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GGäärningsbeskrivningenrningsbeskrivningen
Del III: FDel III: Föörundersrundersöökningens fokuskningens fokus

BevistemaBevistema
Bevistema anger vad part avser att bevisa i en Bevistema anger vad part avser att bevisa i en 
rräättegttegåång fng föör att erhr att erhåålla den lla den öönskade nskade 
rräättsfttsfööljden = ljden = ååberopade rberopade räättsfaktattsfakta
och utgoch utgöör ram fr ram föör processen (i brottmr processen (i brottmåål RB l RB 
30:3) = grovt r30:3) = grovt räättegttegåångsfel att dngsfel att dööma utanfma utanföör r 
ramenramen
I brottmI brottmåål l äär r ååklagarens bevistema identiskt klagarens bevistema identiskt 
med gmed gäärningsbeskrivningen = den konkreta rningsbeskrivningen = den konkreta 
anklagelsen mot viss person i enlighet med den anklagelsen mot viss person i enlighet med den 
kontradiktoriska processprincipen = fkontradiktoriska processprincipen = föör att r att 
kunna fkunna föörsvara sig mrsvara sig mååste man veta vad man ste man veta vad man 
anklagas fanklagas föörr

Samma gSamma gäärningrning
Under pUnder pååggåående process kan bevistemat ende process kan bevistemat 
justeras sjusteras såå lläänge det rnge det röör sig om r sig om ””samma samma 
ggäärningrning””= samma h= samma häändelse = samma ndelse = samma 
historiska hhistoriska häändelsefndelseföörlopp = samma tid, plats, rlopp = samma tid, plats, 
skyddsobjekt och brottsresultat med stskyddsobjekt och brottsresultat med stööd av d av 
RB 45:5 RB 45:5 stst 3 analogt3 analogt
Justering kan gJustering kan gööras genom ras genom 

a)a) InskrInskräänkningnkning
b)b) ÄÄndringndring
c)c) TillTilläägggg
d)d) En alternativ rekonstruktionEn alternativ rekonstruktion

Annan gAnnan gäärningrning
Om brottsligt handlande ej kan intolkas under Om brottsligt handlande ej kan intolkas under ””samma samma 
ggäärningrning”” äär det r det ””annan gannan gäärningrning”” = justering kan inte ske= justering kan inte ske
DDääremot kan nytt remot kan nytt ååtal vtal vääckas eller ny ckas eller ny ååtalspunkt talspunkt 
tilltillääggas i TR med stggas i TR med stööd av RB 45:5 d av RB 45:5 stst 1 p.21 p.2
Men brott som uppdagas under eller efter process 1 kan Men brott som uppdagas under eller efter process 1 kan 
äändndåå ses som ses som ””samma gsamma gäärningrning”” och res och res judicatajudicata om det om det 
finns berfinns berööringspunkter = extensiv tolkning i efterhand ringspunkter = extensiv tolkning i efterhand 
ger ocksger ocksåå extensiv tolkning vid justeringextensiv tolkning vid justering
Resning till men fResning till men föör den dr den döömde mde äär inte heller mr inte heller mööjlig jlig 
eftersom det kreftersom det kräävs giltig ursvs giltig ursääkt och annan kt och annan 
straffbeststraffbestäämmelsemmelse

ÅÅklagarens tesklagarens tes

GGäärningsbeskrivningen rningsbeskrivningen äär r ååklagarens tes klagarens tes 
om det introm det inträäffade och rffade och räättens uppgift ttens uppgift äär r 
att bedatt bedööma om tesen hma om tesen håållerller
Tesen uppfylls genom sina delars Tesen uppfylls genom sina delars 
uppfyllande = beviskravet ska i princip uppfyllande = beviskravet ska i princip 
vara uppfyllt i varje del av beskrivningenvara uppfyllt i varje del av beskrivningen
Brottet Brottet äär ej str ej stäällt utom rimligt tvivel om llt utom rimligt tvivel om 
en alternativ men alternativ mööjlighet inte kan uteslutasjlighet inte kan uteslutas

