PERUSTUSLAKI
1§ VALTIOSÄÄNTÖ
Tiirikylä on täysivaltainen tasavalta.
Perustuslakia ei voida kumota tai muuttaa ilman kansanäänestyksessä saatua ⅔ enemmistöä.
2§ KANSAVALTAISUUS JA OIKEUSVALTIOPERIAATE
Valtiovalta Tiirikylässä kuuluu kansalle, jota edustaa Tiirikylän neuvosto.
Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Julkisen vallan
käytön tulee perustua lakiin.
Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
3§ VALTAKUNNAN ALUE
Valtakunnan alue on jakamaton.
Valtakunnan rajoja ei voida muuttaa ilman Tiirikylän neuvoston suostumusta.
4§ VALTIOLLISET VIRANOMAISET
Virkamiehiä ovat kyläpäällikkö ja poliisilta palkkaa saavat henkilöt.
Tiirikylän neuvoston jäsenet rinnastetaan virkamiehiksi.
5§ KANSALAISUUS
Tiirikylän kansalaisuus saadaan syntymän tai alueelle vakituisen muuton yhteydessä.
Kansalaisuudesta voidaan vapauttaa vain Tiirikylän neuvoston päätöksellä.
Jokaisella kansalaisella on lisäksi äänestysoikeus.
6§ PERUSOIKEUKSIEN TEHTÄVÄ
Perusoikeudet turvaavat ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistävät
oikeudenmukaisuutta Tiirikylän yhteiskunnassa.
7§ PERUSOIKEUDET
Jokaisella on oikeus elämään, työntekoon sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.
Jokaisen vapaa liikkuminen, yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu tasavallan alueella. Myös uskonnon-, sanan-,
kokoontumisen- ja mielenilmaisunvapaus on turvattu.
Julkisen vallan tehtävä on turvata perusoikeuksien toteutuminen, niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat Tiirikylän
käytettävissä.
8§ RIKOSOIKEUDELLINEN LAILLISUUSPERIAATE
Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain kulloinkin voimassa olevalla lainsäädännöllä, lainsäädännöllinen rajoitus ei kuitenkaan
saa mielivaltaisesti loukata perusoikeuksia. Rangaistuksen johon sisältyy vapaudenmenetys määrää neuvosto.
9§ PERUSOIKEUDET POIKKEUSOLOISSA
Perusoikeuksista voidaan perustellusti ilmoituksella säätää poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Tiirikylään kohdistuvan
aseellisen hyökkäyksen aikana.
10§ OIKEUS HANKKIA JA KANTAA AMPUMA-ASEITA
Jokaisella täysivaltaisella Tiirikylän kansalaisella on oikeus hankkia ja hallussapitää ampuma-aseita. Hankkiakseen
ampuma-aseen, tulee kansalaisen kuitenkin anoa sitä varten hankinta- ja hallussapitolupaa. Luvan myöntää poliisi.
Ampuma-aseiden kantamiseen liittyvät rajoitukset on säädetty rikoslain 14§:ssä.

RIKOSLAKI
1. LUKU – YLEISET SÄÄNNÖKSET
1§ RANGAISTUKSISTA
Rangaistuksia ovat sakko, vankeus, pakkotyö, menettämisseuraamus ja kuolema. Muut rangaistukset kuin sakko määrää
neuvosto.
2§ RANGAISTUKSEN MÄÄRÄSTÄ
Pakkotyön kohteen ja vapaudenmenetyksen pituuden päättää neuvosto.
Toistuvasti sakko- tai pakkotyörangaistuksista vakavaa piittaamattomuutta osoittava voidaan tuomiota vankeuteen
tai kuolemaan neuvoston toimesta.
Maksamaton sakko voidaan muuttaa muuntorangaistuksena yhdyskuntapalvelukseksi tai vankeudeksi.
Pienemmistä rikkomuksista poliisimies voi määrätä rikesakon tai antaa asiassa päiväsakkojen rangaistusvaatimuksen.
Rangaistusvaatimuksen vahvistaa päällystöön kuuluva poliisimies.
3§ ESITUTKINTAOIKEUDET
Poliisilla on oikeus esitutkinnan suorittamiseksi perustellusta syystä kohdistaa perusteltavissa olevia pakkokeinoja
kotirauhan suojaamalle alueelle.
Poliisi voi ottaa todennäköisin syin rikoksesta epäillyn henkilön kiinni esitutkinnan suorittamisen ajaksi. Esitutkinta tulee aina
suorittaa mahdollisimman nopeasti, sitä tarpeettomasti viivästyttämättä. Mikäli vapaudenmenetyksen jatkamiselle ei ole
edellytyksiä on kiinniotetulle annettava tiedoksi mahdollinen sakkorangaistus ja vapautettava. Rikoksesta epäillyn oikeuksista on
säädetty asetuksessa.
Poliisi voi myös kiinniottaa etsintäkuulutetun henkilön tai ottaa henkilön kiinni rikoksilta ja häiriöltä suojaamiseksi.

