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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Att brottsliga gärningar skall straffas är en grundsats inom juridiken och 

förmodligen det första folk i allmänhet tänker på när de reflekterar över termen 

straffrätt. Kort sagt skall skyldiga straffas för lagvidriga handlingar. Vad som 

däremot är svårare att bedöma är hur man skall straffa dem som förvisso rent 

objektivt sett har begått ett lagbrott men som handlat i tron om att den handling 

de företagit sig varit rättfärdigad. Lika rimligt att brottslingar skall straffas lika 

rimligt torde det framstå för gemene man att man har en rätt att försvara sig när 

man är utsatt för ett brottsligt angrepp. Däremot framstår det nog inte som lika 

självklart hur man rättsligt skall bedöma situationer där gärningsmannen förvisso 

försvarat sig mot ett angrepp men det visar sig i efterhand vara så att situationen 

inte alls var lika allvarlig som den först framstod.  

Skall personen ifråga stå sitt kast och straffas när det hela visat sig vara ett 

olyckligt missförstånd?  Eller ska den som trott sig ha befunnit sig i en mycket 

obehaglig och utsatt situation frikännas eller få se sitt straff kraftigt sänkas på 

grund utav att denne haft förutfattade meningar?  

 Människors subjektiva uppfattningar skiljer sig naturligtvis åt väldigt mycket 

från person till person. Sedan följer också det faktum att människan är 

föränderlig i sin perception från tillfälle till tillfälle. Straffrätten är på så sätt 

också levande då den i subjektiva bedömningsfrågor måste ta hänsyn till att 

människor i det verkliga livet de facto inte är ofelbara. Bedömningar av 

putativsituationer och nödvärnsexcess är ytterst betingade av subjektiva 

ställningstaganden. Man kan ställa sig frågan hur långt denna gräns bör ställas. 

Är det rimligt att en gärningsman skall kunna undslippa straffansvar genom att 

missbedöma situationer och i så fall till vilken grad? 
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1.2 Syfte och avgränsningar 

 

Syftet med denna uppsats är att granska nödvärns- och excessrätten i Sverige 

varvid viss vikt kommer vigas åt putativsituationer. I uppsatsen kommer 

redogöras för när rätten till nödvärn föreligger och hur putativa 

nödvärnssituationer bendlas i svensk rätt. Uppsatsen kommer behandla 

nödvärnssituationer för att avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt 

angrepp. Härav avgränsas vidden av uppsatsen till att behandla just dessa fall och 

i det stora inte avse att behandla övriga nödvärnssituationer. I vissa fall av 

putativt nödvärn anses nödvärnet ha varit uppenbart oförsvarligt och följden av 

detta blir att nödvärnsexcess kan bli tillämpligt. Denna korrelation kommer också 

utredas till viss del.  Större tyngdpunkt kommer  ägnas åt undersökningen av hur 

uppsåts- och oaktsamhetsbedömningen sker när en gärningsman inbillat sig att en 

nödvärnssituation föreligger. 

 

1.3 Metod och material 

 

Jag har valt att använda mig av den rättsdogmatiska metoden i detta arbete vilket 

innebär att uppsatsen kommer baseras på lag, förarbeten, prejudikat och doktrin 

och användas för att lösa juridiska problem. Till stor del kommer uppsatsen 

baseras på högsta domstolens prejudikat och förarbeten till lagstiftningen på 

området. Viss härledning kommer även att ske från domar som förkunnats av 

hovrätterna och tingsrätterna då inte alla mål av intresse tagits upp av högsta 

domstolen. Särskilt gäller detta mål som har behandlat putativa 

nödvärnssituationer. Vidare skall det sägas att doktrinen inom området är ganska 

sparsmakad. 
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1.4 Disposition 

 

Uppsatsens andra kapitel utreder brottsbegreppet. Häri kommer både rekvisiten 

för otillåten gärning och rekvisiten för personligt ansvar studeras. I kapitel 3 

redogörs för den rättfärdigande omständigheten nödvärn som står att finna i BrB 

24:1. Detta sker genom en relativt grundlig granskning av rekvisiten i 

bestämmelsen. Den ursäktande omständigheten excess behandlas under kapitel 4. 

Kapitel 5 beskriver putativsituationer i allmänhet, samt putativt nödvärn och 

nödvvärnsexcess. I Kapitel 6 redogörs sedan hur putativt nödvärn och 

nödvärnsexcess behandlats av svensk domstol. Avslutningsvis sammanfattar jag 

mina tankar och iakttagelser i kapitel 7. Häri kommer jag behandla 

problematiken som kan uppstå i putativsituationer där en persons subjektiva 

uppfattning om en viss situation kan föranleda straffrihet.   
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2 Otillåtna gärningar och ansvar 

 

2.1 Allmänt 

 

Innan frågor om nödvärnsrätt och excess kan behandlas överhuvudtaget måste en 

straffbelagd gärning ha begåtts. Vid nödvärnshandlingar är det alltid fastslaget att 

en otillåten gärning, som förvisso kan rättfärdigas, har begåtts. Ur en pedagogisk 

synvinkel kan det ändock vara lämpligt att utreda vilka komponenter som utgör 

ett brott. I detta kapitel kommer därför brottsbegreppet och regler för personligt 

ansvar att utredas. Härav kommer jag inte i detalj att beskriva vissa centrala 

begrepp inom brottsbeskrivningsenlighetsläran. Tyngden kommer av naturliga 

skäl istället att läggas på uppsåts- och oaktsamhetsbedömningen av den 

straffbelagda gärningen.  

Av legalitetsprincipen framgår att straff bara kan utdömas om det finns stöd för 

detta i skriven lag.
1
 Den inledande paragrafen i BrB beskriver att ett brott är en 

gärning som stadgas i en författning där straff är föreskrivet. För att en gärning 

sedan skall vara straffbar krävs också att personligt ansvar föreligger. Man talar i 

straffrättsliga termer om rekvisit för otillåten gärning och rekvisit för personligt 

ansvar.
2
 Det räcker dock inte med att rekvisiten i en föreskriven lag är uppfyllda 

för att en gärning per automatik skall vara straffbar. Om en rättfärdigande 

omständighet föreligger är det inte tal om en otillåten gärning. Rättfärdigande 

omständigheter är exempel på undantagsregler som medger en rätt till att begå en 

handling som annars uppfyller rekvisiten för en otillåten gärning( Se nedan kap. 

3 om nödvärn). 

 Vidare krävs det också ett personligt ansvar för att straffansvar skall kunna följa. 

Härav ställs krav på att dels ett allmänt skuldkrav är uppfyllt samt att det inte 

                                                           
1
 Se bl. a. RF 2:10 st. 2 

2
 Leijonhufvud & Wennberg, Straffansvar s. 32. 
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finns några ursäktande omständigheter som fråntar gärningsmannen ansvar.
3
 För 

att kunna tillräknas ett personligt ansvar måste gärningsmannen ha begått den 

otillåtna handlingen antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Om en person har 

kunskap om vad han företar sig betecknas handlingen som uppsåtlig. Om denne 

person istället gör något som han borde förstå och som utgör en otillåten gärning 

är det istället tal om oaktsamhet. Under vissa speciella omständigheter kan en 

gärningsman som begått en otillåten gärning uppsåtligen eller oaktsamt ändå 

undkomma straffansvar. Dessa undantag är av ursäktande karaktär och kallas 

följaktligen för ursäktande omständigheter. Här inräknas excess som behandlas 

nedan under kap. 4.
4
  För att en otillåten gärning skall vara straffbar krävs 

härmed att både objektiva och subjektiva rekvisit är uppfyllda. En otillåten 

gärning är per automatik inte ett brott så länge inte rekvisiten som utgör 

ansvarsdelen är uppfyllda. 

  

2.2 Brottsbeskrivningsenlighet 

 

Den huvudsakliga utgångspunkten för lagstadgade brott är BrB:s kap. 3-22. Här 

återfinns de lagrum som utgör grunden för den svenska straffrätten. Det första 

steget för att utreda huruvida ett brott har begåtts är att undersöka huruvida de 

specifika rekvisiten i en straffbestämmelse är uppfyllda.
5
 En straffrättslig gärning 

är i de flesta fallen en handling av fysisk karaktär. Det finns dock undantag som 

innefattar att en gärningsman begår en handling genom underlåtenhet. Ibland 

krävs då någon typ av garantställning.
6
 När någon aktivt gör någonting under 

kontroll talar man om en handling i straffrättslig bemärkelse så till vida att 

okontrollerade handlingar i regel ej kan föranleda straffansvar. En handling är 

dock tämligen irrelevant straffrättsligt om den inte leder till en speciell följd som 

                                                           
3
 Jareborg mfl, kriminalrättens grunder s. 33 ff. 

4
 Jareborg mfl, s. 40-41. 

5
 Jareborg mfl, a a s. 77. 

6
 Leijonhufvud & Wennberg, a a s. 42-43 
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innefattas i ett stadgat lagrum. Typexempel; gärningsman A slår brottsoffer B i 

huvudet med ett trubbigt redskap (handling). Brottsoffer B avlider av slaget 

(följd).
7
 Vid detta skeende aktualiseras brottet mord då rekvisitet beröva annan 

livet är uppfyllt.  

 

2.2.1 Orsakssammanhang 

 

Termen orsakssammanhang innebär att det föreligger ett samband mellan gärning 

och följd. Vid straffrättsliga spörsmål är det viktigt att utreda huruvida detta 

samband är relevant för brottslighetsbedömningen. Det måste i andra ord 

föreligga en kausalitet mellan gärning och följd för att brott skall föreligga.
8
 Som 

ett förtydligande kan den ovan nämnda fiktiva situationen användas som mall. 

Gärningsmannen attackerar brottsoffret med ett trubbigt redskap med följden att 

denne avlider direkt. Några frågetecken rörande kausalitet mellan handling och 

följd är svåra att finna i den här situationen. Ett orsakssammanhang föreligger 

och det finns en grund för straffansvar. Detta exempel är förvisso en grov 

förenkling då problematiken oftast inte rör själva förekomsten av ett 

orsakssammanhang utan istället tar sikte på huruvida en gärning är brottslig på 

grund av orsakssammanhanget.
9
  

 

2.2.2 Gärningsculpa 

 

När det är utrett att  de särskilda rekvisiten i en straffbestämmelse är uppfyllda 

och det kan konstateras ett orsakssammanhang föreligger en grund till 

straffansvar. Något ansvar kan dock ej krävas endast härav utan ett krav på 

                                                           
7
 Jareborg mfl, a a s. 79 ff. 

8
 Leijonhufvud & Wennberg, a a s.44. 

9
 Jareborg mfl, a a s .87. 
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gärningsculpa måste också vara uppfyllt.
10

 Med gärningsculpa menas i detta 

sammanhang bedömingen av om gärningsmannens handlande varit oaktsamt i 

relation till följden. Handlingen måste fastställt vara kontrollerad och i sin tur 

måste den kontrollerade handlingen leda till en okontrollerad följd. För att 

handlingen sedan skall anses som culpös måste gärningsmannens handlande ha 

inneburit ett otillåtet risktagande i relation till den okontrollerade följden.
11

 Det är 

alltså den kontrollerade gärningen som avses när man talar om gärningsculpa. 

Gärningsmannens bakomliggande tankar och vad hans avsikt med gärningen 

varit behandlas istället när man talar om det personliga ansvaret. För att vara 

oaktsam vid sitt handlande måste det föreligga en risk för att den okontrollerade 

följden inträffar och att denna risk måste vara så pass stor att man för att undvika 

följden bör avstå från att begå en sån handling. Det är ofrånkomligt att 

bedömningen av vad folk bör avstå att göra handlingsmässigt färgas utav rådande 

tidsanda och andra sociala aspekter som formar samhället.
 12

  I dagens samhälle 

är det inte acceptabelt att skjuta någon med gevär och det förefaller troligt att 

risken för dödsfall är stor. Den kontrollerade handlingen att avfyra ett skarpt 

skott mot en annan person torde tämligen enkelt vara att anse som en 

kontrollerad handling som innebär en risk för att den okontrollerade följden död 

inträffar. Vidare följer det naturligt att man bör avstå denna handling. Om 

gärningsmannen istället skulle använda sig av ett luftgevär? Avfyrandet av ett 

sådant ”vapen” är normalt sett inte dödligt men olyckliga omständigheter leder 

till att den träffade avlider. Ett sådant fall skulle förmodligen föranleda att 

gärningsmannen ej varit culpös i förhållande till mord men antagligen i 

förhållande till brottet vållande av kroppsskada. Även om det självfallet är 

oönskat att skjuta människor med luftgevär så är skälen att avstå från att skjuta 

skarpa skott betydligt större. 

