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A hade haft en väldigt tung vinter med mycket studierelaterad stress och när vårsolen äntligen 
började ta fram sig bestämde sig A att han nu ska unna sig något roligt och ta det riktigt lugnt. 
A hade sparat en stor del av de pengar som han tjänat från att jobba hos sin farmor på hennes 
lantbruk i Liljendal. Att hantera både studier och jobb, kan man bara tänka sig hur slut A 
egentligen var, och hur han verkligen hade tjänat att slappna av och släppa loss stressen. Han 
bestämde sig för att boka flyg till Spanien och till vilket annat ställe än finländarnas paradis 
Fuengirola, som han valde inkvarteringsort.  
 
Äntligen var det dags för A:s efterlängtade resa till Costa del Sol. Flygresan gick bra, så som 
det vanligen brukar gå eftersom A var en väldigt erfaren resenär. A njöt av resan, men när den 
näst sista dagen närmade sig så kände A att han inte ännu blivit tillräckligt utvilad. Han 
bestämde sig för att hjälpa till avslappningsprocessen med att köpa lite droger från en bekant 
och även förmedla flera olika drogämnen till andra bekanta. A hade hunnit resa tillbaka hem 
till Finland när den spanska polisen började undersöka fallet som ett narkotikabrott. Enligt 
finsk lag är narkotikabrott inte straffbart och således tänkte A att han inte behöver oroa sig för 
möjliga problem. Enligt spansk lag är straffminimum på narkotikabrott fyra år. 
 
Nu ber Spanien hjälp av Finland. Vad kallas detta fenomen som Spanien vill att Finland skall 
göra för att A skall kunna lagföras i Spanien. Vad krävs för att A skall kunna vara subjekt för 
lagföring i Spanien? Till vilken finsk myndighet skall Spanien göra begäran/beslutet i fråga? I 
fallet har A begått ett narkotikabrott, men är det möjligt att Spanien senare, efter att A är 
tillbaka i Spanien, dömer A till grovt narkotikabrott? Ge din juridiska bedömning i saken. 
	
	
	
	


