13 övningsfrågor
– till boken Straffrätt – en kortfattad översikt
1. Anta att det fanns en kriminalisering som innebar ett förbud mot att ta med sig
glass in i butiker. Skulle det i ett sådant fall vara möjligt att döma en person för
att, in i en butik, ha tagit med sig:
a) en isglass,
b) en tvåliters plastförpackning med glass buren i en snabbköpspåse, eller
c) en belgisk våffla med grädde?
2. A går förbi en vattenpöl. I pölen ligger B, 3 år, med ansiktet nedåt. A såg ca tio
sekunder tidigare hur B ramlade och hamnade i pölen. Under vilka förutsättningar kan A hållas ansvarig för B:s död om B dör av drunkning?
3. A slår den belgiska kronofogden B i ansiktet under en förrättning i Brügge.
Har A gjort sig skyldig till brott?
4. A skjuter med luftgevär vid sin sommarstuga som ligger på en enslig skogstomt.
Vid ett tillfälle råkar emellertid en bärplockare gå förbi och en förlupen kula från
A:s gevär träffar bärplockaren på handen varvid denne skadas. Har A gjort sig
skyldig till brott?
5. B bryter sig in hos A. A, som är kraftigt byggd, tar tag i B och kastar (bokstavligen) ut honom. När B landar gör det ont. Har A gjort sig skyldig till brott?
6. B, som ska bli polis, vill innan hon ska genomgå en övning med s.k.
pepparspray förbereda sig genom att pröva hur det känns. B ber därför A att
spraya henne i ögonen. Gör A sig skyldig till brott om han går B till mötes?
7. A ska låna sin grannes snösläde. Grannen är inte hemma, men A som brukar
få låna släden lånar den ändå. Hon brukar ju få lov till det. Gör A sig skyldig till
brott?
8. A överraskas av en snöstorm på fjället. Precis när krafterna börja överge A, når
hon fram till en fjällstuga. Hon knackar på, men ingen är hemma. A bestämmer
sig efter viss tvekan för att bryta sig in i stugan. Har A gjort sig skyldig till brott?
9. A är på en fotbollsmatch och blir arg på domaren. Hon kastar därför ett mynt
mot domaren när denne går in i spelargången efter matchen. Myntet träffar domaren som får ett ganska fult sår i pannan. Bör A dömas för misshandel eller
vållande till kroppsskada?

10. A tar bär från baksidan av en buske som står på en grannes tomt. A menar att
bären tillhör honom, eftersom grenarna som bär bären hänger in över hans tomt.
Kan A dömas för snatteri?
11. A köper 1 kg kat av en vän. A grips sedan av polisen. A invänder att han
trodde att det var tillåtet att tugga kat och säger att det är en växt, ingen
narkotika. Han hänvisar också till att han känner flera som använder kat
regelbundet. Har A gjort sig skyldig till brott?
12. A blir angripen av en hund. A blir allvarligt rädd och griper efter ett trästycke
och ger hunden ett ordentligt slag över huvudet. Hunden faller ihop. A, som fått
panik, ger emellertid hunden ytterligare ett tjugotal slag i huvudet. Hunden
avlider. Har A gjort sig skyldig till brott?
13. Bestäm påföljd i följande situationer:
a) A som tidigare är ostraffad har begått en vanlig inbrottsstöld utan att
förstöra något. Utgå ifrån att straffvärdet motsvarar sex månaders fängelse
och bestäm påföljd.
b) A som tidigare är ostraffad har begått en misshandel på väg hem efter att
ha druckit sig full på krogen. Den som utsattes för A:s misshandel var en
person som A aldrig träffat, men som A tyckte ”såg ful ut”.
c) A fälls för tredje gången på fyra år för stöld. Vid det första tillfället fick A
villkorlig dom. Vid det andra tillfället dömdes A till skyddstillsyn. Den nu
aktuella stölden har, liksom de båda tidigare, ett straffvärde på ungefär fyra
månader.
d) Blir det i a), b) eller c) någon skillnad om vi vet att A samtycker till att
utföra samhällstjänst eller om vi vet att A för närvarande framgångsrikt
genomgår behandling för ett missbruk som står i samband med
brottsligheten?

