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RIKOSOIKEUS

Tentti 9.2.2012

Nimi: op.no:

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille, paitsi kysymykset lr2 ia 3, joihin vastataan tässä

lrysymyspaperissa anneffuun tilaan. Jätä konseptivastausprperin reunaan-kahden ruudun

-aigina"ti korjausmerkinnöille. Kaikista lrysymyksistä on jätettävä nimellä-varustettu

vastauspaperi. Luopuia jättää nimellään ou"uit"tun vastauspaperin, jossa teksti "luovun"'

Tentin t ulo ks et i ul keist aan viime is td tin 1' 3' 2 0 I 2

l. Martti (30 v) on täksi päiv?iksi g.z.z}lzhaastettu käriijäoikeuteen ensiksikin sakon

muuntomenettelyyn, koska häneltä ei ole saatu perittyä 12-10.2011 tuomittua 150

päiväsakon mZiArdisia yhteistii sakkorangaistusta, j9k9 
91_tuomittu 

kolmesta

iattijuopumuksesta (tehty 1 0. I .20 1 l, 1 5'2'2011 ja 8'3'20 I I )'
Lisäksi Martti tuomitaan tiinäåin g.z.}}Izkahdesta törkeästä rattijuopumuksesta (tehty

1.4.2011 ja 5.5.201 l).

Vastaa seuraaviin kysymyksiin lainkohdat ja lopputulokseen johtaneet seikat mainiten:

a) Miten sakot muunnetaan pääsåiännön mukaan vankeudeksi ja mitii myita.

mahdollisuuksia käräjäoikeudella on käytett?ivänään muuntomenettelyssä:

b) Miltii asteikoilta (maksimi ja minimi) käriijäoikeudella on tänäiin mahdollisuus

. tuomita Martille rangaistukset törkei ståi rattijuopumuksista:

(1op)



Nimi:

Miten Jussi Tapanin ja Matti Tolvasen oppikirjan mukaan erotetaan:

Itsenäinen tekij äntoimi rikoskumppanuudesta:

op.no:

2.

a)

b) Tekijäntoimi avunannosta:

-<

c) Rikoksen yritys valmistelusta:

(lop)



il

3.Konfiskaationkäyttömahdollisuudetlahjontarikoksissa:

Nimi:

(6p)

4. Antti (32v) ja Liisa (29v) olivat eläneet avoliitossa neljän vuoden ajan jaheillä oli

kolmevuoti* yttt"i*n poit u Matti. Avoliitto oli kariutunut kesällä 2011 Antin

mustasukkait"ui.tlu:ätkuuu' väkivaltaisuuden vuoksi, mistä syystä Antti oli joutunut

muuttamaan pois yhteisestä asunnosta lokakuussa 201 I ' Helmikuun 7' päivänä Liisa oli

luvannut Antin tulla hakemäan viimeisiä tavaroitaan yhteisestii kodista ja paikalla oli

ollut myös makuuhuoneessa nukkuva Matti. Antti oli juovuksissa ja alkoi moittia Liisaa

jasyyttäätäuipettiimisestiijaheidänavoliittonsapiiättymisestä.AnttilöiLiisaa
avokämmenellä kasvoihin, puristi tätä voimakkaasti kurkusta ja otti Liisan kädestii tiimän

keittiöstä hakeman fileerausveitsen, jonka terän pituus oli noin 15 cm. Liisan estelyistä

huolimatta Antti meni makuuhuoneeseen ja löi fileerausveitsellä Mattia useita kertoja

rintaan sitta seurauksella, ettii Matti mene-htyi välittömästi syd?imeen ja keuhkoihin

osuneiden lYöntien j ohdosta.

Antti kertoi jälkeenpäin surrnanneensa Matin kostoksi Liisalle siitä, ettii tämä oli halunnut

erota Antista. Antin elämä oli suistunut eron jälkeen raiteiltaan ja hän oli alkanut käyttiiä

alkoholia lähes päivittäin, eikä työssäkäyntikiiiin sujunut, vaan hänellä oli useita pitkiä

sairauspoissaoloja. Lääkärinn1lrkuun Antti kärsi vakavasta masennuksesta ja

työuupumut r.rä joiOen hoitoon hänelle oli määrätty vahvoja mielialalZiäkkeita jo

kesäkuussa. anttiåti kuitenkin lopettanut lääkkeiden käytön elokuussa, koska ne

väsyttivät häntä, ;ikä hän tuntenut olevansa oma itsensä. Tekoaan h?in selitti sillä, että

