomio jääpi aina puolinaiseksi
toimenpiteeksi»

Jälkimuistona entisaikojen rikoksentekijöitä ja näi-
den omaisia kohtaan käytetyistä häväistyskeinoista on
meidän päiviimme vielä säilynyt n. s. hiljainen hautaa-
minen K Hiljainen hautaus ei kuitenkaan ole mikään
rangaistus, sillä kuollutta on tietysti mahdoton rangaista.

34 §. Viraltapano ja virantoimitusero.

Päärangaistuksina, jos kohta ne usein liittyvät toi-
seen päärangaistukseen, ovat viraltapano ja virantoi-
mitusero pidettävät, sillä ne voidaan tuomita yksinäänkin
ilman muuta rangaistusta.

Viraltapano saattaa seurata muustakin kuin virassa
tehdystä rikoksesta, ja siihen saattaa tulla tuomituksi
sellainenkin, joka ei ole virkamies sanan varsinaisessa
merkityksessä. Paitsi virkarikoksesta on virkamies nimit-
täin tuomittava viraltapannuksi myöskin, joshän jostakin
muusta rikoksesta on vikapää kuolemanrangaistukseen,
elinkautiseen kuritushuoneeseen tahi määräaikaiseen kuri-
tushuoneeseen (viimeksimainitussa tapauksessa kuitenkin
vain jolleivät asianhaarat ole erittäin lie ventävät).Toiselta
puolen taas sanotaan rikoslaissa virkamiehiksi, paitsi val-
tion virkamiehiä, »ne, jotka ovat asetetut hoitamaan kau-
punkien, kauppalain, maalaiskuntien, seurakuntien tahi
muiden yhteisöjen tahi esivallan vahvistamien yleisten
laitosten tahi säädösten asioita,sekä ne virka- ja palve-
lusmiehet, jotka ovat sellaisten virka- tahi hallintokun-

1 Vrt. Kirkkolain 88 §.
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tien käskynalaiset, ynnä muut, jotka ovat määrätyt tahi
valitut julkiseen toimeen tai julkista asiata toimitta-
maan» (R. L. 2: 12)» Viralta pantaviksi saattaa siis
paitsi varsinaiset virkamiehet joutua koko joukko muita-
kin julkisen toimen hoitajia. Viraltapano, joka seuraa
virassa tehdystä rikoksesta, käsittää sen viran menettä-
misen, jossa rikos on tehty (R. L. 2: 7)* Muissa tapauk-
sissa se käsittää sen tahi niiden virkojen menettämisen,
jotka kuolemanrangaistukseen tahi kuritushuoneeseen
vikapäällä virkamiehellä on (R. L. 2: 7, 2 mom.).

Viraltapanoon ei ole sekoitettava se virkäin menettämi-
nen, joka johtuu kansalaisluottamuksen menettämisestä
tahi kelvottomuudesta maan palvelukseen1. Henkilö, joka
julistetaan kelvottomaksi maan palvelukseen tahi kansa-
laisluottamuksensa menettäneeksi, menettää kyllä tämän
johdosta kaikki virat, mitkä hänellä on. Mutta häntä
ei silti tuomita niistä viralta pantavaksi, sillä tuomiossa
ei edes mainita näitä virkoja. Eikä tuomioistuimen myös-
kään tarvitse tuntea,onko hänellä mitään virkoja. Vir-
kain menettäminen seuraa näissä tapauksissa siitä kel-
vottomuuden tilasta, johon tuomio hänet asettaa, aivan
samalla tavalla kuin vaali- y, m. oikeuksien menettämi-
nen seuraa siitä.

Virantoimituksesta erotettavaksi tuomitaan määrä-
ajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi. Rangaistus ajaksi
menettää erotettu palkkaedut virastaan. Väärin olisi
kuitenkin ajatella, että virantoimitusero supistuu pelk-
kään tähän omaisuusoikeudelliseen pahaan, sillä rangaistu
ei menetä ainoastaan palkkaetu jaan, vaan myöskin
oikeuden rangaistusaikana toimittaa virkaansa.

Niin hyvin viraltapanoon kuin virantoimituseroon
nähden saattaa olla eri mieliä siitä, mihin oikeushyvään

1 Toista mieltä on Forsman, joka (Föreläsningar öfver straff-
rättens allmänna läror, siv. 327) pitää tätäkin viraltapanona.
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ne oikeastaan kohdistuvat. Kieltämätöntä on, että rikos-
laki erityisesti panee painoa näiden rangaistusten omai-
suusoikeudelliseen puoleen. Tämä selviää siitäkin, että jos
viraltapanoa tahi virantoimituksesta erottamista ei
voida käyttää rangaistuksina, niin ne on vaihdettava
määräsakkoihin. Viraltapanon asemesta on nimittäin
määrättävä sakkoa enintään neljätuhatta markkaa (tahi
vankeutta enintään yksi vuosi) ja virantoimituksesta erot-
tamisen sijasta sakkoa enintään kaksituhatta markkaa
(R. L. 2: 9).

35 §. Ruumiilliset lisärangaistukset.

Jos elinkautisen kuritushuonevangin rangaistuslai-
toksessa tekemä, sakolla sovittamaton rikos on törkeä,
taikka asianhaarat ovat raskauttavat, voipi tuomioistuin
koventaa hänelle päärangaistuksena tuomittavan yksi-
näishuoneen erinäisillä lisärangaistuksilla, nimittäin:

1) kovalla makuusijalla enintään kolmeksi kymme-
neksi vuorokaudeksi, taikka

2) vedellä ja leivällä enintään kahdeksi kymmeneksi
vuorokaudeksi, taikka

3) pimeällä yksinäishuoneella enintään kahdeksaksi
vuorokaudeksi, taikka

4) kahdella näistä kovennuksista taikka kaikilla yht-
aikaa.

Vaikka nämä kovennuskeinot ovat suunnilleen samat,
kuin mitkä lainsäätäjä muulloin on jättänyt vankila-
viranomaisille kurinpitorangaistuksina käytettäviksi,
on ne tässä tapauksessa, jolloin ne määrää tuomiois-
tuin, pidettävä varsinaisina lisärangaistuksina. Eri mie-
liä voidaan olla siitä, mihin oikeushyvään nämä lisä-
rangaistukset lähinnä kohdistuvat. Siihen nähden, ettei
mikään niistä ole omansa supistamaan vangin vapautta,
vaan pikemmin aikaansaamaan hänessä ruumiillista
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kärsimystä, ja huomioonottaen senkin, että vesi- ja leipä-
vankeus aina ennenkin, silloin kun sitä vielä käytettiin
päärangaistuksena, katsottiin ruumiillisiin rangaistuksiin
kuuluvaksi1, lienee oikeinta pitää näitäkin rangaistuksia
ruumiillisina.

36 §. Maastakarkoitus.

Maastakarkoitus on rangaistus, joka nykyjään on
menettänyt miltei kaiken käytännöllisen merkityksensä.
Vielä 1734 vuoden laissa oltuansa kaikkia kohtaan käy-
tettävänä päärangaistuksena on se rikoslaissa säilynyt
vain yhdestä ainoasta rikoksesta (R. L. 10: 5) ja ainoas-
taan muille kuin Suomen kansalaisille tuomittavana
lisärangaistuksena. Siihen nähden, että kansainvälisen
oikeuden mukaan kullakin valtiolla on oikeus alueeltaan
karkoittaa sille epämukavia vieraan valtion alamaisia,
vaikkeivät nämä olisikaan tehneet mitään rikosta, supis-
tuu maastakarkoituksen käytännöllinen merkitys lisä-
rangaistuksena siihen, että tuomioistuin sen avulla voi
pakottaa siihen kenties muutoin haluttomia hallinto-
viranomaisia ryhtymään tällaiseen toimenpiteeseen ulko-
maalaista rikoksentekijää kohtaan.

37 §. Varallisuusoikeudelliset lisärangaistukset.

Vanginvartija, joka joko tahallaan tahi tuottamuksel-
lisesti on päästänyt vangin karkaamaan (R. L. 16: 11),
asianajaja, joka päämiehensä vahingoksi auttaa tämän
vastapuolta, tahi saattaa päämiehensä vahinkoon, tahi

1 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 267.
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vastoin parempaa tietoansa viettelee päämiestään käy-
mään oikeutta väärästä asiasta, tahi muutoin vastoin
parempaa tietoaan ajaa väärää asiaa (R. L. 38: 2), raû -
tätien, kanavan, telegrafilaitoksen (sähkölennätinlai-
toksen) tahi majakkalaitoksen katsastaja tahi palveluk-
sessa oleva, joka joko tahallisesti tahi laiminlyömällä
virkatehtäviään tekee jonkun yleisvaarallisen rikoksen
(R. L. 40: 16), ja ravintolan isäntä tahi hoitaja, joka sal-
lii ravintolassaan uhkapeliä harjoitettavan (R. L. 43: 4),
tahi muutoin väärinkäyttää anniskeluoikeuttaan (R. L.
43: 8), voidaan muun rangaistuksen ohella julistaa vast-
edes kelpaamattomiksi tällaisiin toimiin» Epätietoista
on, onko tällainen kelpaamattomaksi julistaminen rikos-
lain mukaan katsottava varsinaiseksi rangaistukseksi.
Voidaan nimittäin täydellä syyllä epäillä, eikö tämän toi-
menpiteen varsinaisena tarkoituksena ja päätehtävänä
ole estää henkilöitä yhteiskunnalle vaaraksi uudestaan
antautumasta toimiin, joiden hoitamiseen he ovat osoit-
tautuneet sopimattomiksi* Toiselta puolen ei kuitenkaan
ole kiellettävissä, että kelvottomaksi julistaminen puh-
taan ennakkoestävän (preventiivisen) tehtävänsä ohella
vaikuttaa rangaistuksen tavoin sekä niihin, joita se lä-
hinnä koskee, että heidän ympäristöönsäkin. Kelvotto-
maksi julistamisen voi sen vuoksi sitä paremmin käsittää
rangaistukseksi, kun se semmoisenakaan ei ole sopi-
maton eikä ristiriidassa rikoslain yleisen hengen
kanssa1.

Mihin oikeushyvään nämä rangaistukset lähinnä koh-
distuvat, ei ole helppo ratkaista. Toiselta puolen ne
tuottavat taloudellista tappiota rangaistavalle. Toiselta
puolen taas kohdistuvat ainakin eräät niistä tavallaan

1 Kysymys ei ole kaikkea käytännöllistä merkitystä vailla.
Jos kelvottomaksi julistamista pitää rangaistuksena, voidaan se
esim. armahdustietä antaa anteeksi, jota tietysti ei voida, ellei se
ole mikään rangaistus.
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myöskin hänen kunniaansa1. Siihen nähden, että talou-
dellinen puoli niissä on yhteiskunnalliselta merkityk-
seltään painavampi, lienee oikeinta lukea ne varallisuus-
rangaistusten joukkoon»

Rangaistusten joukkoon lukee Forsman vielä m. m»
tavaran menetetyksi julistamisen (konfiskatsionin), löy-
täjäisten ja laillisen löytökalun osuuden menettämisen,
sekä väärään ilmiantoon tahi kunnianloukkaukseen syy-
pään velvoittamisen tuomion sanomalehtiin painatta-
miseen 2»

Mitä ensinmainittuun tulee, on Forsmankin sitä mieltä,
että se useimmissa tapauksissa on puhtaasti ennakko-
estävä toimenpide eikä rangaistus, aivan samaten kuin
esim» se esineen »käyttämättömyyteen saattaminen»,
josta R» L» 2: 17 puhuu, mutta että niissä tapauksissa
sitävastoin, joissa rikoslaki kuten esim» 16: I3»ssa ja
33: is:ssa säätää, että tavara tahi sen arvo on menetet-
tävä, tätä menettämistä on varsinaisena rangaistuksena
pidettävä» Totta on, että näissä tapauksissa ei voi olla
puhetta mistään ennakkoestävästä toimenpiteestä»Mutta
siitä, että menetetyksi julistamisella ei näissä tapauk-
sissa ole ennakkoestävää luonnetta, ei suinkaan voi eikä
saa päättää, että se olisi rangaistus» Semminkin kun
ottaa huomioon, että menetetyksi julistaminen rangais-
tuksena edustaa rikosoikeudessa jo voitettua kantaa,
toisin sanoen, että menetetyksi julistamista ei voi katsoa

1 Vrt. esim» maalaiskuntain kunnallislaki 27 p.ltä marraskuuta
i9 I7/§ 9 ja 10, sekä kaupunkien kunnallislaki samalta päivältä,
§ 10 ja 11, joiden mukaan se, joka on julistettu kelvottomaksi aja-
maan toisen asiaa, menettää oikeutensa tulla valituksi kunnan val-
tuusmieheksi samoin kuin myöskin oikeutensa ottaa osaa valtuus-
miesten vaaliin. Vrt. myös 19 p:nä elokuuta 1898 annetun hol-
houslain 5 §, 22 p:nä joulukuuta 1879 annetun terveydenhoito-
säännön 2 § ja K. A. vaivaishoidosta 17 p.ltä maaliskuuta 1879,12 §»

2 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 336—339.
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rangaistukseksi joutumatta ristiriitaan rikoslain yleisten,
rangaistusta koskevain periaatteiden kanssa, on sellainen
päätelmä hyvinkin arveluttava. Useimmissa niissä tapauk-
sissa, joissa »tavaran tahi sen arvon» menettäminen
tulee kysymykseen, on tämän toimenpiteen tarkoituksena
estää rikollista hyötymästä rikoksestaan eli, kuten tavalli-
sestisanotaan,saamastahäpeällistä voittoa (lucrumturpe).
Milloin näin ei ole asianlaita, perustuu esineen menettä-
minen välisti siihen, ettei kellään katsota olevan oikeutta
siihen ja että »kruunu» sen vuoksi on lähinnä saa-
maan sen1, ja toisinaan siihen, että on katsottu sopimat-
tomaksi, että henkilö saa edelleeen pitää jotakin, jota
hän on käyttänyt rikolliseen tarkoitukseen. Rangais-
tukseksi sitävastoin ei esineen tahi sen arvon menettä-
mistä ole rikoslain mukaan milloinkaan katsottava,
sillä mahdoton olisi, muusta puhumattakaan, selittää
esim., miksi ei tätä samaten kuin muitakin varallisuus-
rangaistuksia, varojen puutteessa, muunneta joksikin
toiseksi rangaistukseksi, tahi miksi tämä rangaistus vas-
toin kaikkia rikoslain sääntöjä tuomitaan kaikille samaan
rikokseen osallisille yhteisesti eikä kullekin erittäin.

Samasta syystä ei löytäjäisten ja löytökalu-osuuden
menettämistä eikä tuomionpainattamisvelvoitusta väärää
ilmiantoa ja kunnianloukkausta koskevissa asioissa
voida pitää minään rangaistuksina. Joka on löytökalun
tuhlannut eikä jaksa maksaa mitään siitä takaisin, saa
tosiasiallisesti pitää senkin osan siitä, joka hänen pitäisi
menettää. Häneen nähden ei tuota löytökalu-osuuden
menettämisen rangaistusta siis itse asiassa panna täy-
täntöön. Samoin on myös tuomionpainattamisvelvoituk-
sen laita. Sen, joka kykenee maksamaan painattamis-
kustannukset, täytyy ne maksaa, mutta sille ei voida
mitään, joka ei kykene. Ja jos useat yhdessä ovat teh-

1 Vrt. O. K. 16 : 19.
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neet väärän ilmiannon sekä yksi heistä maksaa tuomion-
painattamiskustannukset, niin hänen maksunsa vapaut-
taa kaikki muut heidän maksuvelvollisuudestaan. Kaik-
kea muuta siis kuin rangaistuksen tapaista!

