
Straff 7 

En dag sitter Konrad vid sitt köksbord och läser i tidningen om att vem som helst kan gå för att se på en 

rättegång i en domstol. Han har just hört om en rättegång berörande en viss polischef och tyckt att den lät 

väldigt intressant, så han bestämmer sig för att åka till Helsingfors tingsrätt för att följa med någon rättegång 

på plats. 

En tisdag morgon tar Konrad bussen till Helsingfors tingsrätt. Han märker att det finns många 

brottmålsrättegångar som snart ska börja och väljer en sal utan att noggrannare kolla vad målet handlar om 

och går in. Till Konrads stora förvåning säger domaren att målet behandlas bakom stängda dörrar, eftersom 

den handlar om känsliga uppgifter. Hur är det möjligt? Konrad läste ju just i tidningen att rättegångar är 

öppna för allmänheten.  

Konrad går till nästa sal och där får han som tur gå in. På dörren står det att rättegången handlar om stöld 

och Konrad tänker att det faktiskt kan bli intressant. Han är dock lite trött, eftersom rättegångarna börjar 

redan 9 på morgonen och han är oftast inte morgonpigg. Finska är inte heller Konrads starkaste språk, så det 

blir ännu svårare för honom att trött följa med rättegången. Konrad funderar vad det är som avgör vilket 

språk målet behandlas på. Svenska är ju också ett officiellt språk i Finland, varför kunde inte alla rättegångar 

bara hållas på svenska? Dock vet han att de flesta talar finska i Helsingfors och även svaranden i rättegången 

Konrad ser på talar perfekt finska. Efter sina språkfunderingar blir Konrad så trött att han inte riktigt orkar 

följa med rättegången och dagdrömmer istället. 

Konrad skärper sig ändå då bevisningen börjar, eftersom han har velat se hur den går till. Svarandens fru 

kallas in för att vittna, vilket Konrad tycker att är konstigt, eftersom han hört någonstans att om man gifter 

sig så får man inte vittna om sin andra halva. ”Vad är det för idé att gifta sig då?”, tänker han.  

Efter att parterna sagt vad de har att säga och brottsmålsbehandlingen slutat, anmäler domaren att domen 

avkunnas om 15 dagar. Konrad blir väldigt besviken, eftersom att höra domen skulle ha varit rättegångens 

höjdpunkt. Det är ju som att kolla på en film där slutet inte finns med.  

Konrad går snopen hem och sedan kommer han på att du just nu läser om straffprocessrätt till 

inträdesprovet. Han ringer upp dig och frågar ifall allt verkligen kan ha gått rätt till i domstolen och 

brottmålsrättegången? Ta bara ställning till omständigheter som nämns i fallbeskrivningen. 

 

 


