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Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisessä tuomioistuimessa 6 § 1
momentti 1 kohta, 10 §, 11 § 2 ja 3 momentti, 18 §, 22 §, 24 § 1 momentti 2 ja
3 kohdat sekä 2 momentti 1
kohta, 25 §
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 23 §
Rikoslaki 38 luku 1 ja 2 § sekä 40 luku 5 §
 

Lainkohdat

Syytteessä tarkoitettu rikosasia koskee erityisen arkaluonteista asianomistajan
yksityiselämään liittyvää seikkaa. Tuomiossa on ollut välttämätöntä selostaa
yksityiskohtaisesti asianomistajaan liittyvää henkilötodistelua. Tuomiota ei ole
ollut mahdollista laatia sen selvyyden vaarantumatta niin, ettei asianomistajan
henkilöllisyys paljastuisi siten, että se olisi perusteluista pääteltävissä.
Asianosainen ei saa paljastaa eikä käyttää hyväksi sitä tuomion osaa, joka on
edellä määrätty salassapidettäväksi. Salassapitovelvollisuuden rikkominen on
rangaistava teko.

Perustelut

Käräjäoikeus on laatinut asiassa julkisen selosteen.

Käräjäoikeus määrää tuomion pidettäväksi salassa ratkaisun lopputulosta ja
sovellettuja lainkohtia lukuunottamatta. Salassapitoaika on 60 vuotta asian
vireilletulosta käräjäoikeudessa 16.3.2020 lukien. Salassapito päättyy
16.3.2080.

Käräjäoikeus on asian pääkäsittelyssä tekemässään päätöksessä määrännyt
salassa pidettäväksi asianomistajan henkilöllisyyden sekä asiassa erikseen
nimetyt oikeudenkäyntiasiakirjat tallenteet mukaan lukien 60 vuodeksi asian
vireilletulosta 16.3.2020 lukien. Pääkäsittely on toimitettu yleisön
läsnäolematta.

Tuomion julkisuus
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Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Samir Fancis Awdishou velvoitetaan korvaamaan valtiolle
todistelukustannukset 276,34 euroa.

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 §

Samir Fancis Awdishou velvoitetaan korvaamaan valtiolle lääkärintodistuksen
lunastuskulut 25,73 euroa.

Laki rikosuhrimaksusta 2 §, 3 § ja 4 §

Vastaaja Samir Francis Awdishou määrätään suorittamaan valtiolle
rikosuhrimaksu 80,00 euroa.

Korvausvelvollisuus

 
- Rovaniemen hovioikeus 27.3.2020, ratkaisu 112463
 
- Oulun käräjäoikeus 29.10.2019, ratkaisu 147218
Rangaistusta alentavana on otettu huomioon:
3 vuotta vankeutta
Syyksi luetut rikokset 1-5
Yhteinen rangaistus

Rangaistusseuraamukset

Rikoslaki 16 luku 9a § 1
21.07.2019
5. Lähestymiskiellon rikkominen

Rikoslaki 25 luku 7 §
13.06.2019
4. Laiton uhkaus

Rikoslaki 25 luku 7 §
11.06.2019
3. Laiton uhkaus

Rikoslaki 21 luku 5 § 1
22.04.2019
2. Pahoinpitely

Rikoslaki 20 luku 1 § 1-2
01.01.2019 - 18.03.2019
1. Raiskaus

Syyksi luetut rikokset

Asianumero

Samir Francis Awdishou, 270680-2233Vastaaja
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Valtion varoista maksetaan vastaaja Samir Francis Awdishoun avustajalle
varatuomari Tuukka Tieksolalle palkkiona 1925 euroa ja arvonlisäveron
osuutena 462 euroa eli yhteensä 2387 euroa, joka määrä jää valtion vahingoksi
Awdishoun saadessa oikeusapua takaisinkorvausvelvollisuudetta.

Vastaaja Samir Francis Awdishou velvoitetaan maksamaan valtiolle takaisin
asianomistajan avustajalle sen varoista maksettu palkkio 2250,60 euroa
korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 1.10.2020 lukien.

Valtion varoista maksetaan asianomistajan avustajalle asianajaja Eeva-Leena
Wendelinille palkkiona 1815 euroa ja arvonlisäveron osuutena 435,60 euroa
eli yhteensä 2250,60 euroa.

Avustajanpalkkiot ja takaisinkorvausvelvollisuus

Samir Francis Awdishou velvoitetaan korvaamaan ***asianhoitokuluja 100
euroa  korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 1.10.2020
lukien.

- henkisestä kärsimyksestä 4000 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 18.3.2019 lukien,
- kiuvsta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 500 euroa korkolain 4 §:n 1
momentin mukaisine viivästyskorkoineen 22.4.2019 lukien,
- henkisestä kärsimyksestä 400 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 11.6.2019 lukien,
- henkisestä kärsimyksestä 400 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 13.6.2019 lukien ja
- henkisestä kärsimyksestä 200 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine
viivästyskorkoineen 21.7.2019 lukien.

Samir Francis Awdishou velvoitetaan maksamaan ***vahingonkorvauksena
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Käräjätuomari Päivi Markus

Allekirjoitus

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lainvoimaisuus

Vastavalituksen määräpäivä: 15.10.2020

Valituksen määräpäivä: 01.10.2020

Vastaaja Samir Francis Awdishou on määräajassa hyväksytysti ilmoittanut
tyytymättömyyttä koko tuomioon.

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla hovioikeuteen tai
ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta.

Muutoksenhaku