2. LUKU – VASTUUVAPAUTUS
4§ VASTUUVAPAUTUSPERUSTEET
Oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko on hätävarjelutekona rangaistuksesta vapaa.
Puolustustekoa ei voida soveltaa virkaa tekevää viranomaista kohtaan, tällöin on kuitenkin oikeus saattaa viranomaisen
toiminnan laillisuus neuvoston arvioitavaksi.
5§ VIRANOMAISTEN VASTUUVAPAUTUSPERUSTEET
Viranomainen saa virkatehtävän suorittamiseksi turvautua sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita voidaan pitää
kokonaisuutena arvostellen puolustettavina, huomioiden tehtävän tärkeys ja kiireellisyys sekä vastarinnan
vaarallisuus.

3. LUKU – RIKOKSISTA YHTEISKUNTAA KOHTAAN
6§ ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN VAARANTAMINEN
Joka väkivallalla tai muilla keinoilla yrittää painostamalla tai pakottamalla saattaa kansanäänestyksen tuloksen virheelliseksi
tai saattaa Tiirikylän tai alueen Tiirikylästä vieraan valtion alaiseksi, taikka sodan tai poliittisen kriisin aikana
1) tarkoituksenaan saattaa Tiirikylä sotaan tai sotatoimien kohteeksi, taikka
2) yhteistoiminnalla vihollisen kanssa, taikka
3) osallistumalla Tiirikylän vastaisiin sotatoimiin
on tuomittava itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta pakkotyöhön, vankeuteen määräajaksi tai kuolemaan. Yritys on
rangaistava.
7§ VIRKAMIEHEN VASTUSTAMINEN
Joka väkivaltaa käyttämällä tai käyttämättä yrittää saada virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä
sisältävän virkatoimen on tuomittava ellei muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta sakkoon tai pakkotyöhön. Yritys
on rangaistava.

RIKOSLAKI
4. LUKU – RIKOKSISTA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
8§ JÄRJESTÄYTYNEESEEN RIKOLLISUUTEEN OSALLISTUMINEN
Joka perustaa, johtaa, kuuluu tai muuten osallistuu järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan on tuomittava ellei muualla laissa
ole säädetty ankarampaa rangaistusta sakkoon tai pakkotyöhön.
9§ JÄRJESTYSRIKKOMUS
Joka julkisella paikalla vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta
1) metelöimällä tai käyttäytymällä uhkaavasti, tai
2) hallussa pitämällä vaarallista esinettä, tai
3) nauttimalla yleisellä paikalla päihdyttävää ainetta, tai
4) estämällä kirkollisen kokoontumisen toteutumista
on tuomittava järjestysrikkomuksesta sakkoon tai pakkotyöhön.

5. LUKU – HENKEEN, TERVEYTEEN JA OMAISUUTEEN KOHDISTUVISTA RIKOKSISTA
10§ HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUVA RIKOS
Joka riistää liikkumisvapauden, surmaa, tappaa, murhaa tai pahoinpitelee toisen, on tuomittava henkeen ja terveyteen
kohdistuvasta rikoksesta sakkoon, pakkotyöhön, vankeuteen määräajaksi tai kuolemaan. Yritys on rangaistava.
11§ OMAISUUSRIKOS
Joka
1) anastaa, tai
2) tuhoaa
toiselle kuuluvaa omaisuutta on tuomittava omaisuusrikoksesta sakkoon, pakkotyöhön tai vankeuteen. Yritys on rangaistava.

