1 kap. Om brott och brottspåföljder
1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller
författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet. Lag (1994:458).
2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då
den begås uppsåtligen.
Har gärningen begåtts under självförvållat rus eller var gärningsmannen på annat
vis genom eget vållande tillfälligt från sina sinnens bruk, skall detta inte föranleda
att gärningen inte anses som brott. Lag (1994:458).
3 § Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt
villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Lag (1988:942).
Frågor till kap 1.
Kan polisen hitta på ett brott (förolämpande av guldfisk, 10 års fängelse)och
anklaga dig för det?

Kan du åtalas för trots att du var full när du begick brottet?

Vad menas med att inte vara vid sina sinnes fulla bruk?

Vilka straff kan man få i Sverige? Kan man bli dömd till straffarbete t ex?

3 kap. Om brott mot liv och hälsa
1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år eller på livstid.
2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som föranlett gärningen
eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för dråp till fängelse, lägst sex och högst
tio år.
3 § Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av
nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för
barnadråp till fängelse i högst sex år.
4 § har upphört att gälla genom lag (1974:596).
5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller
försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för
misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller
fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).
6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel dömas till
fängelse, lägst ett och högst tio år.
Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen var
livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom
eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (1988:2).
7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till
fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har
varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en
försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348).
8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom
som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är
grovt skall särskilt beaktas
1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har
varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en
försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348).
9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår
kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till
böter eller fängelse i högst två år.

10 § Om brott, som i 7--9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av
oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat
honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff
som i nämnda lagrum sägs. Lag (1991:679).
11 § För försök eller förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel
som ej är ringa, så ock för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel eller
underlåtenhet att avslöja sådant brott dömes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.
Lag (1991:679).
12 § Vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åtalas av
åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän
synpunkt.
Angivelse från målsäganden krävs dock inte om brottet riktar sig mot någon som
inte har fyllt arton
Frågor till kapitel 3.
Vad är det högsta straffet jag kan få om jag misshandlar någon?
Vad skiljer ett dråp från ett mord?

Vilket brott begick de som råkade putta ut flickan framför bussen utanför
Katte nu våras?

Om du får reda på att någon tänker misshandla någon i helgen, kan du
åtalas för det? Vilket straff riskerar du i så fall?

Varför är det inte straffbart att sprida en förkylning bland dina
klasskamrater?

