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Förord
Detta arbete ingick som en del i ett större projekt under våren 2003. I
projektet var vi fyra studenter som skulle beskriva olika aspekter av
straffmätningsproblematiken. Då jag tidigare har varit intresserad av
rättsjämförelser fann jag snabbt en angreppspunkt som jag tyckte var
intresseväckande. Jag tilltalas mycket av tankesättet att få ett brett
perspektiv och därmed en större övergripande förståelse för ett ämne. Att få
se de stora sammanhangen och därigenom kunna sätta saker i perspektiv till
varandra. I synnerhet anser jag att det har varit en spännande utmaning att få
fördjupa sig i andra länders rättssystem då jag tidigare huvudsakligen enbart
har läst svensk rätt. 

Ett stort tack till min handledare Per-Ole Träskman och Helén
Örnemark Hansen för råd och vägledning samt stor hjälp med material som
varit väsentligt för arbetet.

Stort tack till min familj: mamma, pappa, Alexandra, Aron och Elof
(och alla ni andra också!) som under resans gång funnits där och ställt upp
för mig. Likaså varmt tack till mormor, morfar och farmor.

Även tack till mina närmaste vänner: Askler, Borssén, Gruvstedt,
Karlsson, Lidgren och Oredsson som funnits där när stödjande visdomsord
behövts.

Sist men definitivt inte minst, ett stort tack till Michelle som varit
solstrålen då gråa moln legat tunga.

Lund den 5 juni 2003

Tobias Linder
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Förkortningar
BrB Brottsbalken
DKR Danske kroner
FSK Fängelsestraffkommittén 
H Højesteretsdom
HD Högsta domstolen
HovR Hovrätten
JT Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
NKR Norske kroner
NOU Norges Offentlige Utredninger 
NU Nordisk utredningsserie
Ot.prp.nr. Odelstings proposisjon nummer
Prop. Proposition
RH Rättsfall från hovrätterna
Rt. Norsk Retstidende
SFS Svensk författningssamling
SvJT Svensk Juristtidning
SOU Statens offentliga utredningar
strafL. Straffeloven (Danmark)
strafl. Straffeloven (Norge)
TR Tingsrätten
U Underretsdom eller Ugeskrift for Retsvæsen
V Vestre Landsrets dom eller Viborg Landsoverrets

dom
Ø Østre Landsrets dom
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1 Inledning

”…den vejledning, dommeren kan opnå ved at studere lovens
strafferammer, når han i det konkrete tilfælde skal udmåle straf, er meget
ringe. Enten er rammerne så vide at den ukyndige dommer føler sig som en
person, der uden at have lært at svømme kastes ud fra en båd midt på åbent
hav. Han skimter kysterne i det fjerne, men han ser intet holdepunkt, som
han kan klamre sig til. Eller også er rammerne så snævre, at den kyndige
dommer føler sig som en habil svømmer, der anbringes i en svømmesele,
hvor han holdes stædigt fast af en svømmelærer, der ikke tør tillade
svømmeren at tage svømmetag på egen hånd. Og svømmeren ser ingen
anden udvej end at sprænge den sele, som han er blevet anbragt i.”  

W. E. v. Eyben, Strafudmåling, København 1950, s 173.

Ovanstående uttalande är ett bra exempel på att problematiken kring
straffmätningen ingalunda är ett nytt fenomen. Under mycket lång tid har det
diskuterats kring omfattningen av lagens styrande funktion på domstolarnas
utmätning av straff. Denna uppsats kommer att försöka belysa den reglering
som finns idag och de problem som uppkommit.

Undersökningen kommer att göras i ljuset av vålds- och stöldbrott.
Anledningen till att dessa kategorier är valda till jämförelse är den debatt
som kontinuerligt sker i medier och inom politiken. Det som främst angrips
i diskussionerna är den straffmätningspraxis som tillsynes utvecklats vid
våldsbrott. Det framförs frekvent att domstolarna har tenderat att se mycket
mer frikostigt på billighetshänsynen än tidigare vid våldsbrott. I kontrast till
detta har domstolarna börjat se mer restriktivt på förmögenhetsbrott.
Påföljderna har vid dessa verkat bli strängare idag än förut. 

Om dessa påståenden är sanna bör hänsynen till det personliga skyddet
återupprättas för att vi inte ska behöva se en oönskad utveckling. Om en
liten grad av våld normaliseras av domstolarna idag, hur kommer då praxis
att se ut i framtiden? Frågor av detta slaget är för stora för detta arbete men
jag anser ändå att de är värda att nämnas.

För att se om straffmätningssystematiken är specifik för Sverige
kommer jag att göra en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Norge.
Anledningen till just dessa länder är främst vår gemensamma rättstradition.
Detta är framförallt fördelaktigt då djuplodande undersökningar kring
straffrättssystemens uppbyggnad och principer ej erfordras.
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1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka systematiken som finns i Sverige
respektive Danmark och Norge inom ämnet straffmätning. Detta för att göra
en komparativ analys mellan ländernas rättsregler, doktrin och praxis. 

1.2 Frågeställningar

Hur ser de olika ländernas reglering och praxis ut? Vilka övergripande
likheter och skillnader finns det? Hur kan de problem som uppstått
angripas?

1.3 Avgränsning

Jag har avgränsat mig till att behandla de nordiska länderna Sverige,
Danmark och Norge. Islands och Finlands rättssystem kommer ej att
penetreras utan lämnas därhän. Detta görs med anledning av dels mina
bristande kunskaper i de ifrågavarande språken och dels med anledning av
att en sådan stor uppgift ej ligger inom ramarna för ett arbete av denna
storlek.

Jag har valt att lämna straffmätningsproblematiken vid medverkan och
ofullständiga brottstyper såsom försök utanför detta arbete. Likaså bortses
från de problem som kan förekomma vid rättsvillfarelse. Vid de tillfällen då
dessa regler berörs i arbetet kommer de endast att konstateras och ej
penetreras närmare.

För att erhålla konvergens i det övergripande projekt som denna
uppsats ingår i, kommer framställningen enbart att inriktas på brottstyperna
misshandel och stöld. Dessa brottstyper kommer inte att genomträngas helt
utan deras främsta syfte är att ge praktiska exempel på problematiken och
systematiken kring straffmätning. 

Jag vill också här påpeka att både Danmark och Norge har utkast
liggande om förändringar i deras strafflagar. Denna uppsats är dock inriktad
på att redogöra för nu gällande regler och inte ”de lege ferenda”. Där det
anses nödvändigt kommer dock en del av de nya reglerna att beröras.

1.4 Metod

I mitt arbete med denna uppsats har jag använt mig av traditionell juridisk
metod och undersökt inhemskt och utländskt juridiskt material, såsom de
olika ländernas lagtext, doktrin och praxis.

Utgångspunkten är att en undersökning och jämförelse mellan olika
rättssystem ger en bredare och mer nyanserad bild av problematik och olika
lösningar inom ett område. Metoden blir här att använda deskription och
komparation för att undersöka det rådande sakläget.
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Enligt den komparativa teorin skall det fastmer ses på skillnaderna än
likheterna vid jämförelse av likvärdiga rättssystem. Alla de länder som jag
valt tillhör den nordiska rättsfamiljen vilket innebär att våra rättsystem är
relativt lika i många avseenden. Detta får till följd att jag i mina
undersökningar i första hand kommer att försöka frambära skillnaderna
mellan rättsystemens regler.  

