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HÖGSTA DOMSTOLENS
DOM Mål nr

meddelad i Stockholm den 28 mars 2008 B 5172-06

HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid

Telefax 08-561 666 86Riddarhustorget 8 Box 2066
103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se

www.hogstadomstolen.se

08:45-12:00
13:15-15:00

ÖMSOM KLAGANDE OCH MOTPART

I. RT

Offentlig försvarare: Advokat MF

II. Riksåklagaren

Box 5553

114 85 Stockholm

SAKEN

Mordbrand

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Hovrätten över Skåne och Blekinges dom den 12 december 2006 i mål

B 2278-05

__________

DOMSLUT

Högsta domstolen förklarar att RT har gjort sig skyldig till mordbrand enligt

13 kap. 1 § första stycket brottsbalken.
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Högsta domstolen undanröjer hovrättens dom utom såvitt avser sekretess och

rättegångskostnader och visar målet åter till hovrätten för fortsatt behandling.

Vad hovrätten har förordnat om sekretess skall bestå.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

RT har, som hans talan får förstås, i första hand yrkat att Högsta domstolen

ogillar åtalet och i andra hand att han döms till en icke frihets- berövande

påföljd eller att fängelsestraffet i varje fall lindras.

Riksåklagaren har yrkat att Högsta domstolen dömer RT för mordbrand

enligt 13 kap. 1 § första stycket brottsbalken och i enlighet med det skärper

fängelsepåföljden.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd beträffande frågan om

den gärning som hovrätten funnit att RT gjort sig skyldig till skall anses falla

under första eller andra stycket i 13 kap. 1 § brottsbalken samt beträffande

frågan om påföljd.

RT har inte givit in någon svarsskrivelse. Han får anses ha bestritt

riksåklagarens ändringsyrkande.
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Riksåklagaren har, utifrån meddelat prövningstillstånd, bestritt RTs

ändringsyrkande.

DOMSKÄL

I enlighet med hovrättens i denna del lagakraftvunna dom har RT gjort sig

skyldig till mordbrand genom att anlägga en brand i sängen i sovrummet i

familjens lägenhet. Lägenheten är belägen i ett flerfamiljhus. Frågan är nu

om den gärning som hovrätten funnit att RT gjort sig skyldig till skall anses

falla under första eller andra stycket i 13 kap. 1 § brottsbalken.

Branden släcktes visserligen snabbt genom ingripande av RTs hustru och

endast begränsade skador på säng och sängkläder uppkom. Inga personer

skadades. Av utlåtande från Lunds brandförsvar i målet framgår det

emellertid att det förelåg risk för brandspridning inom lägenheten och risk

för rökspridning inom lägenheten och till trapphuset samt att det förelåg risk

för människors liv och hälsa. Sådana fall där det föreligger fara för annans

liv och hälsa kan endast ytterligt sällan ha ett straffvärde som är lägre än

nuvarande minimum om två års fängelse (jfr prop. 1992/93:141 s. 42 f.).

Lägenheten där branden anlades är vidare belägen i ett flerfamiljshus. Mot

denna bakgrund kan gärningen inte anses ha varit mindre allvarlig. RT skall

därför dömas för mordbrand enligt 13 kap. 1 § första stycket brottsbalken.

RT har i Högsta domstolen åberopat viss utredning till stöd för sitt yrkande

om en icke frihetsberövande påföljd. Bl.a. av detta skäl bör påföljdsfrågan
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inte avgöras utan huvudförhandling. Denna bör lämpligen äga rum i

hovrätten.

__________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________

I avgörandet har deltagit: justitieråden Johan Munck, Severin Blomstrand,
Ann-Christine Lindeblad (referent), Per Virdesten och Stefan Lindskog
Föredragande revisionssekreterare: Tyri Öhman


