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Per har länge varit avundsjuk på sin granne Ville. Ville har ett mycket större hus, finare bil och dyrare båt. 
Dessutom är Villes och Annas barn mera väluppfostrade och har i skolan fått högre vitsord än Pers och Annikas 
barn. 
 
Eftersom Ville även enligt Per beter sig överlägset och ser ner på honom har Per bestämts sig för att hämnas 
på Ville. Per är själv inte så stark och ser det som motbjudande att misshandla någon så han betalar den 25 
årige Malin 1 000 € för att misshandla Ville. Malin går med på att utföra brottet då hon som studerande är i 
behov av pengar och inte tycker om Ville särskilt mycket som person. Per är lättad eftersom Malin är den som 
kommer att få skulden för brottet om det blir upptäckt och utrett. I alla fall kan inte Per anses vara lika skyldig 
som Malin, ifall han skulle kunna ha något ansvar. 
 
Den 5.4.2014 går Malin och knackar på Villes dörr. Ville är ensam hemma eftersom Anna är på bio med barnen. 
Malin är beväpnad med en tennisracket. Då Ville öppnar dörren går Malin in i huset och slår till Ville tre gånger 
med tennisracketen. Ville blir panikslagen och springer ut ur huset för att komma undan. Då huset ändå är 
tomt tar sig Malin även friheten att stjäla allt silver hon hittar i huset. Ville tar sig snabbt till läkaren där det 
framgår att han brutit ena handleden som en följd av slagen. 
 
Nelli är samtidigt ute på promenad. Hon går förbi huset och blir vittne till hur Malin slår Ville och hur Ville i 
panik springer ut från huset. Nelli gömmer sig snabbt bakom en buske för att inte på något sätt bli delaktig i 
situationen. Hon är rädd att också själv bli misshandlad och vill därför inte ha något med saken att göra. Dess-
utom har hon bråttom hem för att se på kvällsnyheterna, så hon vill ogärna heller hjälpa Ville som sprungit ut 
på gatan. Hon tänker att hon då antagligen skulle missa nyheterna. 
 
Ville misstänker genast att Per står bakom dådet och polisanmäler Per. På grund av resursbrist börjar polisen 
först utreda fallet den 2.2.2019. Polisen kommer via bilder från övervakningskameror Malin på spåren. Efter 
en kort förundersökning av polisen förs målet vidare till åtalsprövning. Åklagaren anser att det finns skäl att 
åtala Per, Malin och Nelli. 
 
Åklagaren väcker åtal mot Per, Malin och Nelli den 3.4.2019. Per, Malin och Nelli har delgivits stämningen 
den 10.4.2019. 
 
Efter en stunds funderande bestämmer sig Malin för att hon inte behöver juridisk hjälp. Hon känner att hon 
gjort moraliskt fel och vill endast få processen undanstökad så fort som möjligt. 
 
Både Per och Nelli tycker dock att åklagaren helt missförstått den juridiska bedömningen av fallet. Nelli anser 
att hon inte kan dömas för något brott då hon endast låtit bli att hindra brottet och hjälpa brottsoffret. 
 
Per anser att eftersom Malin gjort brottet kan han inte ha något ansvar för Malins handlingar. Eftersom brottet 
redan skett den 5.4.2014 undrar Per även om det inte är oskäligt att väcka åtal mot honom så här sent. 
 
Per och Nelli vänder sig nu till dig för att få hjälp med detta juridiska problem. Ge din rättsliga bedömning av 
Pers och Nellis situation på basis av boken ”Den finska straff- och processrätten i ett nötskal”. Anta att Malins 
handling uppfyller rekvisitet för misshandel (SL 21:5) och grov stöld (SL 28:2). 
 
 