Det är viktigt att påpeka att det finns många nyanser i en översättning.
Det jag uppfattar på ett sätt kanske någon annan uppfattar annorlunda.
Denna problematik är mycket svår att överbrygga. Med anledning av detta
erhålls även det ifrågavarande uttrycket på originalspråket vid de tillfällen då
det uppkommit osäkerhet vid översättningen.

Arbetet är främst inriktat på själva straffmätningsproblematiken.
Emellertid så skall man inte vid studier av utländsk rätt begränsa sig till att
undersöka enbart det lilla område i den utländska rättsordningen som enligt
sin benämning motsvarar det område i svensk rätt där relevanta svenska
bestämmelser finns.1 Av denna anledning har jag stundom varit nödgad att
gå utanför straffmätningsområdet och även redogöra för
påföljdssystematiken.  

1.5 Material

En del av materialet har hämtats ifrån internetbaserade källor. Dessa källor
har enbart bestått av de olika statsmyndigheternas officiella hemsidor eller
jämförbara pålitliga källor. Jag vill därför understryka att materialet därmed
är optimalt tillförlitligt. När material hämtats på detta sätt anges URL-
adressen och tidpunkten för inhämtandet.

Tyvärr har det varit problem att hitta förarbeten till de norska vålds-
och stöldbestämmelserna. Detta är något som jag beklagar djupt.
Framställningen i de avsnitten är därmed främst inriktade på att enbart
redogöra för lagreglerna och deras bokstavstolkning.

Vid mina hänvisningar är det inte ovanligt att jag använder lokutionen
”detta och föregående stycke baseras på…”. Med detta ordval avses att
hänvisningen innefattar den textmassa som erhålls ovanför hänvisningen
upp till den föregående noten.

Vid vissa tillfällen då det ifrågavarande källmaterialet inte har haft
någon sidnumrering hänvisas istället till den rubrik eller underrubrik texten
baserats på.

1.6 Begrepp

Begreppet straffmätning har olika betydelse i de jämförda länderna. I
Sverige skiljs det åt mellan påföljdsval och straffmätning. Påföljdsvalet
representerar val av sanktionsform medan straffmätningen betecknar hur
sträng sanktionen skall vara. I Danmark och Norge görs inte denna

                                                
1 Michael Bogdan, Komparativ rätt, 1985, s. 38 f.
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åtskillnad. Straffudmåling resp straffutmåling (straffutmätning) omfattar
både sanktionsvalet och dess kvantitativa bestämning.2 I denna framställning
kommer det dock inte att skiljas mellan dessa uttryck utan när ordet
straffutmätning används så avses straffmätningen inom detta begrepp. Vid
tillfällen då missförstånd eventuellt kan uppkomma förtydligas vad som
avses.

Viktigt att påpeka är att begreppen straffskala och strafframar används
synonymt i uppsatsen.   

1.7 Disposition

I det andra kapitlet kommer en allmän överblick över Nordisk rättskultur.
Där kommer jag att kort se på den historiska utvecklingen i de nordiska
länderna. Efter detta kommer jag att se på de övergripande likheter och
skillnader som finns mellan de olika rättsystemen idag. Likaså redogörs kort
för den vikt länderna lägger på de olika rättskällorna. 

I kapitel 3 till 5 redogörs för de olika länderna i ordningen Sverige,
Danmark och slutligen Norge. Dispositionen i dessa kapitel är såvitt möjligt
likartad för att göra framställningen mer överskådlig.

I första avsnittet i respektive kapitel redogörs för de allmänna reglerna
om straffmätning och deras förarbeten. Därefter beskrivs de regler som rör
misshandels- och stöldbrotten. Vidare betraktas i andra avsnittet vilka
allmänna ståndpunkter, beskrivningar och kritik doktrinen har framhävt i de
olika länderna.

I tredje avsnittet i varje kapitel redogörs för ett antal olika rättsfall för
att belysa den praktiska tillämpningen av reglerna. Viktigt att påpeka är att
rättsfallen som används i arbetet endast är syftade till att tjäna som exempel.
Uppräkningen av rättsfall är således inte heltäckande, en sådan analys skulle
vara alldeles för stor för ett arbete av denna storlek. Några långtgående
slutsatser över domstolspraxis kan därmed inte tas, dock kan de tjäna som
jämförelsematerial över hur domstolarna resonerar och vilka faktiska
omständigheter som beaktas. Med hänsyn till de inblandade personerna i
dessa domstolsfall benämns endast parterna med bokstäver såsom A, B, C
och D. Sist i kapitlena kommenteras kort det behandlade landets system.

I kapitel 6 analyseras det material som redogjorts för. Kapitlet är
huvudsakligen uppdelat efter den kapitelindelning som förekommer i
huvudkapitel 3 till 5. Denna uppdelning främjar förståelsen och
överskådligheten av analysen. Jag skall även försöka ge förslag på åtgärder
för att stävja de problem som ländernas reglering kan innehålla. Till slut
redogörs kort för de slutsatser som jag har kommit fram till i analysen. Hela
analysen sker i ljuset av mina personliga ståndpunkter och åsikter. 

Slutligen kommer en sammanfattning över uppsatsen och mina
ståndpunkter.

                                                
2 NU, 1984:2, Straffutmåling, s. 7.
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2 Nordisk rättskultur

2.1 Historisk bakgrund

Den nordiska kulturvärlden och dess rättsbildning har präglats av både enhet
och mångfald. Orsaken till detta är främst de geografiska betingelserna. De
beboliga och fruktbara områdena låg åtskilda av naturhinder i form av berg,
skogar, sjöar och hav. Havet blev emellertid både åtskiljande och förenande.
När de nordiska folken lärt sig att utveckla en färd- och transportteknik till
sjöss blev havet, liksom sjöar och floder, snart leder för en livlig samfärdsel
de splittrade besättningsområdena emellan. Därmed skapades även
förutsättningar för bildning av större enheter. 

Under vikingatågen och den tidiga medeltiden växte Danmark, Norge
och Sverige till stora sjöriken. Troligen hade klimatförhållandena med starka
nordost- och ostvindar stor betydelse för denna expansion. Mot slutet av
1000-talet ändrades dock vindförhållandena till dagens sydväst- och
västvindar vilket fick expansionen att upphöra. Expansionen kan också
sägas vara konstlad då de nordiska folken saknade den samhällskultur,
framförallt en fast statsmakt, vilken var en förutsättning för utvidgningens
permanens. Folken var organiserade i ättesamhällen, varje
bosättningsområde bestod av små ättebyar, sammanslutna i stammar och
med ”landet” som gemensam ram.

