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Håkan Häll (Håkan) hade gjort slut med sin flickvän Lena. I den stunden beslöt han sig 

för att sluta drömma om henne och att han ska bli en riktig livsnjutare istället. Det ljuva 

lifvet tillbringade han vanligtvis uppe på taken, över staden och under fabriksmolnen, 

där det enda han hade med sig var sin dator. Utöver Håkans stora passion att få njuta av 

livet, absolut älskade Håkan Game of Thrones. Därför kom den 28 augusti 2017 som en 

stor smäll för Håkan. Det här var nämligen dagen då det sista avsnittet av Game of 

Thrones säsong 7 sändes i Finland. Nu skulle han vara tvungen att vänta i 595 dagar på 

att säsong 8 skulle släppas ut. I sin förtvivlan ville Håkan komma på något att göra i 

dessa dagar av oändlig och olidlig väntan. Plötsligt slogs han av en snilleblixt, han tänkte 

åka på interrail! Håkan, som var en ung finlandssvensk kille, född och uppvuxen i 

Finland var även en nybliven student från den Brända öns gymnasium. Håkan var ytterst 

tacksam för att han hade varit uppmärksam på samhällsläratimmarna, där läraren 

Fojjen hade babblat om den fria rörligheten för EU-medborgare, ack vad Håkan nu 

planerade att resa runt i Europa! Håkan åkte iväg med några hundralappar i sin bakficka. 

Under resan råkade han dock ut för olika händelser och resan slutade med att han 

misstänks för flera brott. Ge din juridiskt motiverade bedömning av följande 

omständigheter och påståenden.    

 

1. Håkan beslöt sig för att påbörja sin resa med att åka till en skidort i Sverige. Han hade 

alltid velat uppleva After ski.  Håkan hade hört av sina vänner att en spellista på Spotify 

vid namn "Mooserwirt (Apres ski St.Anton) var allt som behövdes för en bra kväll. Då 

det sedan var dags för After ski gick Håkan fram till en fransk DJ vid namnet "Zimply 

the bezt" och bad honom lägga på den spellistan istället för skitet de spelade. DJ:n 

Zimply the bezt, som hatade schlager, vägrade och då blev Håkan så förargad att han 

påbörjade ett slagsmål med den franske DJ:n. Slagsmålet, ett enda såsande, resulterade 

i att Håkan stack en kniv i bröstet på Zimply the bezt och misstänks nu för dråp. Håkan 

undrar vad de finska myndigheterna har att göra med saken då brottet inte har begåtts i 

Finland. Är det inte den svenska strafflagen som borde tillämpas? Zimply the bezt hade 

visserligen transporterats till det närmaste sjukhuset, som låg på den finska sidan, där 

han senare hade avlidit, men själva slagsmålet hade ju skett på After skin i Sverige. Nu 

tänker en häradsåklagare fatta beslut om att ta saken upp till prövning i Finland.  



 

2. Håkan fortsätter sin färd och befinner sig för tillfället  i Tyskland. Han är efter allt 

resande i akut behov av pengar. Han rånar därför en äldre tysk herreman för att ha råd 

att köpa öl. Håkan tycker inte att den finska straffrätten borde kunna tillämpas på den 

här incidenten. Först och främst anser Håkan att gärningen var berättigad, eftersom att 

han befann sig i ett nödtillstånd på grund av sin tomma plånbok, men därtill borde de 

finska myndigheterna utreda om gärningen är straffbar enligt tysk lagstiftning.  

 

3. Håkan misslyckas drastiskt i att råna den gamle herremannen vid namnet Kölsche 

Jung. Kölsche Jung tillhör riksdagspartiet "Sanntyskar", ett parti som i det senaste 

riksdagsvalet fått starkt understöd. Partiets ideologi ligger i att allt som har att göra med 

EU är skit och att Tyskland därmed skulle klara sig bättre genom att gå ur EU och ta 

tillbaka Deutsche Mark. Vad Håkan inte visste då han rånade Kölsche Jung var att i 

Kölsche Jungs plånbok fanns endast Deutsche Mark, som inte var av någon nytta för 

Håkan. Efter detta misslyckandet är Håkan fortfarande lika pank och dagen Håkan har 

väntat på börjar närma sig, nämligen premiär för Game of Thrones säsong 8, den 

15.4.2019. Dagen som Håkan äntligen bestämmer sig för att återvända hem från sin 

utlandsresa är den 8.4.2019, det vill säga precis en vecka före premiären. Då Håkan 

anländer till Helsingfors-Vanda flygplats blir Håkan tagen på bar gärning av polisen. 

Polismännen har fått kännedom om de brott han varit med om under sin utlandsvistelse. 

Polismännen Bu och Bä griper Håkan, som möjligtvis kan bli åtalad för misshandel, dråp 

och stöld. Håkan förs till polisstationen i väntan på beslut om han ska bli anhållen eller 

frigiven. Håkan undrar nu vem det är som är anhållningsberättigad och när den 

personen senast måste besluta om att anhålla eller frige Håkan. Håkan är nämligen 

väldigt orolig för om han kommer att hinna hem till sin dator i tid för att se på Game of 

Thrones första avsnitt av säsong 8, ifall han blir frigiven. Håkan blir gripen av Bu och Bä 

den 9.4.2019 kl. 15.30.  

 

Om Håkan med beslut av rätt myndighetsperson blir anhållen den 10.4.2019 kl. 13.30 så 

a) när ska yrkandet av häktning framställas av domstolen och b) när ska domstolen 

inleda behandlingen av häktningsärendet? Ni behöver inte ta ställning till om 

förutsättningarna för anhållandet uppfylls eller inte.  