;oku toimen ol"nto oli vallannut hiinen ruumiinsa, eikä hän katsonut olevansa vastuussa

sen teoista. vunlitrr-isoikeudenkäynnissä tänään 9. helmikuuta Antin asianajaja

vastustaa vangitsemista, kiistää syytteen ja esittää Antin olleen syyntakeeton rikoksen

tekohetkella SVVtta.iå vaatii Antin vangiisemista teon vakavuuden perusteella, eikä pidä

väitettii Antin syyntakeettomuudesta millåiiin muotoa perusteltuna'

Tapaulrsen perusteltu rilasoikeudellinen arviointi. vastauksessa ei edellytetr)

r aigai s tus ås te iklaj en s elo st ami sta tai r an gaistuks e n mticir cicimis t ri'
(1op)



-

5a. Kaverukset Mikko (17v), ville (16v) ja Janne (l4v) viettivät iltaa Mikon kotona' Illan

kuluessa he saunoivat ja joivat t y.n,n"ntii.ät*tioruitu mieheen. saunan jälkeen he alkoivat

miettiä parinkymm"n"n t ilornetiin pzussa ot"uuun ravintolaan lähtemistii' He eivät halunneet

tuhlata vähiä rahojaan taksiin, joten hepaeittivät lainata ulkomaanmatkalla olevan naapurin

pekan (30v) autoa. ri;ä;i;r,;;tät f.k"r u11go",*.r1i:,t"" saaneet autoa kävnnistettvä

ilman avaimia,3oten he rikkoivat naapuritalon ikkunan, menivät taloon sisälle ja löysivät auton

vara-avaimet eteisen lipaston laatikosta'

Autolla lähdettiin kohti kaupunkia Mikon toimiessa kuljettajana, villen istuessa etupenkillä ja

Jannen takapenkillä.;;;k"hotti Mikko^ tåt"ii"-*n, kuinkrhyvin naapurin bemari kulkee ja

Mikko kiihdyttikin hiljaisella tiella nopeuä", ieo r.il"metriin tunnissa. Nopeusrajoitus oli 80

km/h. Edessä istuva Ville tunsi itsensä pahoinvoivaksi ja pyysi Mikkou pyiahtymään' Vauhdin

hurmasta nauttiva Mikko ei halunnut pyrahrya, joten vittä veti käsijarrusta saadakseen auton

pysähtymään. Mikk" ;;*tti uuton nåifinnu|tlu se ajautui poikittain vastaantulevan liikenteen

kaistalle. vastakkaisesta suunnasta tuueen'rvrä;" isov) tutjettama henk'öauto törmäsi poikien

auton takaosaan. Takana istunut Janne;;t;;ti;aritt913t1i Mikko ja Ville selvisivät pienillä

mustelmilla. Markun oikea jalkajoutui p"it"ttip"istuksiin ja se jouduttiin myöhemmin

amputoimaan. (8p)

5b'opiskelijaollioliravintolastatullessaanhavainnutkolmewotiaanKaisanyksinkadulla
yö'ä noin kello kahdln;iil j; oili soittifoiiirit paikalle. Sosiaalityöntekijät toimittivat tvtön

turvakotiin yöksi ja fotiiriui.u*maiset y;iiä; åuoitt* Kaisan äitiä Tuulaa, joka oli lähtenyt

ravintolaan yruui"nia tunssu. Turlan tuitru totii" ke'o neljän aikoihin aamuyöllä hän huomasi

grttärensä tuoonn""n-u*nnoJa ja soitti hauikeskukseen, josta hiinelle ilmoitettiin tytön olevan

sosiaalivirano.uirt n nuoriurru. fuutu k;;ijättå"t"o'ä"Kuit* pari kertaa aikaisemminkin

yksin asuntoon lahtiåss'liiinlut ti-aan. ruuta t.rtoi ryhdistäytyneånsä 
ja käyvänsä A-klinikalla

kolme kertaa viikossa puhaltamasru arcoÅet iin ja kätsoi nyt 
-olevansa 

kykenevä huolehtimaan

tyttäreståiän. (6p)

Esitci perusteltu riknsoikeudellinen amio tapauks-ista' Vastauksessa ei edellytetr)

ån gii r ru, o, te ikkoj e n s el o s t am i s t a t ai r an gai st ul<s e n mitt a ami s t q.
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