 

 

                                                           
10

 Jareborg mfl, a a s. 146. 
11

 Jareborg mfl, a a s. 152-153. 
12

 Jareborg mfl, a a s. 166-167. 
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2.2.3 Sammanfattning 

 

För att en gärning skall kunna kategoriseras som otillåten måste flera olika 

bedömningar vidgöras. Det första steget är att utröna huruvida rekvisiten i ett 

aktuellt lagrum är uppfyllda. Om detta kan fastslås gäller att utreda huruvida den 

begångna handlingen varit sådan att gärningsmannen haft kontroll över sitt 

handlande i något skede. I normalfallet skall man inte kunna straffas för något 

man inte haft kontroll över. Enkelt sagt skall gärningsmannen kunna avbryta den 

påbörjade handlingen. Vidare måste handlingen vara sådan att en följd inträffar. 

Denna följd måste i sig visa kausalitet i hänförelse till den utförda handlingen, 

det måste finnas ett relevant orsakssammanhang. Avslutningsvis måste detta 

handlande vara culpöst (oaktsamt) sett till gärningen och vara effekten av ett 

otillåtet risktagande som inte anses tillåtet att göra. 

 

2.3 Det personliga ansvaret 

 

Det följer av den vedertagna straffrättsliga skuldprincipen att den som inte har 

någon skuld i förhållande till ett brott inte heller skall straffas för brottet.
13

 

Utgångspunkten vid bedömningen av personlig skuld är att ett brott endast 

föreligger om handlingen begåtts uppsåtligen. Oaktsamhet kan föranleda brott 

om det är särskilt föreskrivet i ett lagrum.
14

 Brottsbalken preciserar dock varken 

hur uppsåt eller oaktsamhet skall bedömas.  Denna bedömning har istället 

utvecklats genom högsta domstolens praxis och i doktrinen.
15

 

Uppsåtsbedömningar tar sikte på gärningsmannens personliga tankar och skäl för 

                                                           
13

 Leijonhufvud & Wennberg, a a s. 55 
14

 Dahlström mfl, s. 15. 
15

 Jareborg mfl, a a s. 297. 
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att fastställa dennes personliga ansvar i förhållande till den aktuella otillåtna 

gärningen. 

 

2.3.1 Uppsåt 

 

Uppsåt eller dolus på latin kan i lekmannatermer kanske bäst beskrivas som att 

en person vet vad han företar sig. Enkelt sagt han är införstådd med vad han gör. 

I juridisk mening är innebörden av uppsåt desto krångligare att utreda. Det finns 

inom gällande svensk rätt tre ”sorters” uppsåt. Avsiktsuppsåt innebär att 

gärningsmannen har som syfte att utföra det som finns beskrivet i ett straffbud. 

Enkelt exempel, gärningsmannen hugger en yxa i huvudet brottsoffret i syfte att 

döda denne. Med insiktsuppsåt menas att gärningsmannen har vad man brukar 

kalla praktisk visshet om att en följd kommer att infalla på grund utav handlingen 

han företar sig. Han är införstådd med att denna följd i praktiken kommer att 

inträffa. Likgiltighetsuppsåt är konstruerat så att gärningsmannen måste besitta 

en misstanke om följden samtidigt som han inte ser följden som en anledning att 

låta bli att utföra gärningen. Man kan säga att gärningsmannen helt enkelt finner 

följden acceptabel.
16

Likgiltighetsuppsåt kan liknas vid uppsåtets nedersta gräns 

innan det istället blir tal om oaktsamhet. Uppsåtskravet förutses innefatta minst 

ett krav på att gärningsmannens attityd vid tillfället varit sådan att denne skulle 

varit positivt eller minst likgiltig till ett föreverkligande av risken eller 

gärningsomständighetens förekomst. HD menar att det visserligen kan 

förekomma oklarheter
17

 med denna sortens uppsåtsbeteckning men att 

domstolens kompetens vid dylika prövningar bör rättfärdiga användandet av 

termen.
18

 

 

                                                           
16

Jareborg mfl a a s. 321-322. 
17

 HD talar här om spekulativa bedömningar av  gärningsmannens karaktär och likgiltighetens 
ordalydelse. För djupare analys av likgiltighetsuppsåt se bl.a. NJA 2002 s. 449 & NJA 2004 s. 176. 
18

 NJA 2004 s. 176. 
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2.3.2 Oaktsamhet/personlig culpa 

 

Oaktsamhet förekommer precis som uppsåt även det i multipla former. Medveten 

oaktsamhet samt omedveten oaktsamhet. Den som är medvetet oaktsam har en 

insikt om att det finns en viss risk som han är likgiltig till, han är däremot inte 

likgiltig till den aktuella följden.
19

 Till skillnad från vid likgiltighetsuppsåt där 

gärningsmannen är likgiltig till såväl risken som följden. Vid omedveten 

likgiltighet är situationen som sådan att gärningsmannen är likgiltig till att det 

ens föreligger en risk. Denna risk hade han kunnat undvika om han tänkt efter 

innan handlandet. Både den som är oaktsam medvetet och den som är oaktsam 

omedvetet har haft en möjlighet att rätta sig efter lagen. Att vara oaktsam i 

skuldhänseende är per definition att anses som mindre klandervärd än om 

personen ifråga varit uppsåtlig. På samma sätt är den omedvetne mindre 

klandervärd än den som varit medvetet oaktsam. För att utreda om någon varit 

omedvetet oaktsam måste man ta ställning till huruvida gärningsmannen kunde 

ha gjort något för att förstå vad som skulle inträffa. Att reflektera över 

situationen eller behärska sig är typexempel på sådana gärningar.
20

 Nästa steg är 

att bedöma om dessa åtgärder också kunde krävas av honom. Denna bedömning 

tar sin grund i gärningsmannens egna förutsättningar. Ett litet barn har inte 

samma förutsättnigar som en vuxen individ på samma sätt som en synskadad inte 

har samma förutsättningar som en person utan synnedsättning.
21

  

 

2.3.3 Täckningsprincipen   

 

Inom den svenska straffrätten råder den s.k täckningsprincipen. Denna princip 

syftar till att varje rekvisit som förekommer i en konstaterad otillåten gärning 

                                                           
19

 Leijonhufvud & Wennberg a a s. 63. 
20

 Jareborg mfl a a s. 336. 
21

 Dahlström mfl s. 21. 
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måste vara ”täckt” av antingen uppsåt eller oaktsamhet. Om denna förutsättning i 

något led inte är uppfyllt kan inte straffansvar föreligga. Detta gäller såväl 

positiva som negativa rekvisit. Ett positivt rekvisit är ett sådant rekvisit som 

återfinns i en straffbestämmelse. Negativa rekvisit markerar frånvaron av 

relevanta rättfärdigande omständigheter som nödvärn eller nöd.
22

  

 

2.3.4 Ett fiktivt exempel 

 

Som ett ledsagande exempel ämnar jag här visa hur täckningsprincipen rent 

teoretiskt kan tillämpas på ett eneklt fiktivt fall.  

BrB Kap. 3 § 1 stadgar att den som berövar annan livet skall dömas för mord. 

Brottet mord är ett uppsåtsbrott och kräver därmed uppsåt för att kunna 

utdömas.
23

Den brottsliga gärningen består här av tre rekvisit. Det första rekvisitet 

är att någon skall berövas vilket tar sikte på gärningen i sig och den är i 

huvudregel redan uppsåtlig om det är en handling.
24

 Nästa rekvisit relaterar till 

vem det är som man handlar mot och med begreppet annan följer att skall det 

vara mot en fysisk person (en juridisk person eller ett djur kan inte mördas enligt 

lagens definitioner). Det tredje och sista gärningsrekvisitet som skall vara 

uppfyllt hänför sig till följden vilken enligt aktuell lagregel är döden. 

Avslutningsvis måste frånvaron av rättfärdigande omständigheter också vara 

täckt av uppsåt. Detta är ett negativt rekvisit då det statuerar att för att täckning 

skall föreligga får gärningsmannen inte vara i tron om att det föreligger en 

rättfärdigande omständighet. 

En kall vinternatt i skogarna en bit ifrån det lilla samhället avskilt från de stora 

vägarna vandrar en vilsen man vid namn Göran. Han har gått vilse. Uppe vid en 

glänta ser han en liten stuga i månskenet. Han vandrar dit för att fråga efter 

                                                           
22

 Asp & Ulväng, Täckningsprincipens ABC s. 268. 
23

 Jareborg & Friberg s. 21. 
24

 Asp & Ulväng, a a s. 272 
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vägen. På vägen dit går han förbi en skylt som han inte kan läsa på grund utav 

mörkret. Om han läst skylten hade det stått att inkräktare skjuts på fläcken. Han 

kommer fram till stugan och knackar på dörren. Dörren öppnas och Göran möts 

av en gevärspipa. Innan han hinner yttra ett ord blir han träffad av en skottsalva 

rakt i bröstet. Göran avlider nästan direkt. Gärningsmannen heter Ruben och är 

en uttalad misantrop. 

Om vi tänker oss att brottsbeskrivningenlighet föreligger och att det objektivt sett 

inte föreligger någon rättfärdigande omständighet kan vi börja med själva 

uppsåtstäckningen. Som nämndes ovan är själva handlingen berövar täckt av 

uppsåt redan då handlingen är att anse som kontrollerbar. Nästa fråga vi har att 

utreda är om uppsåt färeligger angående att beröva ”annan”. Det vid säga 

omständigheten att det är en människa som blivit utsatt för angreppet. Vi kan i 

och med omständigheterna i det aktuella fallet bedöma att gärningsmannen måste 

ha förstått att det var en människa som han sköt med geväret. Därmed är kravet 

på uppsåt i detta led täckt av åtminstone insiktsuppsåt. Dets sista positiva 

rekvisitet vi har att bedöma är följden att den skjutne skulle avlida. Att avfyra ett 

gevär från nära håll mot en annan människas kropp måste i regel innebära stora 

risker för att den träffade avlider. Alla tre uppsåtsformer kan bli tillämpliga här. 

Gärningsmannen bör i samband med de förekomna omständigheterna åtminstone 

kunna tillskrivas insikt om följden även om han inte hade för avsikt att döda 

offret. Han torde i vart fall vara likgiltig till följden människodöd. Det avslutande 

rekvisitet som måste vara uppsåtstäckt är det negativa rekvisitet frånvaro av 

rättfärdigande omständigheter. I denna situationen saknar gärningsmannen tro 

om att det han gör kan vara rättfärdigat genom nödvärn eller annan grund. Han 

ogillar förvisso människor men den invädningen skulle inte godtas. Vidare skall 

det sägas att dödligt våld vid verkliga nödvärnssituationer i regel inte är 

acceptabelt (se nedan under kapitel 3). Därigenom föreligger uppsåtstäckning 

även i detta led.  

Gärningsmannen har således uppsåtligen avfyrat ett skjutvapen med insiktuppsåt 

mot en annan människa med likgiltighetsuppsåt till att denne skulle dö. 
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Uppsåtstäckning föreligger och gärningsmannen kan dömas för det uppsåtliga 

brottet mord. Under kapitel 5 kommer jag ta upp detta fallet igen med 

tillkommande omständighetersom berör putativsituationer.    
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3 Nödvärn 

 

3.1 Inledning 

 

I detta avsnitt ämnar jag redogöra för nödvärnsrättens grundläggande 

förutsättningar och hur de skall tolkas. De olika rekvisiten behandlas var för sig 

under separata rubriker.  

Begreppet nödvärn innebär att en annars straffbelagd gärning i vissa fall kan 

anses vara tillåten. För att nödvärn överhuvudtaget skall kunna ligga för handen 

krävs att en nödvärnssituation föreligger. Vidare får inte den företagna 

handlingen vara att anse som uppenbarligen oförsvarlig.
25

 Om dessa kriterier är 

uppfyllda kan den som begår nödvärnshandlingen undslippa straffansvar. Den 

lagstadgade nödvärnsrätten står i huvudsak att finna i BrB kap. 24 § 1. När en 

invändning om nödvärn framlagts i rätten måste åklagaren kunna bevisa att den 

begångna handlingen inte skett i nödvärn. För att detta skall ske krävs att denne 

kan frambringa så pass mycket bevisning att påståendet om nödvärn framstår 

som obefogat. Detta skiljer sig från det gängse tankesättet att den tilltalades skuld 

måste vara ställd utom rimlig tvivel. Högsta domstolen har uttryckt att 

anledningen härav är att beviskravet när det gäller nödvärn ofta är mycket svårt 

om inte omöjliga att uppnå.
26

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Jareborg mfl a a s. 230. 
26

 NJA 1990 s. 210. 
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3.2 De olika nödvärnssituationerna 

 

Den lagstadgade nödvärnsrätten står i huvudsak att finna i BrB kap. 24 § 1. Häri 

stadgas i fyra punkter de olika situationer som medger rätten för en person att 

bruka nödvärn mot: 

 

- Ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller 

egendom. 