Löytäjäiset ja laillinen osuus löytökaluun on etu,
jonka laki myöntää rehelliselle löytäjälle. Epärehellistä
löytäjää rangaistaan, ja sen lisäksi hän rangaistuksensa
ohella jää rehelliselle löytäjälle määrättyä etua vaille.
Hallitsijan armon varassa on sen vuoksi antaa anteeksi epä-
rehelliselle löytäjälle tuleva rangaistus, mutta ei sitävas-
toin velvoittaa löytökalun omistaj aa löytäjäisillä palkitse-
maan hänen epärehellisyyttänsä. Velvoitus maksamaan
kulut tuomion painattamisesta kunnianloukkaus-y. m. s.
asioissa on taas seuraus rikoksentekijän reparatsioni-
(ennalleensaattamis-) velvollisuudesta. Joka loukkaa
toisen oikeutta, on velvollinen mikäli mahdollista (ja
mikäli loukattu sitä vaatii) entiselleen palauttamaan
loukkaamansa oikeudentilan. Tuomion julkaiseminen
kunnianloukkausta ja väärää ilmiantoa koskevissa
asioissa on juuri loukatun oikeudentilan ennalleensaat-
tamiskeino, sillä sen tarkoitus on entiselleen palauttaa se
kunnioitus, jota loukattu ennen loukkausta yhteiskun-
nassa nautti ja jonka loukkaus häneltä (ainakin jossakin
määrin) riisti. Että tämä on rikoslain kanta, selviää sii-
täkin, että se on jättänyt loukatun vaatimuksesta riip-
puvaksi, onko syyllinen velvoitettava painatuskustan-
nusten suorittamiseen vai eikö.

38 §. Kunniaan kohdistuvat rangaistukset.

K i r j a l l i s u u t t a . Gross, Uber die Ehrenfolgen bei straf-
gerichtlichen Verurteilungen, 1874. Marcus, Die Ehrenstrafe, 1899.

Siihen oikeushyvään kohdistuvia rangaistuksia, jota
laki kunnian nimellä suojelee, ei nykyaikainen rikos-
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oikeus enää tunne1. Ne rangaistukset, joita tieteisopissa
tavallisesti nimitetään kunnianrangaistuksiksi, eivät kä-
sitä kunnian, vaan erinäisten täysikuntoisille kansalai-
sille kuuluvain kunniaoikeuksien riistämistä rangaista-
valta.

Kansalaisluottamuksen menettäminen on kunnian-
rangaistuksista yleisin. Rikoslaki ei tarkemmin määrit-
tele, mitä tämä rangaistus käsittää. Se sanoo vain, että
rangaistava sen kestäessä on erotettava »niistä oikeuk-
sista ja eduista, joiden nauttimiseen hyvä maine on tar-
peen, ja että hän, jos hänellä on virka tahi muu yleinen
toimi, menettää sen» (R. L. 2: 14). Konkurssisäännön
86 §:ssä määritellään kansalaisluottamuksen menettämi-
nen oikeuden menettämiseksi »pitää tahi toimittaa jul-
kista virkaa, taikka muuta yleistä toimitusta, sekä sii-
hen toista valita, kuin myöskin asiata ajaa jonkun muun
kuin itsensä tahi vaimonsa edestä oikeudessa tahi
muussa virastossa, olla holhomiehenä sekä tehdä
todistajanvala tahi muu laissa säädetty valallinen
vakuutus». Tärkeimmät oikeudet, mitkä kansalais-
luottamuksensa menettänyt henkilö kadottaa, ovat
oikeus tulla valituksi kansanedustajaksi ja oikeus ottaa
osaa edustajan vaaliin (V. J. 5 ja 6 §), oikeus esiin-
tyä toisen asiamiehenä oikeudenkäynnissä (O. K. 15: 2),
oikeus esiintyä todistajana (O. K. 17: 7), oikeus tulla vali-
tuksi kaupungissa valtuusmieheksi ja maalla kuntako-
kouksen esimieheksi, kunnan valtuusmieheksi ja kun-
nallislautakunnan jäseneksi, oikeus tulla valituksi holhous-
lautakunnan, terveydenhoitolautakunnan ja vaivais-
hoi toh alli tuksen jäseneksi sekä oikeus olla toisen holhoo-
jana, oikeus olla kruununtilan asukkaana ja oikeus har-
joittaa kauppaa tahi muuta samantapaista liikettä avo-

1 Vrt. kuitenkin mitä edellä siv. 196 on sanottu varoituk-
sesta.
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naisessa puodissa, konttorissa tahi muussa erityisessä
myyntipaikassa taikka muissa elinkeinoissa työ apulai-
sena käyttää toista kuin vaimoa tahi omia holhonalaisia
lapsia.

Kansalaisluottamuksen menettäminen tuomitaan elin-
kaudeksi, jos rikoksesta samalla tuomitaan kuoleman-
rangaistukseen tahi elinkautiseen kuritushuoneeseen,
muissa tapauksissa määräajaksi, vähintään yhdeksi ja
enintään viideksitoista vuodeksi (R. L. 2: 14, 2 mom.),
Siihen nähden, että useimmat niistä oikeuksista, jotka
kansalaisluottamuksensa menettänyt kadottaa, ovat sen-
laatuiset, ettei hän niitä kuitenkaan voisi rangaistuslaitok-
sessa ollessaan käyttää ja niiden menettäminen koko
sinä aikana siis ei tosiasiallisesti merkitse hänelle mitään,
säätää rikoslaki, että kansalaisluottamuksen menettä-
misen tulee kestää tuomiossa mainittu aika vapaus-
rangaistusaj an jälkeenkin.Toiselta puolen taas on katsottu
sopimattomaksi, että rangaistava rangaistusvankina ol-
lessaan nauttisi kansalaisluottamusta ja menettäisi sen
vasta samalla kuin hän pääsee rangaistuslaitoksesta.
Tämän välttämiseksi on määrätty, että kansalaisluotta-
muksen menettäminen alkaa heti tuomiosta. Tosiasialli-
sesti tulee rangaistava täten olemaan kansalaisluotta-
mustaan vailla pitemmän ajan kuin tuomiossa sanotaan.

Todistajaksi kelpaamattomaksi julistamisella on
rangaistuskeinona sangen vähäinen merkitys. Sitä tuo-
mitaan enintään kolmeksi vuodeksi ja käytetään kansa-
laisluottamuksen menettämisen sijasta kahdeksaatoista
vuotta nuoremmille rikoksentekijöille (R. L. 3: 2,2 mom.).

Maan palvelukseen kelvottomaksi julistamista käy-
tetään ainoastaan viraltapanon ohella ja tuomitaan
vähintään yhdeksi ja enintään viideksitoista vuodeksi.
Kun paitsi viraltapanoa on tuomittu vapausrangaistusta
määräajaksi, alkaa kelvottomuus heti ja kestää tuo-
miossa mainitun ajan vapausrangaistus ajan jälkeen (R.L.
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2: I I ) . Kelvoton maan palvelukseen merkitsee kelvot-
tomuutta virkamieheksi siinä merkityksessä kuin rikos-
laki tätä sanaa käyttää. Maan palvelukseen kelvotto-
maksi julistettu kadottaa kunnallisen vaalioikeutensa
ja vaalikelpoisuutensa1.

39 §. Kulloinkin käytettävän rangaistuksen
laatu ja määrä.

K i r j a l l i s u u t t a . Wahlberg, Das Prinzip der Individua-
lisierung in der Strafrechtspflege, 1869. Finger, Der objektive Tat-
bestand als Strafzumessungsgrund, 1888. Högel, Straffälligkeit und
Strafzumessung, 1897» Lammasch, Kriminalpolitische Studien. Der
Gerichtssaal, 1891, siv. 192.

Tuomio ei ole tuomarin yksityisen mielipiteen, vaan
yhteiskunnassa vallitsevan oikeus käsityksen ilmaus.
Yhteiskunnassa vallitsevan oikeuskäsityksen tulee sen
vuoksi olla määräävänä sekä kun on kysymys siitä, mitkä
teot yleensä ovat rangaistavat, että kun on kysymys siitä,
miten mitäkin tekoa on rangaistava. Yksityisten jäsen-
tensä suojelemiseksi mahdollista mielivaltaa vastaan
kulloinkin vallassa olevien puolelta rajoittaa yhteiskunta
oman rankaisuv alt ansa toiselta puolen siten, että mitään
tekoa ei voida rangaista, jota laki ei julista rangaistavaksi,
toiselta puolen taas siten, ettei mitään tekoa voida ran-
gaista toisin kuin laki säätää. On ollut aikoja — meillä
edustaa tätä kantaa vielä 1734 vuoden laki — jolloin
tuomittavan suojelemisessa tuomarin mielivaltaa vas-
taan mentiin niin pitkälle, että rangaistus kustakin rikok-
sesta oli laissa kerta kaikkiaan määrätty. Selvää on kui-
tenkin, että eri rikostapaukset yksityiskohdissaan niin
paljon saattavat erota toinen toisestaan, että niiden

1 Vrt. edellä siv. 203, muist. 1.
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yhtäläinen rankaiseminen ei suinkaan tyydyttäisi yleistä
oikeuskäsitystä enemmän kuin se myöskään olisi
omansa rangaistuksen erityis-estävää tarkoitusperää edis-
tämään» Nykyjään on sen vuoksi jo kaikkialla yleensä
luovuttu e h d o t t o m a s t i m ä ä r ä t y i s t ä r a n -
g a i s t u k s i s t a ja niiden sijaan ruvettu käyttä-
mään s u h t e e l l i s e s t i m ä ä r ä t t y j ä r a n -
g a i s t u k s i a . Suhteellisesti määrätyiksi sanotaan
ne rangaistusmääräykset, joissa laki vain säätää
rikoksesta seuraavan rangaistuksen ylimmän ja alim-
man rajan ja jättää tuomarin asiaksi näissä rajoissa
määrätä kulloinkin käytettävän rangaistuksen. Hävin-
neet nykyaikaisesta rikosoikeudesta ovat niinikään van-
hat sekä laatunsa että määränsä puolesta k o k o n a a n
e p ä m ä ä r ä i s e t ( a r b i t r ä ä r i s e t ) rangaistuk-
set, joita myöskin, jos kohta poikkeuksina, tavataan
vielä 1734 vuoden laissa. Sama varovaisuus, joka pakot-
taa yhteiskuntaa suojelemaan jäseniänsä kulloinkin val-
lassa olevain mielivallalta säätämällä, ettei mitään
tekoa voida rangaista, jota laki ei säädä rangaistavaksi,
pakottaa sen myöskin ainakin jollakin tavoin rajoitta-
maan ja määräämään niiden rangaistusten laadun ja
määrän, jotka kulloinkin ovat vallassaolijain käytettä-
vinä, ja siis luopumaan aivan epämääräisistä rangais-
tuksista.

Aivan epämääräisiä rangaistuksia ei Suomen rikos-
oikeus enää tunne, ja ehdottomasti määrätytkin rangais-
tukset kuuluvat meillä harvinaisiin poikkeuksiin. Itse
rikoslaissa ei ole muita ehdottomia rangaistusmääräyk-
siä kuin ne, joissa ehdoton kuolemanrangaistus tulee
kysymykseen. Erinäisissä asetuksissa sekä 1734 vuo-
den lain vielä voimassa olevissa kaarissa tavataan sitä-
vastoin sakkorangaistuskin ehdottomasti määrättynä,
milloin kerta kaikkiaan vahvistettuna, milloin taas
määräosana jostakin rahamäärästä tahi siinä muodossa,

li — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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että jokin rahamäärä on monistettava määräkerrat.
Jälkimmäisissä tapauksissa puhutaan joskus s u h t e e l -
l i s i s t a r a n g a i s t u k s i s t a (poenae relative
definitae) suhteellisesti määrättyjen rangaistusten vasta-
kohtana.

Tavallisimmat Suomen rikosoikeudessa ovat suh-
teellisesti määrätyt rangaistukset* Rangaistusuhan epä-
määräisyys saattaa olla siinä, että rangaistuksen laatu
on määrätty, mutta sen suuruudelle ainoastaan asetettu
ylin ja alin raja, joiden kehyksissä tuomari saa valita
sopivaksi katsomansa määrän, taikka siinä, että tuo-
mari saa valittavakseen useiden erilaistenkin rangais-
tusten välillä tahi että hänen harkinnastaan jätetään
riippuvaksi, onko päärangaistuksen ohella tuomittava
lisärangaistuskin vai eikö.

Rikoslaki ei pidä silmällä mitään erityistä rikos-
tapausta, vaan sen rikoslajin, sen yleisen tyypin, johon
kukin erityinen tapaus kuuluu, ja säätää rangaistuksen
sen mukaan. Tuomarin asia on sitten kunkin erikois-
tapauksen erityistä laatua silmällä pitäen määrätä, mikä
kaikista niistä monista mahdollisista rangaistuksista,
jotka laki jättää hänen käytettäväkseen, kulloinkin on
laadultaan ja määrältään sopivin. Sääntöjä, joiden mu-
kaan tämä oikean rangaistuksen valinta kulloinkin on
tapahtuva, ei rikoslaki sisällä, ja vaikea, jollei suoras-
taan mahdoton, olisikin laissa sellaisia määrätä. Mikä
toisissa olosuhteissa vaikuttaa raskauttavasti, saattaa
toisissa oloissa olla lieventävänä asianhaarana pidettävä
ja päinvastoin.1

1 Niinpä voidaan esim. rikoslain 21 luvun 2 §:n 2 momentista
päättää, että törkeä loukkaus toista kohtaan on pidettävä lieven-
tävänä asianhaarana ei vain tappoa, vaan muitakin vihastuttajaan.
kohdistuvia rikoksia (esim. kunnianloukkauksia) arvosteltaessa.
Niinikään voidaan rikoslain pesänkavaltamista koskevista säännök-
sistä päättää, että 30 : i:ssä mainitut sukulaisuus- ja muut läheiset
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Se seikka, että tekijän syyllisyyttä arvosteltaessa,
määrättäessä toisin sanoen kuinka suurta yhteiskunnan-
vastaisuutta teko hänessä todistaa ja mikä rangaistus
siis on paikallaan, tuomarin tunne-elämällä on järkeen
verraten suurempi sija ja merkitys kuin kenties missään
muussa lainkäytössä, tekee, että arvostelu usein tulee
subjektiiviseksi. Tämän välttämiseksi on tarpeen selvit-
tää itselleen ne perusteet, joihin syyllisyysarvostelu
ja rangaistuksen määrääminen perustuvat.