Till dessa nordiska barbarfolk riktade den katolska kyrkan en
missionsverksamhet som efter några århundraden kröntes med fullständig
framgång. Därmed introducerades två allmäneuropeiska maktinstanser,
kyrka och stat, med allt vad det innebar av administrativ och judiciell
verksamhet. Genom dessa centrala styrningsinstrument inordnades
ättebyarna och stammarna i stater.3

Utvecklingen i norden var relativt likartad i de olika länderna fram till
slutet på 1300-talet. Vid detta tillfälle blev Danmark, Norge och Island
förenade till ett rike, vilket bestod fram till år 1814.4  

För Sveriges och Finlands del skedde en snarlik utveckling. Genom
slaget vid Brunkeberg år 1471 och slutgiltigt genom det nationella partiets
seger i Sverige ( på grund av Gustaf I) blev Norden uppdelat i två med
varandra konkurrerande nationalstater: Danmark-Norge och Sverige-
Finland. Den stora skillnaden låg emellertid i att Danmark- Norge var
förenade i en union medan Finland var ett bland andra landskap i Sverige.
För Danmarks och Norges del utfärdades år 1683 respektive år 1687
formellt skilda rikslagar även om de i princip var likalydande. I Finland

                                                
3 Detta och föregående stycken baseras på Erik Anners, Den europeiska rättens historia 1,
1974, s. 166 f.
4 Gerhard Hafström, De svenska rättskällornas historia, genom Jacob Sundberg, Nordisk
lagstiftning – Uppsatser sammanställda för ämnet Allmän Rättslära, 1983, s. 77.
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gällde svensk lagstiftning utan några statsrättsliga åtgärder lika självklart
som t.ex. i Östergötland eller Hälsingland.5  

I samband med att kriget slutade i början på 1800-talet inleddes ett
flertal omvälvande händelser i norden. Sverige förenades med Norge och
Ryssland tog över Finland. Sveriges och Norges union innebar emellertid
inte ett skapande av gemensamma organ för lagstiftning och rättskipning.
Båda länderna tillsatte egna lagkommittéer för fullständiga modifikationer
av bl.a. kriminalrätten. De båda kommittéerna träffades emellertid år 1830
för gemensamma överläggningar. Vad gäller Finland så var de relativt
autonoma under den ryska tiden och bibehöll Sveriges rikes lag vilken
utgjorde den fasta grunden för rättslivet. Finlands folk försökte även under
denna tid att följa den svenska utvecklingen på lagstiftningsområdet.6  
 Under de första årtiondena av 1900-talet formades sedermera norden
till den uppdelning vi har idag. Unionen mellan Sverige och Norge upplöstes
år 1905 efter en tids förhandlingar. Finland förklarade sig självständigt år
1917 med anledning av de förutsättningar som bildats efter revolutionen i
Ryssland. Dock kan sägas att det var först år 1919 efter ett kort men
uppslitande frihets- och inbördeskrig som Finland fick sin nuvarande
republikanska regeringsform.7

2.2 De nordiska juristmötena

2.2.1 1872 till 1945 

De nordiska juristmötena har genom årens lopp haft mycket stor betydelse
för den juridiska utveckling som skett i norden. Tanken på samnordiskhet
har sin grund i den idériktning som har kallats skandinavism.
Skandinavismen uppstod i början av 1800-talet främst i kulturlivet och hos
ungdomar. I det samnordiska studentmöte som anordnades i Uppsala år
1843 deltog ett flertal studenter som sedan, såsom jurister, väckte förslag om
igångsättandet av nordiska juristmöten.8   

De nordiska juristmötena har ägt rum vart tredje år sedan 1872 (med
undantag av perioden 1905-1919) varav det första ägde rum i Köpenhamn.        

Huvudämnet vid detta första möte låg på det förmögenhetsrättsliga området,
nämligen växlar.9 Som ett resultat av detta möte infördes uniforma
växellagar i Danmark, Norge och Sverige.10 

                                                
5 Erik Anners, Den europeiska rättens historia 2, 1983, s. 68.
6 G Hafström, De svenska rättskällornas historia, genom J Sundberg, Nordisk lagstiftning–
Uppsatser sammanställda för ämnet Allmän Rättslära, 1983, s. 78.
7 Taget ifrån Nationalencyklopedien, http://www.ne.se/jsp/notice_board.jsp?i_type=1,
030304, kl. 14:45.
8 Sakari Sohlberg, i öppningsförfarandet vid det 26:e Nordiska juristmötet. Se
Förhandlingarna vid det 26:e Nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti 1972, s.
19; genom Kai Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 701.
9 E Anners, Den europeiska rättens historia 2, 1983, s.205.



10

Under de följande åren genomföres under intryck av det nordiska
juristsamarbetet en lag om varumärken år 1880, firmalagen år 1889,
sjölagen år 1892, patentlagen år 1894 och checklagen år 1897. Visserligen
skedde detta officiellt i form av nordiskt samarbete, men förebilderna var i
stor utsträckning hämtade från tysk rätt och därigenom delvis från den
franska handelsrätten.11

En viktig milstolpe i det nordiska lagsamarbetet uppnåddes år 1901,
då Danmarks, Norges och Sveriges regeringar tillsatte de så kallade
Civillovskommissonerne. Samma år godkändes också det första programmet
för gemensamt lagstiftande vilket innehöll ett antal olika frågor inom avtals-
och egendomsrätten. Den mest betydande lagen inom samarbetet var
förmodligen köplagen som utfärdades i Sverige år 1905, Danmark år 1906
och Norge år 1907.12

Finland anslöt sig till det nordiska samarbetet sedan självständighet
hade uppnåtts och inbördeskriget avslutats. Redan år 1919 deltog finländska
jurister som likvärdiga parter i det nordiska jurismötet i Stockholm.13 

Vid detta (och nästkommande) juristmöte togs frågan upp om en
nordisk lagbok. Idén var inte ny. Redan år 1899 hade den danske professorn
Julius Lassens haft en stor föreläsning i Köpenhamn med temat ”En nordisk
lovbog burde være målet”. En stor del av juristmötet ansåg att idén borde
förverkligas men förslaget väckte inte bara entusiasm utan även en
motstående opinion. Således kunde deltagarna inte enas vid något av
juristmötena utan förslaget avvisades.14  

Under 1920- och 1930-talen koncentrerades lagstiftningssamarbetet
kring familjerätt, och handelsrätt. Att det var just dessa ämnesområden ter
sig relativt naturligt då de har en stor betydelse för medborgarnas inbördes
relationer. Det är dock intressant att notera att det vid denna tid ännu inte
fanns någon permanent organisation för samarbetet.15 

2.2.2 1946 och framåt

Efter andra världskriget fortsatte lagsamarbetet i fastare former. År 1946
satte justitieministrarna i Sverige, Danmark och Norge fast ett nytt
lagstiftningsprogram som omfattade 10 ämnen, i synnerhet inom
skadeståndsrättens, obligationsrättens och handelsrättens område. Vid
samma möte tillsattes ett permanent organ för koordinering av
lagsamarbetet, NUL (nordisk udvalg før lovsamarbejde). Det bestod av två
eller tre delegater från varje land som hade i uppgift att följa med det
nordiska lagstiftningsarbetet, att lämna och ge information om revisionen av
de gemensamma lagarna samt att ge förslag på samarbete inom nya

                                                                                                                           
10 W E von Eyben, Inter-nordic legislative co-operation, genom J Sundberg, Nordisk
lagstiftning– Uppsatser sammanställda för ämnet Allmän Rättslära, 1983, s. 52.
11 E Anners, Den europeiska rättens historia 2, 1983, s.205.
12 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 701.
13 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 702.
14 Jacob W F Sundberg, fr. Eddan t. Ekelöf; 1990, s.216.
15 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 702.
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områden. Det var alltså inte de delegerades sak att själva ta del i det
konkreta lagberedningsarbetet.
Under NUL-perioden nåddes resultat främst inom familje- och arvsrätten
samt ifråga om varumärkes- och upphovsrättslagarna. Som en ny
landvinning utsträcktes samarbetet till att omfatta även straffrättens och
straffprocessens område.16

I början på 1950-talet grundades Nordiska rådet. Rådet hade som
uppgift i sin arbetsbeskrivning att ”dryfta frågor av gemensamt intresse för
länderna och att besluta om rekommendationer till regeringarna i sådana
frågor”.17 Redan under den första sessionen godkändes en principiellt viktig
rekommendation: lagstiftningen skulle utvecklas så att varje nordisk
medborgares ställning i praktiken vore oberoende av i vilket nordiskt land
han vistas.18 