- Den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att 

egendom återtas på bar gärning. 

- Den olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller 

fartyg. 

- Den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. 

 

I denna uppsats ämnar jag främst att analysera det första typfallet i detalj dvs 

nödvärn mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller 

egendom. Övriga typfall kommer endast bearbetas översiktligt. 

I huvudsak tar nödvärnsbestämmelsen syfte på aktiva handlingar av straffbara 

subjekt. Man kan säga att angreppet är påbörjat när en fysisk handling företas.
27

 

Brott som inte innebär en fysisk kränkning ger inte rätt till nödvärn. Verbala 

förolämpningar hänförs som sådant inte till begreppet brottsligt angrepp inom 

nödvärnsrätten.
28

 Resultatet av en verbal dispyt där den smädade går till fysiskt 

angrepp kan istället bli sådant att den som avger den smädande glosan ges rätt att 

försvara sig.
29

 Inom doktrinen är den gängse uppfattningen sådan att även 

                                                           
27

 Boucht s. 301. 
28

 Holmqvist mfl, BrB 24:1 s.3. 
29

 NJA 1990 s. 210. 
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underlåtenhet kan konstituera ett angrepp, ett vanligt exempel på detta som 

brukar lyftas fram är underlåtenhet att hindra sin hund från att anfalla.
30

  

Till följd av brottsbalkens terminologi kan mindreåriga och allvarligt psykiskt 

störda personer begå brott som medger en rätt nödvärn. I sådana fall kan utfallet 

dock ofta bli sådant att nödvärnshandlingen ses som uppenbarligen oförsvarlig 

vilket följer av försvarlighetsbedömningen. Det faller på sin egen orimlighet att 

det i typfallet skulle vara försvarligt att angripa ett barn fysiskt. Vidare kan ett 

barns bristande subjektiva uppfattning utesluta brott då uppsåtsrekvisitet inte är 

uppfyllt.
31

 

Med ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp menas i lagtexten en 

handling som uppfyller rekvisiten för brott dvs att det uppfyller kravet på uppsåt 

eller åtminstone oaktsamhet enligt BrB.
32

 Av ordalydelsen förstås också att 

angreppet inte får vara avslutat. Härav följer att när en handling inte längre sker i 

försvar utan istället övergår till att vara av angreppskaraktär utsläcks 

nödvärnsrätten.
33

 Som exempel kan nämnas när angriparen vänt ryggen till eller 

avlägsnat sig från platsen. Hämndaktioner är således inte nödvärnshandlingar. 

Det kan uppstå frågor angående när ett angrepp skall anses vara avslutat. Högsta 

domstolen har uttalat att nödvärnsrätt föreligger för den angripne om han slår 

tillbaka omedelbart efter han mottagit ett slag från angriparen. Det påbörjade 

angreppet kan vid sådana situationer således inte anses vara avslutat när den 

angripne slår tillbaka.
34

Det förefaller härigenom som att viss tid måste gå innan 

den angripnes handlande övergår från nödvärnshandling till hämndaktion.  

Som nämnts ovan kan det vara svårt att klargöra om en nödvärnssituation legat 

till hands eller inte rent bevismässigt. I situationer där det är oklart huruvida det 

är fråga om ett avslutat angrepp eller nödvärn mot ett överhängande angrepp 

finns en uppenbar problematik. Det blir här ofta en fråga om tillämpning av rena 

                                                           
30

 Jareborg mfl a a s. 231. 
31

 Holmqvist mfl, BrB 24:1 s. 3. 
32

 Prop. 1993/94:130 s. 28. 
33

 NJA 1980 s. 606. 
34

 NJA 1999 s. 460. 
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bevisbörderegler, speciellt i slagsmålssituationer där flertalet slag utväxlas efter 

varandra.  

 Av vad som framgår i lagtexten kan även ett överhängande brottsligt angrepp 

innebära att nödvärnsrätt föreligger. Ett påbörjat brottsligt angrepp ter sig relativt 

enkelt att påvisa då det oftast rör sig om en fysisk kraftansträngning från 

angriparen. Till exempel ett utdelat slag mot den angripnes kropp. När det istället 

rör sig om ett överhängande angrepp är gränsdragningen svårare att göra. Vid ett 

överhängande angrepp har ingen angreppshandling ännu företagits utan det rör 

sig istället om en fara som är omedelbart tidsmässigt förestående.
35

 Detta kan 

motiveras i situationer där den angripne är i en särdeles utsatt situation. Ett 

angrepp kan dock vara överhängande även om det inte är omedelbart förestående. 

Detta skulle kunna påvisas när den som är mål för det förestående angreppet inte 

har möjlighet att på något vis undkomma det stundande angreppet. Vidare kan 

det antas att hotet kan göras sannolikt och konkret.
36

 Flygplanskapningar bör 

kunna statuera ett exempel på en sådan situation. I doktrin har det framhållits att 

ett lindrigt tidigare ingripande kan uppnå ett likvärdigt resultat som ett mer 

kraftfullt ingripande som företas vid en senare tidpunkt.
37

 

 Det bör beaktas att det inte är lagstiftarens intention att nödvärn skall vara tillåtet 

vid situationer där nödvärnshandlingen sker i preventivt syfte. Ett sådant 

ställningstagande skulle stå i strid med grundläggande principer i samhället 

rörande minskad våldsanvändning. Detta intresse torde värderas högre än den 

enskildes rätt att värja sig från sådana överhängande angrepp i preventivt syfte.
38

 

Gränsdragningen mellan tillåtet nödvärn till följd av ett överhängande angrepp 

och otillåtet preventivt nödvärn är till en följd av detta viktig att kunna göra.
39

  

  Det kan tilläggas att det inte går att handla i nödvärn mot en nödvärnshandling 

då en sådan handling inte är otillåten i lagens mening.
40

 Den angripne har inte 

                                                           
35

 Asp, från tanke till gärning del II, s. 205. 
36

 Asp Nödvärnsrätten ur kvinnoperspektiv, s. 95 ff. 
37

 Jareborg, straffrättens ansvarslära s. 139. 
38

 SOU 1988:7, s.73. 
39

 Boucht, s. 303. 
40

 Jareborg mfl, a a s. 233. 
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ensamrätt till att försvara sig mot en otillåten gärning utan andra personer har 

också rätt att företa en nödvärnshandling vid undsättande av den angripne.
41

 

Detta framkommer specifikt i BrB 24:5 men denna lagregel är av överflödig 

karaktär. Det framgår redan vid läsning av den huvudsakliga nödvärnsparagrafen 

BrB 24:1 att det är tillåtet att utföra nödvärnshandlingar för annans räkning.  

 

 

3.3 Försvarlighetsbedömningen 

 

För att en nödvärnsgärning skall anses icketillåten skall den vara uppenbart 

oförsvarlig. Vid prövningen av huruvida nödvärnshandlingen har varit 

uppenbarligen oförsvarlig eller inte skall angreppets beskaffenhet, det angripnas 

betydelse och omständigheterna i övrigt beaktas. Detta skall utläsas som att en 

sammanvägning av alla relevanta omständigheter skall ske vid 

försvarlighetsbedömningen.
42

Handlingen som utförs i nödvärn måste utföras mot 

den angripande personen ifråga. Detta utesluter möjlighet att rikta sin 

försvarsåtgärd mot tredje man.
43

  

Som en direkt följd av att det inte är godtagbart att på vilket sätt som helst 

avvärja ett brottsligt angrepp är nödvärnsrätten relativ. På motsatt vis är det dock 

inte ett krav att den angripne använder sig av den rent objektiv sundaste metoden 

vid ett agerande i nödvärn.
44

 Den angripne är tillförsäkrad en relativ bred 

marginal vid bedömningen av om hans begångna gärning fallit inom ramen för 

den tillåtna nödvärnsrätten.
45

  För att en handling skall vara tillåten får den inte 

klart avvika från vad som har varit behövligt samtidigt som det ej får råda ett 

uppenbart missförhållande mellan handlingen och den skada som hotar genom 

                                                           
41

 Boucht, s. 300. 
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 Prop. 1993/94:130 s. 69. 
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 Jareborg mfl, a a s. 236ff. 
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 Jareborg, allmän kriminalrätt s. 260. 
45

 SOU 1953:14 s. 397. 
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angreppet.
46

Enkelt uttryck kan detta liknas vid att det dels är fråga om en 

prövning av handlingens nödvändighet dels en proportionalitetsprövning av 

handlingen. Av ordalydelsen kommer att en oförsvarlig gärning kan vara tillåten. 

Däremot får en gärning inte företas om den är ”uppenbarligen” oförsvarlig.
47

 Att 

ej använda mer våld än vad nöden kräver är en relativt rimlig tumregel att följa. 

Vid beaktande av angreppets beskaffenhet utvärderas enkelt sagt handlingens 

farlighet. I detta segment tas i räkning angriparens personliga egenskaper såväl 

som yttre omständigheter som spelade in. Personliga egenskaper som kan 

tillmätas betydelse är bland annat berusning, styrka och psykiskt tillstånd hos 

angriparen. Det är också av intresse huruvida angreppet skedde med kroppskraft 

eller medelst tillhygge. Till yttre omständigheter kan räknas brottsplatsen och 

dess miljö, belysning samt angriparens sällskap vid händelsen.
48

 Det är rimligt att 

antaga att en fysisk överlägsen angripare kan bemötas med ett större mått av våld 

än vice versa. Detsamma kan sägas om ett angrepp som sker med hjälp av 

farligare vapen.
49

 Däremot torde ett angrepp från en gravt berusad angripare 

lättare kunna avvärja angreppet utan konfrontation. I ett sådant läge borde 

våldsanvändande enklare kunna komma att klassificeras som uppenbart 

oförsvarligt. En berusad person kan dock uppträda oberäkneligt och aggressivt 

vilket kan ändra på utfallet.
50

 

Med det angripnas betydelse menas att hänsyn skall tas till det angripna 

föremålet. Följden är en sorts proportionalitetsbedömning där större 

våldsåtgärder bör kunna tillåtas mot ett materiellt föremål jämfört med om det är 

ett mänskligt värde som hotas. Av uppenbara skäl spelar också angreppets 

karaktär in då ett potentiellt dödligt våld sällan kan ses som nödvändigt om inte 

risk för liv föreligger.
51

 HD har också uttalat att livsfarligt våld i avvärjande syfte 
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endast bör kunna godtas under väldigt specifika undantagsfall.
52

Livsfarligt våld 

till skydd av angripen materiell egendom bör inte vara godtagbart under några 

omständigheter. 

Omständigheterna i övrigt kan liknas vid en generalklausul då den i sak ger en 

mycket vid intolkningsmöjlighet. Då de flesta nödvärnsfall kan tänkas skilja sig 

från varandra till stora delar är denna möjlighet för domstolen att tolka utifrån det 

enskilda fallet välbehövlig. Ordalydelsen tyder också på att en helhetsbedömning 

av fallet skall tas vid.
53

  

I fallet att en person blir anfallen fysiskt har HD principiellt utfärdat en valfrihet 

för den angripne att fly eller möta våldet.
54

 Härvid följer dock den sedvanliga 

bedömningen av våldshandlingen. 

Det finns en viss tolkningsmöjlighet i lagtexten huruvida det bara är gärningen 

som sådan som skall beaktas i försvarlighetsbedömningen eller om även följden 

skall tillräknas betydelse. Till synes är det förstnämnda valet att föredra enligt 

doktrinen.
55
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4 Excess 

 

4.1 Brottsbalken 24 Kap. 6 § 

 

Regleringen om excess står att finna i BrB 24:6 och hänvisar tillbaka till 1-5§§ i 

BrB Kap. 24. I denna framställning är det BrB 24:1 om nödvärn som är av 

intresse. Excess är straffrättsligt sett en ursäktande omständighet. Av lagrummet 

framgår att när exempelvis en rätt till nödvärn föreligger så kan den som 

svårligen kunde besinna sig slippa ansvar även om han gjort mer än vad som är 

medgivet. För tillämpning av det aktuella lagrummet krävs således att en allmän 

rättfärdigande grund har legat för handen. 

