
RIKOSOIKEUS OAIO1001 Nimi: op.no:

Tentti 26.8.2013

Kirjoita vastaukset erillisille konsepteille, paitsi kysymykset 1,2 ia 3' joihin vastataan
tcysymyspaperissa annettuun tilaan. Jätä konseptivastauspaperin reunaan kahden ruudun

-".gin""fi korjausmerkinnöille. Kaikista kysymyksistä on jätettävä nimellä varustettu
vastiuspaperi. Luopuia iättää nimellään varustetun vastauspaperin, jossa teksti "luovun"

Te ntin t ulo ks et i ul kaistaan viimeistööin 2 3' 9' 2 0 I 3'

l. Marni (l7v) ja Olavi (16v) ovat täniiän 26.8.2013 käråijäoikeudessa syytteessä kahdesta

varkaudesru (t.nty I .5.20 i3) ja yhdestä törke?istii varkaudesta (tehty 1 5.6.20 I 3). Jos

heidät tuomitaan syytteiden mukaan:
a) Miltä asteikotta tmåjaoikeus mittaa heille vankeusrangaistuksen (minimi ja maksimi) ja

miten se määräYtYY:

b) Mitii muita mahdollisuuksia syyttiij ällä ia/tai kär?ijäoikeudella on jutun ratkaisemiseen:

(lop.)
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Nimi: op.no:

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, millaisissa tilanteissa rikoksen valmistelun

tulisi olla kriminalisoitu? Miten rikoslaissa valmistelu on kriminalisoitu ja millaisia

laajennuksia siihen on tullut?

(sp.)

3a. Mitä tarkoitetaan käsitteellä "Agent provocateur"?

b. A päättää surmata B:n ampumalla håinet kiikarikiväärillä. A saa B:n tähtäimeensä. Aivan

B:n vieressä seisoo tämän vaimo C. A kuitenkin uskoo voivansa ampua B:tä päähän niin,

ettei C vahingoitu. C liikahtaa siten, että sekä B että C saavat luodista surrnansa.

Onko A:n tahallisuus B:n ampumisessa Onko A:n syyksiluettavuus C:tä kohtaan

dolus determinatus

dolus directus

dolus eventualis
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dolus eventualis

tietoinen tuottamus (luxuria)

tiedoton tuottamus (negligentia)
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Nimi:

c. Hätävarj eluoikeudel la suoj eltavat oikeushyvät?

op.no:

(lop.)

4.ystävykset Mani (l6v), Niko (l4v) ja Olli (l5v) påiättivät hankkia olutta' tupakkaaja muuta

tarpeellista murtautumalla paikalliseen lähikauppaan sulkemisajan jälkeen. olli tiesi, ettii hänen

tuttavansa penan (17v) äiti oli töissä kyseisessä kaupassa,joten hän päätti vähän kysellä Penalta

kaupan turvajärjestelyistä. Pena kertoi Ollille, mitä tiesi kaupan hälytysjärjestelmistä ja

turvakameroista. Hän löysi myös kaupan hälytyslaitteen koodinumeron äitinsä muistikirjasta ja

kertoi myös sen ollille. Itse keikkaan Pena ei halunnut sekaantua, mutta halusi kuitenkin 200

euroa palkkiota antamistaan tiedoista. Olli lupasi, että rahat maksetaan Penalle keikan jälkeen.

Matti palkkasi keikalle kuskiksi kaverinsa Riston (l7v), jonka tehtäväksijäi hankkia keikkaa

varten sopiva ajoneuvo'

Sovittuna päivänä Risto valitsi erään hotellin parkkipaikalta sopivan auton, onnistui pääsemään

siihen sisään ja sai sen käynnistymiiän ilman avaimia. Matti oli edellisenä päivänä sairastunut

pahaan vatsatautiin, eikä siksi voinut osallistua keikalle. Niko, Olli ja Risto pZiättivät kuitenkin

toimia alkuperäisen suunnitelman mukaan. Risto toimi autonkuljettajana ja jäi autolle

odottamaan ja pitamiian vahtia muiden mennessä kauppaan sisään. Pojat onnistuivat pääsemään

rakennukseen sisiiån takaovesta ja olivat menossa sisään kauppaan, kun havaitsivat, että kauppias

Sakari s. (57v) oli sisällä kaupassa järjestelemässä hyllyjä. Niko olijo poistumassa kaupasta,

mutta Olli päätti, että keikka hoidetaan loppuun asti, kun siihen oli kerran ryhdytty. Hän löysi



kaupan varastosta muovisäkin ja köyttä ja hiipi Sakari S:n taakse. Olli veti muovisäkin Sakari

S:n pään ja hartioiden ylija sitoi Sakari S:n Nikon avustuksella.

