
SIMU 2 – UPPGIFT 3 
 
Svara på frågorna utgående från boken ”Den finska straff- och straffprocessrätten i ett nötskal” och 
högsta domstolens avgöranden HD 2002:124 och HD 2011:53 som delas ut som en separat bilaga. 
 
K. Johan är åtalad för misshandel. Sekundärt driver åklagaren åtal för vållande av personskada. 
Händelseförloppet som har lett till gärningen var följande: K. Johan hade skuffat T. Kantarell över 
ett broräcke så att denne föll på stenläggningen cirka fyra meter nedanför. Därefter hade K. Johan 
gått fram till medvetslösa T. Kantarell och fortsatt gärningen genom att slå och sparka hen i 
huvudet, halsen och på kroppen. Innan K. Johan flydde från gärningsplatsen spottade hen ännu T. 
Kantarell i ansiktet. Flera timmar senare hade en passerande man som rastade sin hund stött på T. 
Kantarell som låg på marken och knappt andades. Mannen kallade på hjälp och T. Kantarell 
hämtades till sjukhus och fick vård. T. Kantarells skador var följande: frakturer i käkbenet, näsan, 
nyckelbenet och i fem revben varav ett punkterade T. Kantarells andra lunga, samt flera hematom i 
huvudet, armar och mellankropp samt allvarliga inre blödningar i mellankroppen. 
 
Vad ska K. Johan dömas för i ljuset av de två angivna HD-avgörandena? Du ska inte ta ställning till 
straffmätningen. 



ALLMÄNNA KOMMENTARER 
 

• Uppgiften är baserad på områdena straff 2 (s. 22–64) och straff 4 (s. 83–111) 
• Det väsentliga var att känna igen att gärningen utgjorde grov misshandel och inse att 

domstolen inte är bunden till åtalet. Eftersom även misshandel och vållande av personskada 
angavs i fallbeskrivningen skulle även de behandlas och i samband med vållande av 
personskada skulle en uppsåts-/oaktsamhetsbedömning göras 

• Uppgiften kunde lösas utan materialet på basis av litteraturen, men HD-fallen var till stöd för 
argumentationen 

• Bedömningen baserar sig på en helhetsbedömning 
o Utöver innehållet beaktas även svarets tydlighet, uppbyggnad och logik 

• Modellsvaret är mera omfattande (14+p) än vad som krävs för fulla poäng (10p) 
o av bestämmelserna krävdes enbart de tillämpliga rekvisiten 

• Poäng för tillämpning förutsätter alltid regel och tydlig slutsats 
 

BEDÖMNINGSKRITERIER 
 

(1) Förstått vad fallet handlar om och nämner strafflagens hela namn (1p) 
o gränsdragning mellan misshandel och grov misshandel 

§ OBS! För poäng förutsätts inte inledning, kan även framgå av fallet 
 

(2) Regel för MISSHANDEL (1p) 
o SL 21:5 ”Den som begår fysiskt våld mot någon (eller som utan att begå sådant våld 

skadar någons hälsa, tillfogar honom smärta eller försätter honom i medvetslöshet 
eller något annat motsvarande tillstånd) ska för misshandel dömas till böter eller 
fängelse i högst två år.” (s. 86) 

 
(3) Regel för GROV MISSHANDEL (1p) 

o SL 21:6 ”Om vid misshandel 1. någon tillfogas svår kroppsskada eller en allvarlig 
sjukdom eller försätts i livshotande läge, 2. brottet begås på ett synnerligen rått eller 
grymt sätt, (eller 3. används skjut- eller eggvapen eller något annat jämförbart 
livsfarligt hjälpmedel) och brottet även bedömt som en helhet är grovt, skall 
gärningsmannen för grov misshandel dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.” 
(s. 87-88) 

 
Poäng för punkt 4 förutsätter att man har fått poäng för punkt 2–3 
 

(4) Tillämpat och motiverat MISSHANDELSBROTTEN 
o begått våld à begått misshandel (1p) 
o tillämpning av kvalificeringsgrund (1p) 

§ med svår kroppsskada avses t.ex. betydande ansiktsskador och för livshotande läge 
förutsätts betydande sannolikhet för att den faktiska kroppsskadan eller 
medvetslösheten leder till offrets död (s. 87) 

§ HD 2011:53 ”HovR ansåg att de allvarliga skador som B åsamkats [bl.a. flera 
ansiktsfrakturer, sårskador, hematom] var sådana svåra kroppsskador som 
brottsrekvisitet för grov misshandel förutsätter. Däremot ansåg HovR att gärningen 
inte hade genomförts på ett sätt som hade försatt B i livshotande låge.” jmf. HD 