Jos lähtee deterministisestä käsityskannasta, että
rikoksentekijä ei ole voinut toimia toisin kuin mitä hän
on tehnyt, niin rangaistaan tekijää ei sen vuoksi, että
hän on tehnyt pahaa — sillä hänhän ei ole voinut tehdä
toisin — vaan sen vuoksi, että hän on paha. Hänen
tekemällänsä pahalla teolla on yksinomaan tuntomer-
killinen merkitys, se kun todistaa, kuinka paha hän on
ja missä määrässä hän on yhteiskunnallisen parannuksen
tarpeessa. Mitä pahempi rikoksentekijä luonteeltaan on,
sitä perinpohjaisempi täytyy hänen pakkokasvatuksensa
olla. Syyllisyys on tämän käsityskannan mukaan teossa
ilmenevä yhteiskunnanvastainen mielenlaatu. Mitä
pahempaa mielenlaatua teko siis tekijässään osoittaa, sitä
suuremman rangaistuksen on tekijä saapa. Rangaistus
määrätään toisin sanoen rikoksen symptomaattisen mer-
kityksen mukaan ja rangaistuksen erityis-estävää teh-
tävää silmällä pitäen.

Aivan vastakkaisiin tuloksiin tullaan sitävastoin, jos
lähdetään indeterministisestä käsityskannasta, ettei rikol-
lista rangaista sen vuoksi, että hän on paha, vaan sen
vuoksi, että hän on tehnyt pahaa, vaikka olisi voi-
nut olla sitä tekemättä, jos olisi tahtonut, Rikok-

suhteet on pidettävä lieventävinä asianhaaroina muitakin varal-
lisuusrikoksia arvosteltaessa, jotavastoin 21 t 2:n mainitsema suku-
laisuussuhde, jos taas on kysymys esim. pahoinpitelystä, on ras-
kauttavana asianhaarana pidettävä.
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sentekijää ei rangaista pahan luonteensa vuoksi, vaan
siitä, että hän, luonteestaan huolimatta, olisi voinut
tehdä toisin kuin on tehnyt» Mitä vaikeampi hänen
on ollut olla lakia rikkomatta, sitä pienempi on
hänen syyllisyytensä, aivan kuten päinvastoin hänen
ansionsa on sitä suurempi, kuta enemmän itsensävoitta-
mista laissa pysyminen on häneltä vaatinut» Huono-
luonteisen ihmisen on tietysti vaikeampi olla lakia rikko-
matta kun hyvän ihmisen» Huono luonne vaikuttaa
siis indeterministisen käsityskannan mukaan vähentä-
västi eikä suinkaan enentävästi ihmisen rangaista-
vaisuuteen» Mielenlaadun pahuus ei sen vuoksi tämän
käsityskannan mukaan saata olla rangaistavaisuuden
mittakaavana, sillä silloinhan tultaisiin siihen outoon
tulokseen, että kuta pahempi mies on, sitä pienemmän
rangaistuksen hän on saapa, vaan teonrangaistavaisuuden
mittakaavana on sen vaikutin eli motiivi» Kuta pahempi
teko on, sitä voimakkaampi vastamotiivi on tekijän täy-
tynyt voittaa ja sitä voimakkaampi täytyy rangais-
tuksen olla, jotta lain velvoittava, sen motiveeraava voima
säilyisi ei ainoastaan tekijään itseensä, vaan kaikkiin
muihinkin lainalaisiin nähden» Rangaistusta määrät-
täessä joutuu pääpaino täten rikoksen reaaliselle
puolelle, ja samalla rangaistuksen yleis-estävä teh-
tävä astuu etualalle sen erityis-estävän tehtävän rin-
nalle»

Yhtä mahdoton kuin muillakin käytännön aloilla on
täydellisen pesäeron tekeminen deterministisen ja in-
deterministisen ajatustavan välillä rangaistavaisuutta
arvosteltaessa» Mitä ihminen kulloinkin tekee, riippuu
toiselta puolen hänen omasta luonteestaan, toiselta
puolen ulkoapäin tulevasta vaikuttimesta» Tekoa ei
toisin sanoen koskaan riitä selittämään tekijän luonne
enempää kuin hänen motiivinsakaan yksin, vaan
ainoastaan molemmat yhdessä» Senpä vuoksi on hänen
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syyllisyytensäkin arvosteltava molempia näitä tekijöitä
silmällä pitäen,

Milloin rikos ensi sijassa näyttää lähteneen tekijän
luonteesta, silloin panemme pääpainon rangaistuksen
erityis-estävään tehtävään ja rangaistuksen määräämi-
sessä noudatamme sääntöä: kuta huonompi luonne,
sitä perusteellisempi ojennus. Siihen perustuu, että esim.
rikoksen uusija ja tavanomainen rikoksentekijä rangais-
taan ankarammin kuin satunnainen, siitä huolimatta,
että viettelys rikokseen heillä on ollut epäilemättä suu-
rempi kuin ensikertalaisella. Mitä vähemmin rikos taas
saapi selityksensä tekijän luonteesta, sitä enemmän
painoa täytyy panna sen motiiviin. Rangaistus ei silloin
ensi sijassa tarkoita rangaistavan ojentamista— jokai-
nen lakia rikkonut ei suinkaan ole ojennuksen tarpeessa
•— vaan vastamotiivin luomista lainalaisiin yleensä lain
rikkomista vastaan, ja sen määräämisperusteena tulee
silloin olemaan, kuinka vahva vastamotiivi tekijän on
täytynyt voittaa tekoa tehdessään.

Mitä suurempi paino syyllisyyttä arvosteltaessa pan-
naan ihmisen luonteelle, sitä pienemmäksi supistuu
motiivin merkitys, ja päinvastoin. Mutta kysymys on
aina vain siitä, kummalleko kulloinkin on pantava pää-
paino, eikä siitä, että toiselle enempää kuin toisellekaan
saataisiin panna yksinomainen paino. Rangaistus tähtää
aina kahtaallepäin, rangaistavaan itseensä ja yhteiskun-
taan kokonaisuudessaan. Sen määräämisperusteet on sen
vuoksi nekin haettava kahtaaltapäin, rangaistavan
omasta yksilöllisestä erikoislaadusta ja ihmisiin yleensä
vaikuttavasta motiivista.

Välisti rikoslaki ei tyydy yhteen ainoaan säännölli-
seen rangaistukseen, vaikka on kysymys yhdestä ai-
noasta rikoslajista, vaan säätää erityisiä, laissa tarkemmin
määrättyjä samaan rikoslajiin kuuluvia tapauksia var-
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ten säännöllisen rangaistuksen sijasta milloin lievemmän,
milloin taas kovemman rangaistuksen. Näissä tapauksissa
puhutaan tavallisesti r a n g a i s t u k s e n v ä h e n -
t ä m i s - j a e n e n t ä m i s p e r u s t e i s t a ( p r i -
v i l i g e e r a u s - j a k v a l i f i s e e r a u s p e r u s -
t e i s t a ) . Vähentämis- ja enentämisperusteista on
tarkalleen erotettava rangaistuksen m ä ä r ä ä m i s -
p e r u s t e e t ( l a s k e m i s - ja n o s t a m i - s p e r u s -
t e e t) eli ne perusteet, joiden nojalla tuomari rangais-
tusta määrätessään rikoslain säännöllistä tapausta var-
ten säätämissä rajoissa saattaa katsoa olevan syytä mil-
loin laskea, milloin nostaa rangaistusmäärää. Ne tapauk-
set taas, joissa rikoslaki säännöllisen rangaistuksen
rinnalla määrää toisen, lievemmän tahi ankaramman
rangaistuksen erittäin »lieventäväin» tahi »r as k au tt avain»
asianhaarain varalta, näitä asianhaaroja tarkemmin
määrittelemättä, eivät nekään käsitä rangaistuksen vä-
hentämistä tahi enentämistä. Sillä kun rikoslaki toiselta
puolen ei sisällä mitään siitä, mitä periaatteita tuomarin
tulee noudattaa rangaistuksen määräämisessä (mitkä
perusteet ovat katsottavat rangaistuksen määräämis-
perusteiksi), eikä toiselta puolen myöskään määrittele
säännöllisen tapauksen rinnalle varaamiaan erittäin lie-
ventäviä ja erittäin raskauttavia asianhaaroja, niin hä-
viää oleellinen ero rangaistuksen tavallisten määräämis-
perusteiden ja näiden erittäin varattujen asianhaarain
välillä.

40 §. Rangaistuksen vähentäminen.
K i r j a l l i s u u t t a . Goetze, Die mildernden Umstände, 1893.

H. Meyer, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, siv. 415. Finger,
Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, siv. 516.

Rangaistuksen vähentämisperusteita voidaan erot-
taa kahta eri laatua, yleiset ja erinäiset. Yleisiksi sano-
taan niitä, joiden vaikutus ulottuu kaikkiin rikoksiin,
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erinäisiksi taasen niitä, joiden vaikutus supistuu vain
johonkuhun tahi muutamiin rikoksiin.

Yleisiä rangaistuksen vähentämisperusteita ovat:
i) N u o r u u s , josta rikoslaki (3: 2) säätää: »Jos

viisitoista, vaan ei kahdeksaatoista vuotta täyttänyt
tekee rikoksen, tuomittakoon, milloin rikoksesta olisi
saattanut tulla kuolemanrangaistus taikka kuritushuo-
netta elinkaudeksi, kuritushuonetta vähintään kaksi ja
enintään kaksitoista vuotta. Muissa tapauksissa olkoon
yleistä lajia oleva rangaistus enintään kolme neljännestä
kovimmasta rangaistuksesta, mikä kutakin rangaistus-
lajia rikoksesta on säädetty, ja vähintään pienin määrä,
minkä kutakin näistä rangaistuslajeista 2 luvun mukaan
saa tuomita. Ellei rikoksesta säädetä muuta yleistä
lajia olevaa rangaistusta kuin kuritushuonetta määrä-
ajaksi, saattaa myöskin tuomita vankeutta enintään
kolme neljännestä saman, kuritushuonerangaistuksen pi-
simmästä ajasta, ei kuitenkaan enempää kuin neljä vuot-
ta ja vähintään lyhyimmän ajan, joksi vankeutta sano-
tun luvun mukaan saa tuomita.

Kansalaisluottamuksen menettämisen sijasta tuo-
mitaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi olemaan
määräaika, korkeintaan kolme vuotta, todistajaksi kel-
paamattomana.»

Rikoslain sanamuotoa haittaa tässä ilmeinen epä-
tarkkuus. Sananmukainen tulkinta voisi näet johtaa siihen
— kuten käytännössä joskus on tapahtunutkin —, että
vain se henkilö, joka silloin kun hänet tuomitaan ei ole
täyttänyt kahdeksaatoista vuotta, olisi tuomittava todis-
tajaksi kelpaamattomaksi. Tämä ei ole eikä voikaan olla
rikoslain tarkoitus, sillä silloin tulisi rangaistuksen laatu
riippumaan siitä, milloin tuomio langetetaan, siis kerras-
saan satunnaisesta seikasta, joka ei järjellisesti millään
tavoin voi vaikuttaa rangaistukseen. Oikeana on sen
vuoksi pidettävä se tulkinta, että tässä on kysymys siitä,
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kuinka vanha tuomittava oli rikosta tehdessään, eikä siitä,
kuinka vanhaksi hän kenties on ehtinyt tulla, ennen-
kuin hän joutuu tuomittavaksi rikoksestaan.

2) V ä h e n t y n y t s y y n t a k e i s u u s , jolla
tilalla on samanlainen vaikutus rangaistavaisuuteen kuin
nuoruudellakin (R. L. 3: 4)*

3) H ä t ä v a r j e l u k s e n l i i o i t t e l u , jonka
rangaistus, jollei hätä tahi vaara ole ollut niin pakottava,
ettei liioittelija ole voinut malttaa mieltään, sekin on
lievennettävä samaten kuin nuorten rikoksentekijäin
(R. L. 3: 9)-

4) P a k k o t i l a , joka, milloin se yleensä ensin-
kään vaikuttaa rangaistavaisuuteen, riippuen asianhaa-
roista aikaansaa toisinaan täydellisen rankaisematto-
muuden, toisinaan samanlaisen rangaistuksen lievennyk-
sen kuin nuoruuskin (R. L. 3: 10)»

5) Y r i t y s , jonka rangaistavaisuudesta rikoslaki
(4: l) säätää:

»Kun yritys lain mukaan on rangaistava,eikä erityistä
rangaistusta siitä ole määrätty, tuomittakoon rangais-
tus sen lainpaikan mukaan, joka säätää rangaistuksen
täytetystä rikoksesta, kuitenkin vähentämällä yleistä
lajia olevan rangaistuksen niin, kuin 3 luvun 2 §:n mukaan
vähennetään siltä, joka on täyttänyt viisitoista, vaan
ei kahdeksaatoista vuotta.

Jos täytetystä rikoksesta on säädetty kansalaisluot-
tamuksen menettäminen, tuomittakoon sellainen seuraus
yrityksestä ainoastaan sille, joka on vikapää kuritus-
huonerangaistukseen* Mitä on säädetty viraltapanosta,
kelvottomuudesta maan palvelukseen, erottamisesta vi-
ran toimituksesta, samoin kuin muistakin seurauksista,
joita laki täytetystä rikoksesta määrää, käytettäköön
myös yritystä rangaistaessa.»

6) A v u n a n t o (R. L. 5: 3), jonka rangaistavai-
suus on sama kuin yrityksenkin, jos teko saatetaan täy-
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täntöön taikka, yrityksen ja täytetyn rikoksen ollessa
saman rangaistuksen alaisina, jää yritykseen, mutta jota
muussa tapauksessa (jos rikos jää sellaiseen yritykseen,
joka on rangaistava lievemmin kuin täytetty teko) ran-
gaistaan enintään puolella siitä rangaistuksesta.

Rangaistuksen vähentämisperusteista saattavat kaksi
tahi useammat yhtyä samassa tapauksessa. Silloin tulee
kysymykseen yhtä monenkertainen rangaistuksen alen-
nus. Jos esim. hätävarjeluksen liioittelija on viisitoista,
mutta ei kahdeksaatoista vuotta täyttänyt, on rikoksesta
seuraava korkein rangaistus kahdesti alennettava kol-
meen neljännekseen, siis kaikkiaan yhdeksään kuudes-
toistaosaan säännöllisen rangaistuksen ylimmästä mää-
rästä. Jos tällainen henkilö on ollut hätävarjeluk-
sen liioittelussa avullinen avunantajana, niin tulee kol-
minkertainen alennus kysymykseen j . n. e.

Erinäisten rangaistusten vähentämisperusteiden esit-
täminen ei kuulu rikosoikeuden yleiseen osaan. Esimerk-
kinä sellaisista mainittakoon vihastuminen törkeästä
loukkauksesta tahi erinomaisesta väkivaltaisuudesta ta-
hallisessa tapossa (R. L. 21: 2, 2 mom.), perättömän lau-
suman peruuttaminen väärässä valassa (R. L. 17: 1 ja 2)
y. m.

Tavallaan rangaistuksen vähentämisperusteisiin kuu-
luviksi voidaan vihdoin lukea nekin seikat, joista puhu-
taan rikoslain 1: 5:ssä ja 3: ii:ssa, jos kohta rangaistuk-
sen vähentäminen näissä tapauksissa perustuukin koko-
naan toisenlaisiin näkökohtiin kuin edellämainituissa.

