
Straff 1: s. 115-135      

 

Kimmo har under de senaste åren haft flera motgångar. Som ung var hans leverne av det vildare slaget 

och han dömdes år 1995 i tingsrätten till villkorligt fängelse för grovt rattfylleri och ett par år senare till 

dagsböter efter att ha stulit en låda öl från närbutiken. Genom en heltidsanställning vid den lokala 

pappersfabriken lyckades Kimmo få sitt liv på fötter igen, fram till 2010, då de svaga ekonomiska tiderna 

ledde till samarbetsförhandlingar på jobbet. Kimmo blev långtidsarbetslös och föll tillbaka i den onda 

cirkeln av alkoholmissbruk. Under en sen tisdagskväll i januari 2019 vid kvarterskrogen rann bägaren 

över för lättretliga Kimmo, då hans nya bekantskap Katja vägrade betala tillbaka för den öl Kimmo köpt 

henne. Kimmo tjatade och tjatade på Katja - utan resultat. Slutligen konstaterade Kimmo att han skulle 

vara tvungen att “visa var skåpet ska stå” på ett fysiskt sätt. Kimmo tryckte följaktligen Katja mot barens 

tegelvägg så hårt att Katja fick en allvarlig hjärnskakning och passade dessutom på att därefter sparka 

Katja hårt på smalbenet vilket resulterade i stora blåmärken. 

  

Under tiden efter brottet ångrade sig Kimmo något förskräckligt och funderar nu vilka följder hans 

beteende kvällen innan kommer att få. Åklagaren yrkar på ett fängelsestraff på sju månader för honom. 

Kimmo minns 90-talet och de domar han då fick. Han oroar sig för att få ett ovillkorligt fängelsestraff, 

men inte det väl möjligt i så här betydelselösa fall? Året är ju 2019, Katja borde definitivt inte ha utgått 

från att bli bjuden på ölen. Dessutom vet ju polisen sedan tidigare att Kimmo nog vanligtvis är en kramgo 

kille. Misstag kan ske även den snällaste av människor.  

När det nu nödvändigtvis tydligen ska bli ett straff för den här petitessen, skulle Kimmo helst ersätta ett 

eventuellt fängelsestraff med att arbeta ideellt någon dag. 

 

Gör en straffrättslig bedömning av Kimmos funderingar med beaktande av straffmätningsprinciperna. 

Utgå från att brottsrubriceringen är misshandel (straffmaximum två år). Du behöver inte räkna ut ett 

konkret straff.   



 

 

 

 

 

 