Inom detta spektrum ryms situationer där en person i en nödvärnssituation brukat 

mer våld än behövligt eller åsamkat större skada än vad som medgivits. När 

bedömningen av handlingen utförs skall denna ske i ljuset av hur 

gärningsmannen upplevde situationen och hänsyn skall tas till dennes personliga 

egenskaper. Följden kan bli sådan att den som begått en nödvärnshandling och 

denna har varit uppenbart oförsvarlig ändå kan gå fri från ansvar om personen 

ifråga under handlingen svårligen kunnat besinna sig. Då alla människor är olika 

till sinnet är denna lagregel en möjlighet för domstolen att bedöma 

excesshandlingar från fall till fall. Dess existensberättigande har i förarbetena 

fastslagits då sådana nödvärnssituationer ofta uppkommer plötsligt och inte 

sällan begränsar möjligheten för den angripne att handla rationellt och med 

eftertanke. Vidare skall sägas att om straffrihet ändå ej kan anslås finns en 

möjlighet till strafflindring enligt BrB 29:3 p.5 Detta kan bli en följd då den 

begångna handlingen är att hänföra till kap. 24 BrB men ej uppnår rekvisitmålen 

.
56
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4.2 Bedömningen 

 

Vid straffrihet till följd av excess är den bakomliggande tanken att handlingen 

inte är laglig men att personen ifråga ändå inte skall dömas då den upplevda 

situationen varit så svår att han inte kan klandras för begånget lagbrott. Vid 

bedömningen av hur personen har handlat är det till stor del mänskliga faktorer 

som bedöms. Häri kan nämnas personliga egenskaper som såsom nervositet och 

andra sociala faktorer som personen besitter. Vidare bedöms också mer 

övergående tillstånd av subjektiv karaktär som personen kan tänkas ha besuttit i 

det aktuella fallet. Vid överrumplande attacker kan exempelvis panikattacker 

tänkas uppstå som påverkar en persons handlande. Farans art bör också tas med i 

bedömningen.
57

 Även ytterst tillfälliga sinnestillstånd såsom nyvakenhet kan 

beaktas.
58

 I HD har behandlats ett fall där en invandrare blev jagad av ett 

ungdomsgäng som ropade rasistiska tillmälen efter honom. Invandraren hade då i 

nödvärn attackerat en av förföljarna med en tapetkniv och därigenom åsamkat 

honom skärsår i ansiktet och på halsen. HD fann att det var uppenbarligen 

oförsvarligt av mannen att utöva våld medelst hjälp av kniven. Däremot ansågs 

han svårligen ha kunnat besinna sig i den uppkomna situationen. På grund utav 

excessbestämmelsen lämnades åtalet för grov misshandel utan bifall. 
59

Detta 

utfall torde vara ett bra exempel på när den subjektiva rädslan spelar in på en 

person handlingsförmåga att hantera en uppkommen nödvärnssituation. 

HD har konkretiserat vad som egentligen menas med termen ”svårligen kunde 

besinna sig” och säger att den hänför sig till den angripnes förmåga att anpassa 

sitt handlande i den utsatta situationen till vad som är tillåtet inom 

nödvärnsrätten. Vidare menar HD att även om den angripnes går över vad som är 

uppenbarligen oförsvarligt kan han ändå ursäktas då tid för eftertanke saknats 
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eller att den angripnes subjektiva upplevelse var sådan att han inte kunnat handla 

kontrollerat.
60

 

Det står inte helt klart huruvida det är just rätten att använda våld i det enskilda 

fallet som skall bedömas allena eller om också skäl som härrör sig till just 

gärningsmannens anledning att svårligen kunna besinna sig skall tas med i 

beräkningen. Detta gäller specifikt de individuella aspekterna som tillmäts 

gärningsmannen. Fråga är om gärningsmannen kan ursäktas på grund utav 

excessbestämmelsen då han handlat uppenbart oförsvarligt genom  att han varit 

uppretad till följd utav tidigare motgångar eller rent generellt sett besitter ett 

rysligt temperament. Ordalydelsen i lagtexten motsätter sig inte en sådan 

tolkning däremot är det oklart om den skall läsas på ett sådant sätt. Excessfrågan 

skulle nämligen aldrig kommit på tal om det inte förelegat en explicit situation 

som härrör till BrB 24:1-5. Föreligger en nödvärnssituation som medger en rätt 

till våld torde gärningsmannens förmåga att handla behandlas i sken av den 

uppkomna situationen.
61
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5 Putativsituationer 

 

5.1 Putativt nödvärn 

 

När man inom juridiken talar om putativsituationer menas situationer där 

gärningsmannen misstar sig angående den situation han befinner sig. Ett 

standardexempel är när en person tror att faran för att något skall inträffa är större 

än vad den i verkligheten är. Man kan här tänka sig att gärningsmannen med våld 

försvarat sig mot en annan person som varit beväpnad med något som 

gärningsmannen uppfattade som ett skjutvapen fast det i verkligheten rörde sig 

om en ofarlig atrapp.  

Utgångspunkten vid putativsituationer är sådan att gärningsmannens uppfattning 

av situationen måste anses korrelera med det skeende som är under utredning i 

domstolen.
62

 Det är dock ej så att varje invändning om putativt nödvärn kan 

godtas utan invändningen måste på någorlunda sätt förhålla sig konkret till fallet 

och inte framstå som så orimlig att den kan lämnas helt utan avseende.
63

  

Vid bedömningen av om gärningsmannen skall undkomma straffrätsligt ansvar 

utgår domstolen från gärningsmannens uppfattning av verkligheten. Följden att 

den åtalade slipper straffansvar kan enbart komma på tal om nödvärnshandlingen 

han begick var sådan att den hade varit att anse som rättsenlig om en verklig 

nödvärnssituation hade förelegat. Hade gärningsmannens handling varit 

försvarlig enligt reglerna om nödvärn, dvs ej uppenbarligen oförsvarlig, vid det 

skeendet att situationen som han uppfattade den hade varit verklig kan han ej 

dömas för uppsåtligt brott så länge han ej går över vad som är medgivet enligt 

nödvärnsreglerna.
64

 Detta följer av att kravet på täckning i alla led enligt 
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täckningsprincipen ej är uppfyllt. Gärningsmannen handlar då i villfarelse 

angående sådana omständigheter som utesluter straffansvar och ansvarsfrågan 

måste då behandlas på samma sätt som när någon är i villfarelse angående 

omständigheter som grundar straffansvar. Som exempel kan ges att någon 

tillskansar sig en bil som han felaktigt trodde var hans egendom.
65

 Rekvisitet i 

straffbestämmelsen om stöld är därmed inte uppfyllt då något uppsåt att 

tillskansa sig annans egenom inte finns. 

Till detta skall tilläggas att följden av att ett uppsåtligt brott inte föreligger ej 

utesluter möjligheten att ett oaktsamhetsbrott föreligger. Den som inbillat sig att 

han försvarat sig mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt anfall kan således 

bedömas ha handlat culpöst vid bedömningen av den inbillade situationen.  

Tvärtom från vad som gäller vid en putativ nödvärnssituation kan 

gärningsmannen när det verkligen föreligger en nödvärnsrätt inte fällas för 

oaktsamhetsbrott vilket följer av att nödvärn är klassificerat som en objektiv 

ansvarsfrihetsgrund.
66

 Det framkommer av praxis att inte ens den som är 

omedveten om att han faktiskt handlar i nödvärn kan dömas till ansvar för brott 

om en nödvärnssituation ligger för handen.
67

   

Av förklarliga skäl måste bedömningen av en putativ nödvärnssituation vara 

sådan att den utgår från gärningsmannens subjektiva uppfattning då det rent 

faktiskt inte föreligger en nödvärnssituation.  

Prövningen av aktuell villfarelsen måste bedömas enligt en trestegsmodell enligt 

följande. I det första steget måste det prövas huruvida situationen som 

gärningsmannen upplevde den faktiskt medfört en rätt till nödvärn om den varit 

verklig. Nästa steg är att utröna om den putativa nödvärnshandlingen skulle ha 

ansetts som uppenbart oförsvarlig eller inte i det fall den upplevda situationen 

varit sann. Det avslutande ställningstagande avser om gärningsmannen förfarit 

oaktsamt vid sin egen bedömning av den missuppfattade situationen. Är svaret 
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nej på den första frågan faller hela putativfrågan då nödvärnsrätt inte förelåg ens i 

den inbillade situationen. Besvarades frågan jakande möjliggörs 

putativprövningen. Om handlingen inte anses uppenbart oförsvarlig i relation till 

putativsituationen är uppsåtligt brott uteslutet. Slutligen innebär svaret på 

oaktsamhetsfrågan gällande den missuppfattade situationen om ansvar kan 

föreligga för oaktsamhetsbrott.
68

 

 

5.2 Putativ nödvärnsexcess  

 

Om en gärningsman under en putativ nödvärnssituation begår en handling som är 

att anse som uppenbart oförsvarlig kan han ändå frias om det rör sig om putativ 

nödvärnsexcess. Det är samma reglering som gäller vid vanlig excess dvs BrB 

24:6 som blir illämplig vid bedömningen av putativa excessituationer. Vilket 

innebär en bedömning av huruvida gärningsmannen svårligen kunde besinna sig 

vid den aktuella händelsen. Det framkommer av ordalydelsen i excessparagrafen 

att den även gäller vid putativsituationer då den inte bara tar sikte på situationer  

som avses i nödvärnsreglerna utan innefattar de fall där paragraferna är 

tillämpliga.
69

Stadgandet kan förefalla relativt oklart då ej heller putativt nödvärn 

uttryckligen står att finna i BrB.
70

 

Vid det fallet att någon handlar i putativ excess krävs det inte att denne faktiskt 

har fog för sin uppfattning. Detta följer av reglerna för hur putativt nödvärn skall 

behandlas. Sådana här faktiska rättsvillfarelser utesluter alltid uppsåt.
71

Till 

skillnad från straffrättsvillfarelser som grundar sig på att gärningsmannen misstar 

sig på själva innehållet i en straffbestämmelse.
72

 För att att redogöra för vissa 

oklarheter angående det icke existerande kravet på fog bör några saker klargöras. 
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Vanliga bevisregler skall fortfarande tillämpas vid putativexcess. Vad som följer 

av detta är att en helt orimlig invändning inte kommer godtas av rätten. 

Omständigheter måste kunna styrka att nödvärnsinvändningen är befogad för att 

den skall beaktas av domstolen.
73

  

 

5.3 Putativ och uppsåtstäckning 

 

Under kapitel 2.3.4 redogjordes för uppsåtstäckning av ett fikitivt fall. Efter 

genomgången av putativsituationer ovan skall vi nu återkomma till 

uppsåtstäckningen av det fikitiva fallet. Vissa avgörande skillnader rörandes 

omständigheterna måste nu iakttagas. 

 Gärningsmannen Ruben har i detta scenario framlagt en invändning om att han 

handlat i putativt nödvärn. Det har i trakten omkring den senaste tiden begåtts ett 

antal mord där en okänd gärningsman knackat på dörren för att sedan gå in i 

bostaden för att döda den som bor där. Då området till stor del består av 

sommarstugor saknas i allmänhet fasta telefoner och mobilnätet är undermåligt. 

Ruben hade innan Göran knackat på dörren sett en okänd man smyga omkring på 

tomten. I mörkret tyckte han sig känna igen vissa signalement som tillhörde en 

fantombild som visats på en misstänkt gärningsman. När så Göran knackade på 

dörren och öppnade den olåsta dörren var Ruben enligt egen utsago fruktansvärt 

rädd och sköt så fort dörren öppnades i tron att han var under ett överhängande 

brottsligt angrepp. Föreligger det fortfarande uppsåtstäckning för hela den 

begågna gärningen? 

Gärningen får fortsatt anses vara brottsbeskrivningsenlig. Rubens handling 

uppfyller alla rekvisiten för den beskrivna brottsliga handlingen. Rent objektivt 

föreligger inte heller någon rättfärdigande omständighet då det var den vilsne 

vandraren Göran som dödades och inte den okände mördaren. Vidare finns det 
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fortsatt uppsåt till alla moment i gärningsbeskrivningen. Skillnaden mot när vi 

tidigare gjorde täckningsbedömningen var att det inte fanns en tillstymmelse till 

rättfärdigande omständigheter. Ruben menade ingenting annat heller. Nu saknas 

däremot uppsåt avseende frånvaron av rättfärdigande omständigheter. 