Jos rikoksesta syytetty on osaksi tahi kokonaan kär-
sinyt siitä rangaistuksen tuomion mukaan, jonka on
antanut vieraan valtion oikeus, luettakoon harkinnan
mukaan kärsitty rangaistus pois siitä rangaistuksesta, jo-
hon hänet rikoksestaan olisi Suomessa tuomittava, taikka
pidettäköön se hänen rikoksensa rangaistuksena. Kui-
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tenkin on hänet Suomessa tuomittava viralta pantavaksi,
maan palvelukseen kelvottomaksi, viran toimittamisesta
erotettavaksi tahi kansalaisluottamuksensa menettä-
neeksi, jos Suomen laki rikoksesta sen säätää (R. L. i: 5).

Jos rikoksen tehnyttä on siitä ilman hänen omaa
syytänsä kauan pidetty (tutkimus-)vankeudessa, luetta-
koon rangaistuksesta, jonka hän rikoksestaan on ansain-
nut, asianhaarojen mukaan kohtuullinen määrä pois
(R, L. 3: 11)*

Näissä tapauksissa rangaistuksen väheneminen ei
kuten edellisissä riipu seikoista, jotka vähentävät rikok-
sen rangaistavaisuutta, vaan siitä, että rangaistava jo
muuten on saanut osakseen ainakin osan sitä kärsimystä,
joka rangaistuksen on tarkoitus tuottaa hänelle, ja että
kohtuus sen vuoksi saattaa vaatia, että jo kärsittyä pahaa
vastaava osa rangaistuksesta annetaan hänelle anteeksi»
Epäiltävä on, voiko tutkimusvankeus samaten kuin ulko-
mailla kärsitty rangaistus kokonaankin korvata rikok-
sesta tuomittavan rangaistuksen. Lain sanamuoto ei
tässä ole aivan selvä. Varsinkin kun vertaa näitä lain-
paikkoja toisiinsa, tuntuu siltä, kuin lainsäätäjä olisi 3:
n:ssa tahtonut supistaa tuomarin harkintavallan ah-
taammaksi kuin 1: 5:ssä. Mutta toisen tulkinnan puo-
lella on lain tarkoitus. Jos tutkimusvankeus kerran
voi korvata rangaistusta, niin miksi rangaistus voisi
sen kautta tulla vain osaksi, mutta ei kokonansa kor-
vatuksi?' Tähän nähden, ja kun lain sanamuotokaan ei
estä sellaista tulkitsemista, lienee myöntävä vastaus
kysymykseen paremmin perusteltu. Sekä ulkomailla
kärsityn rangaistuksen että tutkimusvankeuden joh-
dosta tapahtuvasta rangaistuksen vähentämisestä on
vihdoin huomattava, että rangaistus ei näissäkään ta-
pauksissa saa vähetä alle sen pienimmän määrän, minkä
kutakin rangaistuslajia rikoslain 2 luvun mukaan saa
uomita.
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41 §. Rangaistuksen enentäminen.

K i r j a 11 i s u u 11 a. Hiickel, Der Begriff »Strafänderung»
und das St. G. B. ftir das Deutsche Reich, 1892. Zticker, Ober Krimi-
nalität, Riickfall undStrafgrund, 1907. Härtwig, Das geltende Deut-
sche gemeine Riickfallsrecht, 1901.

Sanan varsinaisessa merkityksessä yleisiä (kaikkiin
rikoksiin ulottuvia) rangaistuksen enentämisperusteita
ei rikoslaki tunne* Tavanomaisuus, ammattimaisuus
(R, L. 32: 3 ja 38:10), julkisuus (R. L. 27: 1—3), aseelli-
suus (R. L. 28: 2), yhteenliittäytyminen (R. L..28: 2 ja
31: 2) ynnä monet muut seikat vaikuttavat enentävästi
milloin minkin rikoksen rangaistukseen, mutta millä-
kään niistä ei ole sitä vaikutusta kaikkiin rikoksiin.
Rangaistuksen enentämisperus teiden esittäminen ei sen
vuoksi oikeastaan kuulu rikosoikeuden yleiseen osaan.
Siihen nähden, että rikoslakikin yleisessä osassaan käsit-
telee uusimista ja että uusimisen rangaistusta-enentävä
vaikutus todella ulottuu melkoiseen joukkoon eri rikok-
sia, käsitellään sitä kuitenkin tässä.

Jotakuinkin yksimielisiä ollaan tätä nykyä kaikkialla
siitä, että yhteiskuntaa muihin rikoksentekijöihin ver-
raten uhkaa tavallista suurempi vaara niiden puolelta,
jotka, kärsittyään rangaistuksen tahi ainakin tultuansa
jostakin rikoksesta rangaistukseen tuomituiksi, uudestaan
rikkovat, ja että jokin erityinen (säännöllisestä rangais-
tuksesta poikkeava) rangaistus sen vuoksi on paikal-
laan rikoksenuusijaa kohtaan. Sitävastoin vallitsee vielä
mitä kirjavin mielipiteiden moninaisuus sekä siitä, mil-
lainen tämän erityisen rangaistuksen tulee olla, että
varsinkin siitä, milloin erityistä rangaistusta on käy-
tettävä. Niinpä uusiminen edellyttää toisissa maissa
vain, että rikollinen ennen on tuomittu jostakin rikok-
sesta, kun toinen rikos tehdään. Toisissa sitävastoin
vaaditaan, että hän on kärsinyt osaksi, ja taas toisissa,
että hän on loppuunkärsinyt edellisestä rikoksesta saa-
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mansa rangaistuksen» Useimmat rikoslait ulottavat
uusimisen rangaistusta-enentävän vaikutuksen vain mää-
rättyihin rikoksiin ja vaativat vielä sen lisäksi, että uu-
den rikoksen tulee olla joko sama tahi samankaltainen
kuin edellinen (recidive speciale). Toiset ulottavat sen
kaikkiin rikoksiin eivätkä vaadi yhtäläisyyttä aikaisem-
man ja myöhäisemmän rikoksen välillä (recidive generale).
Ja näiden kahden pääsuunnan välillä on vielä monia eri
välimuotoja, jotka lähenevät milloin toista, milloin
toista niistä.

Suomen rikoslain mukaan edellyttää uusiminen aina
yhtäläisyyttä tahi ainakin samankaltaisuutta aikaisem-
man ja myöhemmän rikoksen välillä ja vaikuttaa enen-
tävästi ainoastaan muutamien, laissa erityisesti mainit-
tujen rikosten rangaistukseen. Lukuunottamatta paria
vähäpätöisempää politiarikkomusta (R. L. 42: 6 sekä
43: 4 ja 8) ovat nämä rikokset kaikki varallisuusetua
tavoittavia rikoksia (R. L. 28: 4—6, 31: 5—6, 32: 2>
33: 1 ja 38: li)1 . Tärkeimmät niistä ovat varkaus, näpis-
täminen, ryöstö, kiristäminen, murto ja varastetun tava-
ran kätkeminen. Millaista yhtäläisyyttä rikosten välillä
uusiminen edellyttää, on mahdoton määritellä, sillä
mitään johtavaa periaatetta tässä suhteessa hakee tur-
haan rikoslain säännöksistä. Joka esim. kärsittyään
rangaistuksen varkaudesta, murrosta, ryöstöstä tahi
kiristämisestä uudelleen tekee varkauden tahi murron,
häntä rangaistaan toiskertaisesta rikoksesta, jotavas-
toin toiskertainen ryöstö ja toiskertainen kiristäminen
edellyttää ryöstöstä tahi kiristämisestä (ei siis varkau-

1 Paitsi itse rikoslaissa tavataan uusiminen rangaistuksen enen-
tämisperusteena erinäisissä muissakin asetuksissa, kuten esim.
K. A. paloviinan valmistamisesta ja tislaamisesta 9 p:ltä kesäkuuta
1892 ja K. A. paloviinan ja muiden poltettujen tahi tislattujen väki-
viinajuomain myymisestä, kuljetuksesta ja varastossa pitämisestä
samalta päivältä y. m.
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desta tahi murrosta) kärsittyä rangaistusta. Jos joku
taas kärsittyään rangaistuksen varkaudesta, näpistä-
misestä, murrosta, ryöstöstä tahi kiristämisestä kätkee
varastettua tavaraa, katsotaan tätä toiskertaiseksi rikok-
seksi, jotavastoin teot ovat ensikertaisina pidettävät,
jos ne tehdään päinvastaisessa järjestyksessä ja joku
siis kärsittyään rangaistuksen varastetun tavaran kätke-
misestä tekee varkauden, näpistämisen, murron, ryöstön
tahi kiristämisen.

Uusiminen edellyttää, että rikollinen ennen uusimista
on täydelleen kärsinyt sen kuritushuone-, vankeus- tahi
sakkorangaistuksen, johon Suomen oikeus on hänet edel-
lisestä teosta tuominnut. Edellinen tahi jälkimmäinen
teko tahi kumpikin saattaa olla rangaistavaa yritystä
tahi osallisuutta (R. L. 6: i).

Määräys, että edellisen rangaistuksen pitää olla Suo-
men oikeuden tuomitsema, on sopusoinnussa sen kan-
nan kanssa, jolle rikoslaki yleensä on asettunut ulko-
maisiin rangaistus tuomioihin nähden1. Kun kerran tuo-
marin harkinnasta on jätetty riippuvaksi (R. L. i: 5),
minkä verran se seikka vaikuttaa rikoksesta seuraavaan
rangaistukseen, että rangaistava jo on kärsinyt siitä ran-
gaistuksen tuomion mukaan, jonka on antanut vieraan val-
tion oikeus, niin on kylläkin johdonmukaista, että vieraan
oikeuden antamaa tuomiota ei myöskään, kun on kysy-
mys uusimisesta, pidetä kotimaisen oikeuden tuomion
veroisena. Eri asia on, että tällainen määräys saa var-
sinkin ammattimaisia rikoksentekijöitä, jotka ovat jos-
sakin joutuneet kiinni, jatkamaan ammattiaan toisessa
maassa ja johtaa siten rikoksentekijäin vaihtoon varsin-
kin naapurimaiden kesken, mikä rikospoliittiselta kan-
nalta on kaikkea muuta kuin tyydyttävää. Jos joku sitä-
vastoin vanhemman lain mukaan on kärsinyt yleistä

1 Vrt. edellä siv. 217.
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lajia olevan rangaistuksen sellaisesta rikoksesta, josta
rikoslain mukaan uusittaessa seuraa isompi rangaistus,
niin häntä on rangaistava uusimisesta, jos hän uudestaan
tekee samanlaisen rikoksen (R. L. V. p. A. 7 §)•

Erimielisyyttä on olemassa siitä, milloin edellinen
rangaistus on katsottava loppuunkärsityksi. Erittäin-
kin on lausuttu eri mielipiteitä siitä tapauksesta, että
osa edellisestä rangaistuksesta armoteitse on annettu
anteeksi» Forsman on sitä mieltä, että uusiminen ei voi
tulla kysymykseen sellaisissa oloissa,koska edellinen ran-
gaistus silloin ei ole täydelleen kärsitty»1 Jos yksinomaan
pidetään kiinni lain sanoista, niin tällaiselta johtopäätök-
seltä ei voida kieltää oikeutusta» Mutta huomattava on,
että sananmukainen tulkinta tässä johtaa tuloksiin, jotka
Forsman itsekin tunnustaa mahdottomiksi. Rikoslaissa
ei nimittäin puhuta täydelleen kärsitystä rangaistuk-
sesta ainoastaan 6: i:ssä, vaan samat sanat tavataan
myöskin 7: io:ssä. Jos siis sitä, joka armoteitse saatuaan
anteeksi osan esim. varkaudesta hänelle tuomittua ran-
gaistusta uudestaan varastaa, ei voida rangaista toisker-
taisesta varkaudesta, sen vuoksi että edellinen rangaistus
ei ole täydelleen kärsitty, niin tämä tapaus on katsottava
sellaiseksi rikosten yhtymiseksi, josta rikoslain 7: io:ssä
puhutaan. Tätä johtopäätöstä ei Forsman tosin tee,
vaan hän tahtoo, että myöhempää rikosta on käsiteltävä
aivan riippumatta edellisestä. Puhumattakaan siitä,
että on vaikea ymmärtää, miksi paremmin voi vapautua
rikoslain 7: iotssä kuin 6: i:ssä käytetyistä sanoista, on
ennen kaikkea huomattava, että myöhemmän rikoksen
edellisestä kerrassaan riippumaton arvostelu tuskin se-
kään olisi omansa yleistä oikeuskäsitystä tyydyttämään.
Sitä, joka esim. vankilaviranomaisten erehdyksen johdosta

1 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 476.
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on päässyt täydelleen kärsimästä edellistä rangaistus-
tansa, ei voitaisi tuomita uusimisesta, ja samoin olisi sen
laita, joka on saanut armon. Armon vaikutus tulisi täten
ulottumaan vastaisiinkin rikoksiin, ja viranomaisten ereh-
dys saattaisi liian aikaisin irtipäästetylle olla hyvinkin
tuntuvaksi eduksi, jos hän vastakin rikkoisi. Toiselta
puolen on yhtä ilmeistä, että rangaistusta ei voida pitää
täydelleen kärsittynä heti kun armahdettu tahi erehdyk-
sestä ennen aikojaan irtipäästetty lähtee vankilasta,
sillä silloin saattaisi armo ja vankilaviranomaisen ereh-
dys olla armahdetulle ja irtipäästetylle haitaksi, jos
nämä rikkoisivat uudelleen, mikä ei myöskään saattane
olla lain tarkoitus. Joka esim. heti armon saatuaan tekisi
uuden varkauden, olisi uusimisesta rangaistava, jotavas-
toin hänen rikoksensa, jollei hän olisi saanut armoa edel-
lisestä, olisi ollut rikoslain 7: io:n mukaan ja siis paljoa
lievemmin tuomittava. Täydelleen kärsittynä on vapaus-
rangaistus sen vuoksi pidettävä, kun tuomiossa mainittu
rangaistus ai k a on kulunut loppuun (katsomatta siihen,
onko rangaistava armon, vankila viranomaisten erehdyk-
sen tahi jonkun muun syyn johdosta vapautunut ennen
rangaistusajan loppua), ja muut rangaistukset taas heti
kun armo on annettu1.

Jos edellinen teko tehtiin ennen kuin rikollinen oli
täyttänyt kahdeksantoista vuotta, tahi jos ennen uusi-
mista kymmenen vuotta on kulunut siitä, jolloin rikol-

1 Kun on kysymys rikoksen uusimisesta, on edellisestä rikoksesta
annetun tuomion sisällys eikä asian tosiasiallinen meno muissakin
suhteissa määräävä. Jos esim. joku varastaa kärsittyään täydelleen
hänelle kavaltamisesta tuomitun rangaistuksen, niin häntä on
rangaistava ensikertaisesta varkaudesta, vaikka silloin näytettäi-
siinkin, että edellinen rikos tosiasiallisesti on ollut varkautta. Jos
päinvastoin taas joku on kärsinyt rangaistuksen varkaudesta ja
sitten esim. tekee murron, niin häntä on rangaistava toiskertaisesta
murrosta, vaikkapa toteennäytettävissä olisikin, että edellinen teko
tosiasiallisesti on käsittänyt kavaltamista.
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linen edellisestä teostaan on kärsinyt loppuun yleistä
lajia olevan rangaistuksen, niin uusiminen ei tuota enen-
nettyä rangaistusta (R. L. 6: 3).

