
 

Facit för uppgift 1 
 
1. 
 
a) FALSKT. Om en allmän straffnedsättningsgrund är tillämplig, sker transformationen så att maximilatituden 
minskas med en fjärdedel. (s. 120) 
b) SANT.  (s. 120) 
c) FALSKT. Fängelsestraff under tre månader döms ut endast i dagar. (s. 119) 
d) FALSKT. Även om flera straffnedsättningsgrunder är tillämpliga samtidigt, transformeras strafflatituden bara en 
gång. (s. 120) 
 
 
2.  
 
a) SANT. Den finländska straffrätten känner inte till ett strikt ansvar. (s. 18) 
b) FALSKT. Omissivdelikten kan inte klassificeras som skade-, kränknings och faredelikt utan måste behandlas som 
en egen grupp. (s. 20) 
c) FALSKT. Delikt som saknar krav på en naturvetenskaplig kausalrelation mellan handling och följd kallas 
kränkningsdelikt. (s. 20) 
d) FALSKT. Oäkta underlåtenhetsbrott förekommer i regel endast i samband med skadedelikt. (s. 20) 
 
3.  
 
a) FALSKT. Rättstillämpning kan förekomma utan lagtolkning. Rättstillämpning är det samma som domarens beslut 
i ett konkret mål. (s. 13) 
b) FALSKT. Retroaktivitetsförbudet innebär att man inte genom lagstiftning får kriminalisera redan utförda 
handlingar. Analogiförbudet innebär att tolkningen måste hålla sig inom de gränser som uppställts av den 
normalspråkliga betydelsen. (s. 9) 
c) FALSKT. Försummande av räddningsåtgärd är ett typiskt omissivdelikt - det enda sättet att överträda 
bestämmelsen är genom underlåtelse. (s. 17) 
d) SANT. (s. 17) 
 
 
4.  
 
a) SANT (s. 115) 
b) FALSKT. Domseftergift kan ges på flera grunder och flera grunder kan vara tillämpliga samtidigt. (s. 117) 
c) FALSKT. En juridisk person kan åläggas betala en brottsofferavgift. Avgiften är 800 euro. (s. 117) 
d) FALSKT. Ordningsboten är ett lindrigare straff än böter. (s. 118) 
 
5.  
 
a) FALSKT. Ett livstidsstraff omfattar straffen för alla brott. (s. 123) 
b) SANT (s. 121) 
c) FALSKT. Också en tidigare dom som inte vunnit laga kraft (handläggs t.ex. ännu i en högre instans) ska 
beaktas.(s. 124) 



 

d) FALSKT. Domstolen kan förordna att antingen hela det villkorliga straffet eller endast en del av det ska 
verkställas. (s. 127) 
 
6.  
 
a) FALSKT. Tre obetalda dagsböter motsvarar en dags fängelse. (s. 129) 
b) SANT. (s. 129) 
c) FALSKT. Samfundsbot kan inte dömas ut för brott som begåtts vid utövandet av offentlig makt. (s. 130) 
d) FALSKT. Om antalet obetalda dagsböter är under 12 får förvandlingsstraff inte bestämmas utan särskilda skäl. 
Sådana skäl kan vara att underlåtelsen att betala enligt domstolens uppgifter snarare beror på tredska än på 
betalningsoförmögenhet. (s. 129) 
 
7. 
a) FALSKT. Enligt skuldprincipen får endast den klandras och även bestraffas som hade kunnat handla annorlunda 
än hen de facto gjorde (s. 51). 
b) FALSKT. Dessa är grunder för otillräknelighet, inte att bland med nedsatt tillräknelighet (s. 52). 
c) SANT. Självförvållat rus eller någon annan tillfällig självförvållad medvetanderubbning kan undantagsvis 
påverka bedömningen av otillräknelighet om det finns särskilt vägande skäl (s. 52) 
d) FALSKT. Vid folkmord och brott mot mänskligheten saknar förmans befallning betydelse för det straffrättsliga 
ansvaret (s. 47). 
 
8. 
 
a) FALSKT. Straffrätten kriminaliserar inga primära handlingar (s. 23). 
b) SANT. Det avgörande för kausalitetsbedömningen är att vi kan uppställa naturlagar eller andra typer av 
erfarenhetssatser som binder samman konkreta gärningar och straffrättsligt relevanta händelser. (s. 27) 
c) FALSKT. Abstrakta faredelikt förutsätter ontologisk möjlighet och en viss sannolikhet. (s. 28-29; konkreta 
faredelikt förutsätter ontologisk möjlighet och en viss sannolikhet emedan ontologisk möjlighet lämnas utanför 
bedömningen vid abstrakta faredelikt) 
d) FALSKT. Endast följduppsåt definieras i lagen (s. 39) 
 
9. 
 
a) FALSKT. 
b) SANT. 
c) FALSKT. 
d) FALSKT. 
 
10.  
 
a) FALSKT. Skulduteslutande grunden gäller fortfarande den dag då personen fyller 15 år (s. 51). 
b) FALSKT. Villfarelsen ska ha varit uppenbart ursäktlig och berott på att lagen har offentliggjorts på ett bristfälligt 
eller felaktigt sätt (s. 55). 
c) FALSKT. En undersökning av den åtalades sinnestillstånd kan också ske mot dennes vilja (s. 51). 
d) SANT. (s. 47) 