Villfarelsen angående tron att en nödvärnssituation förelåg är relevant på så sätt 

att en nödvärnsrätt enligt BrB 24:1 var för handen i det fall situationen var sådan 

som Ruben uppfattade den. 
74

 Nästa steg i bedömningen som utgår från Rubens 

perspektiv är om handlingen varit uppenbart oförsvarlig eller inte. Som nämts 

tidigare är det oftast uppenbart oförsvarligt att använda sig av dödligt våld vid 

nödvärnssituationer. Sett till omständigheterna i det förevarande fikitiva fallet 

kan det inte uteslutas att användande av skjutvapen kan ha varit försvarligt. I 

extremfallet torde att möta skjutvapen med skjutvapen kunna vara acceptabelt då 

det som skall försvaras är det egna livet. Vidare måste Ruben kunna sägas ha haft 

lite tid till sitt förfogande att avväga andra tillvägagångssätt. I det mörker som 

rådde utanför stugan kan det inte heller anses ha varit lätt att identifiera den som 

kom. Om vi kommer fram till slutsatsen att Rubens handlande inte var uppenbart 

oförsvarligt finns en chans att han undslipper ansvar. Handlingen anses för den 

delen inte vara rättfärdigad/tillåten utan ansvarsfrihet träder i kraft då täckningen 

av uppsåt brister.
75

Att döda någon till följd av en missuppfattning kan således 

vara förenligt med straffrättsliga grundprinciper som skuldprincipen. Som 

grundregel får det dock föreslås att dödande av en annan människa i regel 

svårligen kan ske utan åtminstone oaktsamhet vid den inbillade situationen. Att 

Ruben missuppfattade situationen utesluter här uppsåtligt dödande men 

straffansvar borde kunna följa enligt Brb 3:7. Vållande till annans död är ett 

oaktsamhetsbrott och det ter sig rimligt att Ruben var oaktsam när han inbillade 

sig den uppkomna situationen. Som stöd till detta kan anföras att han faktiskt 

aldrig hann identifiera den som han faktiskt sköt emot. 

Om vi finner att Rubens handlande var uppenbart oförsvarligt kan frågan om 

putativ nödvärnsexcess komma på tal. Excessbestämmelsen syftar till att den som 
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svårligen kunnat besinna sig ändå kan ursäktas. Gärningsmannen var i det här 

fallet rädd för sitt eget liv och var helt säker på att han själv skulle dödas. Andra 

aspekter som kan ge stöd till att han skall ursäktas kan vara den knappa 

tidsrymden och att angreppet var sådant att det inträffade plötsligt samt att Ruben 

till sin karaktär var lättskrämd. Jag kan inte se det vara helt orealistiskt att en 

domstol i ett liknande fall anser att excessbestämmelsen är tillämplig och 

gärningsmannen går fri trots att han faktiskt berövat en människa livet. Till stöd 

för detta kan förslås ett rättsfall rörande nödvärnsexcess.  

I detta fallet hade den tilltalade blivit nedslagen och knivhotad av en man. Dagen 

efter hade samme man återigen närmat sig den tilltalade och uttalat och viftat 

med kniven varpå den tilltalade slog mannen i huvudet med en hammare. Efter 

att den hade vacklat till närmaade sig han återigen den tilltalade varpå han 

utdelade ännu ett hammarslag i huvudet på mannen. Domstolen kom fram till att 

det förelåg en rätt till nödvärn i den första situationen och att våldet inte var 

uppenbart oförsvarligt även om det låg i gränslandet för det tillåtna. Det andra 

angreppet var däremot alltför grovt då knivmannen i detta skedde måste ha ha 

varit påverkad av det tidigare slaget och det måsye ha ansetts varit möjligt att 

avvärja ett vidare angrepp på ett mindre ingripande sett. Däremot fann domstolen 

att den tilltalade måste ha haft svårt att besinna sig då han varit mycket rädd och 

uppjagad. Man lade även vikt vid att den tilltalade var tidigare ostraffad och 

fredlig till sitt sinne. Vidare hade knivmannen tidigare uppfört sig hotfullt mot 

den tilltalade och folk i dennes närhet samt hade ett brottsregister. Detta 

sammantaget med vittnesuppgifter och psykiatriska uttalanden som stödde denna 

tes medgav att mannen undgick straffansvar till följd av nödvärnsexcess.
76

 Här 

kan tänkas att Ruben hade svårt att besinna sig till följd av att det faktiskt fanns 

en mördare i närområdet. Sedan kan det tänkas att Ruben inte hade något annat 

sätt att gå tillväga till följd av att han bodde ensam i en liten stuga utan 

flyktvägar. 
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Den extrema situation som i det fiktiva fallet har målats upp är knappast 

vardagsförekommande och omständigheterna är ganska extrema. Syftet med 

fallet har varit att utreda utifall straffrihet skall kunna vara rättsenligt trots att 

gärningsmannen bragt livet av en annan människa till följd av en villfarelse. 

Svaret är jakande. Detta är inte konstigt utan framgår direkt av lagtexten i BrB 

24:1. Problematiken står istället att finna i frågor som rör när regeln kan 

tillämpas, varför bedömningen är svår i vissa fall och var gränsen skall sägas gå. 
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6 Rättsfall 

 

6.1 Mora tr B 857-06 

 

Detta underrättsfall har föga prejudikatvärde men tas med i denna framställning 

av det skälet att det ger en inblick i hur nödvärnsrätten behandlas. Fallets 

karaktär är i sig väldigt intressant då omständigheterna som omhuldar fallet är 

väldigt extrema. Det skall ses som en inledning i den problematik som domstolar 

ställs inför. Märk väl att fallet inte behandlar putativt nödvärn utan vanligt 

nödvärn. 

Omständigheterna i förevarande fall var sådana att J.B stod åtalad för dråp och 

försök till dråp alternativt grov vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. 

JB hade framfört en pickup och uppsåtligen kolliderat denna med en mötande 

lastbil framförd av M.B vilket medfört att passageraren i pickupen T.P ådrog sig 

så svåra skador att han senare avled. Fara hade även förelegat för fullbordande av 

brottet dråp avseende M.B. 

 J.B medgav att han handlat på sådant sätt som åklagaren framfört men bestred 

ansvar då han ansåg sig ha handlat i nödvärn vad gäller dråp. Vidare förnekande 

han anklagelsen avseende försök till dråp då han saknat uppsåt samt att någon 

fara för brottets fullbordan aldrig förelegat. 

Av utredningen i domstolen framgick att J.B fysiskt sett var kortvuxen och levde 

under svåra sociala förhållanden och var alkoholiserad. Han stiftade bekantskap 

med T.P som levde under liknande förhållanden och de umgicks en del. T.P var 

motsatt J.B storväxt och kraftigt byggd. De bestämde sig för att tillsammans resa 

till Norrtälje i en pickup som T.P hade tillgång till. Av oklar anledning bytte de 

rutt efter att ha stannat till i Sala för att istället bege sig mot Mora. Från att till en 

början ha varit en trevlig ändrade sig atmosfären i pickupen avsevärt då T.P 
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började bete sig alltmer hotfullt ju närmre Mora de kom. T.P konsumerade under 

färden en hel del alkohol medan J.B som körde var helt opåverkad av alkohol 

eller andra rusningsmedel. En bit innan resans slutmål förde J.B pickupen in i 

mötande trafikfält där M.B framförde sin lastbil till följden att de båda fordonens 

högersidor kraftfullt kolliderade med varandra. T.P skadades då dödligt medan 

lastbilen endast åsamkades mindre skador. J.B var i princip oskadd och sprang 

iväg en bit från olycksplatsen men avvek ej långt från området. Enligt vittnen 

skrek han varnande och verkade rädd. 

Enligt J.B hade T.P under färden uttalat påtagliga hot om att han skulle mörda 

J.B för att sedan stycka honom och lägga delarna i två svarta sopsäckar han hade 

stulit på en mack tidigare under färden. Han hade även förklarat för J.B att han 

begått grova våldsbrott förut och hade kopplingar till kriminella mc-gäng. 

Mordets utförande skulle ske vid resans slutmål som var Mora. Enligt egen 

utsago var J.B helt säker på att han skulle mördas av T.P när de kom fram till 

Mora. Vidare hävdade J.B att han trots sin trassliga bakgrund och många möten 

med ”farliga” personer aldrig blivit så rädd som han blev av hotelserna som 

uttalades av T.P. När de passerade Mora-skylten blev han så panikslagen att det 

enda han tänkte på var att avsluta den mardrömslika färden. Därav valde han utan 

någon vidare eftertanke att krocka med den mötande lastbilen. 

Vid sin bedömning anförde tingsrätten att uppgifterna J.B hade lämnat ej kunde 

lämnas utan anseende. Till stöd för detta fann man vittnens uppgifter om hans 

beteende efter kollisionen. Vidare anslog man att det inte fanns några uppgifter 

som motsatte J.B:s utsago om T.P:s personlighet, hotens karaktär eller hur 

skräckslagen han skall ha varit. Härav fick J.B:s uppfattning av situationen ligga 

till grund för den fortsatta bedömningen. 

Domstolen uttalar sedan att en nödvärnsrätt förelåg. Till stöd för detta påvisar 

man flera faktorer som spelar in i den förevarande situationen. Härav återfinns 

den åtalades bristande kunskap om geografin i området då ekipaget färdats 

genom stora skogsområden utan synlig bebyggelse. Vidare påpekar man också 

den fysisiska skillnaden mellan de två männen och J.B:s uppenbara underläge 
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gentemot den hotfulle T.P som satt bredvid honom i pickupen. Att under dessa 

omständigheter sitta instängd i en bil som framförs på okända vägar tillsammans 

med en potentiellt livsfarlig mördare torde enligt domstolen vara väldigt 

skrämmande för gemene man. Sammantaget borde dessa faktorer peka på att J.B 

hade fog för sin uppfattning att ett överhängande brottsligt angrepp låg för 

handen. Nödvärn förelåg härigenom. 

Vid utredningen huruvida nödvärnsgärningen varit uppenbart oförsvarlig 

konstaterar tingsrätten att det vid bedömningen av om någon förfarit uppenbart 

oförsvarligt skall lämnas ett utrymme till den tilltalades fördel så att det i det 

enskilda fallet inte bli en alltför hård och stel bedömning. Det faktum att det var 

J.B som framförde fordonet vilket gav honom en viss fördel jämfört med om han 

istället suttit i passagerarsätet väljer tingsrätten att inte fästa någon större vikt vid. 

Vidare påpekas att J.B:s förutsättningar att handgripligen övermanna T.P torde 

ha varit utsiktslösa, att fly torde enligt tingsrättens bedömning ej ha varit ett 

lyckosamt alternativ. Ett sådant förfarande skulle enligt tingsrättens synsätt 

snarare kunnat resultera i att T.P skulle tidigareläggt sina mordplaner. Man 

menar även att ett tidigare avvikande inte hade varit aktuellt då hoten 

intensifierades rejält under resans sista del. J.B:s konstaterade okunskap om 

trakten borde också ha inneburit ett hinder för denne att tillkalla hjälp vid ett 

senare skede. Möjligheten att istället krocka med ett träd eller köra ned i diket 

avvisas till följd av att lämpliga träd i området saknas samt att det är osäkert 

huruvida en avkörning hade oskadliggjort T.P. Istället kunde det valet ha 

inneburit en risk att ytterligare förarga T.P och därigenom utsätta J.B för en än 

större fara. Valet att krocka med en mötande lastbil framstod härav ej som 

uppenbart oförsvarligt. Till stöd för detta finner tingsrätten att J.B valt att krocka 

med en lastbil istället för en personbil då lastbilsförare sällan skadas allvarligt vid 

sådana kollisoner. Vidare finner man att J.B utsatte sig själv för betydande fara. 

Sammantaget visar detta på att något överträdande av nödvärnsrätten ej skett. Till 

följd av denna bedömning ogillades åtalet för dråp. Även alternativåtalen för 

grov vårdslöshet i trafiken samt  grovt vållande till annans död ogillades då J.B ej 

missbedömt nödvärnsrätten. 
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Den del av talan som berörde M.B som framförde lastbilen vilken J.B 

uppsåtligen kolliderade med lämnades även den utan bifall. Tingsrätten yttrade 

att även om nödvärn ej kan åberopas i denna del då M.B ej riktat något brottsligt 

angrepp mot J.B så torde en prövning av reglerna om nöd enligt BrB 24:4 

innebära att handlingen ej varit uppenbart oförsvarlig. Man menade vidare att J.B 

ej hade haft någon sorts uppsåt att ta livet av M.B. Detta menar tingsrätten följer 

av att lastbilar av den sort M.B framförde i regel inte skadas vid förutvarande 

situationer. Vidare ser man tvivelaktigt på att det funnits en möjlighet till brottets 

fullbordan. Avslutningsvis påpekar tingsrätten att det ej heller fanns fara för att 

annan skada kunde följa i anslutning till kollisonen.
77

 

Domen överklagades och togs upp till prövning i Svea hovrätt. 

 

6.1.1 Svea hovrätt B 7289-06 

 

I princip samma förutsättningar låg till bords vid hovrättens avgörande som vid 

tingsrätten. Åklagaren hade dock justerat sitt yrkande angående 

gärningsbeskrivningen för att även inkludera framkallande av fara för annan BrB 

3:9. Även i högre instans ligger J.B:s uppgifter till grund för domstolens 

bedömning. 

