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Mosse och Gosse är finska medborgare på solsemester i Portugal. Vännerna har njutit av utmärkta 

morgonmål varenda dag, men på söndag var det äntligen dags för brunch. Mosse älskade brunch 

mer än någon annat i världen, men på brunchen skedde dock något otrevligt. En främling gick före 

Mosse i kön till mimosan, vilket resulterade i att Mosse blev utan mimosa. “Inte kan man ju ha 

brunch utan mimosa!!” utbrast Mosse, varefter han slog till personen med den sista mimosan i 

handen. Det hela blev till ett stort gräl, och Mosse blev till sin olycka utan brunch helt och hållet. 

Efter att Gosse föreslagit brunch på en annan restaurang och grabbarna nöjda och mätta återvände 

till sin Airbnb, fick Mosse veta att han anklagades för misshandel. Mosse och Gosse blev oroliga 

för eventuella påföljder, och packade således snabbt ihop väskorna och flög tillbaka till Finland. 

“Här kan dom inte ta mig!”, ropade Mosse glatt på Helsingfors-Vanda flygplats.  

 

Någon vecka senare blev Mosse till sin förskräckelse dock uppringd av polisen, som ville tala med 

honom gällande vad som hänt i Portugal. De förklarade att ärendet eventuellt kunde tas vidare till 

åtal vid Helsingfors tingsrätt.  

 

Mosse kommer ihåg att du, hans vän, är en framgångsrik jurist, och vänder sig således till dig för 

hjälp. Ge en juridisk bedömning av följande frågor:   

 

a) Mosse fick i samband med polissamtalet höra termen “internationell behörighet”. Vad 

innebär detta? (2p) 

b) Gosse nämnde till Mosse att en finsk domstol inte borde kunna åtala honom, då 

händelserna ägde rum i Portugal. Stämmer detta? Kan Helsingfors tingsrätt ha 

jurisdiktion att pröva ärendet och om ja, på basis av vadå? (4p) 

c) Hur skulle situationen i fråga b) ha ändrats ifall Mosse blivit åtalad för misshandel i 

Portugal? (2p)  

d) Påverkas situationen i fråga b) ifall misshandel inte skulle vara straffbart i Portugal? (2p) 

 

 

 

 


