
RIKOSOIKEUS OAIOl00l Nimt
Tentti 27.8.2012

op.no:

Kirjoita vastauksesi erillisille konsepteille, paitsi kysymyksetl,2 ja 3, joihin vastataan
tässä kysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden
ruudun marginaali korjausmerkinnöille. Kaikista lcysymyksistä on jätettävä nimellä
varustettu vastauspaperi. Luopuja jättää yhden nimellään varustetun vastauspaperin,
jossa teksti "luovun".

T entin t ul o ks e t j ul k a is t as n v iimeislricin 2 4. 9. 2 0 I Z

l. Raimo (32 v.) tuomitaan tiin?iän 27 .8.2012 KO:ssa seuraavista rikoksista:

-pahoinpitelystä (tehty 1 .5.2012)
-kahdesta I i evästä pahoinpitel ystä (tehty 1 5 .6.2012)
-törkeän varkauden yrityksestä (tehty 1 .8.201 2)

Rangaistusasteikot:

-RL 2l:5 pahoinpitely: sakko tai vank. enint?iän 2v.
-RL 21:7 lievä pahoinpitely: sakko,
-W28:2 törkeä varkaus: vank. 4kk-4v.

Vastaa seuraaviin kysymvksiin val itsemalla oikea vaihtoehto.

a) Törkeän varkairden yrityksen rangaistusasteikko on:
4 kk- 3 v. tr 4kk-4 v. tr
14vrk-4v. D 14vrk-3v. tr

b) Jos KO tänåiän tuomitsee kaikista edellä kuvatuista rikoksista yhteiseen
vankeusrangai stukseen, asteikon

minimion: maksimi on:
4kkvank. tr 4vvank. . D

14 vrk vank. tr 5 v vank. tr
I kk vank, tr 5 rrl kk vank. n

c) Jos KO tänään tuomitsee edellä kerrotuista rikoksista sekä sakko- että
vankeusrangaistukseen eli yhdistelmärangaistukseen, sakkorangaistuksen asteikko on:

3 - 120 päiväsakkoa tr

| - 120 påiiväsakkoa D

| -240 päiväsakkoa tr
2-240 päiväsakkoa tr
3 -240 päiväsakkoa E

(ep)



.\

Nimi

a) Miiärittele lyhyesti oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteiden ero ja mitåi vaikutuksia tällä

erolla on rangaist"kr;;l;;hingonkorvauksen miiliräytymissen' Mainitse myös

esimerkkejä äiteuttamii- j a anteeksiantoperusteista'

(6p)

b) yllytyksen jt'avunannon suhde päiitekoon. Miten se vaikuttaa rikosoikeudellisen

vastuun syntymiseen ja rangaistuksen mliiiräytymiseen?

(sp)



3.

Nimi:

Jos tuomioistuin erehdYtetiiän

kistöt silloin toteutuvat?

op.no:

tekemäiin vääräpiiätös, mika tai mitkä rikostunnusmer-

(sp)

4a. Kodinhoitaja Maija M (60v) oli toiminut useiden vanhusten hoitajana viimeisten kolmen

vuoden aikana. Rouva A (85v) oli nauttinut Maija M:n tarjoamaa jugurttia aamupalaksi ja

tuntenut olonsa heti erittäin huonovointiseksi, Maija M oli soittanut hätäkeskukseen ja rouva A

oli toimitettu välittömästi sairaalaan ja siellä otettujen kokeiden perusteella hänen elimistössään

oli havaittu jopa kuoleman aiheuttava määrä rauhoittavia liiäkkeitii ja uniliiäkkeitä, joita rouva A

kiistijyrkästi koskaan itse nauttineensa. Rouva A pelastui täpärästija tervehdftyään hän ilmoitti

poliisil-te Malja M:n varastaneen hänen noin 500 euron arvoiset korunsa-ja myös käteistä ruhaa

ainakin 600 euron edestii.

poliisitutkinnassa selvisi, että Maija M:n aikaisemmista hoidokeista oli kolmen woden-sisällä

kuollut herra B, rouva C, rouva D, herra E ja rouva F. Kaikki olivat iäkkäitä (75-95v), rmrtta

olivat olleet ikäänsä nähden hyvässä fyysisessä kunnossa ennen äkillistii kuolemaansa.