Vid Nordiska rådets session år 1959 meddelades att NUL skulle
upphöra. Arbetet som utförts av detta organ skulle övertas av
justitieministrarna i de olika länderna. Dessa tillsatte i sin tur en ledande
tjänsteman från respektive ministerium att fungera som kontaktman med
uppgift att följa med pågående och planerat lagsamarbete i det egna landet
och i de öriga nordiska länderna.19  

En mycket intressant nordisk lagstiftning som kom år 1963 är
lagstiftningen om verkställighet av domar i brottmål i annat nordiskt land.
Enligt denna kan frihetsstraff som utdömts av domstol i ett nordiskt land
verkställas i den dömdes hemland.20

  I slutet av 1960-talet och i början på 1970-talet skedde ytterligare
organisatoriska reformer för att få mer fasta former för samarbetet, bland
annat fick ministerrådet ett permanent sekretariat i Oslo.21   

Sedan några år tillbaka hade diskussioner om en kris i det nordiska
lagstiftningssamarbetet förekommit men det var först vid det nordiska
juristmötet i Helsingfors år 1972 som problemen kulminerade. Det var en
företrädare för den svenska regeringen, statsrådet Carl Lidbom, som då
uttalade: ”Som de politiska och sociala förhållandena har utvecklat sig i
norden och som de nordiska länderna har ordnat sina inbördes relationer i
stort och sina förbindelser med omvärlden har jag svårt att se att nordisk
rättsenhet i den ambitiösa meningen av enhetliga lagar kan vara ett
realistiskt mål att sträva mot”.22 

                                                
16 Detta och föregående stycke baseras på K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984,
s. 703 f. 
17 G Hafström, De svenska rättskällornas historia, genom J Sundberg, Nordisk lagstiftning–
Uppsatser sammanställda för ämnet Allmän Rättslära, 1983, s. 87.
18 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 704.
19 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 705 och Gerhard Hafström, De
svenska rättskällornas historia, genom J Sundberg, Nordisk lagstiftning– Uppsatser
sammanställda för ämnet Allmän Rättslära, 1983, s. 87.
20 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 706.
21 K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 708.
22 Förhandlingarna vid Det tjugusjätte nordiska juristmötet i Helsingfors den 24-26 augusti
1972, utg av lokalstyrelsen för Finland, Vammala 1975, s. 59, genom Stig Strömholm,
Historiskt och Aktuellt –studier i allmän rättslära, 1988, s. 201 f.
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Den tidvis hetsiga debatten avslutades i en från alla sidor
tillfredställande kompromiss då Nordiska rådet antog en rekommendation i
ärendet år 1974. Rekommendationen bestod av fyra punkter vilka bland
annat förespråkade att samarbetet skulle fortgå inom de rättsområden som
var lämpliga för det och att ett långsiktigt program för samarbetet skulle
läggas fram.23 

På 1980-talet fann samarbetet mellan justitieministerierna etablerade
former igen. Justitieministrarna och deras närmaste medarbetare deltog i
Nordiska rådets session, vilken i allmänhet inföll i början på året. Ävenså
hölls enstaka möten under våren och sommaren. Den kris som tidigare
drabbade samarbetet tycks i efterhand snarare ha varit en storm i ett
vattenglas.

Det utökade internationella samarbetet bland annat inom FN och
Europarådet har allt mera gett orsak till att behandla internationella frågor
som uppstår där inom det nordiska samarbetet. Detta för att försöka
fastställa, om möjligt, gemensamma ståndpunkter till dessa ifrån norden.
Enligt Kai Korte är sådana ståndpunkter viktiga för att små länder skall
kunna hävda sig och trygga sin ställning och kultur gentemot främmande
inflytande.24 

2.3 Nordisk rättskällelära

Det finns många definitioner på ordet rättskälla. Enligt Andenæs är
rättskällorna de källor som juristen går till för att få svar på vad som är
gällande rätt om en fråga.25 Peczenik anser istället att begreppet rättskällor
omfattar allt som kan åberopas som juridiska auktoritetsskäl.26

Trots alla principiella tvivel och divergerande åsikter om
rättskällelärans innehåll och betydelse erhålls i alla arbeten i stort sett
liknande förteckningar över rättskällor eller rättskällefaktorer.27 

Framställningen nedan baseras på Peczeniks systematik av
rättskällorna. Enligt honom kan dessa delas upp i tre delar: det material som
skall beaktas, det som bör beaktas och det som får beaktas.

Det material som skall beaktas omfattar främst de nationella lagarna
men är ibland mer omfattande. Exempelvis skall arbetsdomstolen beakta
kollektivavtal. Domstolarnas plikt att beakta lagar är stark, åsidosättande av
plikten leder till åtal för tjänstefel.28

                                                
23K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984, s. 711 och  S Strömholm, Historiskt och
Aktuellt –studier i allmän rättslära, 1988, s. 208.
24 Detta och föregående stycke baseras på K Korte, Om nordiskt lagsamarbete, SvJT 1984,
s. 712 ff.
25 Johs Andenæs, Innføring i rettsstudiet, Oslo 1981, s. 54 genom Lars Björne, Nordisk
rättskällelära – studier i rättskälleläran på 1800-talet, 1991, s. 9.  
26 Aleksander Peczenik, Rätten och förnuftet – en lärobok i allmän rättslära, 1986, genom L
Björne, Nordisk rättskällelära – studier i rättskälleläran på 1800-talet, 1991, s. 10.
27 L Björne, Nordisk rättskällelära – studier i rättskälleläran på 1800-talet, 1991, s. 11.
28 Aleksander Peczenik, Juridikens metodproblem – rättskällelära och lagtolkning, 1980, s.
49.
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Materialet som bör beaktas består framförallt av prejudikat, förarbeten
till lagar samt några sedvanerättsliga regler. ”Bör” förstås svagare än ”skall”.
Domstolarna har enbart en svag skyldighet att beakta prejudikat och
förarbeten. Prejudikat och förarbeten bör följas endast om inga starka skäl
talar emot dem. Sådana starka skäl behöver inte vara lika starka som de som
krävs vid en tolkning emot själva lagtexten.29 

Ett material vilket får beaktas omfattar bland annat följande:
a) nationella domar och beslut vilka inte refererats i NJA,
b) prejudikat och förarbeten vilka inte direkt rör den tolkade lagtexten men

ger besked om värderingar på angränsade områden,
c) doktrin, traditionella tolkningsregler vilka inte anses vara sedvanerätt,

rättsprinciper som inte uttrycks i lagen eller anses vara sedvanerätt osv,
d) lagförslag, upphävda lagar, utländska lagar, avgöranden av privata eller

halvprivata organisationer,
e) privata uttalanden av lagberedningens medlemmar, riksdagsmän, statsråd

etc, 
f) värderingar som anses vara härskande i relevanta grupper i samhället.30

Inte alla författare inom ämnet är beredda att acceptera denna
tredelning, dock godtas någon form av rangordning mellan källorna. Den
allmänt godkända grunden i denna uppdelning är att lagen är den primära
rättskällan. Denna går i regel före andra rättskällor. Sedvanerätten nämns i
många framställningar som den andra rättskällan i ordningen. I själva verket
verkar dock rättspraxis vara den näst viktigaste rättskällan.31