42 §. Rangaistuksen muuntaminen.

Rangaistuksen muuntaminen käsittää rikoksesta ta-
vallisesti seuraavan rangaistuksen vaihtamisen ankaruu-
deltaan samanarvoiseen (yhtä kovaa kärsimystä tuotta-
vaan) rangaistukseen. Aihe rangaistuksen muuntami-
seen ei siis ole mikään teon rangaistavaisuuden erilaa-
tuisuus, vaan se seikka, että tavallisen rangaistuksen
täytäntöönpano joko oikeudellisista tai tosiasiallisista
syistä ei käy semmoisenaan päinsä *•

Tärkein rangaistuksen muuntamistapaus on se, että
sakkoon tuomittu, jolla ei ole varoja sitä täysin mak-
saa, pidetään sen sijaan vankeudessa. Neljän päivän
vankeus vastaa enintään kahdenkymmenen markan
sakkoa. Joka täydeltä viideltä markalta, minkä sakko
nousee siitä ylemmäksi sataan markkaan asti, ja joka
täydeltä kymmeneltä markalta, minkä se nousee sadasta
markasta, lisätään rangaistukseen yhden päivän vankeus,
kuitenkin siten, että vankeusaikaa ei missään tapauksessa
saa määrätä yhdeksääkymmentä päivää pitemmäksi
(R. L. 2: 5). Että vankeudella muunnosrangaistuksena
on tavallisesta vankeudesta eriävä luonne, on jo ennen
mainittu.

1 Jos tuomari nojautuen rikoslain 3 : 2:een tuomitsee nuoren
rikoksentekijän vankeuteen rikoksesta, josta laki ei säädä muuta
rangaistusta kuin kuritushuonetta määräajaksi, niin tämä ran-
gaistusten vaihto ei käsitä rangaistuksen muuntamista, vaikkakin
rangaistuspakko vaihdetuissa rangaistuksissa saattaa olla sama,
sillä vaihto perustuu tässä teon rangaistavaisuuden erilaatuisuu-
teen.
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Vähempi käytännöllinen merkitys on sillä rangais-
tuksen muuntamisella, josta rikoslain 2: g:ssä puhutaan.
Jos se, joka virkarikoksesta on vikapää viraltapanta-
vaksi tahi virantoimituksesta erotettavaksi, on saanut
eron virastaan taikka ei ole virassaan vakinainen, on
viraltapanon sijasta tuomittava sakkoa enintään neljä-
tuhatta markkaa tahi vankeutta enintään yksi vuosi
ja virantoimituksesta erottamisen sijasta sakkoa enin-
tään kaksituhatta markkaa.

Edelleen tulee rangaistuksen muuntaminen kysy-
mykseen rikosten yhtyessä *• Rikoslaki vaatii, että ran-
gaistuksen aina tulee olla yhtenäinen, ja määrää sen-
vuoksi, että jos joku, joko saman tahi useampien eri tuo-
mioistuinten tuomion mukaan, joutuu vikapääksi usei-
hin rangaistuksiin, niin kaikki nämä rangaistukset on
yhdistettävä yhdeksi ainoaksi. Yhdistämisen mahdol-
liseksi tekemiseksi on erilaiset rangaistukset sitä ennen
tehtävä keskenänsä samanlajisiksi siten, että lievem-
mänlajiset muunnetaan kovimmanlajisiksi. Jos joku
rangaistuksista on kuritushuonetta, on muut siis muun-
nettava siksi, jos taas ei mikään rangaistuksista ole ko-
vemmanlajista kuin vankeus, niin tehdään kaikista ran-
gaistuksista vankeutta. Sakot on ensin muunnettava
vankeudeksi samalla tavoin kuin muuntaminen tapah-
tuu silloin, kun sakotetulta puuttuu varoja sakon mak-
samiseen. Vankeus taas muunnetaan kuritushuoneeksi
siten, että neljännnes rangaistus ajasta luetaan pois. Jos
siten syntyy päivän osia, on ne jätettävä pois rangaistuk-
sesta (R. L. 7: 5, 2 mom.).

Paitsi rangaistuksia yhdistettäessä voipi rangaistus
rikosten yhtyessä tulla muunnettavaksi silloinkin,
kun ainoastaan yksi ainoa yleistä lajia oleva rangaistus
on tuomittava useista samalla teolla tehdyistä rikoksista.

1 Vrt. edempänä siv. 233.

15 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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Jos nimittäin silloin käytettävässä ankarimmassa lain-
paikassa ei ole määrätty kuritushuonetta, mutta toisessa
tekoon myöskin sovellutettavassa lainpaikassa määrä-
tään sitä, on ankarimman lainp ai k an mukaan tuomittava
rangaistus muunnettava kuritushuoneeksi ja tämä teh-
dään silloin samalla tavoin kuin rangaistuksia yhdis-
tettäessäkin (R. L. 7: i, 2 mom.) *•

43 §. Miten rangaistus määrätään rikoksien
yhtyessä.

K i r j a l l i s u u t t a . 1 v. Buri, Einheit und Mehrheit der Ver-
brechen, 1879. Habermaas, Die ideale Konkurrenz der Delikte, 1882,
Loewenstein, Die Verbrechenskonkurrenz nach dem R. St. G. B.,
1883. Köhler, Die Grenzlinien zwischen Idealkonkurrenz und
Gesetzeskonkurrenz, 1900. Höpfner, Einheit und Mehrheit der Ver-
brechen, 1901. Wachenfeld, Theorie der Verbrechenskonkurrenz
1893. Rathenau, Zur Lehre vom fortgesetzten Verbrechen, 1896.
Prager, Zur Lehre von fortgesetzten Verbrechen, 1896. Bocksham-
mer, Uber die Anvvendung des Grundsatzes ne bis in idem auf dem
Gebiet des fortgesetzten und Kollektivdelikts, 1896. v. Lilienthal,
Beiträge zur Lehre von den Kollektivdelikten, 1879. Merkel, Zur
Lehre vom fortgesetzten Verbrechen, 1864. — Ennen kaikkia Finger,
Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, siv. 365—379.

Rikosten yhtymisestä puhutaan silloin, kun tuomio-
istuimen käsiteltävänä on useampia saman henkilön teke-
miä rikoksia, jotka kaikki ovat tehdyt ennen kuin mikään
niistä on tullut tuomituksi, tahi joista joku tahi jotkut
jo ovat tulleet tuomituiksi, mutta tuomittu rangaistus
ei vielä ole täydelleen kärsitty, kun toiset niistä tehdään 2.
Tällaisissa tapauksissa voidaan ajatella pääasiassa kol-

1 Vrt. edempänä siv. 231.
2 Suomen rikoslaki poikkeaa siinä suhteessa useampain muiden

maiden rikoslaeista, että se rikosten yhtymiseksi lukee nekin
tapaukset, joissa toinen rikos tehdään sen jälkeen, kuin tuomio toi-
sesta jo on annettu.
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mea erilaista menettelytapaa lainsäätäjän puolelta. Laki
saattaa säätää, että kustakin rikoksesta on määrättävä
eri rangaistuksensa ja että nämä rangaistukset (joko
semmoisinaan tahi keskenään samanlaisiksi muunnet-
tuina) täysin määrin on pantava täytäntöön ( a b s o -
l u u t t i n e n k u m u l a t s i o n i p e r i a a t e eli
e h d o t o n l i s ä ä m i s p e r i a a t e ) , Tällä kan-
nalla on vielä 1734 vuoden laki, joka roomalaisen oikeu-
den tavoin piti kiinni säännöstä qvot delicta tot poenae
(niin monta rangaistusta kuin on rikostakin). Selvää on,
että vaikka laki yleensä asettuisikin tälle kannalle, kaik-
kia rangaistuksia ei voida panna täytäntöön rinnakkain.
Kuolemanrangaistus esim. tekee pakostakin muiden
rangaistusten täytäntöönpanon mahdottomaksi, ja mah-
doton on niinikään elinkautisen vapausrangaistuksen
ohella panna määräaikaista vapausrangaistusta täytän-
töön. Rangaistusten keskinäinen inkompatibiliteetti
(suvaitsemattomuus) pakottaa lainsäätäjää ainakin muu-
tamissa tapauksissa luopumaan lisäämisperiaatteesta.
Nykyaikaiset rikoslait, niiden joukossa myös Suomen
rikoslaki, ovat kuitenkin paljoa suuremmassa määrin, kuin
mihin rangaistusten keskinäinen suvaitsemattomuus olisi
pakottanut, luopuneet ehdottomasta rangaistusten toi-
siinsa lisäämisestä. Sääntönä voidaan nimittäin kaik-
kialla pitää, että rikosten yhtyminen, rangaistusten täy-
täntöönpanomahdollisuuteen katsomatta, vaikuttaa itse
rangaistusmäärään milloin siten, että rangaistusta muuta-
mista tahi kaikista rikoksista vähennetään ( l i e v e n -
n e t t y l i s ä ä m i s p e r i a a t e ) , tahi siten, että
rangaistus pienemmistä rikoksista sisällytetään suurem-
mista tahi suurimmasta rikoksesta säädettyyn rangais-
tukseen ( a b s o r p t s i o n i - eli s u l k e u m i s -
p e r i a a t e ) .

Mihin rangaistuksen väheneminen rikosten yhtyessä
perustuu, on kysymys, josta on lausuttu eriäviä mieli-
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piteitä* Yleisimpänä voitaneen pitää sitä ajatusta, että
rangaistuksen kovuus, se kärsimys, minkä rangaistus saapi
aikaan, ei lisäänny samassa suhteessa kuin rangaistus-
aika pitenee, vaan nopeammin, ja että siis esim. viisi
vuotta yhtämittaista kuritushuonetta on rangaistavalle
paljoa tuntuvampi paha kuin ensin kolmen ja jonkun
väliajan kuluttua sitten kahden vuoden kuritushuone-
rangaistus x. Jollei rangaistusta jollakin tavoin vähen-
nettäisi, tulisi rikollinen sen vuoksi rikosten yhtyessä
tosiasiallisesti kärsimään ankaramman rangaistuksen,
kuin jos häntä rangaistaisiin kustakin rikoksesta erit-
täin.

Ilmeistä on kuitenkin, että tämä, niin oikein kuin
se itsessään saattaakin olla, ei aina riitä selittämään
rangaistusten vähennystä rikosten yhtyessä. Sillä jos joku
yhdestä tahi useammasta rikoksesta tuomittuna saadaan
syypääksi siihen, että hän ennen kuin siihen rangaistuk-
seen tuomittiin on tehnyt toisen rikoksen, niin vähenee
hänelle tästä rikoksesta tuleva rangaistus samaten
kuin muulloinkin rikosten yhtyessä, vaikkapa rangaistus
edellisistä rikoksista jo saattaa olla loppuun kärsitty
ja uusi rangaistus ei siis tule olemaan vanhan rangais-
tuksen yhtämittaisena jatkona (R. L. 7: 9). Oikeam-
pana on sen vuoksi pidettävä sitä selitystä rangaistusten
vähentämisestä, että rikoksentekijän syyllisyys ei enene
samassa suhteessa kuin hänen tekemäinsä rikosten luku-
määrä ja että rangaistuksen yleis-estävä tarkoitusperä ei
sen vuoksi enemmän kuin erityis-estäväkään vaadi,
että yhteinen rangaistus useista rikoksista on ankaruudel-
taan sama kuin kustakin näistä rikoksista erikseen tule-

1 Se seikka, että rikosten yhtyminen Suomen rikoslain mukaan
tuottaa vain vapaus-, mutta ei sakkorangaistusten vähennystä, viit-
taa siihen, että tämä ajatus on ollut sen laatijoita johtamassa, sillä
vapausrangaistuksiin nähden voidaan sääntöä todella pitää oi-
keana.
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vat rangaistukset yhteenlaskettuina K Toiselta puolen
taas on yhtä ilmeistä, että useampain rikosten teke-
minen, semminkin jos nämä rikokset ovat keskenään
erilaiset, tavallisesti osoittaa tekijässä suurempaa rikolli-
suutta ja sen vuoksi myös vaatii tehokkaampaa vasta-
vaikutusta yhteiskunnan puolelta kuin yhden ainoan
rikoksen tekeminen» Sitä paitsi on vielä huomattava,
että jollei sääntönä rikosten yhtyessä olisi, että kukin
rikos vaikuttaa osaltaan lisäävästi yhteiseen rangaistuk-
seen, niin tämä tietäisi, että joka kerran on rikoksen teh-
nyt, voisi rankaisematta tämän rikoksensa lisäksi tehdä
muitakin joko samantapaisia tahi ainakin lievempiä
rikoksia, koska se rangaistus, joka tulisi hänen osalleen,
ei lisääntyisi näiden uusien rikosten johdosta. Sääntönä
on sen vuoksi, että rikosten yhtyessä toiselta puolen
niistä yhteisesti tuleva rangaistus on pienempi kuin
niistä kustakin erikseen seuraavat rangaistukset yhteen-
laskettuina, mutta toiselta puolen myöskin, että kukin
rikos vaikuttaa lisäävästi tuohon yhteiseen rangaistuk-
seen.

Miten yhteinen rangaistus on määrättävä, tekee rikos-
laki riippuvaksi siitä, ovatko rikokset tehdyt yhdellä
ainoalla teolla ( i d e a a l i n e n k o n k u r e n s s i eli
y k s i t e k o i n e n r i k o s t e n y h t y m i n e n )
vai useilla eri teoilla ( r e a a l i n e n k o n k u r e n s s i
e l i m o n i t e k o i n e n r i k o s t e n y h t y m i n e n ) .

Yksi ainoa teko voi loukata useampia eri oikeushyviä
ja siten aikaansaada useampia oikeudenloukkauksia.
Naimisissa oleva isä, joka väkisin makaa tyttärensä, rik-
koo tällä yhdellä teollaan rikoslain 19: 1, 20: 1 ja 25: 4
vastaan. Jos tytär ei vielä ole täyttänyt kahtatoista
vuotta, käsittää isän teko vielä lisäksi rikoksen 20: 7

1 Siitä, että joku on tehnyt esim. kaksi tappoa, ei lainkaan voida
päättää, että hän on kahta vertaa pahempi kuin se, joka on vain
yhden tapon tehnyt.



230

vastaan. Kaikki nämä lainpaikat voidaan sen vuoksi
osittain sovelluttaa isän rikokseen, mutta mikään näistä
ei vastaa sitä täysin. Toinen pitää silmällä toista, toinen
toista puolta siitä, mutta mikään niistä ei pidä silmällä
sen kaikkia oikeudellisesti oleellisia puolia. Tässä esi-
merkissä ovat oikeudenloukkaukset keskenään erilai-
set ( e r i l a i n e n r i k o s t e n y h t y m i n e n ) . Mutta
saattaa myös ajatella ne keskenään samanlaisiksi. Yksi
revolverini au k aus esim. saattaa tappaa useampia ja yksi
sana saattaa loukata useita henkilöitä ( y h t ä l ä i n e n
r i k o s t e n y h t y m i n e n ) . Tällöinkin on yhdellä
teolla aikaansaatu useita rikoksia.

