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Du är hovrättsråd i Helsingfors hovrätt och har idag fått i uppgift att döma i fallet Z. Åklagaren Å 

har efter Helsingfors tingsrätts dom beslutat att väcka besvär i hovrätten, eftersom Å ansåg att 

tingsrätten inte dömt ut rätt straff åt de inblandade i fallet Z. Fallbeskrivningen och tingsrättens dom 

hittar du nedan:  

22-åriga Unlucky Luke och 20-åriga Tantsek hade en vacker fredagskväll börjat tala 

om sina bilar och jämfört vem som klarat av körprovet bättre. Kompisarna kom till den slutsatsen 

att den bättre föraren måste avgöras på ett gammalt och hederligt sätt: tävling på västerleden! Med 

170 km/h fart i bilarna och JVG:s ”Tarkenee” spelandes på full volym, kom olyckligtvis polisen 

emot och stoppade dessa två hjältar. Tantsek klarade sig ur knipan genom att imponera polisen med 

sina språkkunskaper, Unlucky Luke namnet trogen var tvungen att följa med poliserna till 

polisstationen. Unlucky Luke dömdes senare i tingsrätten för grovt äventyrande av trafiksäkerheten 

till 25 dagsböter. En dagsbots belopp fastställdes till 50 euro, utgående från de genomsnittliga 

månadsinkomsterna på 3600 euro, varifrån nödvändiga avdrag gjorts. Unlucky Lukes 

försörjningsplikt omfattar en person och totala bötessumman blev således 1250 euro.  

Trots att Tantsek klarade sig ur knipan, blev polisen senare misstänksam, eftersom 

han betett sig så skumt. Det visade sig efter en noggrannare utredning att Tantsek planmässigt och 

hänsynslöst skapat diverse ”shell companies” på Gibraltar i syfte att undvika skatter och dömdes 

därför i tingsrätten för grovt skattebedrägeri till ett år och fyra månader ovillkorligt fängelse. 

Tantsek har inte tidigare blivit dömd för något brott. I fallet har den ekonomiska nyttan av 

skattebedrägeriet varit mycket omfattande.  

Laobald var känd som en redbar och pålitlig medborgare. Laobald hade sedan ung 

ålder utvecklat en särskild förkärlek för graffiti och klassiska finska konstverk. Särskilt Ferdinand 

von Wrights målning ”stridande tjädertuppar” på Ateneum hade imponerat Laobald sedan 

lågstadiet, då klassen besökte konstmuseet. Ateneum ordnade 10.2.2021 ett evenemang för 

studerande och Laobald tyckte att det skulle vara ett perfekt tillfälle att pigga upp den dystra 

bakgrunden i målningen. Därmed tog Laobald en flaska röd spraymålfärg med sig och ändrade om 

nämnda målningens bakgrund till ”lit”. Några andra kulturhistoriskt betydande verk fick också ta 

del av dådet. Laobald dömdes i tingsrätten för grov skadegörelse till sex månaders ovillkorligt 

fängelse, med en villkorlig frigivning efter tre månader. Laobald var 20 år vid gärningstiden och har 

inte tidigare dömts för ett brott. 

Din uppgift är att ta ställning till huruvida bötesstraffet dömts ut korrekt åt Unlucky 

Luke, huruvida ovillkorligt fängelse varit motiverat för Tantsek och ifall Laobalds villkorliga 



frigivning bestämts korrekt. Ta inte ställning till brottsbeskrivningsenligheten. Ge din rättsliga 

bedömning i fallet. (10p) 

 

 


