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Tor Teekkari hade gjort snabba cash som en trainee på stadens lukrativa Pippendorf Holdings 

Ab. Tor hade dock ett problem; hans hyresvärd hade nyss höjt hyran på hans lilla studentlya i det 

välkända finlandssvenska studentkvarteret Eira, vilket han för tillfället inte hade råd med, eftersom de 

nyss hade varit på en studieexkursion i St. Tropez. Tor är ansvarig för en stor del av förmögenheten av 

Helsingfors elit, och ansåg att han kunde utan tillstånd låna Pippendorf Holdings kunders pengar, och 

således betala dem efter att hans bonus flyter in. En sen fredag kväll lyfter Tor 10 000€ från en av 

kundernas konton och överför detta till sitt eget konto.  

Med fickan full av pengar och en känsla av extas vänder Tor sig mot Albertsgatan, då han hört 

att festligheter har påbörjats bland finlandssvenska studeranden. Då han anländer, träffar hans blick 

omedelbart en söt pingla som står vid Halvan. Så blyg som han är, anser han att det vore bäst att ge ett 

positivt intryck genom att påbjuda henne på en drink. Denna drink var dock ingen kutym drink som 

erbjuds på Albertsgatan, eftersom Tor hade medvetet tillagt sin egen blandning som bestod av bland 

annat ögondroppar. En kvart efter att pinglan druckit upp drinken inser hon att någonting gått fel. Pinglan 

faller ner till marken utan att få ut ett ord. Trots att hon inte är medvetslös, verkar det som om 

ögondropparna hade en starkare effekt än vad Tor ansåg, eftersom hon låg i mitten av en klunga 

studeranden, fullständigt stilla. Conrad Codexare, en ökänd studerande bland de finlandssvenska, hotar 

Tor med att ringa till polisen, men Tor, så slug som han är, ger Conrad en örfil och springer snabbt iväg 

innan Conrad hinner vidta övriga åtgärder.  

Då Tor kommer ut på Albertsgatan skådar han en cykel vid andra sidan av gatan. Han anser att 

han kan låna cykeln av den generösa personen som lämnat den olåst och eventuellt returnera den. Å andra 

sidan, tänker Tor att han skulle till och med kunna ta cykeln hem för att “pimpa” den i sitt garage. “Detta 

avgörande kan väl inte ha någon relevans?”, säger Tor. 

 

Tor anser att det vore bäst att vända sig till sin förtrogna älskare, Heidi Hankeit, som anser sig 

vara en expert på juridik; hon presterade nämligen relativt väl i grundkursen i handelsrätt. Tor är till sin 

natur ytterst pedant och han vill försäkra sig om att det som Heidi påstår verkligen är korrekt, vilket är 

orsaken varför han nu kommer till dig, då hon fått kännedom om att du som en aspirerande praktikant på 

Advokatbyrå Preppis Abp har nyss satt dig in i straffrätt.  

Heidi påstod bland annat att de hade lärt sig att det är fullständigt ok att låna pengar av sin 

arbetsgivare och överföra till sitt egna konto, men ifall summan överskrider 5 000€ kan han bli fast för 

grov stöld. Vidare säger Heidi att de hade lärt sig att det spelar ingen relevans om man lånar en cykel 

eller pimpar den i sitt eget garage utan att returnera den, eftersom det alltid handlar om stöld. 

 

Ge en juridisk bedömning av det ovannämnda fallet. Ta även ställning till korrektheten av Heidis 

påståenden i ditt svar. Du behöver inte ta ställning till straffmätningen, men strafflatituderna bör 

behandlas. 

 