Useita yhdellä teolla tehtyjä rikoksia tuomittaessa
on sen lainpaikan mukaan, joka tekoon sovellutettavista
on ankarin, tuomittava yksi ainoa yleistä laatua oleva
rangaistus, mutta se seikka, että sama teko käsittää
useita rikoksia, pidettävä raskauttavana (R. L. 7: 1).

Ankarin lainpaikka on se, joka uhkaa (in abstracto)
suurimman rangaistuksen. Lainpaikan ankarammuus
tahi lievemmyys on toisin sanoen arvosteltava sen sal-
liman korkeimman eikä sen lievimmän rangaistuksen
mukaan. Sen vuoksi on lainpaikka, joka säätää esim.
kuritushuonetta kuudesta kuukaudesta kuuteen vuoteen,
pidettävä ankarampana kuin lainpaikka, joka säätää
kuritushuonetta kahdesta neljään vuoteen. Rangaistuk-
sia toisiinsa verrattaessa on huomioonotettava niiden
sekä laatu että määrä. Eri rangaistuslajien ankaram-
muus tahi lievemmyys toisiinsa verrattuina ilmenee siitä
järjestyksestä, jossa rikoslaki ne luettelee 2 luvun 1 §:ssä:
kuolemanrangaistus, kuritushuone, vankeus ja sakko.
Ankarampaa lainpaikk aa kuin kuolemanrangaistuksen sal-
livaa ei siis voi olla. Sitävastoin lainpaikka, joka sallii
kuritushuoneen käyttämisen, ei suinkaan aina ole anka-
rampi kuin vain vankeutta salliva. Neljän vuoden vankeus
vastaa nimittäin kolmen vuoden kuritushuonetta, ja
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vankeusrangaistus on siis pidettävä kuritushuonetta
ankarampana, jos vankeusrangaistuksen aika on enem-
män kuin kolmannen osan kuritushuonerangaistusaikaa
pitempi. Vankeusrangaistuksen ei myöskään aina tar-
vitse olla sakkoa ankarampi.

Ankarimman lainpaikan käyttäminen tarkoittaa, että
rangaistus on määrättävä tämän lainpaikan mukaan,
mutta ei suinkaan sitä, että rikollinen olisi tuomittava

'syypääksi ainoastaan ankarimman lainpaikan määritte-
lemään rikokseen. Päinvastoin tulee tuomion nimen-
omaan aina sisältää, mihin kaikkiin rikoksiin tekijä teol-
laan on tehnyt itsensä syypääksi, ja rangaistus on tuo-
mittava kaikista näistä rikoksista yhteisesti1. Seuraus
siitä, että rangaistus on tuomittava kaikista rikoksista
yhteisesti, on, että se ei saa aleta mistään näistä rikok-
sista erikseen säädettyä vähintä rangaistusta alemmaksi,
vaikka ankarimman lainpaikan säätämä vähin rangais-
tus olisikin tekoon sovellutettavain muiden lainpaikkain
vähintä rangaistusta pienempi2. Jos ankarimmassa lain-
paikassa on säädettynä vankeutta yksinään tahi sakon
ohella, mutta toisessa, lievemmässä lainpaikassa kuritus-
huonetta, on vankeusrangaistus muunnettava kuritus-
huoneeksi, paitsi jos viimeksimainitussa lainpaikassa
myöskin on lievemmänlajista rangaistusta säädettynä ja
tuomari harkitsee siihen tuomittavaksi (R. L. 7: 1).

1 Tämä seikka ei ole käytännöllistä merkitystä vailla, sillä vastai-
suudessa esim. uusittaessa tuomittava rangaistus saattaa riippua siitä.

2 Vastakkainen mielipide, jota täytynee pitää tieteisopissa val-
litsevana, johtaa siihen, että useampain rikosten tekeminen koven-
tamisen sijasta päinvastoin saattaa lieventää rangaistusta. Että
tämä on lain tarkoitusta vastaan, ilmenee siitäkin, että ankarim-
man lainpaikan säätämä vankeus ehdottomasti on muunnettava
kuritushuoneeksi, jos lievempi lainpaikka säätää yksinomaan tätä
rangaistusta (R. L. 7:1). Se seikka, että teko käsittää useita rikok-
sia, ei siis saa johtaa siihen, että tekijän osaksi tulee lajiltaankaan
lievempi rangaistus, kuin minkä hän muutoin voisi saada.
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Yksitekoisesta rikosten yhtymisestä on erotettava
ne tapaukset, joissa teko aikaansaa vain yhden oikeu-
denloukkauksen ja siis käsittää vain yhden rikoksen,
mutta tekoon siitä huolimatta ainakin näennäisesti voi-
daan sovelluttaa useita eri lainpaikkoja ( l a i n k o n -
k u r e n s s i ) . Näissä tapauksissa on syyllinen aina
tuomittava vain yhdestä rikoksesta eikä suinkaan anka-
rimman, vaan sen lainpaikan mukaan, joka parhaiten
vastaa kaikkea sitä, mitä hänen teossaan on oikeudel-
lisesti oleellista» Useampien lainpaikkain sovellutetta-
vuus samaan rikokseen saattaa johtua useista eri syistä*
Milloin käsittää toinen lainpaikka vain erityisen, yksi-
tyiskohtaisemmin määritellyn lajin toisen lainpaikan
käsittämiä yleisemmin määriteltyjä tekoja. Väärän
rahan kaupitteleminen esim, käsittää erityisen lajin
petosta. Kun näin on asian laita, on aina yksityis-
kohtaisempaa lakia tuomiossa käytettävä ( l e x s p e-
c i a l i s d e r o g a t l e g i g e n e r a l i). Milloin
taas sisältyy toisen lainpaikan käsittämä rikos erityisenä
osana toisen lainpaikan käsittämään rikokseen (n. s.
y h d i s t e t t y y n r i k o k s e e n ) , kuten esim. vapau-
den loukkaus sisältyy ryöstöön tahi vahingonteko mur-
toon. Tällöinkin on tekoa yksityiskohtaisemmin vas-
taavaa lakia käytettävä. Tavallisin syy lainkonkurens-
siin on eri lainpaikkain keskinäinen subsidiaarisuus,
toissijaisuus, t. s. se seikka, että toinen laki on tarkoitettu
käytettäväksi vain mikäli toista ei voida käyttää. Itses-
tään selvää on, että enssijaista lakia aina on ensi kädessä
käytettävä ( l e x p r i m a r i a d e r o g a t l e g i s u b -
s i d i a r i a e ) . Lain toissijaisuus on välisti nimen-
omaan itse laissa julkilausuttu (esim. R. L. 35: i). Toi-
sinaan se taas seuraa loogillisena johtopäätöksenä lain
muista säännöksistä. Niinpä ovat esim. lain säännökset
avunannosta ja yllytyksestä toissijaiset verrattuina itse
tekijää koskeviin säännöksiin ja lain säännökset avun-
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annosta toissijaiset verrattuina sen yllytystä koskeviin
säännöksiin. Niinikään on yrityksen ja valmistelun ran-
gaistavaisuus toissijainen täytetyn teon rangaistavai-
suuden rinnalla ja erinäisten oikeushyvien vaaranalai-
seksi saattamista vastaan tähdätyt rangaistusmääräykset
toissijaiset niihin säännöksiin verraten, jotka koskevat
samojen oikeushyvien loukkaamista.

Kun useampia oikeudenloukkauksia on tehty useam-
malla teolla, on kustakin rikoksesta määrättävä eri
rangaistus ja nämä rangaistukset- sitten yhdistettävä
(R. L. 7: 3). Jos joku rangaistuksista on kuolemanrangais-
tus tahi elinkautinen kuritushuone, niin noudatetaansul-
keumisperiaatetta, siten että kuolemanrangaistus käsit-
tää kaikki muut yleistä lajia olevat rangaistukset ja
kuritushuonerangaistus kaikki vapausrangaistukset ja
sakot (R. L. 7: 4). Kun kaikki rangaistukset ovat sak-
koja, on sakot ehdotonta lisäämisperiaatetta noudat-
taen yhdistettävä ja täysin määrin tuomittava (R. L.
7: 6). Lievennettyä rangaistusten lisäämistä taas käy-
tetään, jos kaikki rangaistukset ovat määräaikaisia
vapausrangaistuksia tahi jotkut niistä määräaikaisia
vapausrangaistuksia ja toiset sakkoja. Tällöin on kaikki
rangaistukset ensin muunnettava ankarimmanlajisiksi
(vrt. edellä siv. 225) ja sitten yhdistettävä siten, että
suurimpaan niistä lisätään enintään kolme neljän-
nestä muista (R. L. 7: 5). Siten yhdistetty rangaistus
voipi, jos se on kuritushuonetta, nousta enintään
viiteentoista vuoteen, ja jos se on vankeutta, enintään
kuuteen vuoteen, taikka jos jostakin rikoksesta on sää-
detty pitkäaikaisempaa vankeutta kurn neljä vuotta,
kaksi vuotta rikoksesta määrätyn pisimmän ajan lisäksi.
Sakkorangaistukselle ei rangaistuksia yhdistettäessä ole
säädetty mitään korkeinta määrää. Rangaistuksia yh-
distettäessä on syylliselle sitä paitsi, jos hän jostakin
rikoksesta on julistettava viralta pantavaksi, virantoi-
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mituksesta erotettavaksi, maan palvelukseen kelvotto-
maksi tahi kansalaisluottamuksensa menettäneeksi, tuo-
mittava tämäkin rangaistus yhdistetyn, yleistä lajia ole-
van rangaistuksen ohessa (R. L. 7: y).

Näitä samoja periaatteita on noudatettava silloin-
kin, kun joku yhdestä tahi useammasta rikoksesta
rangaistukseen tuomittuna saadaan syypääksi siihen,
että hän ennen kuin siihen rangaistukseen tuomittiin on
tehnyt toisen rikoksen. Syyllinen on nimittäin tuomit-
tava niinkuin hän olisi kaikista rikoksista yhdellä ker-
taa vedetty oikeuteen, ja uudesta rangaistuksesta on
vedettävä pois, mitä edellisestä rangaistuksesta jo ehkä
on täytäntöönpantu (R, L, 7: 9). Jos sitävastoin joku,
yhdestä tahi useammasta rikoksesta rangaistukseen tuo-
mittuna, on, ennenkuin rangaistus on pantu täytäntöön
taikka täydelleen kärsitty, uudestaan tehnyt rikoksen,
niin on uuden rikoksen rangaistus, tavallisia rangais-
tusten yhdistämissääntöjä noudattaen, yhdistettävä
edelliseen rangaistukseen taikka, jos osa siitä oli kärsitty,
kun uusi rikos tehtiin, silloin kärsimättä olevaan osaan
siitä, ja yhdistetystä rangaistuksesta sitten vähennettävä
mitä edellisestä rangaistuksesta on pantu täytäntöön
sen jälkeen kuin uusi rikos tehtiin* Tässä tapauksessa
voidaan joka kerta, kun uusi syyte tehdään, yhdistetyn
kuritushuonerangaistuksen korkeimpaan määrään lisätä
viisi vuotta ja yhdistetyn vankeusrangaistuksen kor-
keimpaan määrään kaksi vuotta (R. L. 7: io).

Siitä, että rikoslaki jälkimmäisestä tap au kses ta puhues-
saan sanoo, että uuden rikoksen rangaistus on yhdis-
tettävä edelliseen tahi kärsimättä olevaan osaan
edellistä rangaistusta, on käytännössä joskus tahdottu
tehdä se johtopäätös, että yhdistämisen aina pitäisi tapah-
tua siten, että uuden rikoksen rangaistus, neljännes siitä
poisluettuna, olisi lisättävä kärsimättä olevaan osaan
vanhaa rangaistusta, katsomatta siihen, kumpiko niistä,
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uusi vaiko kärsimättä oleva osa vanhaa rangaistusta,
on ankarampi. Tällainen tulkinta ei kuitenkaan ole oi-
kea, vaan tässä kuten muussakin rangaistusten yhdistä-
misessä on ankarin rangaistus pidettävä pohjarangais-
tuksena ja siihen lisättävä kolme neljännestä lievem-
mästä rangaistuksesta»

Sitä suurta erotusta, minkä rikoslaki rangaistavai-
suuteen nähden täten tekee yksitekoisen ja monitekoisen
rikosten yhtymisen välillä, ei voida pitää käytännölli-
sesti onnistuneena enemmän kuin tieteellisesti perustel-
tunakaan. Vaikea on käsittää, miksi esim. sitä, jolla on
parempi revolveri tahi joka paremmin osaa ampua ja
joka sen vuoksi yhdellä laukauksella voi tappaa kaksi
ihmistä, on rangaistava lievemmin kuin sitä, jonka on
pakko tähän käyttää kaksi tahi useampia laukauksia,
taikka miksi sanomalehden toimittajaa, joka yhdellä
uutisella loukkaa useampia henkilöitä, rangaistaan lie-
vemmin, kuin jos hän laatii kustakin niistä erittäin
samansisältöisen uutisen. Tällä ei tietysti kielletä sitä,
että sekä aikaansaatujen oikeudenloukkausten luku-
määrä että myös se toimintatapa (tekojen lukumäärä),
jota on käytetty näiden oikeudenloukkausten aikaan-
saamiseksi, vaikuttaa aikaansaajan rangaistavaisuuteen.
Mutta kerrassaan epäoikeutettuna täytyy pitää, että
eri rangaistavaisuuden asteikko perustetaan yksinomaan
tekojen lukumäärään, joka — jos se olisikin selville
saatavissa — yksinään todistaa sangen vähän tekijän
rangaistavaisuudesta. Sen pahempi on tekojen luku-
määrä jotakin, jota ei käy määrääminen. Teko ei ole
mikään määrärajoilla varustettu kappale inhimillistä toi-
mintaa. Toinen näkee, siinä yhden ainoan teon, missä toi-
nen näkee useampia. Jos joku tekee esim. matkan, niin
on kerrassaan mielivallan asia, tahtooko tämän nimittää
yhdeksi ainoaksi vaiko useiksi teoiksi, sillä kaikki riippuu
siitä, miltä kannalta hänen toimintaansa katselee. Koko
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ihmiselämä on yhäti jatkuvaa toimintaa, jossa ei ole
mitään luonnollisia rajoja. Ainoastaan abstraktsionin
avulla voimme siinä erottaa eri teot, ja rajat tulevat sen
vuoksi kokonaan riippumaan siitä, mitä kukin kulloin-
kin käyttää mittakaavana. Ajatellaanpa esim. taval-
lista keskustelua kahden tahi useamman henkilön kes-
ken. Kuka ottaa sanoakseen, montako tekoa osanotta-
jien puolelta tällainen käsittää!* Entä sotamiehen toi-
minta itse taistelun aikana! Onko jokainen laukaus ja
jokainen lyönti siinä pidettävä eri tekona vai kaikkiko
yhtenä tekona!*

Ainakin osaksi välttääksensä sitä suunnatonta epä-
tasaisuutta rikosten rankaisemisessa, mihin sen tekemä
erotus yksitekoisen ja monitekoisen rikosten yhty-
misen välillä saattaa johtaa, on rikoslaki tuomarille avan-
nut mahdollisuuden yhtenä ainoana rikoksena käsitellä
useampia tekoja, joista kukin erikseen jo käsittää rikok-
sen. Kun uudestaan tehdyt rikolliset teot ovat saman
rikoksen jatkamista, on syylliselle tuomittava rangais-
tus niinkuin yhdestä rikoksesta, mutta rikoksen jat-
kaminen pidettävä raskauttavana asianhaarana (R. L.
7: 2). Jos kerran, kuten rikoslaki sen tekee, pitää tekojen
lukumäärän rangaistavaisuuden mittana, ei tätä sään-
nöstä voi käsittää muuten kuin että p i t k i t e t t y
r i k o s käsittää vain yhden teon ja että nuo teot siis
käsittävät saman teon jatkamista. Mutta jos on vai-
kea yhäti jatkuvassa toimintasarjassa määrätä eri
tekojen luonnollisia rajoja, niin on tietysti yhtä vai-
keata määritellä, milloin jokin toimintaerä on katsottava
yhdeksi useita tekoja käsittäväksi kokonaisuudeksi eikä
useiksi eri teoiksi. Tuskin on toista kysymystä, jonka
selvittämiseen olisi pantu niin suurta vaivaa ja tuhlattu
niin paljon oppineita ongelmoita kuin juuri pitkitetyn
rikoksen määrittelemiseen, ja ainoa tulos on kuitenkin
vain, että pitkitetyn rikoksen rajat yhä edelleen— ovat
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löytämättä. Se seikka, että useat toimintaerät perustu-
vat samaan päätökseen, tahi tavoittavat samaa tarkoi-
tusperää, tahi suuntautuvat samaa esinettä kohti,
saattaa kyllä usein yhdistää ne jonkinmoiseksi yhtey-
deksi, mutta aina se ei suinkaan sitä tee, siinä koko
tulos.