En rangordning mellan rättskällorna kan på sin höjd uppställas i
ovanstående grova drag. Några klarare, mer detaljerade regler för
tillämpningen av de olika rättskällorna, om dessa anses strida mot varandra,
är omöjliga att göra. I dagens doktrin hänvisas istället i sista hand till
domarens helhetsvärdering.32

Tilläggas kan att det inte i någon stat anses att förarbeten är lika
bindande som lagen. Inom norden har dock förarbetena i praktiken större
betydelse än i andra stater. Även om exempelvis HD inte känner sig bunden
av förarbeten spelar dessa emellertid en mycket stor roll i rättstillämpningen.
I Sverige är eventuellt förarbetenas roll ännu större än i Norge, svenska
förarbeten är dessutom i regel mer utförliga än norska.33

 

                                                
29 Aleksander Peczenik, Juridikens metodproblem – rättskällelära och lagtolkning, 1980, s.
49.
30 Aleksander Peczenik, Juridikens metodproblem – rättskällelära och lagtolkning, 1980, s.
50.
31 L Björne, Nordisk rättskällelära – studier i rättskälleläran på 1800-talet, 1991, s. 219.
32 L Björne, Nordisk rättskällelära – studier i rättskälleläran på 1800-talet, 1991, s. 223 f.
33 Aleksander Peczenik, Juridikens metodproblem – rättskällelära och lagtolkning, 1980, s.
116 f.
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3 Sverige

3.1 Gällande rätt

Tidigare var inte de allmänna grunderna för straffmätningen detaljerat
reglerade i lag sånär som på ett fåtal regler. Det var först när BrB 29 kap
tillkom i slutet på 1980-talet som vi fick en utförlig reglering. I huvuddrag
överensstämde emellertid regleringen med dåvarande straffmätningspraxis.
Även 30 kapitlet tillkom vid detta tillfälle. På motsvarande sätt hade en del
av dess regler sin paritet i tidigare föreskrifter. Anledningen till regleringen
var att förutsebarheten och enhetligheten i straffrättsskipningen skulle öka.34

Arbetet med reformen kan sägas ha börjat med den arbetsgrupp inom
BRÅ som år 1977 lade fram rapporten ”Nytt Straffsystem” (1977:7). BRÅ-
arbetsgruppens tankar utvecklades sedermera av Fängelsestraffkommittén i
betänkandet ”Påföljd för brott” vilket kom år 1986. Detta betänkande blev i
sin tur grunden för lagstiftningsarbetet år 1988.35

En strävan vid regleringen var att flertalet vanliga eller principiellt
viktiga straffmätningskriterier skulle komma till uttryck i det 29:e kapitlet.
Emellertid kan det uppkomma ett mycket stort antal situationer där
omständigheterna som ter sig väsentliga för straffmätningen inte täcks av de
aktuella reglerna. Domstolarna skall i ett sådant fall även ta hänsyn till de
omständigheter som faller utanför lagrummet och göra en
helhetsbedömning. Avsikten med regleringen var inte att ge en uttömmande
redovisning över de beaktansvärda faktorerna utan endast en
exemplifierande.36

Med ett brotts straffvärde avses brottets svårhet i förhållande till andra
brott. Straffvärdet är alltså ett mått på hur allvarligt lagstiftaren vill betrakta
det aktuella brottet. Med det abstrakta straffvärdet menas det straffvärde
som framgår av brottets straffskala. Med ett brotts konkreta straffvärde
menas det mått på svårheten av en viss begången gärning. Det konkreta
straffvärdet bestäms i det enskilda fallet av de rättstillämpande
myndigheterna, normalt inom den ram som det abstrakta straffvärdet ger.37

3.1.1 BrB 29 kap38

I 1 § anges de allmänna grunder enligt vilka straffmätning skall ske.
Huvudregeln är att straff skall mätas ut efter brottets eller den samlade

                                                
34 Regeringens proposition 1987/88: 120 om ändring i brottsbalken (straffmätning och
påföljdsval), s. 1. 
35 Martin Borgeke, Brottets art – några tankar kring en svårgripbar företeelse, SvJT 1999 s.
219 f.
36 Prop. 1987/88: 120, s. 43 och 77. 
37 Påföljd för brott – om straffskalor, påföljdsval, straffmätning och villkorlig frigivning m
m, Huvudbetänkande av fängelsestraffkommittén, del 2 Motiv, SOU 1986:14, s. 131.
38 Lagtext bifogas i bilaga 1.
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brottslighetens straffvärde. Föreskriften att straffvärdet skall vara avgörande
för straffmätningen är ett uttryck för den vikt som bör läggas på principerna
om ekvivalens och proportionalitet. Lika svåra brott skall ges lika svåra
straff och svårare brott skall bestraffas strängare än lindrigare brott.

Straffnivån för olika brott skall i princip vara lika oavsett vilken
domare som dömer. Detta har markerats i lagtexten på två sätt. Dels
föreskrivs uttryckligen att straff skall bestämmas inom ramen för den
tillämpliga straffskalan, dels anges att intresset av en enhetlig
rättstillämpning skall beaktas.39

Andra stycket innehåller en uppräkning av omständigheter som
särskilt skall beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Förutom den skada,
kränkning eller fara som gärningen har inneburit och vad gärningsmannen
insett eller borde ha insett om detta framhålls särskilt de avsikter eller motiv
som gärningsmannen haft. 

Begreppet straffvärde definieras inte i bestämmelsen utan istället
anges de viktigaste momenten vid bedömningen. Detta klargör och
understryker att uppräkningen inte är uttömmande utan andra faktorer kan
vara av betydelse för vilket straffvärde ett brott skall anses ha. Särskilt
nämns allmänpreventiva överväganden som en sådan faktor40 I första hand
skall lagstiftaren medelst höjda straffskalor bedöma huruvida ett visst brott
har blivit mer utbrett eller antagit mer elakartade former. Emellertid kan
även domstolarna göra dylika överväganden och eventuellt ändra
påföljdspraxis.41

Viktigt att påpeka är att FSK ansåg det möjligt att ta hänsyn till
straffnivån i andra länder vid brott med internationell anknytning. Som
exempel på dylika brott då detta kunde aktualiseras nämndes grovt
narkotikabrott och flygplanskapning samt terrordåd.42

I 2 § finns en uppräkning över försvårande omständigheter, dvs.
omständigheter som ökar straffvärdet. Inledningsvis framgår att de angivna
omständigheterna gäller vid sidan av vad som skall beaktas för varje enskild
brottstyp. Med detta avses främst vad som framgår av straffbestämmelsen
men även exempelvis av förarbeten och rättspraxis.

Vid bestämmande av straffvärdet skall det övervägas om den
föreliggande gärningen är svårare eller lindrigare än andra gärningar som
tillhör samma brottstyp. I straffbestämmelsen kan förekomma sådana
omständigheter som anges i förevarande bestämmelse. Har en sådan
omständighet beaktats redan vid avgörandet till vilken grad brottet är att
hänföra saknas det ofta anledning att ytterligare beakta den i försvårande
riktning vid straffmätningen.  

