
Straff 2 
 
Uppgiften är baserad på sidorna 22–56 (misshandelsdeliktet på s. 86) i boken Frände, Dan – Helenius, Dan: 
Den finska straff- och straffprocessrätten i ett nötskal (2019). Svarsutrymmet är högst 420 ord. Uppgiften är 
värd 0–10 poäng. 
 
Det var en varm sensommarkväll. FC Måsarna skulle möta sin lokalkonkurrent Sörnäs IK i fotbollsligans final. 
Den långa och spännande fotbollssäsongen skulle äntligen kulmineras i detta Helsingforsderby. Både 
Måsarnas och Sörnäs anhängare hade kommit på plats i stora lass. Hejaropen ekade i läktarna och 
stämningen på slutsålda Halvan, Måsarnas hemmaplan, var skyhög. Bland den blåklädda ”Måsflocken”, 
Måsarnas anhängargrupp, satt Paul, en ökänd fotbollsfan som inte hade missat en enda av Måsarnas matcher 
på 32 hela fotbollssäsonger. Han var vad man kan kalla en äkta fan. Paul väntade med iver på kommande 
kampen, eftersom det var första gången lagen mötte i fotbollsligans final, och vad är bättre, än att ta seger 
mot sin ärkefiende på hemmaplan. 
 
Efter två väldigt laddade halvlekar stod det 2–1 på resultattavlan och Måsarna firade fotbollsligaseger efter 
sju års paus. Måsflocken dansade, sjöng och skuttade av glädje så att ölen strittade. Segern var deras! De 
mest extrema av anhängarna brände bengaliska eldar och slängde smällare på gatorna. En av dessa 
bengaliska eldar råkade tända på en anhängares kläder. Robban som hade gått första hjälpkurs ryckte jackan 
av Lars och använde den till hjälp för att släcka elden. Robban lyckades släcka branden och personen vars 
kläder brann kom lyckligtvis undan med lindriga brandskador – han kunde ju ha dött. Lars blev dock 
förbannad eftersom hans splitternya, officiella FC Måsarna -jacka nu blev helt kolbränd och förstörd. Robban 
måste ju dömas för skadegörelse! 
 

SL 35:1 ”Den som orättmätigt förstör eller skadar någon annans egendom skall för skadegörelse 
dömas till böter eller fängelse i högst ett år.” 

 
På annat håll, gick Sörnäs anhängare, bland dem Mackan, förkrossade mot Halvans utgångar, bara för att 
möta flera dansande och jublande måsanhängare. Mackan, som under matchen hade avnjutit en eller två 
stop för många, blev rasande på grund av att hans lag hade förlorat. Han ryckte i ärmen på första blåklädda 
firare som han mötte, som visade sig vara Paul, och riktade en stark högerkrok mot dennes ansikte, vilket 
resulterade i att Pauls haka började blöda kraftigt. 
 
Polisen hade som tur anat ett eventuellt tjafs mellan anhängarna efter matchen och befann sig därför i 
närheten. Polisen var snabbt på plats och avbröt det lilla efterspelet mellan Mackan och Paul. Mackan 
hävdade att Paul provocerade honom genom att fira Måsarnas vinst och att han egentligen bara handlade i 
självförsvar. Dessutom var han ju väldigt berusad och förstod knappast vad han gjorde – det måste ju påverka 
bedömningen! 
 
Ge en motiverad bedömning av situationen. Du behöver inte ta ställning till användningen av de bengaliska 
eldarna och smällarna. 
 
 