Suoritetuissa ruumiinavauksissa uhrien elimistöstä oli löytynyt samoja liiäkeaineita kuin rouva

A:n elimistöstä. Maija M:n kotoa oli löytynyt suuria määriä mainittuja lääkeainetabletteja, jotka

hän oli anastanut aikaisemmista työpaikoistaan eri sairaaloista. Maija M kiistijyrkästi

aiheuttaneensa B:n, C:n, D:n, E:n tai F:n kuolemaa tai sekoittaneensa rouva A:n jugurttiin mitiiän

lääkeaineita.
(8p)

Esitri perusteltu rilmsoikeudellinen arvio tapauksesta. Vastauksessa ei edellytetri

rangai stus asteikkoj en selo st amista tai rangaistulrsen mitt aamista.



4b. Antti Ampuja (34v) oli elokuussa menossa autollaan kesämökilleen metsäautotietä pitkin

haulikko ilman suojusta autonsa takapenkillä, kun hän näki teeren istumassa pur:n oksalla' Hän

tiesi, ettei metsäkanalintuja saanut tähän aikaan pyy:taäiametsäkin oli valtion metsää' Antti

Ampuja oli lunastanut metsästyskortin ja lupa haulikkoon oli kunnossa' Antti Ampuja ei

kuitenkaan voinut vastustaa äkiilistä houkutusta, vaan pysäytti autonsa ja jätti sen käyntiin, latasi

haulikonjaampuiampumistaanautonvierelläseisten'Teerieihievahtanutkaan'koskaseoli

vain teertä esittävä pellistä tehty kuva' (7p)

5.Matti (1gv), Anne (l5v) jareena (r4v) olivat juoneet siideriäia orutta kotinsa lähellä olevassa

puistossa. Anne keksi, että he voisivat lainata hänen äitinsä Toyota corollaa ja käydä ajelulla

kaupungissa'AnnehakiavaimetkotoaanjaMattiryhtyikuljettamaanautöa.E<iessäistuvaAnne

kehotti Mattia aiamaanhieman lujempaa ja ohittamaan edellä kulkevan hidastelijan Jarmo J:n

(56v) vanhassa vorvossaan. Tiellä oli voimassa 60 km/tr nopeusrajoitus. ohitustilanteessa Matti

menetti auton hallinnan, osui ensin oikealla etukulmallaan Jarmo J:n Volvon vasempaan

takakulmaan ja sen jälkeen auto suistui ajoradalta ja törmäsi tien vasemmalla puolella olevaan

sähköpylvziäseen'TakaistuimellailmanturvavöitäistunutLeenasinkoutuiulosautostaja

menehtyivälittömästi.AnnejaMattiloukkaantuivatvakavasti.JarmoJeiloukkaantunut

onnettomuudessa.

Myöhemmin sairaalassa Matti kehotti Annea olemaan kertomatta poliisikuulustelussa' kuinka

paljonMattiol-inauttinutalkoholiaennenajoajasitä,etfähänen.nopeutensaoliollutlähesl00

km/h.AnnekinpyysiMattiavaikenemaankuulustelussasiitä,ettäAnneoliyllyttänytMattia

ohitukseen ja ajamaanlujempaa. Anne kuitenkin kertoi kuulustelussa rehellisesti, kuinka paljon

kukin ori nauttinut alkoholia, miten hän ori antanut äitinsä omistaman auton avaimet Matille ja

mikä oli ollut auton:nopeus ajohetkellä. Matti ei kertonut poliisikuulustelussa, eikä myöhemmin

pidetyssä käräjäoikeuden istunnossakaan mitään Annen puheista ennen onnettomuutta'

Matin veressä oli alkoholia 1,3 promillea ajohetkellä, Annella 1 ,0 promillea ja menehtyneellä

Leenalra0,6promillea.MattijaAnnetoipuivatvammoistaan,joistaheilreeijäänytpysyvää

haittaa. Annen äidin omistama Toyota corolla vaurioitui lunastuskuntoon'

(lop)

Esitri perusteltu rikosoikeudellinen arvio tapauksista' Vastauksissa ei edellytetä

rangaistusasteikkojenselostamistatairangaistulrsenmittaamista'