Hovrätten påvisar i sin bedömning att det inte fanns stöd för annat än att J.B 

handlat i syfte att skydda sig själv. Det fanns inte heller några andra 

omständigheter som visade på att J.B skulle innehaft ens ett likgiltighetsuppsåt 

till följden att passageraren eller den mötande lastbilschauffören skulle avlida. 

Uppsåtsbrott ansågs därför uteslutet vid en sammantagen bedömning. Dock fann 

rätten att J.B utsatt andra människor för livsfara och vållat T.P:s död genom sitt 

agerande. Härigenom skall gärningarna komma att bedömas som grov 

vårdslöshet i trafik och grovt vållande till annans död.  
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De uppgifter J.B lämnat avseende hoten T.P uttalat, den skräck han själv upplevt 

samt den egna övertygelsen om att ett överhängande brottsligt angrepp förelåg 

godtogs även i hovrätten. Till skillnad från tingsrätten ansåg dock hovrätten att 

J.B:s handlande var att anse som uppenbart olämpligt. Sett till omständigheterna 

förelåg enligt hovrätten inte en rätt för J.B att handla på ett sådant sätt att han 

utsatte T.P för uppenbar livsfara. Man framhåller att resan skedde under en 

ganska lång tidsrymd där mindre ingående åtgärder hade kunnat tas vid för att 

avvärja den hotande faran. Inte heller i förhållande till M.B ansågs J.B:s 

handlande vara adekvat utan även nödhandlingen ansågs vara oförsvarlig. 

Följden av hovrättens bedömning innebar att J.B fälldes för grovt vållande till 

annans död samt för grov vårdslöshet i trafik. Som förmildrande omständigheter 

medgavs den hotfulla stämningen och det sinnestillstånd J.B måste ha befunnit 

sig. Han dömdes till fängelse i ett år och tre månader.
78

 Domen överklagades av 

den tilltalade men HD tog inte upp fallet till prövning. 

 

6.1.2 Kommentar 

 

Tingsrätten kommer relativt snabbt i sin bedömning fram till att ett överhängande 

hot föreligger och därmed en nödvärnsrätt. Då det inte finns några andra 

uppgifter att gå på avseende omständigheterna i bilen än J.B:s egna uppgifter vad 

som egentligen skedde under resan väljer man att låta dessa utgöra grund för 

bedömningen. Det ter sig riktigt att dessa skall tas på allvar och således ej lämnas 

utan avseende. Helt enkelt det går inte att klarlägga att någon nödvärnssituation 

ej förelegat rent objektivt. 

 Det som är av intresse i denna dom är speciellt tingsrättens väldigt ingående 

utredning av de yttre omständigheter som kan ha påverkat J.B:s akuta och 

våldsamma handlande. Dessa frågor skall behandlas på samma sätt vid en putativ 
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nödvärnssituation. Sådana omständigheter borde vara av yttersta vikt vid fall 

rörande putativt nödvärn. Desto mer stöd som kan framläggas för 

gärningsmannens subjektiva uppfattning av situationen ökar givetvis hans 

chanser. Om dessa omständigheter till större del korrelerar med verkligheten 

borde risken för att han bedömt situationen oaktsamt avsevärt minska och 

villfarelsen bli svårare att ifrågasätta.  Dock kan man som hovrätten också gör 

ifrågasätta om det inte finns några andra handlingsalternativ. Speciellt med 

hänsyn till den långa tidsrymd som J.B hade att överväga sitt handlande. 

Hovrätten får sägas följa vedertagen praxis
79

 när de påvisar att livsfarligt våld 

endast får brukas under väldigt speciella omständigheter. Resonemanget de för 

avseende möjligheterna att handla på ett mindre ingripande sätt känns förnuftiga. 

Att J.B fälldes för oaktsamhetsbrott torde vara rättsenligt. Hade det rört sig om en 

putativ nödvärnssituation hade domstolen mycket väl kunnat frasera det så att 

gärningsmannen missuppfattat situation på ett oaktsamt sätt. Även denna 

bedömning hade lett till ansvar för oaktsamhetsbrott. Av tidigare redogörelse var 

uppsåtsbrott uteslutet på grund utav bristen av uppsåt. 

 

6.2 Putativt nödvärn - NJA 1995 s. 661 

Rättsfallet behandlar använande av skjutvapen i en putativ nödvärnssituation. 

B.M hade under ett pågående rån i en butik i Stockholm övermannat den ene 

rånaren, M.M, och erhållit kontroll över dennes skjutvapen. I det efterföljande 

skedet har B.M lämnat affären och avfyrat tre skott varav två var riktade mot den 

andre rånaren, T.K, som framförde flyktbilen. T.K träffades av två av skotten och 

fick avbryta flykten för att föras till sjukhus med allvarliga skador. Enligt dennes 

utsago hade B.M plötsligt kommit ut ur affären och avlossat skotten från mycket 

nära håll. B.M åtalades till följd av det inträffade för försök till dråp. 
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Enligt B.M:s egen utsago hade han i sitt tidigare hemland begått krigshandlingar 

vilket medförde attt han kunde handla så som han gjorde. Han förnekade vidare 

att han haft något uppsåt att döda mannen i bilen utan sköt av skotten för att 

skrämma iväg denne. Han uppfattade även situationen som sådan att föraren 

trevade med handen som för att leta efter ett vapen. Därav menade han att 

handlande hade skett i nödvärn.  

Vid tingsrättens bedömning anmärkte rätten på att beteendet B.M uppvisat 

påvisade en stor sinnesnärvaro och kallblodighet. Härav fann man det inte troligt 

att B.M av rädsla känt sig tvungen att ingripa med väpnat våld mot flyktbilen. 

Vidare ansåg man att B.M borde ha förstått att föraren utgjorde en liten fara för 

honom ävem om B.M till följd av situationen varit mycket uppjagad. Man slog 

sedan fast att ingen nödvärnssituation fick anses ha förelegat. Ej heller någon 

annan ansvarsfrihetsgrund kunde realiseras enligt rätten. Åtalet bifölls härav och 

stöd för att handlingen företagits medvetet fann tingsrätten i uppgifterna om 

vapnets dubbelfattning vilket i princip skulle uteslutit en slumpmässig 

skottrikting. Även om B.M inte haft för avsikt att ta livet av T.K borde han ha 

insett risken för att detta skulle förverkligas. På grund utav den stora provokation 

rånet ansågs utgöra togs dock vid straffmätningen stor hänsyn till att B.M haft 

svårt att kontroller sitt handlande. Han fälldes till följd av detta för försök till 

dråp till ett års fängelse i tingsrätten.  

Hovrätten fann som tingsrätten att B.M hade uppsåt att träffa T.K med 

pistolskotten. Däremot genomförde hovrätten en utförligare bedömning angående 

B.M:s invändan om ansvarsfrihet för att gärningen skett i nödvärn. I denna 

bedömning ansåg hovrätten att det påbörjade brottsliga angreppet ej var avslutat 

när M.M avväpnats utan fortfarande pågick när B.M avlossade skotten mot T.K i 

bilen. I anslutning till detta antog man ståndpunkten att det förelåg en 

nödvärnssituation. Sedan detta fastslagits gick man vidare genom att utreda 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse samt omständigheterna i övrigt 

i enlighet med BrB 24:1. Angreppets beskaffenhet ansågs vara av mycket grov 

karaktär som utan tvivel ingav B.M en räddsla för sitt liv genom hot om 
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användande av skarpladdat vapen. Även om T.K intog en mer passiv roll i rånet i 

förhållande till M.M så ansåg rätten att B.M också innehade en nödvärnsrätt mot 

föraren T.K. Uppfattningen B.M hade om att T.K var i färd med att beväpna sig 

när han utförde handrörelsen mellan sätena medförde vidare enligt hovrätten att 

B.M befann sig i en putativ nödvärnssituation. Hovrätten anförde dock att 

uppfattningen kunde ifrågasättas med tanke på hur B.M stod placerad i 

anslutning till bilen. Denna föreställning ansågs ändå få läggas till grund till 

ansvarsbedömningen. Däremot ansågs handlingen vara uppenbart oförsvarlig då 

bruk av skjutvapen i regel enbart kan godtas i undantagssituationer. 

Användningen av skjutvapen hade inte enbart utsatt T.K för livsfara utan även 

andra människor.  

Då nödvärnshandlingen fanns vara uppenbart oförsvarlig utreddes därefter 

möjligheten att nödvärnsexcess förelåg. För att kunna åtnjuta frihet från 

straffansvar enligt reglerna om excess krävs att omständigheterna varit sådana att 

gärningsmannen svårligen kunnat besinna sig. Rätten uttalade att B.M under 

rånet utsatts för ett väldigt allvarligt hot mot sin egen person och situationen 

innebar att han var tvungen att mycket snabbt besluta sig för hur han skulle 

handla. Det faktum att M.M även efter att han blivit avväpnad fortsatte göra 

motstånd gav ytterligare stöd för denna tolkning. Till följd av B.M:s uppfattning 

att även T.K var beväpnad anåg här rätten att möjligheterna för B.M att behärska 

och tänka igenom sitt handlande i situationen var reducerade. Dock borde 

insikten om att han trots allt behandlade ett skarpladdat vapen och att T.K befann 

sig i en bil på avstånd medföra att han kunnat besinna sig tillräckligt för att avstå 

vapenbruk. Nödvärnsexcess ansågs därför inte föreligga. B.M fälldes i hovrätten 

för grov misshandel samt för grovt vållande till kroppsskada. Fängelsestraffet 

uppgick till ett år. 

Högsta domstolen påpekade att det objektivt sett ej förelåg något överhängande 

brottsligt angrepp som stadgas i BrB 24:1 men att B.M:s uppfattning av 

situationen skulle ligga till grund för bedömningen då det rörde sig om putativt 

nödvärn. Även om trovärdigheten i detta anförande ansågs tvivelaktig var inte 
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motsatsen vederlagd. HD valde att följa samma linje som hovrätten hade fört och 

ansåg att B.M handlat uppenbart oförsvarligt då han utsatt T.K för allvarlig risk 

för skada till liv och lem. Hotet som föranledde skotten kunde inte anses vara så 

konkret och nära föreliggande att det medgav en rätt att skjuta mot fordonet där 

T.K befann sig. Inte heller HD ansåg att förutsättningar för nödvärnsexcess 

förelåg. B.M:s straff sattes dock ned till fängelse i tre månader till följd av att 

handlingen var en reaktion som härleddes från ett allvarligt brott och att B.M 

uppfattade situationen som sådan att han var utsatt för ett pågående brottsligt 

övergrepp. Detta innebär förmildrande omständigheter enligt BrB 29 Kap.
80

 

 

6.2.1 Kommentar 

 

Det fanns enligt HD inte någonting som objektivt kunde medge att en 

nödvärnssituation låg för handen. Det som statuerade den putativa situationen 

som sådan var B.M:s villfarelse om att föraren av flyktfordonet stod i beredskap 

att använda en pistol mot honom. B.M menade att han uppfattade att föraren 

utförde en handrörelse vilket B.M tolkade som att han letade efter ett skjutvapen. 

HD verkade vara ense om att det faktiskt kunde föreligga en putativ 

nödvärnssituation. När man säger att hotet inte var så konkret och nära för att 

medge bruk av skjutvapen kan det förefalla oklart vad som menas.  Det kan 

absolut anses vara så att gärningsmannen varit oaktsam vid bedömningen av den 

putativa situationen. Detta kan föranleda frågor om till vilken grad en person får 

missuppfatta en situation. Vilka krav kan man egentligen ställa på en man som 

B.M i en dylik situation. Han har här varit utsatt för vapenhot och precis tagit sig 

ut ur situationen när han (enligt egen utsago) upplever att han hotas till livet igen. 

Enligt domskälen kan man utläsa att missuppfattningen inte får vara sådan att 

den skiljer sig allt för mycket ifrån det verkliga skeendet. Någon sorts krav på 
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fog måste därför anses föreligga för att invändningen inte skall kunna 

vederläggas. 

Då HD tidigare i domen betvivlat sanningshalten i BM:s uttalande om 

handrörelsen uppstår en känsla av att HD vill få det till att gärningsmannen 

förfarit oaktsamt vid bedömningen av den putativa situationen. Istället för att 

bedöma huruvida B.M var oaktsam vid bedömningen av situationen verkar dock 

domstolen här ha fokuserat på handlingens försvarlighet i relation till 

nödvärnsrekvisiten. Om gärningsmannens bild av verkligheten stämde hade han 

stått inför ett allvarligt hot mot sitt eget liv och det får nästan utgås ifrån att det i 

ett sådant läge hade varit försvarligt att bemöta vapeneld med vapeneld.
81

 Av 

domstolens bedömning går det att utläsa att viss kongruens mellan verkligheten 

och den putativa situationen till en viss grad måste föreligga. 