Pojat ottivat mukaansa olutta, tupakkaa ja muuta tarpeellista ja tyhjensivät myös kaupan kassan,

jossa oli 224 euroa käteistä rchaa. Sen jälkeen pojat poistuivat paikalta, mutta ennen

poistumistaan tekivät Sakari S:n pään yli vedettyyn muovisäkkiin pienen reiän, ettei

tukehtumisyaaraaolisi. Kun Ollikertoi Ristolle, kuinka he olivat hoidelleet Sakari S:n, tämä piti

sitä tosi taitavanatoimintana. Sakari S onnistui vapautumaan noin kahden tunnin kuluttua, kun

hänen vaimonsa tuli kauppaan häntä etsimään. Pojat oli tunnistettu heidän poistuessaan kaupasta

ja heidät otettiin kiinni vielä samana päivänä.

Tapaulrsen perusteltu rika s oikeude llinen arviointi. Vastaulrses s a e i edellytetci

rangaistus os te ikkoj en selo stami sta tai rangaistulcsen mittaami st a.

(lop)

5a. Kalle K oli syksyllä2012 perustanut moottorikelkkasafareja järjestävän yrityksen.

Tammikuussa 2013 hän lähti kahden päivän safarille l0 henkisen ryhmän kanssa. Matkan aikana

Ville V (65v) jäi kelkallaan muista jälkeen ja kääntyi kelkkareitin eräästä risteyksestä viiärään

suuntaan. Hänen ajeltuaan syrjäisellä metsäalueella eksyksissä useiden tuntien ajan, kelkasta

loppui polttoaine. Ville onnistui lopulta kävelemällä pääsemään asutuksen pariin, mutta hän oli

pakkasessa pahasti kylmettynyt ja myöhemmin sairaalassa häneltä jouduttiin amputoimaan kaksi

varyasta.
(7p.)

5b. Jukka J. oli pyrkinyt entisen naisystävänsä Liisa L:n asuntoon soittamalla ovikelloa ja ovea

potkimalla, mutta Liisa ei ollut päästänyt häntä sisälle. Tästä hermostuneena Jukka J oli huutanut

postiluukusta Liisa L:lle "minä tapan sinut". Noin puolen tunnin kuluttua Jukka J. ampui

haulikolla kerrostalon ponaskäytävästä kaksi laukausta ulko-oven ja raollaan olleen eteisen

sisäoven läpi Liisa L:n asuntoon, jossa Liisa L tällöin oli oleskellut. Haulit olivat osuneet

pääasiassa asunnon seiniin, mutta yksi hauli oli osunut Liisa L:n reiteen jättäen punaisen jäljen ja

useita hauleja olijäänyt hänen hiuksiinsa. Laukaushetkellä Liisa L oli ollut olohuoneen ja eteisen

välisen käytävän olohuoneen puoleisessa päässä. Liisan lapset Heikki jaLaura olivat tapahtuma-

aikaan myös asunnossa, mutta yksikiiän hauleista ei osunut heihin. Jukka J poistui
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rappukäytävilstä ulkona olevaan autoonsa. Jukka J ei ehtinyt ajaa 50 metriä kauemmas, kun

poliisit pysäyttivät ja ottivat hänet kiinni. Tarkkuusalkometri osoitti Jukka J:llä olleen 0,67

m i ll i grammaa al koholia I itrassa u loshengitysi lmaa.

Tapausten riftasoikeudellinen arviointi. Vastauksessa ei edellytetd rangaistusasteikkaien

selostamista tai rangaistulaen mittaamista.
(8p.)