2002:124 ”A har […] begått fysiskt våld mot B genom att strypa henne med handen 
och med bilens säkerhetsbälte med den påföljden att B erhållit brott på tungbenet 
och sköldbrosket och han har därmed gjort sig skyldig till misshandel. B har inte 
tillfogats svår kroppsskada och hon har inte försatts i livshotande läge, varför 
misshandeln inte är att anse som grov.” 
och/eller 

§ misshandel begås på ett synnerligen rått sätt då verkställighetsformen upplevs som 
särskilt motbjudande och på något sätt överdriven och på ett synnerligen grymt sätt 
då offret orsakas extra lidande (s. 85) 

§ HD 2011:53 om synnerlig råhet och grymhet: ”Alla slag hade varit riktade enbart 
mot ansiktet och de hade varit mycket kraftiga. Med beaktande av gärningen och 
situationen som helhet hade misshandeln varit rå och grym, men med beaktande 
av rättspraxis hade det ändå inte varit fråga om ett sådant synnerligen rått och 
grymt sätt som lagstadgandet förutsätter.”  

o helhetsbedömning (1p) 
§ anges inga uttryckliga grunder för helhetsbedömningen i boken men gärningen kan 

i regel anses som grov om det föreligger omständigheter som motsvarar 
kvalificeringsgrunderna men ändå inte uppfyller dem eller om flera av 
kvalificeringsgrunderna uppfylls 

§ jmf. HD 2011:53 om helhetsbedömningen: ”Beträffande helhetsbedömningen 
konstaterade HovR att misshandeln hade orsakat allvarlig kroppsskada och 
gärningen tangerade ett synnerligen rått och grymt sätt. Redan det som ovan 
anfördes i bedömningen om gärningen hade begåtts på ett synnerligen rått och 
grymt sätt innebar att gärningen bedömd som helhet var grov. På 
helhetsbedömningen inverkade dessutom att A […] hade lämnat [B] medvetslös och 
avlägsnat sig från platsen utan att bry sig om B:s tillstånd.” 

 
(5) Regel för VÅLLANDE AV PERSONSKADA (1p) 

o SL 21:10 ”Den som av oaktsamhet förorsakar någon annan en kroppsskada eller 
sjukdom som inte är ringa, ska för vållande av personskada dömas till böter eller 
fängelse i högst sex månader.” (s. 88) 

 
(6) Behandlat (FÖLJD)UPPSÅT och OAKTSAMHET 

o SL 3:5 ”För straffansvar förutsätts uppsåt eller oaktsamhet. Om inte något annat 
föreskrivs är en gärning som avses i denna lag straffbar endast när den begås 
uppsåtligen.” (s. 35) (1p) 

o SL 3:6 Gärningspersonen har uppsåtligt orsakat en brottbeskrivningsenlig följd om hen 
har avsett att orsaka följden eller ansett följden vara säker eller övervägande sannolik, 
eller om gärningspersonen med säkerhet har ansett att följden har samband med den 
följd hen avsett. (s. 35) (1p) 

o SL 3:7 Vid medveten oaktsamhet handlar gärningspersonen trots att hen är medveten 
om sannolikheten för följd respektive sannolikheten för att en viss omständighet 
existerar. (s. 57) (1p) 

 
Poäng för punkt 7 förutsätter att man har fått poäng för punkt 6 (förutsätts inte nödvändigtvis alla 
delar) 
 

(7) Tillämpat och motiverat UPPSÅT och/eller OAKTSAMHET (1p) à uppsåt 
 



Poäng för punkt 7 förutsätter att man har fått poäng för punkt 5–7 
 

(8) Tillämpat och motiverat VÅLLANDE AV PERSONSKADA à uppsåtet utesluter vållande (1p) 
 

Poäng för punkt 9 förutsätter att man har fått poäng för punkt 2–4 
 

(9) Slutsats: K. Johan ska dömas för GROV MISSHANDEL (1p) 
 

(10) Behandlat åtalsbundenhet: domstolen inte bunden av åtalets brottsrubricering (1p) 
 
 
 
Eventuellt kunde man få poäng för regel för FÖRSÖK TILL DRÅP förutsatt att man även beskriver 
försöksteori och anger motiverad tillämpning och slutsats 
 

o SL 21:1 ”Den som dödar någon ska för dråp dömas till fängelse i minst åtta år. Försök är 
straffbart.” (s. 83-84) (1p) 

o SL 5:1 För att ett försök ska föreligga måste gärningspersonen uppsåtligen ha börjat begå 
brottet och åstadkommit en konkret fara för brottets fullbordan (s. 69 & 71) (1p) 

o konkret fara förutsätter ontologisk möjlighet och en viss sannolikhet (s. 28) 
o + MOTIVERAD TILLÄMPNING (1p) 

o uppsåtsbedömning; sträcks uppsåtet till dödsföljden? 
o farebedömning; föreligger det konkret fara för brottsfullbordan dvs. död? 

o + TYDLIG SLUTSATS (1p) 
 
 
 