Det förhållandet att en eller flera försvårande omständigheter
föreligger gör det inte möjligt att gå utöver det maximum som är stadgat för
brottet.43

                                                
39 Detta och föregående stycke baseras på Prop. 1987/88: 120, s. 77 f.
40 Detta och föregående stycke baseras på Prop. 1987/88: 120, s. 80.
41 Prop. 1987/88: 120, s 37.
42 SOU 1986:14, s. 146.
43 Detta och de två föregående styckena baseras på Prop. 1987/88: 120, s. 81 f.
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Även om uppräkningen är exemplifierande, torde de vanligast
förekommande omständigheterna finnas med. Om inte direkt angivna så i
alla fall hänförbara till bestämmelsen. Denna teknik har lett till att flera av
punkterna är allmänt hållna. Det skall därför betonas att de bör tillämpas
med försiktighet.44 

Den 3 § anger vilka omständigheter som påverkar straffvärdet i
förmildrande riktning. Punkten fem är av särskilt intresse. Föreligger
exempelvis nödvärn utan att ansvarsfrihet inträder, skall denna omständighet
beaktas vid bedömningen av straffvärdet. Ju mer gärningsmannen genom sitt
handlande överskridit gränsen för ansvar, desto mindre förmildrande verkan
har förhållandet att gärningen företogs i en nödvärnssituation.45

Andra stycket stadgar att lindrigare straff än vad som är föreskrivet för
brottet får ådömas om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde.
Det bör anmärkas att stycket är avsett att kunna tillämpas även om andra
mycket starkt förmildrande omständigheter föreligger än de som avses i
första stycket.46

I den 4 § regleras frågan om vilken betydelse gärningsmannens
tidigare brottslighet skall ha vid straffmätningen. Rätten skall vid
straffmätningen, i skälig utsträckning ta hänsyn till om den tilltalade tidigare
gjort sig skyldig till brott, om förhållandet inte tillräckligt kan beaktas
genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt medgiven frihet.
Beaktningen av tidigare brottslighet vid straffmätningen skall alltså som
synes göras när det ej kan beaktas annorledes. Paragrafen är tillämplig på
straffmätningen, således vid utdömande av både böter och fängelse.47

Anledningen till att återfall skall beaktas sägs i propositionen vara att
det är av väsentlig betydelse för tilltron till påföljdssystemet att återfall kan
beaktas vid påföljdsbestämningen. Samhället bör genom gradvis skärpta
reaktioner mot återfall kunna markera att det ses allvarligare på upprepad
brottslighet än enstaka brott.48

Andra meningen anger vad om särskilt skall beaktas när
straffskärpning på grund av återfall övervägs: omfattningen av
brottsligheten, tiden som förflutit mellan brotten och om brottsligheten är
likartad eller särskilt allvarlig. Med uttrycket omfattningen av brottsligheten
markeras att behovet av straffskärpning gör sig särskilt gällande i samband
med upprepade återfall. Ju allvarligare brottsligheten är, desto färre återfall
behövs för straffskärpning.49 

Den 5 § stadgar ett antal omständigheter, de så kallade
billighetsskälen, som utöver brottets straffvärde skall beaktas av rätten vid
straffmätningen. Omständigheterna är hänförliga till gärningsmannens
person och hans handlande efter brottet. Bland annat nämns så kallad
sanktionskumulation och fall då gärningsmannen frivilligt angett sig eller

                                                
44 Prop. 1987/88: 120, s. 84.
45 Prop. 1993/94: 130 s. 74 genom Ett reformerat straffsystem, Betänkande av
straffsystemkommittén, del II Motiv, SOU 1995:91 s. 99.
46 Prop. 1987/88: 120, s. 88.
47 Prop. 1987/88: 120, s. 88.
48 Prop. 1987/88: 120, s. 52.
49 Prop. 1987/88: 120, s. 89.
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försökt lindra skadan av brottet. Uppräkningen i denna bestämmelse är i sig
uttömmande men den sista punkten ger utrymme för att väga in icke givna
faktorer. 

Paragrafen är avsedd att tillämpas med försiktighet så att den inte
medför risker för en oenhetlig praxis eller sociala orättvisor vid
straffmätningen. I tveksamma fall bör påståenden om menliga följder
underbyggas med intyg ifrån exempelvis läkare eller arbetsgivare.50 

Andra meningen föreskriver att då en omständighet som nämns i
första stycket föreligger och särskilda skäl påkallar det, får rätten döma till
lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet.

Den 6 § fastställer att om det med hänsyn till någon omständighet som
avses i 5 § är uppenbart oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela
påföljdseftergift. Bestämmelsen skall tillämpas mycket återhållsamt. Den
restriktiva utformningen framkommer genom lokutionen uppenbart oskäligt.
Påföljdseftergift kan således endast komma ifråga vid mindre allvarlig
brottslighet.51

Att påföljdseftergiften är knuten till de omständigheter som nämns i 5
§ innebär att påföljdseftergift inte kan meddelas även om aldrig så starka
förmildrande omständigheter enligt 3 § föreligger. Istället får rätten i ett
sådant fall gå ner till allmänna bötesminimum.52  

I 7 § föreskrivs att om någon har begått ett brott innan tjuguett års
ålder skall dennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen.
Bestämmelsen tar sikte på låg ålder som en allmän grund som skall beaktas i
sänkande riktning vid straffmätningen. För paragrafens tillämpning krävs
inte att gärningsmannens låga ålder har påverkat dennes handlande utan en
ålder under 21 år skall rent allmänt leda till lägre straff än vad som normalt
döms ut för en sådan gärning.53

3.1.2 BrB 30 kap

Det 30:e kapitlet rör val av påföljd. Där finns dock några bestämmelser som
jag finner vara av intresse för denna framställning, närmare bestämt 3-5
§§.54

I den 3 § stadgas att rätten skall, om inget annat är föreskrivet, döma
till gemensam påföljd när någon döms för flera brott. Rätten skall således
beakta den samlade brottslighetens straffvärde.

Andra stycket föreskriver att rätten kan kombinera olika påföljder med
varandra. Böter kan kombineras med vilken som av de andra påföljderna.
Rätten kan även döma till fängelse för ett brott samtidigt som den dömer till
skyddstillsyn eller villkorlig dom för ett annat.

Den 4 § förordnar att rätten skall vid val av påföljd fästa särskilt
avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse.

                                                
50 Detta och föregående stycke baseras på Prop. 1987/88: 120, s. 89 f. 
51 Prop. 1987/88: 120, s. 97.
52 SOU 1995:91, s. 102.
53 Prop. 1987/88: 120, s. 97.
54 Lagtext bifogas i bilaga 2.
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Detta innebär att fängelse skall användas i sista hand när villkorlig dom eller
skyddstillsyn inte kan anses vara tillräckligt. Rätten skall vid påföljdsvalet
särskilt beakta de omständigheter som uppräknas i BrB 29 kap 5 §. Hänsyn
skall således tas till dessa faktorer både vid straffmätning och påföljdsval. 

I andra stycket anges vilka slags förhållanden som får beaktas som
skäl för fängelse. Dessa är brottets straffvärde och art samt den tilltalades
tidigare brottslighet. Det är uppenbart att dessa tre omständigheter kan
förekomma samtidigt. I så fall ökar naturligtvis presumtionen för fängelse.55

Det som är viktigt att påpeka är att propositionen inte vill nämna något
absolut gränsstraffvärde för när fängelse ska dömas ut. Dock ansluts det till
fängelsestraffkommitténs riktvärde för fängelsepresumtion, vilket de ansåg
vara fängelse på ett år eller mer. Likaså är det viktigt att påpeka att
misshandel anses vara ett artbrott.56

Den 5 § innehåller särskilda begränsningar när det gäller att döma
unga brottslingar till fängelse. Var den tilltalade under 18 år får han dömas
till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Fängelse är därigenom
nästintill uteslutet för denna kategori av brottslingar. Istället skall dessa
dömas till vård inom socialtjänsten enligt BrB 31 kap 1 §.