FormulFormulääretret
GGäärningsbeskrivningen bestrningsbeskrivningen beståår av olika r av olika 
deltematadeltemata::

-- GGäärningsmannaskapetrningsmannaskapet
-- Tid och plats fTid och plats föör brottetr brottet
-- Subjektiv tSubjektiv tääckning (uppsckning (uppsååt kan vara t kan vara 

underfunderföörstrståått, men inte tt, men inte culpaculpa))
-- HandlingsrekvisitHandlingsrekvisit
-- Ev. Ev. effektrekviasiteffektrekviasit//farerekvisitfarerekvisit
-- Objekt fObjekt föör brottetr brottet
-- OmstOmstäändigheter som gndigheter som göör gr gäärningen grov (kan rningen grov (kan 

anges anges sakframstsakframstäällningsvisllningsvis))
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BevisuppgiftBevisuppgift
Varje Varje öönskat bevis i nskat bevis i ååklagarens bevisuppgift ska kunna klagarens bevisuppgift ska kunna 
knytas till ett eller flera knytas till ett eller flera deltematadeltemata i i 
ggäärningsbeskrivningen, rningsbeskrivningen, textex ggäärningsmannaskaprningsmannaskap
och/eller effekt.och/eller effekt.
Bevisuppgiften ska inte ange vad vittnen kan berBevisuppgiften ska inte ange vad vittnen kan beräätta tta 
e.dyle.dyl. Ex . Ex KnutbyfalletKnutbyfallet::

1.1. FFöörhrhöör med mr med måålslsääganden ganden ÅÅsa sa WW……tilltill styrkande av att styrkande av att 
Helge F uttalat att han drHelge F uttalat att han dröömt att Alexandra skulle dmt att Alexandra skulle döö ..

2.2. FFöörhrhöör med vittnet Barbro r med vittnet Barbro SS……tilltill styrkande av att styrkande av att 
Helge F uttalat sig mHelge F uttalat sig määrkligt och inte visat nrkligt och inte visat nåågon sorggon sorg

* F* Föörsvarets bevisuppgift ska antingen vara rsvarets bevisuppgift ska antingen vara ””till till 
motbevisande av motbevisande av ååklagarens pklagarens pååstståående omende om…”…” eller till eller till 
styrkande av motsatsbevis (alternativ hypotes)styrkande av motsatsbevis (alternativ hypotes)

IndividualiseringIndividualisering
Brottet mBrottet mååste avgrste avgräänsas frnsas fråån andra n andra 
hhäändelser/brott = rekvisiten fndelser/brott = rekvisiten föör det aktuella r det aktuella 
brottet mbrottet mååste konkretiserasste konkretiseras

a)a) helst utan bundenhet till hur rekvisiten helst utan bundenhet till hur rekvisiten 
formuleras i BrB (mformuleras i BrB (mööjliggjliggöör ev. flera lagrum)r ev. flera lagrum)

b)b) och begroch begräänsas till pnsas till pååststååendet om brott = endet om brott = 
anklagelsen = ingen sakframstanklagelsen = ingen sakframstäällningllning

Ex. Ex. KnutbyKnutby: Sara S har den 10 januari i : Sara S har den 10 januari i KnutbyKnutby, , 
Uppsala kommun, berUppsala kommun, beröövat Alexandra vat Alexandra FossmoFossmo
livet genom att skjuta henne med en revolver. livet genom att skjuta henne med en revolver. 
Helge F har fHelge F har föörmrmåått Sara S att utftt Sara S att utfööra ra 
ggäärningen.rningen.

