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RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi: op.no:

Tentti 25.11.2013

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille paitsi kysymykset I ja 2, joihin vastataun tössd
kysymyspaperissa annettuun lilaan. Jiitii konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun
marginaali korjausmerkinnöitte, Kaikista lcysymyksistd on jiitettövö nimelld varustettu
vastauspaperi, Luopuja jiittäd yhden nimelliiön varustetun vastauspaperin, jossa teksti
" htov un", Tentin tulo ksel j alkaislaan viimeistödn I 8, I 2. 20 I 3,

L Pekka (25v) tuomitaan käriijäoikeudessa tänään 25.I1.2013 a) rattijuopumuksesta, b) tOrkeasta
pahoinpitelystä ja c) näpistyksestä yhteiseen I woden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen.
Pekkaa ei ole aikaisemmin rangaistu. Rikokset oli tehty tänä vuonna.

a) Miltä asteikolta käräjäoikeus mittasi Pekalle tulevan I vuoden 2 k\rukauden
vankeusrangaistuksen? Rastita oikea vaihtoehto:

Minimi:

14 vrk tr

I vuosi tr

6kk tr

Maksimi:

l0 vuotta tr

12 vuotta tr

l3vuotta tr
16 vuotta tr

b) Vastaa seuraaviin kysymyksiin myöntävästi tai kieltävästi rastittamalla oikea vaihtoehto:

-Pekan 1 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistus kyllä ei

voidaan mätuätä ehdolliseksi n tr

-Voidaanko tuomittu I vuoden 2 kuukauden
vankeusran gaistus määrätä kokonaan
suoritettavaksi vankilassa n tr

-Voidaanko Pekalle tuomittu I vuoden 2 kuukauden
vankeusrangaistus määrätä suoritettavaksi
yhdyskuntapalveluna tr tr

-Voidaanko tuomittu I vuoden 2 kuukauden
vankeusrangai stus määrätä suoritettavaksi
valvontarangaistuksena tr tr



l

Nimi: op.no:

c) Voidaanko Pekalle missiiän tapauksessa tuomita yhdyskuntapalvelua ja jos voidaan, niin
missä?

(lop.)

2.a) Mita tarkoitetaan putatiivipakkotilalla ja miten ja millä perusteella sen rangaistavuus
maäräylyy?

b) Mitä tarkoitetaan Agent provocateur -tilanteella ja miten poliisin suorittamia valeostoja
juridisesti arvioidaan?

c) Miten yllyttäjän ja avunantajan vastuu mäiiräytyy erikoisrikoksissa (Delicta propria)?

(1sp)



3. Antti (32v) ja Liisa (29v) olivat eläneet avoliitossa neljän vuoden ajan ja heillä oli
kolmevuotias yhteinen poika Matti. Avoliitto oli kariutunut kesällä 2013 Antin musta-
sukkaisuuden ja väkivaltaisuuden vuoksi, mistä syystä Antti oli joutunut muuttamaan pois
yhteisestä asunnosta elokuussa 2013. Marraskuun 22. päivänä Liisa oli luvannut Antin tulla
hakemaan tavaroitaan yhteisestä kodista ja paikalla oli ollut myös makuuhuoneessa nukkuva
Matti. Antti oli juovuksissa ja alkoi moittia Liisaa ja syyttää tätä pettämisestä ja heidän
avoliittonsa päättymisestä. Antti löi Liisaa avokämmenellä kasvoihin, puristi tätä voimakkaasti
kurkusta ja otti Liisan kädestä tämän keittiöstä turvakseen hakeman keittiöveitsen, jonka terän
pituus oli noin l5 cm. Liisan estelyistä huolimatta Antti meni makuuhuoneeseen ja löi keittiö-
veitsellä nukkuvaa Mattia useita kertoja rintaan sillä seurauksella, että Matti menehtyi
välittömästi sydämeen ja keuhkoihin osuneiden lyöntien johdosta.

Antti kertoi jälkeenpäin surrnanneensa Matin kostoksi Liisalle siitä, että (ämä oli halunnut erota
Antista. Antin elämä oli suistunut eron jälkeen raiteiltaan ja hän oli alkanut käyttää alkoholia
lähes päivittäin, eikä työssäkäyntikään sujunut, vaan hänellä oli useita pitkiä sairauspoissaoloja.
Lääkärin mukaan Antti kärsi vakavasta masennuksesta ja työuupumuksesta, joiden hoitoon
hänelle oli määrätty vahvoja psyykenlääkkeitä jo kesäkuussa. Antti oli kuitenkin lopettanut
lääkkeiden käytön elokuussa, koska ne väsyttivät häntä, eikä hän tuntenut olevansa oma itsensä.
Tekoaan hän selitti sillä, että joku toinen olento oli vallannut hänen ruumiinsa, eikä hän katsonut
olevansa vastuussa sen teoista. Vangitsemisoikeudenkäynnissä tänään 25. marraskuuta 2013
Antin asianajaja vastustaa vangitsemista, kiistää syytteen ja esittaa Antin olleen syyntakeeton
rikoksen tekohetkellä. Syy'ttäjä vaatii Antin vangitsemista teon vakavuuden perusteella, eikä pidä
väitettä Antin syyntakeettomuudesta millään muotoa perusteltuna.

Tapaulrs en peruste ltu riko so ikeudellinen arviointi. Vast aulrses s a e i edellytetci
rangai stus as te ikkoj en selost qmi sta tai rangaistuks en mcirircirimis tci.

(lop)

4a. Markku ( 17v) seurasi tuntemaansa l3-vuotiasta Annea, joka oli tulossa harjoituksista kello
seitsemän aikaan illalla. Markku hyökkäsi Annen kimppuun takaapäin, kaatoi hänet maahan,
kuristi kurkusta ja löi useita kertoja Annea nyrkillä kasvoihin, minkä jälkeen Markku raiskasi
Annen. Tässä vaiheessa paikkaa lähestyi iltalenkillään Veikko (35v), jonka Anne huomasi ja
alkoi huutaa apua. Tästä syystä Markku kuristi kaksin käsin Annea kaulasta sillä seurauksella,
että tämä tukehtui ja kuoli.

(7p)

4b. Kansanedustaja A kuului samaan puolueeseen kuin kauppa- ja elinkeinoministeri B.
Yritysjohtaja Y:llä oli vientitukea koskeva hakemus sisällä em. ministeriössä. Y esitti A:lle
10.000 euron suuruista vaaliavustusta seuraavia eurovaaleja varten sillä ehdolla, että A ottaa



ministeri B:n kanssa puheeksi Y:n vientitukea koskevan hakemuksen ja vaikuttaa ministeri
B:hen myönteisen päätöksen aikaansaamiseksi. A suostui Y:n ehdotukseen ja Y maksoi A:n
vaalikassaan luvatut 10.000 euroa. Seuraavalla viikolla A tapasi ministeri B:n ja otti Y:n
hakemuksen puheeksi. B muisti hakemuksen ja ilmoitti, että myönteinen päätös vientituesta oli
jo tehty edellisellä viikolla. Y sai seuraavalla viikolla tiedoksi piiätöksen. A ja Y eivät enää
puhuneet asiasta keskenätin, kunnes asia tuli tiedotusvälineiden kautta valtakunnansyyttäjän
tietoon.

(8p)

Tapausten rikosoil<eudellinen arviointi. Vastaulcsissa ei edellytetä rangaistusasteiklwjen
selostarnista tai rangaistuksen möciröämistä.


