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Suomen Punaisessa Kaartissa
käytännössä olevat säännökset.

Toveri- ja sotaoikeuksista.
1 §•

Jokainen Punaisessa Kaartissa palveleva
henkilö, olkoonpa hänen toimensa mitä laatua
tahansa, on tekemistään kurinpitorikkomuk-
sista ja palveluksessa tekemistään rikoksista
ohjesääntöisen kurinpidon, Toverioikeuden ja
Sotaoikeuden tuomiovallan alainen.

Palveluksen ulkopuolella tekemistään ri-
koksista syytetään ja tuomitaan Kaartiin kuu-
luva henkilö Vallankumousoikeudessa.

2 §.

Ohjesääntöinen kurinpito tapahtuu rinta-
mapalveluksessa ollessa päällystön taholta.
Siitä määrätään tarkemmin Kaariin kurin-
pitosäännöissä.

3 §.

roverioikeuden tehtävänä on valvoa kaarti-
laisten elämää ja käytöstä sekä rintamapalve-
'uksessa että sen ulkopuolella, mikäli se ei
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010 ohjesäännössä kurinpidon lai Sotaoikeu-
den tuomiovallan alainen. Rangaistuksen laa-
dun määrää tällöin Toverioikeus ja vahvistaa
komppanian päällikkö.

4 §.

Toverioikeudella on oikeus esittää -asia
otettavaksi käsiteltäväksi ja päätettäväksi
Sotaoikeudessa.

5 §.

Toveroikeudet, joiden jäsenmäärä on viisi,
muodostetaan komppanioittain. Miehistöllä
on niitä valittaessa äänioikeus ja vaalikelpoi-
suus. Toverioikeus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan.

Tarkempia määräyksiä Toverioikeuksisia
annetaan Kaartin kurinpitosäännöissä.

(i i.
Rauhan aikana kuuluu Sotaoikeuden lim-

miovaltaan ratkaista ne ohjesääntöiset kurin-
pitotoimet, joihin komppanian päällikön rat-i
kaisuvaLta ei riitä, ja päällystöä koskevat vali-
tukset sekä rikokset, jotka koskevat Kaariin
omaisuuden hävittämistä ja hukkaamista]
Kaariin suunnitelmain luvatonta ilmaisemista;
vastustajain järjestön avustamista tahi siihen
liittymistä,

Sodan aikana kuuluu Sotaoikeuden tuomio-
valtaan edellisen lisäksi rikokset, jotka koski'-



vat rintamaata poisjäämistä, saadun tehtävän
täyttämättä jättämistä, rintamasta poistu-
mista, pakenemista, aseista luopumista, ase-
mapaikkojen luovuttamista, kavallusta ja pe-
tosta.

7 §.

Muista kuin edellisissä pykälissä maini-
tuista rikoksista syytetään ja tuomitaan Kaar-
tiin kuuluva henkilö Vallankumousoikeudessa.

8 §.
Rangaistukset, joihin Sotaoikeus rauhan ai-

kana voi tuomita ovat:
a) Kaartista erottaminen,
b) Kaartista erottaminen ja tuomion kai-

kille tiedoksi saattaminen, ja
c) hävitetyn tai hukatun omaisuuden kor-

vausvelvollisuus.
Sodan aikana voi Sotaoikeus harkinnan mu-

kaan tuomita ankarampiakin rangaistuksia.
ei kuitenkaan kuolemanrangaistusta eikä ki-
duatusta.

Sotaoikeudella on valta siirtää asia Vallan--
kumausoikeuteen.

9 §.

Sotani.keuden päätöksen varmentaa allekir
joituksellaan piiripäällikkö, ja mainitaan siitä
asianomaisen piirin päiväkäskyssä,

Rauhan aikana annettuun Sotaoikeuden
Päätökseen ei -aa hakea muutosta.



Sodan aikana annetusta päätöksestä voi-
daan 15 päivän kuluessa sen antamisesta va-
littaa Ylisotaoikeuteen.

10 §.
Rangaistuksen täytäntöönpanosta huolehtii

tuomitun lähin päällikkö, ellei päätöksessä
toisin määrätä.

11 §.

Sotaoikeudet asetetaan sotilaspiirittään si-
ten, että piiriesikunnan asemapaikalla olevat
sotajoukot valitsevat niihin neljä jäsentä ku-
hunkin ja Ylisotaoikeus puheenjohtajan.

Sotaoikeuden kokoonpanosta on tehtävä il-
moitus Suomen Kansanvaltuuskunnan Oikeus-
asiani Osastolle.

12 §.

Piiriesikunta määrää Sotaoikeuteen yleisen
Syyttäjän ja syytetyn puolustajan. Ellei syy-
tetty ole tähän tyytyväinen, on hän oikeutettu
itse valitsemaan puolustajan.

13 S.
Ylisotaoikeuteen, joka toimii Helsingissä,

valitsee Kaartin esikunta neljä jäsentä; pu-
heenjohtajan siihen nimittää Suomen Kansan-
valtuuskunta.

Ylisotaoikeus toimii .-annilla tavoin kuin
edellä on sotaoikeuksista säädetty.



Ylisotaoikeuden päätöksen vahvistaa armei-
jaa ylipäälikkö, ja mainitaan siitä päiväkäs-
kyssä.

14 §.

Sotaoikeus tuomitsee samassa järjestyk-
sessä päällystöön, kuin miehistöönkin kuulu-
vat henkilöt, ja ovat rangaistuslajit samat ja
samassa järjestyksessä kumpaisiinkin nähden
toimeenpantavat.

Muun rangaistuksen ohella voidaan päällys-
töön kuuluva henkilö oikeuden harkinnan
mukaan määrätä arvossa alennettavaksi.

15 g.
Joka tekee valituksen päälliköstään, jättä-

köön sen lähimmälle päällikölleen, jonka on
edesvastuun uhalla se viipymättä toimitel-
tava asianomaiseen paikkaan.

Väärästä ilmiannosta rangaistaan asianhaa-
rain mukaan.

16 §.

Valitus Sotaoikeuden päätöksestä jätetään
9 §:slä mainitun ajan kuluessa oikeuden pu-
heenjohtajalle, jonka velvollisuus on lähettää
se pöytäkirjan ohella Ylisotaoikeudelle.

17 S.
Tämä laki astuu voimaan heti.

Helsingissä 07.02.1918
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