6. LUKU – YLEISVAARALLISISTA RIKOKSISTA
12§ RÄJÄHDE JA TERRORISMIRIKOS
Joka valmistaa, säilyttää tai hallussapitää räjähdysaineita tai niihin rinnastettavaa muuta yleisvaarallista ainetta on tuomittava
teosta pakkotyöhön tai vankeuteen.
Räjähderikoksesta tuomitaan myös se joka terroristisessa tarkoituksessa valmistaa, säilyttää tai hallussapitää räjähdysaineita
taikka aseita. Rikoksesta on tuomittava pakkotyöhön, vankeuteen tai kuolemaan.
13§ AMPUMA-ASERIKOS
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan ampuma-asetta tai laiminlyö ilman perusteltua syytä laillisen aseen käsittelyssä
turvallisuuden
1) pitämällä asettaan lipastettuna, siten että ase on ampumavalmiudessa. Tämä ei kuitenkaan koske koteloituja
pistooleita. Tai
2) pitämällä mukanaan kaasusumutinta ilman turvallisuuslupaa
on tuomittava ampuma-aserikoksesta menettämisseuraamukseen ja tämän ohessa sakkoon tai pakkotyöhön.

7. LUKU – HUUMAUSAINERIKOKSISTA
14§ HUUMAUSAINERIKOS
Joka laittomasti
1) valmistaa tai yrittää valmistaa huumausainetta
2) kuljettaa tai kuljetuttaa tai yrittää kuljettaa tai kuljetuttaa huumausainetta,
3) myy, välittää, toiselle luovuttaa tai muulla tavoin levittää tai yrittää levittää huumausainetta, tai
4) pitää hallussaan tai yrittää hankkia huumausainetta,
on tuomittava huumausainerikoksesta sakkoon, pakkotyöhön tai vankeuteen sekä huumausaineen, sen kasvatuksessa tai
kuljetuksessa käytetyn välineen tai myynnistä saadun rikoshyödyn menettämiseen valtiolle.

RIKOSLAKI
15§ TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS
Jos huumausainerikoksessa
1)
2)
3)
4)
5)

rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta,
tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa,
aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa, tai
levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla

ja huumausainerikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä
huumausainerikoksesta vankeuteen sekä huumausaineen, sen kasvatuksessa tai kuljetuksessa käytetyn välineen tai myynnistä
saadun rikoshyödyn menettämiseen valtiolle
16§ HUUMAUSAINEEN MÄÄRITELMÄT
Huumausaineena pidetään Tiirikylän lääkeaineiden turvallisuus ja kehittämiskeskuksen kulloinkin voimassa olevan listan
perusteella huumausaineiksi luokiteltuja aineita tai kasveja.
Erittäin vaarallisella huumausaineella tarkoitetaan huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva
hengenvaara, lyhytaikaisestakin käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai voimakkaat vieroitusoireet.
8. LUKU – TALOUSRIKOKSISTA
17§ PETOS
Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudentonta taloudellista hyötyä taikka toista vahingoittaakseen, erehdyttämällä saa
toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin, ja tällä tavoin aiheuttaa taloudellista vahinkoa on tuomittava petoksesta
sakkoon tai pakkotyöhön.
18§ VEROPETOS
Joka antamalla veroviranomaiselle verotusta varten
1) jättämällä antamatta, tai
2) salaamalla
verotuksen kannalta tarpeellisia tietoja, on tuomittava veropetoksesta pakkotyöhön, vankeuteen tai kuolemaan. Lisäksi
Tiirikylälle teosta aiheutunut vahinko on korvattava.
19§ KÄTKEMIS- JA RAHANPESURIKOKSISTA
Joka kätkee, ottaa huostaansa tai välittää tässä laissa rikokseksi säädettyä rahaa tai omaisuutta tarkoituksenaan piilottaa se
viranomaisilta tai peittääkseen tai häivyttääkseen epäilyksiä tehdystä rikoksesta on tuomittava kätkemis- ja
rahanpesurikoksesta pakkotyöhön tai vankeuteen.