För brott som någon begått efter det att han fyllt 18 år men innan han
fyllt 21 år gäller enligt andra stycket att rätten får döma till fängelse endast
om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda
skäl för det. Med uttrycket annars finns särskilda skäl avses de fall då
brottets art eller den tilltalades tidigare brottslighet starkt talar för fängelse.57

Det är viktigt att poängtera att det är åldern vid brottstillfället som
avses i bestämmelsen och inte åldern vid tiden för domen.58

3.1.3 Misshandel   

Reglerna om misshandelsbrottet erhålls i BrB 3 kap. 5 och 6 §§.59

Misshandel av normalgraden och ringa misshandel behandlas i 5 §.
Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller
försätter denne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för brottet.
Straffskalan sträcker sig upp till två års fängelse. För ringa brott är
straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. 

Framkallande av psykisk smärta faller utanför området för misshandel
såvida det inte kan påvisas att en medicinsk effekt uppkommer t.ex. psykisk
chock. Det kan vara svårt att här dra upp en klar gräns men vid tveksamma
fall torde det ofta dock föreligga någon form av frihets eller fridsbrott.60  

I 6 § regleras grova fall av misshandel. Vid bedömande av huruvida
brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om
gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller

                                                
55 SOU 1995:91, s. 102.
56 Prop. 1987/88:120, s. 100.
57 SOU 1995:91, s. 104.
58 Prop. 1987/88:120, s. 102.
59 Lagtext bifogas i bilaga 3.
60 Prop. 1962:10, s. B 83 och B 90.
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eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Strafflatituden för grova fall
ligger mellan ett och tio års fängelse. 

Departementschefen framförde i sitt uttalande att en misshandel som
utförs av flera personer tillsammans gentemot ett offer torde ofta, oberoende
av vilken skada som uppkommit av misshandeln, föranleda att brottet är att
hänföra till grov misshandel.61

Det framfördes vidare att våldsbrotten i dittillsvarande rättspraxis ofta
bedömts alltför lindrigt, i synnerhet i jämförelse med förmögenhetsbrotten.
Det framhålls att misshandel som inte är av bagatellartad karaktär normalt
bör föranleda fängelse.62  

3.1.4 Stöld  

De olika reglerna om stöldbrottet regleras i BrB 8 kap. 1, 2 och 4 §§.63

Normalgraden av stöld regleras i 1 §. Bestämmelsen stadgar att den
som olovligen tager vad som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det,
dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.
Hela straffskalan upp till två års fängelse är alltså tillgängligt vid
straffbestämningen. 

Det krävs således dels tillgrepp, dels tillägnelseuppsåt och dels
förmögenhetsöverföring för brottet. Det som framförallt diskuteras i
propositionen är tillägnelseuppsåtet i samband med tillgrepp av olika
fortskaffningsmedel. Vid sådana brott föreligger ofta svårighet att bedöma
huruvida gärningsmannen hade för avsikt att återlämna fordonet.
Departementschefen lämnade det dock upp till rättstillämpningen att göra
dylika bedömningar.64   

I den 2 § behandlas den ringa formen av stöld - snatteri. Det skall vid
bedömningen huruvida detta brott föreligger tas hänsyn till det tillgripnas
värde och övriga omständigheter. Straffskalan ligger mellan böter och
fängelse i högst sex månader.

Vidare behandlas i 4 § det grova stöldbrottet. Vid prövningen skall
särskilt beaktas om tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak
som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen,
sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av
särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit
synnerligen kännbar skada. Straffskalan sträcker sig mellan lägst sex
månaders och högst sex års fängelse.  

Departementschefen erinrade om att rubriceringen alltid skall ske med
hänsyn tagen till samtliga vid brottet föreliggande omständigheter. De
exempel på omständigheter som räknas upp vid bedömande av om brottet är
grovt är varken uttömmande eller avgörande. Även om exempelvis ett
olovligt tillgrepp har skett medelst inbrott, kan det med hänsyn till

                                                
61 Prop. 1962:10, s. B 90.
62 Prop. 1962:10, s. B 91.
63 Lagtext bifogas i bilaga 4.
64 Prop. 1962:10, s. B 193.
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omständigheterna i övrigt bli att bedöma som stöld och inte såsom grov
stöld.65 

                                                
65 Prop. 1962:10, s. B 193.
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3.2 Doktrin

3.2.1 Allmänna synpunkter

Straffvärde kan mätas på olika sätt. Enklast är att göra relativa bedömningar
mellan straffvärdet för olika brott. Svårare är att relatera straffvärde till en
kvantitativ skala. Av lagen förutsätts dock att straffvärde kan ges uttryck i
kvantiteter av förlust av frihet eller pengar. Straffskalorna innehåller bara
minima och maxima, inga steg där emellan. I praktiken utnyttjas dock få av
de tänkbara positionerna inom skalan.66

Straffvärdet är enligt Jareborg i huvudsak en funktion av gärningens
skadlighet/farlighet och gärningsmannens skuld sådan den kommit till
uttryck i gärningen.67 Zila uttrycker straffvärdet som återspeglandes brottets
svårhetsgrad (skada, kränkning, eller fara som gärningen inneburit) och
klandervärdhet resp. förkastlighet (vad den tilltalade insett eller borde ha
insett samt de avsikter eller motiv som han haft).68 

Utformningen av 29 kap. BrB i sin helhet bidrar till förståelsen av
straffvärdebegreppet. De omständigheter som nämns i 29 kap. 2 och 3 §§
har att göra med straffvärde, medan de som nämns i 29 kap. 4, 5 och 7 §§
inte har att göra med straffvärde.69 De senare nämnda bestämmelserna
behandlar gärningsmannens person, hans tidigare vandel och vad som
inträffat efter brottet. Dessa omständigheter har betydelse vid
straffmätningen och inte vid straffvärdebedömningen. Det är alltså enbart
omständigheter som är hänförbara till det aktuella brottet som skall vara
avgörande för straffvärdet.70

Vid omständigheter som skall beaktas i BrB 29 kap. 1,2 och 3 §§ kan
vi skilja mellan brottsinterna och brottsexterna omständigheter.
Brottsinterna faktorer är sådana som åsyftas i 29 kap. 1 § 2 st. Dessa består i
grunden av de straffvärdefaktorer som utgör brottsrekvisiten i den specifika
paragrafen.71 Grundläggande är dock att det måste undvikas att en
omständighet räknas två gånger till den tilltalades nackdel: först vid
placeringen i en viss svårighetsgrad och sedan vid
straffvärdebedömningen.72 Brottsexterna är sådana faktorer som inte ingår i
brottsbeskrivningen men som kan sägas karakterisera gärningens
beskaffenhet.73 Dessa faktorer utpekas således i BrB 29 kap. 2 och 3 §§.

I utländsk lagstiftning som innehåller straffmätningsregler anges i
regel måttet av skada som den viktigaste försvårande/förmildrande faktorn.