Milloin rikos katsotaan pitkitetyksi, milloin ei, tulee
näin ollen riippumaan etupäässä tuomarin harkinnasta.
Muutamia yleensä, jos kohtakaan ei poikkeuksettomasti,
noudatettuja sääntöjä mainittakoon kuitenkin tässä.

Jotta useat eri teot voitaisiin pitää saman rikoksen
jatkamisena, vaaditaan, että nämä teot kukin erikseen
katsottuna käsittävät saman rikoksen. Eri oikeushyviä
vastaan suunnattuina nuo teot, vaikkapa ne tehdään-
kin yhtäjaksoisesti ja tavoittavat yhteistä tarkoituspe-
rää, eivät voi olla »saman» rikoksen jatkamista,eikä nii-
hin siis voida sovelluttaa rikoslain 7: 2. Ne harvat poik-
keukset, jotka käytännössä tehdään tästä säännöstä,
ovat pikemmin muodollista kuin asiallista laatua. Varasta
ei esim. rangaista varastamansa tavaran luvattomasta
käyttämisestä, enemmän kuin kaksinnäimistä seuraavaa
sukupuoliyhteyttä rangaistaan huoruutena. Myöhempi
teko liittyy tässä siinä määrin säännöllisesti edelliseen,
että sitä, jos kohta se ei lain mukaan välttämättömästi
sisällykään siihen, kuitenkin pidetään edellisen rikoksen
varsinaisena lopettamisena. Yleisen oikeuskäsityksen mu-
kaan on tässä pikemmin kysymys aloitetun rikoksen täy-
täntöönsaattamisesta kuin täytetyn rikoksen jatkami-
sesta, ja varmana voitaneen pitää, että tätä jatkoa juuri
sen vuoksi ei rangaistaisi, vaikk'ei jt&n säännöstä rikos-
laissa olisikaan.

Paitsi että kaikkien tekojen pitää käsittää sama rikos,
vaaditaan edelleen, että ne ovat keskenään muutoinkin
samanlaatuiset sekä jossakin määrin yhtäjaksoisesti teh-
dyt. Kuinka läheltä tekojen tulee seurata toisiaan, on
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mahdoton tarkemmin määritellä» Yhtenä yönä voi sama
mies epäilemättä tehdä useita varkauksia, joita ei kenen-
kään päähän pistäisi pitää saman rikoksen jatkamisena,
ja toiselta puolen — ajateltakoon esim. epärehellistä
kauppapalvelijaa, joka vähin erin varastelee isännältään
— voipi jatkuvan rikoksen eri tekojen välinen aika olla
paljoa enemmän kuin yön pituinen. Yhtä mahdoton
on s ano a, kuinka pitkälle tekojen yhdenlaatuisuuden tulee
ulottua. Tunnottomat vanhemmat, jotka järjestelmäl-
lisesti kiduttavat lastansa, voivat tähän tarkoituk-
seen valita useita hyvinkin erilaisia keinoja, sen välttä-
mättömästi estämättä pitämästä heidän menettelyänsä
pitkitettynä rikoksena. Sitävastoin lienee usein vaikea,
pitää esim. sanoilla ja teoilla tehtyjä kunnianloukkauksia
yhtenä tekona, vaikkapa ne tehtaisiinkin yhtäjaksoisesti
ja kohdistuisivat samaan henkilöön.

Rikosta, joka luonteeltaan on kvantitatiivisesti, pal-
joudeltaan tarkalleen määrätty, on vaikea ajatella pit-
kitettynä rikoksena. Jos joku peräkkäin ampuu useita
ihmisiä kuoliaaksi, niin tätä on ainakin tavallisissa oloissa
mahdoton pitää jatkettuna tappamisena. Toisin on
tässä suhteessa esim. pahoinpitelyn, kunnianloukkauk-
sen ja useimpien varallisuusrikosten laita. Ne eivät ole
kvantitatiivisesti määrätyt, ja niitä voidaan sen vuoksi
kyllä ajatella pitkitettyinä rikoksina. Mutta näidenkin
kesken on tässä suhteessa paljon eroavaisuuksia. Jos
joku samassa tilaisuudessa peräkkäin loukkaa useiden
eri henkilöiden kunniaa, niin lienee vaikea pitää tätä
pitkitettynä rikoksena. Jatkettu varkaus sitävastoin
ei suinkaan välttämättömästi edellytä, että eri kerroilla
varastetut tavarat ovat saman henkilön omia. Varas,
joka on murtautunut esim. pakkahuoneeseen ja peräk-
käin kantaa sieltä kolme eri kantamusta tavaroita, on
pidettävä yhden rikoksen tehneenä, vaikkapa tavarat
joka kantamuksessa olisivat eri henkilöiden.
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Aina ei rikoslaki jätä tuomarin harkinnasta riippu-
vaksi, onko useat eri teot yhteisesti rangaistava vai
eikö. Joskus voidaan sen käyttämistä sanoista päättää,
että tarkoitus on muutamista rikoksista kerta kaikkiaan
säätää, että ne saattavat käsittää useita eri rikollisia
tekoja (k o 11 e k t i i v i r i k o s eli y h d y s r i k o s)*
Yhdysrikosten omituisuutena on siis, että ne saattavat
käsittää useita eri rikollisia tekoja katsomatta siihen,
ovatko nuo eri teot kussakin todellisessa tapauksessa
sellaisessa suhteessa toisiinsa, että muodostavat luon-
nollisen yhteyden. Esimerkkejä yhdysrikoksista tarjoa-
vat konkurssirikokset sekä 20: io:ssä mainitut rikokset 1«

Pitkitetystä rikoksesta on niinikään erotettava j a t-
k u v a r i k o s , josta puhutaan silloin kun rikos vielä
jälkeen sen hetken, jolloin se lain mukaan tulee täyte-
tyksi, katsotaan kestäväksi, koska se käsittää rikolli-
sen tahdon jatkuvaa toteuttamista. Sellaisia rikoksia
ovat esim. laiton vangitseminen ja naisenryöstö.

44 §. Rangaistusta poistavat syyt.

Valtion rangaistusvaade, joka syntyy heti kun
rangaistava teko tehdään, voipi raueta myöhempien (sen

1 Ammattimainen rikos ja tavanomainen rikos, joita Forsman
pitää yhdysrikoksen tärkeimpinä muotoina (vrt. Forsman, Före-
läsningar öfver straffrättens allmänna läror, siv. 473), eivät suin-
kaan aina ole yhdysrikoksina pidettävät. Rikoslain tarkoitus ei
saattane olla, että ammattimaisen koronkiskojan tahi varastetun
tavaran kätkemisen tavakseen ottaneen kaupustelijan kaikki eri
koronkiskomiset ja kaikki eri luvattomat ostot aina olisivat yhtenä
ainoana tekona rangaistavat (jolleivät ne käsitä pitkitettyä rikosta),
sillä sehän merkitsisi, että nämä rikokset tulisivat lievemmin
rangaistuiksi niiden ammattimaisuuden tahi tavanomaisuuden
vuoksi. Ammattimainen rikoksentekijä voisi, jos kaikki hänen
tekonsa todella olisivat yhtenä ainoana rikoksena käsiteltävät,
vaaratta harjoittaa ammattiaan kuinka laajalti tahansa, sillä
hän pääsisi aina vain yhdellä ainoalla rangaistuksella.
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jälkeen kuin rikos jo on tehty tapahtuvien) tapahtumien
johdosta. Tavallisin rangaistusvaateen raukeamistapa
on, että rangaistus kärsitään ja vaade siten loppuu.
Kun puhutaan rangaistusta poistavista syistä, ajatellaan
kuitenkin vain niitä syitä, jotka saattavat rangaistus-
vaateen raukeamaan ilman rangaistuksen kärsimistä*
Nämä syyt saattavat olla laadultaan sekä prosessi-
oikeudellisia että asiallisoikeudellisia. Edelliseiilaisten
syiden esittäminen kuuluu prosessi- eikä rikosoikeuteen.
Asiallisoikeudellisia laadultaan ovat armahdus ja van-
hentuminen (preskriptsioni). Tavallaan kuuluu ran-
gaistusta poistaviin syihin vielä kuolemakin, joka pois-
taa rangaistuksen siten, että se tekee sekä rikoksen syyt-
teeseenpanemisen että rangaistuksen täytäntöönpanon
mahdottomaksi (R. L. 8: 9), Sitävastoin sairaus ei poista
rangaistusta, vaan aikaansaa, että sen täytäntöönpano
ainakin muutamissa tapauksissa siirretään tuonnemmaksi.
Raskaana olevan naisen kuolemantuomiota ei panna
täytäntöön, ennenkuin hän on synnytyksestä toipunut,
ja sen kuolemanrangaistus, joka sairauden tähden ei
voi valmistautua kuolemaan, on lykättävä, kunnes hän
on tullut terveemmäksi (Rang. Tp. A. 1: 2)* Mielen-
vikaan joutunutta ei saapanna vapausrangaistusta kär-
simään, ennenkuin hän on parantunut (Rang. Tp. A.
2:1), jasamaasääntöä noudatettaneen myös muita tauteja
sairastaviin nähden, jos tauti on kovaa laatua. Sitä-
vastoin sairastuminen vapausrangaistuksen aikana ei
aikaansaa keskeytystä siinä, vaikka sairaus olisikin sen-
laatuista, että rangaistava on hoidettava rangaistus-
laitoksen ulkopuolella, vaan sairas on katsottava vapaus-
rangaistustaan kärsiväksi sinäkin aikana, minkä hän
sairastaa (Rang. Tp. A. 2: 3)*



241

45 §. Armahdus.

K i r j a l l i s u u t t a . Elsas, tJber das Begnadigungsrecht,
1888. Stockar, Das Schweizerische Begnadigungsrecht, 1901. David-
sohn, Das Begnadigungrecht, 1903.

Rangaistusvaade kuuluu — olipa kysymys asianomis-
taja- tahi virallisesti syytteeseen pantavista rikoksista
— aina valtiolle. Valtiovalta voi sen vuoksi, milloin eri-
tyisiä syitä siihen on, luopua tästä oikeudestaan ja jättää
rangaistus valtansa käyttämättä. Valtiovallan julistusta,
että se luopuu rangaistusvaateestaan johonkuhun tahi
joihinkuihin rikoksiin nähden, sanotaan armahtami-
seksi eli armoksi.

Rangaistus tuomion tulee ehdottomasti olla yhteis-
kunnassa vallitsevan oikeuskäsityksen ilmaisu ja sa-
malla yhtä ehdottomasti perustua lakiin. Kun laki on
yhteiskunnassa sitä säädettäessä vallinneen, mutta ei
aina enää tuomiotilaisuudessa vallitsevan oikeuskäsi-
tyksen ilmaisu, ja kun laki, tällaiseen yleisessä oikeus-
käsityksessä tapahtuneeseen muutokseen katsomatta-
kin, yleensä on vain säännöllisiä tapauksia eikä kunkin
erikoistapauksen erityislaatua silmällä pitäen laadittu,
saattaa sattua tapauksia, joissa rangaistus tuomion
on mahdoton täyttää näitä molempia perusehto jaan, vaan
sen pysyäksensä laissa täytyy poiketa yleisestä oikeus-
käsityksestä. Näitä tapauksia varten on valtiovallan käy-
tettävissä armahtaminen, jolla se voi ja jolla sen tulee joko
lieventämällä tahi kokonaan anteeksi antamalla rangais-
tus estää lakiin perustuvan, mutta yleistä oikeuskäsitystä
vastaan olevan rangaistus tuomion täytäntöönpano K

1 Päinvastaista ristiriitaisuutta eli niitä tapauksia varten,
joissa yleinen oikeuskäsitys vaatisi rangaistusta, mutta laki ei
sitä salli, tahi joissa yleinen oikeuskäsitys vaatisi suurempaa
rangaistusta, kuin minkä laki sallii, ei yhteiskunta sitävastoin
ole varannut itselleen mitään »varaventtiiliä».

16 — Suomen rikosoikeuden oppikirja.
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• Armahdusta erotetaan kahdenlaista: v a r s i n a i -
n e n a r m o ja n. s. a b o l i t s i o n i .

Varsinaisessa merkityksessään armo käsittää tuomiolla
jo määrätyn rangaistuksen joko täydellisen tahi osittai-
sen anteeksiantamisen» Osittainen anteeksiantaminen
saattaa tapahtua sekä rangaistusajan lyhentämisen
että rangaistusi a jin lieventämisen muodossa ja sitenkin,
että esim* vain lisärangaistus poistetaan. Rikoslaille
kokonaan outoja rangaistuskeinoja tahi sen kutakin
rangaistuslajia määräämää korkeinta määrää suurem-
pia rangaistuksia ei sitävastoin voida armahduskeinoi-
nakaan käyttää. Armahduksen vaikutus ulottuu ainoas-
taan rangaistukseen, mutta ei muihin rikoksesta johtu-
viin seuraamuksiin. Asianomistajan oikeutta esim. vahin-
gonkorvauksen saamiseen ei valtiovalta voi armahdus-
tietä poistaa enemmän kuin esim. sitä pakkokasvatusta-
kaan, minkä tuomioistuin voi määrätä viittätoista vuotta
nuoremmalle lapselle.