Allmänt om materialbaserade uppgifter 
 

• utgå alltid från litteraturen, använd sedan materialet för att fördjupa din kunskap 
o ofta är materialet inte ens nödvändigt för fulla poäng 

• fundera på din tidsanvändning: ögna först igenom materialet och gå sedan tillbaka till de delar 
som är relevanta för frågeställningen 

• materialbaserade uppgifter i tidigare urvalsprov på finska sidan har bl.a. varit: 
o flerval på basis av materialet (ofta lagutdrag, även varit JO:s avgöranden) (2018, 2015) 
o jämförelse mellan litteraturen och angivet material (artikel, ny lagstiftning osv.) och 

litteraturen (bl.a. 2014) 
o rättsfallslösning med stöd av materialet (t.ex. lagutdrag eller lagens förarbeten) (2016) 

  



MODELLSVAR 

 
Fallet handlar om gränsdragning mellan misshandel och grov misshandel och därmed tillämpas 
strafflagen (SL). (1p) 
 
Enligt SL 21:5 ska den som begår fysiskt våld mot någon eller som utan att begå sådant våld skadar 
någons hälsa, tillfogar honom smärta eller försätter honom i medvetslöshet eller något annat 
motsvarande tillstånd för misshandel dömas till böter eller fängelse i högst två år. (1p) Om någon 
vid misshandel tillfogas svår kroppsskada, en allvarlig sjukdom eller försätts i livshotande läge, eller 
brottet har begåtts på ett synnerligen rått eller grymt sätt, eller med hjälp av skjut- eller eggvapen 
eller något annat jämförbart livsfarligt hjälpmedel och brottet även bedömt som en helhet är grovt, 
ska gärningspersonen enligt SL 21:6 för grov misshandel dömas till fängelse i minst ett och högst tio 
år. (1p) 
 
Enligt SL 21:10 ska den som av oaktsamhet förorsakar någon annan en kroppsskada eller sjukdom 
som inte är ringa för vållande av personskada dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
(1p) Enligt SL 3:5 förutsätts för straffansvar uppsåt eller oaktsamhet. Om inte något annat föreskrivs 
i brottsbestämmelsen är en gärning straffbar endast när den begås uppsåtligen. (1p) Enligt SL 3:6 
har gärningspersonen uppsåtligt orsakat en brottbeskrivningsenlig följd om hen har avsett att 
orsaka följden eller ansett följden vara säker eller övervägande sannolik, eller om gärningspersonen 
med säkerhet har ansett att följden har samband med den följd hen avsett. (1p) Enligt SL 3:7 har en 
gärningsperson handlat oaktsamt om hen trots att hen är medveten om sannolikheten för följd 
respektive sannolikheten för att en viss omständighet existerar åsidosätter den aktsamhetsplikt 
som hen under de rådande omständigheterna har, trots att han eller hon hade kunnat rätta sig 
efter den. (1p) 
 
I fallet har K begått fysiskt våld mot T genom att skuffa hen över ett broräcke så hen har fallit ca fyra 
meter på en stenläggning och blivit medvetslös, och därefter har K upprepade gånger slagit och 
sparkat T i huvudet, halsen och kroppen. Därmed har K begått misshandel. (1p) Skadorna som T har 
tillfogats kan anses som sådana allvarliga kroppsskador som anses i rekvisitet för grov misshandel. 
(1p) Av fallbeskrivningen framgår att T flera timmar efter gärningen ännu låg på marken och knappt 
andades. På dessa grunder kan K även anses ha försatt T i ett livshotande läge då gärningen och 
skadorna med en betydande sannolikhet kunde ha lett till offrets död. Därtill kan gärningssättet 
anses ha varit synnerligen rått eftersom K har fortsatt med misshandeln trots att T var medvetslös 
och således försvarslös. Beaktande av de allvarliga skador som T åsamkats och det synnerligen råa 
gärningssättet kan gärningen även som helhet anses vara grov och K kan anses ha gjort sig skyldig 
till grov misshandel. Vid helhetsbedömningen beaktas även att K lämnat gärningsplatsen utan att 
förse T med hjälp utan att bry sig om T:s tillstånd och att K därtill har spottat på T. (1p) K kan anses 
ha begått gärningen uppsåtligen eftersom hen kan anses ha avsett följden eller åtminstone ansett 
följden vara säker eller övervägande sannolik. Gärningssättet har varit så rått att K kan anses ha 
avsett att försätta T i livsfara. Således föreligger avsiktsuppsåt. (1p) Därmed kan K inte anses ha 
handlat oaktsamt så utesluts även brottsbeskrivningsenligheten för vållande av personskada. (1p) 
 
I fallet drev åklagaren primärt åtal för misshandel och sekundärt för vållande av personskada. 
Domstolen är dock inte bunden av åtalets brottsrubricering. (1p) Således ska K för grov misshandel 
dömas till fängelse i 1-10 år. (1p) 