PreciseringPrecisering
Ju vagare en gJu vagare en gäärningsbeskrivning rningsbeskrivning äär desto r desto 
lläättare ttare äär det fr det föör r ååklagaren att bevisa den = den klagaren att bevisa den = den 
misstmisstäänkte har rnkte har räätt att veta konkret vad han tt att veta konkret vad han 
anklagas fanklagas föör = fr = föörsvaret mrsvaret mååste krste krääva precisionva precision
GGäärningsbeskrivningen ska vara srningsbeskrivningen ska vara såå precis som precis som 
omstomstäändigheterna medgerndigheterna medger
Precisionskravet varierar med brottets art och Precisionskravet varierar med brottets art och 
omstomstäändigheterna sndigheterna sååvvääl betr. tid, plats och l betr. tid, plats och 
handling och handling och äär sr säärskilt lindrat nrskilt lindrat näär det gr det gääller ller 
seriebrottslighet, speciellt vid seriebrottslighet, speciellt vid relationellarelationella
öövergrepp (se NJA 1991 s.83 och 2005 s.712)vergrepp (se NJA 1991 s.83 och 2005 s.712)

UnderrUnderräättelse under ttelse under fufu
NNäär nr nåågon gon äär skr skääligen misstligen misstäänkt ska han underrnkt ska han underräättas om ttas om 
misstanken misstanken –– frfråågan gan äär hur precis anklagelsen mr hur precis anklagelsen mååste ste 
vara:vara:
Syftet Syftet äär att kunna fr att kunna föör bereda sitt fr bereda sitt föörsvar och rsvar och 
underrunderräättelsen ska anpassas till fttelsen ska anpassas till föörsvarets behovrsvarets behov
Ju lJu läängre utredningen framskridit desto hngre utredningen framskridit desto höögre krav pgre krav påå
exakthetexakthet
FrFråån bn böörjan finns krav prjan finns krav påå tid, plats och tillvtid, plats och tillväägaggagåångssngssäätt tt 
samt msamt måålslsäägande och effektgande och effekt
Oftast finns tidigt behov/krav pOftast finns tidigt behov/krav påå rubricering och grovhet rubricering och grovhet 
(p(pååffööljd)ljd)
ÄÄndras ndras grovhetengrovheten ska ny underrska ny underräättelse gttelse göörasras

Tolkning Tolkning 
RRäätten kan enligt principen major tten kan enligt principen major includitincludit minor minor 
ddööma fma föör lindrigare brott r lindrigare brott ään det som n det som 
beskrivningen bygger pbeskrivningen bygger påå under funder föörutsrutsäättning a) ttning a) 
att inget rekvisit fatt inget rekvisit föör det mindre brottet saknas r det mindre brottet saknas 
och b) inget rekvisit foch b) inget rekvisit föör det str det stöörre brottet rre brottet 
omtolkasomtolkas
RRäätten kan i princip inte intolka tten kan i princip inte intolka culpaculpa i en gi en g--
beskr. utformad fbeskr. utformad föör ett r ett doldolööstst brott = den brott = den 
tilltalade mtilltalade mååste ha chansen att fste ha chansen att föörsvara sig mot rsvara sig mot 
ppååstståående om grov vende om grov våårdslrdslööshet (men undantag shet (men undantag 
finns, NJA 1978 s.291 hfinns, NJA 1978 s.291 hääleri. Se leri. Se ääven NJA 1996 ven NJA 1996 
s.27)s.27)

Anna LindhAnna Lindh

””MijailoMijailo M har den 10 september 2003 pM har den 10 september 2003 påå
varuhuset NK i Stockholm uppsvaruhuset NK i Stockholm uppsååtligen tligen 
tilldelat Anna Lindh ett flertal knivhugg ptilldelat Anna Lindh ett flertal knivhugg påå
armen och i buken. Knivhuggen i buken armen och i buken. Knivhuggen i buken 
fick till ffick till fööljd att Anna Lindh dagen dljd att Anna Lindh dagen däärprpåå
avled.avled.””

Kan rKan räätten dtten dööma fma föör grov misshandel och r grov misshandel och 
grov vgrov våållande till annans dllande till annans dööd om uppsd om uppsååt t 
att datt dööda inte kan bevisas?da inte kan bevisas?