Abolitsioni käsittää valtiovallan luopumisen tuo-
miolla vielä vahvistamattomasta rangaistusvaatimuk-
sesta. Se on valtiovallan antama käsky, että syytettä
jostakin rikoksesta ei lainkaan saa tehdä tahi että
kenties jo tehty, mutta lain voiman voittaneella tuo-
miolla vielä ratkaisematon syyte on jätettävä siksensä.
Kun abolitsionia ei rajoiteta määrättyihin rikostapauk-
siin, vaan ulotetaan epämääräiseen lukuun määrätynlaisia
rikoksia, nimitetään sitä tavallisesti a m n e s t i a k s i .

Armahtamisoikeutta on käytettävä tarkoituksensa
mukaisesti. Rangaistus tuomio ei koske ainoastaan
rangaistavaa itseään, vaan koko yhteiskuntaa. Ran-
gaistavan vallassa ei sen vuoksi myöskään ole päättää,
tahtooko hän saada rangaistuksensa anteeksi vai eikö,
sillä yhteiskunnan etu vaatii, että yleistä oikeuskäsi-
tystä vastaamatonta rangaistustuomiota ei panna täy-
täntöön. Aina ei armahdus ole armahdetulle eduksi, sillä
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abolitsioni saattaa esim. estää häntä todistamasta omaa
syyttömyyttään, näyttämästä, että yhteiskunnalla ei ole
hänelle mitään anteeksiannettavaa. Niin hyvin tästä
syystä kuin siihenkin katsoen, että abolitsioni samalla
loukkaa asianomistajankin oikeutta, on sen käyttämi-
nen yleensä hylättävä»

46 §. Vanhentuminen.

K i r j a l l i s u u t t a . Hälschner, Das gemeine Deutsche Straf-
recht, I. Rindfleisch, Die Verjährung der Strafvollstreckung, 1892.
Vonachten, Die Verjährung im Strafrecht, 1895.

Rikoksen yhteiskunnassa aikaansaama sielullinen vai-
kutus häviää vähitellen aikaa, myöten. Loukattu ja
hänen ympäristönsä, joiden kostonhimoa rikos on ollut
omansa ennen muita kiihottamaan, sekä muu yhteis-
kunta heidän kanssansa tyyntyvät. Se pahuuden siemen,
minkä rikos on kylvänyt yhteiskuntaan, ennen kaikkea
rikoksentekijään itseensä ja hänen ympäristöönsä, on
olojen mukaan joko kantanut hedelmiä tahi kenties jäänyt
itämättä, mutta itse siementä ei jonkun ajan kuluttua
enää ole olemassa. Teko vaikuttaa minkä se vaikuttaa,
pahana esimerkkinä ympäristölle ja pahan tavan alkuna
itse tekijässä, mutta sitten se jonkun ajan kuluttua häviää
kaikkien muistosta eikä enää vaikuta ympäristöön
enemmän kuin itse tekijäänkään. Mitä enemmän aikaa
on kulunut rikoksenteosta, sitä vähemmän tärkeätä on
siis yhteiskunnalle, että rikosta rangaistaan, sillä sitä
vähemmän sekä yleis-estävää että erityis-estävää tehtä-
vää on rangaistuksella jäljellä.
f Muiston hälveneminen ei ainoastaan tee rangaistusta
vähemmän tarpeelliseksi. Se tekee toiselta puolen rikok-
sen syytteeseen saattamisen ja rankaisemisen vaikeam-
maksi. Kun asia on joutunut unohduksiin, on sen täy-
dellinen toteennäyttäminen usein sula mahdottomuus.
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Syyttäjälle on käynyt yhtä vaikeaksi todistaa syytet-
tään kuin syytetylle syyttömyyttään (esim. alibi-todis-
tu ksell a, tois a ali aolo- todis tu ksell a) •

Molemmat nämä syyt — rangaistuksen vähempi tar-
peellisuus toiselta puolen ja rankaisemisen vaikeammuus
toiselta puolen — aiheuttavat, että yhteiskunta jonkun
ajan kuluttua rikoksen tekemisestä luopuu rangaistus-
vaateestaan. Kun valtiovalta sen johdosta, että rikos
määräajan on ollut syytteeseenpanematta tahi siitä tuo-
mittu rangaistus määräajan täytäntöönpanematta, luo-
puu rangaistusvaateestaan, sanotaan tätä vanhentu-
miseksi eli preskriptsioniksi. Vanhentumista erotetaan
tämän mukaan kahta eri lajia: rikoksen syytteeseen-
panon ja rangaistuksen täytäntöönpanon vanhentumi-
nen. Ainoastaan edellistä puoltavat molemmat edellä
vanhentumisen tueksi esitetyt syyt, jotavastoin rangais-
tuksen täytäntöönpanon vanhentuminen johtuu vain
toisesta, rangaistuksen vähemmästä tarpeellisuudesta.

Törkeä rikos pysyy kauemmin kaikkien mielessä kuin
lievempi. Luonnollinen seuraus siitä on, että syytteeseen-
panon vanhentumisaika riippuu syytettävän rikoksen
törkeydestä ja täytäntöönpanon vanhentumisaika täy-
täntöönpantavan rangaistuksen suuruudesta.

Oikeus panna rikos syytteeseen raukeaa (R. L. 8: i)
1) kahdenkymmenen vuoden kuluttua, jos kovin

siitä seuraava rangaistus on määräaikaista kuritushuo-
netta päälle kuuden vuoden;

2) kymmenen vuoden kuluttua, jos kovin rangaistus
on kuritushuonetta päälle kahden vuoden ja enintään
kuusi vuotta, tahi vankeutta päälle neljän vuoden;

3) viiden vuoden kuluttua, jos rangaistus on kuritus-
huonetta enintään kaksi vuotta tahi vankeutta päälle
yhden vuoden ja enintään neljä vuotta;

4) kahden vuoden kuluttua, jos rangaistus on van-
keutta enintään yksi vuosi taikka sakkoa; ja
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5) yhden vuoden kuluttua, jos rikos on sellainen kuin
rikoslain neljässä viimeisessä luvussa sanotaan tahi sii-
hen verrattava.

Rikoksen törkeyden mittakaavana käytetään siis,
kun on kysymys vanhentumisesta, siitä (in abstracto)
seuraava korkein rangaistus. Useampien rikosten yhtyessä
on vanhentumiskysymys ratkaistava jokaiseen rikok-
sen nähden erittäin, kustakin niistä erikseen seuraavan
eikä niiden yhteisen rangaistuksen mukaan. Jos se
lainpaikka, joka on sovellutettava rikokseen, säätää
suuremman rangaistuksen »raskauttavien asianhaarojen»
varalta, on tämä suurempi rangaistus pidettävä rikoksen
kovimpana rangaistuksena. Varsinaisen rangaistuksen
enentämisperusteen varalta määrättyä kovempaa rangais-
tusta ei saa pitää rikoksen kovimpana rangaistuksena
muulloin, kuin jos tällainen peruste todella on olemassa
kysymyksessä olevassa tapauksessa.

Kun rikoslaissa puhutaan sen neljässä viimeisessä
luvussa mainittuihin verrattavista rikoksista, tarkoite-
taan sillä yleensä niitä rikoslain voima an as tuttuakin
vanhempien lakien tahi erityisten asetusten mukaan tuo-
mittavia rikoksia, joista rangaistukseksi on säädetty
ainoastaan sakkoa tahi vankeutta enintään kuusi
kuukautta. Jos näiden rikosten vanhentumisaika
lasketaan rangaistusmäärän mukaan, vanhentuvat
ne vasta kahden vuoden kuluttua, mutta jos niitä
pidetään rikoslain neljässä viimeisessä luvussa mainit-
tuihin verrattavina ja vanhentuminen arvostellaan
sen mukaan, vanhentuvat ne jo yhden vuoden kuluttua.
Tähän nähden on lausuttu se mielipide 1

t että rikoslaki
8: i:ssä puhuessaan sen neljässä viimeisessä luvussa
mainittuihin verrattavista rikoksista ei, kuten muualla

1 Vrt. Forsman, Föreläsningar öfver straffrättens allmänna
läror, siv. 502.
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niistä puhuessaan, tarkoita rikoksia, joista erityisen
lain tahi asetuksen mukaan seuraa enintään kuuden
kuukauden vankeus tahi sakko, vaan yleensä erityisien
asetusten mukaan tuomittavia politialuon toisia rikoksia,
katsomatta niistä seuraavaan rangaistukseen. Kuten en-
nen on osoitettu, ei rikoslaki ole noudattanut mitään
määrättyä periaatetta ryhmitellessään ne rikokset, joita
se käsittelee neljässä viimeisessä luvussaan, muista ri-
koksista eroavaksi rikosten ryhmäksi. Niin kauan kuin
ei voida sanoa, missä suhteessa nämä"rikokset eroavat
muista rikoslain käsittelemistä rikoksista, on mahdo-
tonta sanoa, mitkä muitten lakien ja asetusten käsitte-
lemistä rikoksista ovat politialuontoisiksi katsottavat.
Näin ollen täytynee tulla siihen tulokseen, että muiden
asetusten kuin rikoslain mukaan rangaistava rikos, kun
on kysymys sen vanhentumisesta, samaten kuin muul-
loinkin, on pidettävä rikoslain neljässä viimeisessä
luvussa mainittuihin verrattavana, jos siitä seuraava
rangaistus on sakko tahi vankeutta enintään kuusi
kuukautta.

Ne rikokset, joista saattaa seurata elinkautinen kuri-
tushuone tahi kuolemanrangaistus, eivät koskaan van-
hennu. Eri vanhentumissääntöjen alaiset ovat myös
virkarikokset. Jos virkarikoksesta seuraava kovin rangais-
tus on kuritushuonetta päälle kuuden vuoden, niin
virkarikos ei vanhennu. Muissa tapauksissa vanhentuu
virkarikos kymmenen vuoden kuluttua, jos siitä on sää-
detty viraltapano, ja viiden vuoden kuluttua, jos niin ei
ole laita. Jos virkarikos samalla käsittää toisenkin rikok-
sen, josta saa tehdä syytteen pitemmän ajan kuluttua, on
tuo pitempi aika voimassa kumpaankin rikokseen nähden.

Vanhentumisaika luetaan siitä päivästä, jolloin rikol-
linen teko tapahtui, samaa päivää lukuunottamatta. Siitä,
milloin rikos on katsottava tehdyksi, on ennen ollut pu-
hetta. Tässä huomautettakoon, että Suomen rikosoikeu-
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den noudattama periaate, jonka mukaan rikos katsotaan
tehdyksi vasta silloin, kun sen ulkonaiseen luonteeseen
kuuluva seuraus on syntynyt, osoittautuu erittäin käy-
tännölliseksi, juuri kun on kysymys vanhentumisesta.
Sillä jos vanhentumisaika laskettaisiin itse toiminnan
päättymisestä, saattaisi esim. yllyttäjän rikos olla van-
hentunut silloin, kun yllytetty tekee rangaistavan te-
konsa. Pitkitetyn rikoksen vanhentumisaika luetaan
siitä hetkestä, jolloin viimeinen yhteiseen tekoon kuulu-
vista eri teoista tehtiin, ja jatkuvan rikoksen siitä, jol-
loin rikos lakkaa jatkumasta, sekä laiminlyöntirikoksen
siitä, jolloin toimimisvelvollisuus lakkaa.

Aina ei vanhentumisaikaa lasketa siitä hetkestä, jol-
loin rikos tehtiin. Jos syytettä lain mukaan ei käy teke-
minen, ennenkuin avioeroa taikka aviosopimuksen tahi
avioliiton purkamista on haettu, luetaan aika siitä päi-
västä, jolloin kanne tästä tehtiin, ja jos huoruuden-
rikoksen syyttämisenehtona on, että on tuomittu eläkettä
huoruudessa siitetylle lapselle, luetaan aika siitä päivästä,
jolloin tuomio sai lain voiman (R. L. 18: i, 19: 3 ja 25:
14). Asianomistajan oikeus panna asianomistajarikos
syytteeseen tahi ilmoittaa se syytteeseen pantavaksi
raukeaa vuoden kuluttua siitä päivästä, jolloin hän sai
rikoksesta tiedon, mutta jos rikos virallisen syyttäjän
syytteeseen pantavien rikosten vanhentumissääntöjen
mukaan jo on vanhentunut, ei sitä kuitenkaan enää saa
panna syytteeseen (R. L. 8: 4). Epäselvää on, tarkoite-
taanko tässä tietoa rikoksen tekemisestä yksistään vai
myöskin tietoa tekijästä. Kun rikosta on mahdoton pan-
na syytteeseen, ennenkuin tekijä tunnetaan, tuntuu
jälkimmäinen otaksuttavammalta. Vastakkainen mieli-
pide johtaisikin sangen merkillisiin tuloksiin, sillä esim.
niinkin törkeä rikos kuin väkisinmakaaminen vanhen-
tuisi, ellei naisen onnistuisi vuoden kuluessa saada tietoa
rikoksen tekijästä.
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Vanhentumisen keskeyttää syyte, ja syyte katsotaan
alkaneeksi silloin, kun rikoksesta syytettävä on siitä
vangittu tahi laillisesti kutsuttu vastaamaan. Yhden
rikoksessa osallisen vangitsemista tahi kutsumista ei
pidetä syytteenä toisia vastaan, vaan kysymys vanhen-
tumisesta on ratkaistava erittäin kuhunkin osalliseen
nähden (R. L. 8: 2). Jos syyte on alkanut ennen rikoksen
vanhentumista, mutta keskeytynyt, luetaan uusi van-
hentumisaika siitä päivästä, jolloin syyte keskeytyi
(R. L. 8: 3).

Oikeus panna täytäntöön lainvoimaisella tuomiolla
tuomittu rangaistus raukeaa (R. L. 8: 7)

1) kolmenkymmenen vuoden kuluessa, jos tuomio mää-
rää kuritushuonetta määräajaksi päälle kuuden vuoden;

2) kahdenkymmenen vuoden kuluessa, jos rangais-
tus on kuritushuonetta päälle kahden vuoden ja enintään
kuusi vuotta taikka vankeutta päälle neljän vuoden;

3) kymmenen vuoden kuluessa, jos tuomio määrää
kuritushuonetta enintään kaksi vuotta tahi vankeutta
päälle yhden vuoden ja enintään neljä vuotta;

4) viiden vuoden kuluessa, jos tuomio määrää van-
keutta enintään yhden vuoden tahi sakkoa.

Täytäntöönpanon vanhentumisaika luetaan siitä päi-
västä, jolloin tuomio annettiin, samaa päivää lukuunot-
tamatta. Jos täytäntöönpano on laillisessa ajassa alka-
nut, mutta keskeytynyt, luetaan uusi vanhentumisaika
keskeytymispäi^^ä, maniaa päivää kuitenkaan lukuun-
ottau ... a (R. L. 8: 8). Kelvottomuus maan palveluk-
seen tahi kansalaisluottamuksen menettäminen, jonka
tuomio on määrännyt muun, vanhentumisen johdosta
sittemmin rauenneen rangaistuksen ohessa, kestää tuo-
mion määräämän ajan, lukien siitä päivästä, jolloin ran-
gaistus raukesi, samaa päivää lukuunottamatta (R.L. 7:8).