 

6.3 Putativt nödvärn och nödvärnsexcess - NJA 2012 s. 45  

 

En man i Umeå, K.H, hade beväpnad med ett svärd tillfogat sin flickvän, M.E, 

tiotalet svärdhugg vilket innebar livshotande skador. Till följd av detta åtalades 

K.H för försök till mord. K.H sade sig inte kunna minnas händelsen varpå han 

varken kunde erkänna eller förneka handlingen. 

Paret hade under kvällen tittat på skräckfilm tillsammans och inmundigat en hel 

del alkohol. Speciellt K.H som enligt M.E:s utsago drack väldigt snabbt. Av sms-

meddelanden som skickats senare under kvällen framstod det som att M.E gått 

och lagt sig i sängen för att sova medan K.H suttit kvar i tv-soffan. Vad om 

senare inträffade var svårt att kartlägga. M.E berättade att hon låg på golvet med 

ett täcke över sig medans en man stod lutad över henne och utdelade slag med ett 

samurajsvärd. Hon skrek att det var hon men gärningsmannen verkade inte 

förstå. Anfallet slutade inte förens M.E lyckats låsa in sig på toaletten. K.H skall 
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sedan ha knackat på dörren och undrat vad som pågick. M.E hade sedan förklarat 

vad som hänt, öppnat dörren och bett K.H att ringa en ambulans. Han bejakade 

inte hennes önskan utan stängde bara dörren för att sedan återkomma och utbrista 

”herregud”. K.H hade sedan begett sig till tv-rummet varpå M.E lyckats lämna 

lägenheten för att kalla på hjälp. M.E var säker på att det var K.H som skadat 

henne. K.H framförde i rätten att att inte visste vad som hänt M.E. Vidare 

förklarade han att paret inte hyst något agg mot varandra.  Däremot uppgav han 

att han ibland kunde bli arg när han drack alkohol samt att han ofta fick 

minnesluckor vid alkoholkonsumtion.  

Av vad som hitills hade förekommit i utredningen menade tingsrätten att det ej 

gick att fastslå att K.H handlat uppsåtligen. Att han handlat under självförvållat 

rus ansågs dock utrett och straffansvar kunde därav ej undvikas. Brottet 

rubricerades som mordförsök med grund i det allvarliga våld som företagits samt 

den hjälplösa ställning M.E ansågs ha befunnit sig i. Frånvaron av ursäktande 

omständigheter och brottets allvarliga karakär ansågs utesluta annat straff än 

fängelse. K.H dömdes till 8 års fängelse för försök till mord.  

Hovrätten gjorde ingen annan bedömning utan fastställde Tingsrättens dom i sin 

helhet. 

K.H yrkade i högsta domstolen att han skulle frias för brottet. I andra han yrkade 

han att brottet skulle klassificeras som misshandel och att en icke 

frihetsberövande påföljd skulle meddelas eller att fängelsestraffet i vart fall 

skulle sänkas.  

K.H menade att det visserligen var han som var gärningsmannen men att han i ett 

förvirringstillstånd hade begått handlingen i en uppfattad növärns- eller 

nödsituation. Han förstod inte att det var en människa han angrepp utan 

uppfattade det som att han försvarade sig mot fikitiva personer. Härav hade han 

inget uppsåt i sitt handlande. Vidare hade han inget minne av själva situationen. 

Vad det gäller påståendet om nödvärn yttrade HD att det även vid situationer där 

det rent objektivt inte förelegat en nödvärnssituation är upp till åklagaren att 



46 
 

motbevisa denna. Man framhöll också de svårigheter i bevishänseende som 

föreligger vid ett påstående om en putativ nödvärnssituation. Man framhävde här 

att det i princip är omöjligt att framlägga bevis som motbevisar påståendet om att 

gärningsmannen faktiskt upplevt situationen på ett visst sätt. Som en sorts 

beviskrav menar HD att de omständigheter som omgärdar den aktuella 

situationen måste kunna ge stöd för att det rent faktiskt kan ha förhållit sig så att 

gärningsmannen kan ha missuppfattat situationen. Vid det fallet att en rimlig 

förklaring till villfarelsen inte kan framläggas menade HD att påståendet i 

normallfallet  kan lämnas utan hänseende. Vidare förklarade HD i sina domskäl 

innebörden av excess och hur excessituationer skall bedömas. När man skall 

påvisa att någon har haft svårt att besinna sig uttalade rätten att bedömningen 

skall ta hänsyn till farans art och den tidsmässiga möjligheten för 

gärningsmannen att överväga sina handlingsmöjligheter. Om tiden för 

övervägande var kort eller att gärningsmannen uppfattade tiden som knapp innan 

handlingen var tvungen att företes kan det inte begäras lika mycket av 

gärningsmannen. Dennes personliga egenskaper vid tillfället skall tas i beaktning 

vid bedömningen om huruvida ansvarsfrihet skall kunna anses godtagbart. Bland 

de egenskaper som negativt kan påverka gärningsmannens besinningsförmåga 

räknade rätten här upp nervositet, lättskrämdhet, berusning och psykisk störning. 

I enlighet med ett tidigare avgörande fastslog rätten vidare att berusning ensamt 

inte kan föranleda att en gärningsman haft svårt att besinna sig.
82

 I samma linje 

som vid bedömningen av huruvida en putativ uppfattning om nödvärn skall 

kunna utgöra grund för en bedömning måste en rimlig förklaring till handlingen 

kunna framläggas vid en putativ excessbedömning. 

 Svårigheten att bedöma huruvida ansvarsfrihet skall infalla vid putativa 

situationer framhölls av rätten med grund i att det vid inbillade situationer 

allmänt sett finns ett mycket litet underlag att grunda bedömningen på. Vid 

sådana fall måste den tilltalades berättelse och vad som framkommit av övrig 

utredning vara avgörande för om en sådan invändning skall kunna godtas. Detta 
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har inte innebörden att bevisbördan blir omvänd utan snarare att den är att anse 

som tillräckligt konkret för att åklagaren skall kunna bemöta den. 

Då HD hade väldigt knapphändiga uppgifter att utgå ifrån vad det gäller själva 

händelseförloppet avseende attacken, M.E kunde enbart tillgodogöra för 

slutskedet av angreppet och K.H mindes inte något alls, fick man utgå från den 

händelseutveckling som var mest i K.H:s fördel. Det som kunde säkerställas hade 

skett innan attacken var att K.H varit kraftigt berusad och att inga 

missegentligheter hade föregått händelsen. Då K.H inte hade svarat på ett sms 

menade rätten att det fanns anledning att anta att denne hade somnat framför tv:n 

och därefter väckts av M.E. Detta antogs vidare ha fått den berusade K.H att 

impulsivt och aggressivt tillgripa samurajsvärdet och tillfoga M.E de aktuella 

skadorna med svärdshugg mot kroppen. Skadornas karaktär och det stora antalet 

svärdshugg som utdelats tydde på att våldet endast inlednigsvis kan ha varit av 

reflexkaraktär innebar att K.H måste ha haft kontroll över sitt handlande och 

därigenom begått handlingen han åtalades för. Vidare fastlås att det rent objektivt 

ej förelåg en nödvärnssituation. Den livsfarliga handlingen bedömdes också ha 

skett uppsåtligen även om K.H under i vart fall det inledande skedet innehaft en 

nedsatt medvetenhet om sitt handlande. Rätten påpekade dock att det tidsmässigt 

var ett utdraget anfall och att K.H efter viss tid måste ha förstått att det faktiskt 

var en människa han angrep. Däremot fann rätten ej att K.H haft uppsåt att 

beröva M.E om livet. HD konstaterade här att det vid försöksbrott är svårt att 

göra en uppsåtsbedömning då det skall vara visat uppsåtet sträcker sig längre än 

det som faktiskt skett. Två aspekter av angreppet talade också för att K.H 

innehaft uppsåt att faktiskt döda M.E. Dels att handlandet var impulsstyrt och 

saknade tydlig strategi samt att ingen osämja förekommit mellan offret och 

angriparen. Detta uteslöt enligt HD möjligheten till avsiktsuppsåt. Man menade 

vidare att även insiktsuppsåt var uteslutet då utredningen inte kunde ge stöd för 

att K.H förstod eller var praktiskt taget säker på att M.E skulle avlida. Ej heller 

likgiltighetsuppsåt kunde ställas utom rimlig tvivel. Med tyngdpunkt på 

gärningsmannens psykiska tillstånd vid händelsen och ett rättspsykiatriskt 

utlåtande som inte uteslöt att handlandet skett på ett sådant sätt att hjärnans 
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konsekvenstänkande varit inaktivt. Härav kom rätten fram till att K.H ej kunde 

dömas för försök till mord eller dråp. Som nämnts ovan fann rätten att det ej 

förelåg någon nödvärnssituation däremot hade man att ta ställning till 

invändandet om en putativ nödvärnssituation. K.H hade berättat att han måste ha 

fått för sig att han stod under ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. 

Som stöd för detta menade han att berusningen och det faktum att han tittat på 

skräckfilm måste ha föranlett missuppfattningen som uppstod när han blev väckt. 

Då ingen osämja parterna emellan förekommit och omständigheterna i övrigt gav 

stöd åt påståendet att han kan ha missuppfattat situationen vid uppvaknandet 

ansågs invändingen inte vara obefogad . Ingen utredning hade heller framlagts 

som kunde motbevisa K.H:s invändning vilket innebar att HD godtog denna. Vad 

rätten nu hade att utreda var om K.H:s handlande hade varit försvarligt eller inte. 

Frågan som följde var huruvida gärningsmannens uppfattade situation med 

beaktande av angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt var 

uppenbart oförsvarligt. 

HD resonerade med stöd av tidigare praxis som så att livsfarligt våld bara under 

väldigt utpräglade specialsituationer kan anses vara ett adekvat handlande även 

om det inte är uteslutet. I det aktuella fallet fanns inte någon utredning som 

kunde bevisa hur situationen hade verkat förefalla för K.H. Uppfattningen att han 

stod under ett pågående livsfarligt anfall när han väcktes kunde dock intes anses 

obefogat. I ett sådant läge menade HD att det kunde vara befogat att möta 

angreppet med livsfarligt våld. Däremot fastslår rätten att när K.H efter en viss 

tidsrymd måste ha kommit till insikt om att han attackerade en människa som 

inte utgjorde något hot borde ha avbrutit attacken. Att han inte gjorde detta var 

att anse som uppenbart oförsvarligt. Vid frågan om nödvärnsexcess kunde 

tillämpas i aktuellt fall fastslog HD att excessbestämmelserna förvisso är 

tillämpliga även vid putativexcess, när gärningsmannen överskridit vad som varit 

acceptabelt sett till den inbillade situationen, men att K.H borde ha kunnat 

besinna sig när han fick visst grepp om hur situationen verkligen företedde sig. 

Straffansvar förelåg härvid.  
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Domstolen valde som följd av detta att rubricera brottet som synnerligen grov 

misshandel då livsfarligt våld begripits mot en i det närmaste hjälplös person. 

Straffskalan för synnerligen grov misshandel är som lägst fyra års fängelse och 

högst tio år. Den psykiska avvikelse som K.H innehaft vid dådet samt det faktum 

att han i vart fall till en början hade svårt att besinna sig i en putativ 

nödvärnssituation ansågs dock av rätten vara av strafflindrande karaktär i 

enlighet med BrB 29 Kap. Påföljden bestämdes härav till fängelse i fem år.
83

  

 

6.3.1 Kommentar 

 

Vid prövning av ansvar vid putativa nödvärnssituationer är det två olika 

frågeställningar som måste besvaras. För det första måste det fastställas huruvida 

gärningsmannens handlande varit uppenbart oförsvarligt eller inte. Den andra 

frågeställningen som blir aktuell tar sikte på om gärningsmannen varit oaktsam 

vid bedömningen av själva situationen.
84

Innan dessa bedömningar tas vid måste 

det också fastslås att den upplevda situationen faktiskt hade inneburit en 

nödvärnsrätt om den varit verklig.  

Detta fall är ganska unikt på vissa punkter. Det finns inga egentliga vittnen till 

misshandelssituationen och varken gärningsmannen eller offret har några bilder i 

anslutning till den. Domstolen måste här ta den nästintill absurda invändningen 

att gärningsmannen har misstagit sig för att han blev anfallen av rymdvarelser på 

allvar. 

Det första steget HD tar är att utreda gällande rätt. Som HD framlägger är det 

åklagaren som har bevisbördan på sitt bord vid nödvärnsinvändningar och måste 

således lägga fram tillräckligt med bevisning för att invändningen skall anses 

vara obefogad. Finns det inget som stödjer invändningen bör den dock kunna 
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lämnas utan avseende. Vid putativa nödvärnsbedömningar menar domstolen på 

att det blir än svårare att motbevisa en invänding av detta slag. Som HD yttrar 

torde det enbart vara yttre omständigheter som kan tas i beaktning. Man menar 

sedan på att dessa yttre förhållanden skall kunna stödja gärningsmannens 

missuppfattning. En sorts rimlig förklaring måste således finnas angående 

missuppfattningen för att den skall kunna godtas. Än svårare blir situationen att 

bedöma putativexcess. Man säger här att invändningen och dess omgärdande 

omständigheter måste vara så pass konkretiserade att åklagaren kan bemöta 

denna. 

Att HD kommer fram till att K.H är gärningsmannen går knappast att ifrågasätta 

då det fastställts att han var ensam med offret i lägenheten. Inga andra 

omständigheter torde heller föranleda en annan bedömning. Då den påstådda 

attacken ej heller härleddes från offret förelåg obejktivt sett ingen 

nödvärnssituation. Däremot accepterar domstolen att en missuppfattning kan ha 

skett. De komponenter som K.H framlade till stöd för detta var kraftig 

alkoholförtäring, skräckfilmer och plötsligt uppvaknande. Dessa omständigheter 

skulle sedan antas ha lett till missuppfattningen att han stod under ett påbörjat 

eller överhängande angrepp. Här blir bristen på bevisning påtaglig på allvar. Av 

yttrandet som rätten tagit del av framkommer att K.H kan ha upplevt ett hot mot 

sin person då han vid attacken var drabbad av en korvarig pyskosnära förvirring 

som dock inte var av psykotisk karaktär. Denna rubbning som berodde på 

alkoholförtäringen kan enligt yttrandet ha medfört att K.H:s medvetande för en 

stund var nedsatt. Uttalandet i sig skall inte motsättas då det får antas vara 

kompetensmässigt utrett. Problematisk är dock effekten av den psykosnära 

förvirring. I det här fallet kan den förslås innebära att domstolen måste bedöma 

att den putativa nödvärnsinvändningen inte framstår som obefogad i brist på 

motbevisning. Problemet är som nämnts ovan att det är nästintill omöjligt att 

motbevisa subjektiva uppfattningar och dess rimlighet utan några omständigheter 

att bygga motbevisning på.  
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Även vid nästa bedömningssteg, huruvida handlandet var försvarligt eler ej, 

förefaller bristen på bevis återigen innebära svårigheter för rätten. Då 

utredningen inte ger några besked om hur den inbillade situationen förelåg för 

honom väljer man att utgå från att K.H kan ha uppfattat situationen som att han 

var utsatt för ett livsfarligt angrepp. Detta kan medföra rätten att bruka livsfarligt 

våld i nödvärn enligt tidigare praxis.
85

 Den här bedömningen bör också vara fullt 

rimlig då ingenting kan bevisas i motsatt riktning. Att K.H kunde ha 

missuppfattat situationen som sådan var redan fastslaget av rätten i tidigare led 

men här medgavs också rätten att använda potentiellt dödligt våld. Slutsatsen av 

detta konstaterande torde vara att om inte den subjektiva villfarelsen på något vis 

kan motbevisas kan inte heller bemötandet anses vara oförsvarligt. Oavsett hur 

objektivt orimlig den kan te sig för en utomstående. 

Att fortsätta våldsutövandet var däremot uppenbart oförsvarligt när K.H måste ha 

blivit införstådd i att han attackerade en människa. Detta leder HD in på frågan 

angående putativexcess. Att K.H enligt HD måste ha fått viss insikt om vad han 

attackerade menade HD att han måste ha kunnat besinna sig. Detta innebar 

slutligen att han inte kunde undslippa straffansvar. Man får då antaga att K.H om 

han inte skulle ha kommit till insikt eller avslutat anfallet tidigare skulle ha 

undsluppit straffansvar på grund utav att han saknade uppsåt i relation till 

frånvaron av rättfärdigande omständigheter.  

Det är svårt att motsätta sig domstolens argumentering i detta extremfall. Man 

kommer fram till en rimlig dom utan att ha några egentliga förutsättningar. I det 

fallet att domstolen hade kunnat ta ställning till fler omständigheter som ifrågsatt 

den putativa situationen hade förmodligen bedömningen kunnat bli  ganska 

annorlunda. Verkligheten korrelerade i detta fall inte på något vis med det 

putativa skeendet. Att en person har druckit alkohol och kollat på skräckfilmer 

borde i huvudregel inte föreleda att man vid ett plötsligt uppvaknande går till 

våldsamt angrepp. Det framkommer dessutom i domskälen att gärningsmannen 

inte brukade bli aggressiv. Detta pekar enligt det psykiatriska uttalndet på att det 
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var fråga om en sorts kortvarig psykos som medgav en putativ nödvärnsrätt 

medan den infann sig. Man framhåller dock att så fort denna fick anses ha avtagit 

försvann också nödvärnsrätten då gärningsmannen måste ha insett att det inte 

förelåg ett angrepp mot honom. Slutsatsen av detta fall blir som följd att när 

gärningsmannen till en viss grad får insikt om sitt handlande måste denne avsluta 

sitt angrepp för att åtnjuta straffrättsligt ansvar. En sorts tidsram sätts här över 

handlingens försvarlighet. Det går inte att frångå att det blir en viss skönsmässig 

bedömning av denna tidsram. Denna ter sig dock rimlig och har dessutom stöd i 

det inkomna psykiatriska yttrandet. Gärningsmannen torde heller inte kunna 

bevisa att han under hela det ganska långdragna anfallet varit övertygad om att 

han stod under ett angrepp. 
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7 Avslutande kommentarer 

 

Nödvärnsrätten i Sverige bygger på ett resonemang där två olika intressen måste 

bejakas. Dels måste självklart den som står under begrepp att bli anfallen få 

försvara sig utan att straffas och dels det samhälleliga intresset att rättssystemet 

inte ger fog för en ökad våldsanvändning. Proportionalitet måste alltid 

genomsyra undantagsregler av denna typ.
86

 Rättfärdigandet av en våldshandling 

måste helt enkelt villkoras. Det ställs härvid upp en rad begränsningar för när och 

hur en personen får handla i nödvärn. Många olika omständigheter måste tas i 

beaktning av domstolen. En nödvärnshandling skall inte ta sikte på att 

oskadliggöra angriparen utan den bakomligganden tanken med nödvärnsrätten är 

att man med proportionerliga åtgärder skall få avbryta det pågående eller 

överhängande anfallet. I situationer där någon blir angripen med våld får det 

antas att den psykiska anspänningen i regel är högre än i normalfallet. Detta kan 

medföra att den som försvarar sig har svårt att kontrollera sitt handlande och 

kanske använder sig av mer våld än vad som egentligen krävs. Detta har inte gått 

lagstiftaren osett förbi utan regeln om nödvärnsexcess finns därför som ett 

utvidgande av nödvärnsrätten. I lagrummet stadgas att den som gjort mer än vad 

om är medgivet kan slippa straffansvar om han hade svårt att besinna sig. I 

juridiska termer är nödvärnsrätten en rättfärdigande omständighet medan 

excessrätten är en ursäktande omständighet. Föreligger det en nödvärnssituation 

är gärningmannen rättfärdigad då ett sådant handlande inte utgör ett brott. En 

ursäktande omständighet ursäktar istället gärningsmannen. Gärningen han begått 

är fortfarande ett brott i lagens mening men av sociala skäl bör han inte straffas 

för sådana överträdelser.  

Legalitetsprincipen kräver att ingen får straffas utan skuld och är den största 

rättsäkerhetsgaranten som står att finna i den juridiska sfären. Skuldbegreppet är 

dock inte så enkelt att det räcker med att en brottslig gärning har konstaterats för 
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att straffansvar skall föreligga. Av rimliga och grundläggande skäl måste 

gärningsmannen också tillräknas ett personligt ansvar för sin handling. Av detta 

krav följer at för att fällas för en brottslig gärning måste gärningsmannen 

åtminstone ha varit oaktsam i sitt handlande. Naturligt är att det är svårt att 

påvisa huruvida en person har handlat uppsåtligen. Många rättsfall som rör 

misshandel innehåller invändingar om nödvärn som måste bedömas enbart med 

stöd av vittnesuppgifter och ord som står mot ord. 

I putativa situationer som berör nödvärn och nödvärnsexcess är gärningsmannen 

i villfarelse om omständigheterna som ligger framför honom. Han tror att 

verkligheten förefaller vara på ett visst sätt men som inte återspeglar det verkliga 

skeendet. Av de rättssäkerhetsskäl som gäller inom straffrätten måste 

gärningsmannens bild av verkligheten tas för given. Även om det för brottsoffret 

i en hel del situationer måste te sig obegripligt att sådana subjektiva 

missbedömningar kan föranleda gärningsmannens frikännande eller åtminstone 

strafflindring. Det torde inte heller framstå som orimligt att gärningsmannens 

försvar som en sista utväg lägger fram en invändning om putativt nödvärn. I 

sådana fall får man dock lita till rättens goda omdöme. Det bör krävas av rätten 

att en ordentlig utredning av alla i fallet aktuella omständigheter görs för att 

säkerställa att ett personligt ansvar föreligger. Vidare kan det sägas att jag vid 

studier av utgången i misshandelsfall där putativt nödvärn ansetts föreligga 

kommit fram till att våldet ofta ansetts vara uppenbart oförsvarligt samtidigt som 

nödvärnexcess inte varit tillämpligt.   

Det kanske viktigaste prejudikatet att ta ledning ifrån på områder är det tidigare 

diskuterade NJA 2012 s. 45 eller ”samurajfallet”. 

Det speciella med detta fall och som borde ha föranlett stort huvudbry för 

domstolen är avsaknandet av omständigheter. Detta torde leda till att inte ens den 

orimligaste (putativa) nödvärnsinvändningen kan lämnas utan hänseende om 

påståendet inte kan motbevisas. Att i detta läge välja att bedöma situationen 

utifrån den det händelseförlopp som är mest förmånligt för gärningsmannen torde 

stämma överrens med gällande rättsläge. Det gäller för domstolen att i dessa 
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lägen frambringa någon sorts bevisning som kan få den putativa 

nödvärnsinvändingen att framstå som obefogad. Av samurajfallet går att utläsa 

att så fort den aktuella villfarelsen till någon grad sviktar eller att 

gärningsmannen får viss insikt om de aktuella omständigheterna så måste 

gärningsmannen avsluta sin gärning. Annars kan straffansvar aktualiseras. 

Det är av intresse att betänka hur bedömningen hade kunnat ske om putativa 

situationer hade lagfästs i ett separat lagrum med någon sorts krav på fog. Det 

kan visserligen sägas förekomma ett sorts krav på fog enligt rättspraxis
87

 men ett 

lagstadgande hade förmodligen medfört enklare och mindre komplicerade 

utredningar av yttre omständigheter som påverkat gärningsmannens 

bedömningsförmåga. 

Avslutningsvis kan sägas att det inte finns någon egentligen gräns för hur långt 

en gärningsman får gå i sådana här putativa fall rent handlingsmässigt. 

Nödvärnsregleringen kan medge en rätt att döda vilket även får sägas gälla vid 

putativa situationer. Detta medför inte att straffrättsligt ansvar alltid kan 

uteslutas. Det kan finnas skäl för aktualisering av oaktsamhetsbrott när 

gärningsmannens missuppfattning av verkligheten varit oaktsam. Som en sorts 

tumregel torde missuppfattningar som innefattar allvarligare våldshandlingar till 

någon del kräva starkare bevisning avseende de omständigheter som fått 

gärningsmannen att missuppfatta situationen. I fallet som refererades under 

kapitel 5.3 kan man utröna att personliga egenskaper och pyskiska tillstånd under 

excessituationer (häri inräknas putativexcess som är analogt tillämpligt
88

) måste 

tillmätas viss vikt.
89

Sådana här bedömningar kan anses vara farliga att göra på så 

vis att personliga egenskaper som att man tidigare varit ostraffad visserligen kan 

spela in men de kan också föranleda förutfattade meningar om hur vissa personer 

agerar. Omöjligt är det inte att en tidigare våldsverkare och aggressiv person 

löper en större risk att straffas än en ostraffad högutbildad pacifist. Dessa 
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avvägningar angående en persons subjektiva uppfattning måste tas på allvar för 

att rättssäkerheten inte skall riskeras. 
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