                                                
66 Nils Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, 1992, s. 158.
67 N Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, 1992, s 159.
68 Josef Zila, Det straffrättsliga påföljdssystemet, 1998, s.39.
69 Nils Jareborg och Josef Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s. 104. 
70 Ulf Berg, Nils-Olof Berggren, Agneta Bäcklund, Johan Munck, Fredrik Wersäll, Dag
Victor, Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s. 29:20. 
71 J Zila, Det straffrättsliga påföljdssystemet, 1998, s. 43.
72 N Jareborg och J Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s. 111.
73 J Zila, Det straffrättsliga påföljdssystemet, 1998, s. 43. 
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Utformningen av 29 kap. 2 och 3 §§ utesluter en sådan ordning då skada i
regel är en brottsintern faktor.74 

Här anser jag det vara viktigt att kommentera BrB 29 kap 1 § 1 st. där
lokutionen ”…den samlade brottslighetens straffvärde.” hittas. Huvudregeln
är att den som döms för mer än ett brott skall ådömas en påföljd. När
gemensam påföljd för flera brott skall ådömas måste en särskild straffskala
konstrueras för den samlade brottsligheten. Svensk rätt bygger på den så
kallade asperationsprincipen. Minimum för den samlade brottsligheten är
identiskt med minimum för det brott som har högst minimum. Maximum
förhöjs i enlighet med reglerna i BrB 25 kap. 5-6 §§ och 26 kap. 2 §.75

Den relativa betydelsen av varje brott blir mindre desto fler brott som
föreligger till bedömning. Har någon exempelvis gjort sig skyldig till två fall
av misshandel där vart och ett av brotten i sig skulle innebära en månads
fängelse, torde det inte vara ovanligt att straffet bestäms till två månaders
fängelse. Skulle det däremot vara fråga om misshandelsbrott som vardera
innebär ett års fängelse är det normalt uteslutet att straffet fördubblas utan
höjningen blir eventuell enbart ett par månader.76 

Varje brott bidrar mindre och mindre till det gemensamma straffet.
Normalt planar kurvan ut på en viss nivå så att ytterligare brott inte
föranleder strängare straff.77

3.2.2 Straffmätningsprocessen

Jareborg gör följande uppdelning för att lättare kunna illustrera
straffmätningsprocessen.78 Viss upprepning av tidigare framställning kan
ske då hela processen penetreras. 

3.2.2.1 Steg A: Bedömning av straffvärdet
Straffvärdet bestäms som tidigare nämnts genom de bestämmelser som finns
i BrB 29 kap 1-3 §§. Under detta steg sker en ytterligare uppdelning av de
olika skeendena. Denna uppdelning baseras på en artikel av Petter Asp och
Andrew von Hirsch.79

� Först konstateras vilken straffskala som är tillämplig. Redan för att
kunna göra detta fordras i fall som rör gradindelade brott en sorts
preliminär och kuperad bedömning av straffvärdet. De faktorer som
påverkar gradindelningen torde alltid ha att göra med straffvärdet.80

När straffskalan är fastställd är utgångspunkten att bedömningen
börjar vid straffminimum.81 

                                                
74 N Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, 1992, s 160.
75 N Jareborg och J Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s 124.
76 U Berg m fl. Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s.
29:16.
77 Nils Jareborg, Straffmätning vid flerfaldig brottslighet, SvJT 1999 s. 274 f.
78 Uppdelningen och texten baseras, då ej annat uppges, på N Jareborg,
Straffrättsideologiska fragment, 1992, s. 162-165. 
79 Petter Asp och Andrew von Hirsch, Straffvärde, SvJT 1999, s. 173 f.
80 Denna mening baseras på N Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, 1992, s 157.
81 P Asp och A von Hirsch, Straffvärde, SvJT 1999, s. 174.
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� I ett andra steg ser man vilken typ av standardfall det aktuella brottet
är. Är brottet en typ av fall där utgångspunkten bör vara en annan än
straffminimum förflyttar vi oss till denna punkt. Viktigt att poängtera
är att faktorer som redan utnyttjats för att göra brottet grovt inte skall
dubbelräknas.

� Ett tredje steg är att konkretisera genom att göra en bedömning av
särskilda omständigheter som är hänförliga till det eller de brott som
begåtts dvs. de brottsinterna faktorerna.

� I det fjärde steget beaktas sedan de särskilda försvårande och
förmildrande omständigheter som upptas i BrB 29 kap. 2 och 3 §§,
dvs. de brottsexterna faktorerna.

3.2.2.2 Steg B: Skärpning på grund av återfall
Som nämnts under 3.1.1 så skall återfall beaktas vid straffmätningen först
när den inte kan beaktas i tillräcklig mån genom påföljdsvalet eller
förverkande av villkorligt medgiven frihet. 

BrB 29 kap. 4 § skall läsas jämsides med BrB 30:4 2 st. Enligt denna
kan domstolen ”när den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott” vid
påföljdsvalet stanna för fängelse också i ett fall då varken brottslighetens
straffvärde eller dess art i och för sig talar för denna påföljd.82 

Någon överensstämmelse när det gäller brottsrubricering krävs inte för
att tidigare och ny brottslighet skall anses vara likartade. Olika former av
förmögenhetsbrott får i allmänhet anses vara likartade oberoende av
rubriceringen. Däremot måste våldsbrott och förmögenhetsbrott normalt
anses vara olikartade brott även om exempelvis misshandel och stöld kan
anses utgöra likartad brottslighet i förhållande till tidigare eller efterföljande
rånbrottslighet.83

3.2.2.3 Steg C: Lindring på grund av billighetsskäl
Trots att billighetsskälen i BrB 29 kap. 5 § inte påverkar straffvärdet anses
de ha något att göra med en ”rättvis” behandling av brottslingen. Om
straffvärde har något att göra med gärningens straffvärdighet, så är nu fråga
om gärningsmannens straffvärdighet.

I en del fall framstår en rent gärningsinriktad skuldbedömning som
inte fullt utslagsgivande: i ett vidare perspektiv synes den tilltalade vid
domstillfället vara mindre klandervärd (p. 2 och p. 7). I andra fall är den
tilltalades utsatthet avgörande (p. 1 och p. 6), i dessa fall är humanitetsskäl
avgörande. Två punkter gäller uttryckligen fall av sanktionskumulation (p. 4
och p. 5), tanken om proportionalitet mellan brott och straff ges härigenom
ett trovärdigt innehåll.84

Under p. 8 faller en del situationer som är mindre vanliga och därför
inte närmare har specificerats. Som exempel kan nämnas att brott har begåtts

                                                
82 Per-Ole Träskman, Om återfall i brott, SvJT 1999, s. 205. 
83 U Berg m fl. Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s.
29:37.
84 N Jareborg och J Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s. 132.
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i samband med självmordsförsök och att straff på ett helt oproportionerligt
och orimligt sätt skulle drabba någon annan än gärningsmannen.85  

3.2.2.4 Steg D: Lindring på grund av låg ålder
Regleringen i BrB 29 kap. 7 § tar sikte på låg ålder som en allmän grund
som skall beaktas i sänkande riktning vid straffmätningen. För
bestämmelsens tillämpning krävs inte att åldern skall ha påverkat
gärningsmannens handlande.86 Utslagsgivande är åldern i sig. Bestämmelsen
ger alltså uttryck för ett slags större generell tolerans i förhållande till de
ungas brott.87 

Sänkningens kvantitet är beroende av gärningsmannens ålder vid
brottstillfället. Enligt Jareborg och Zila är följande riktlinjer godtagbara,
både av principiella skäl och med hänsyn till rådande praxis:88

Ålder Straffnedsättning Ungefärlig strafflängd
15 år 75-85 % 1/5
16 år 65-75 % 1/4
17 år 55-65 % 1/3
18 år 45-55 % 1/2
19 år 30-40 % 2/3
20 år 20-30 % 3/4

Stadgandet gäller även straffmätning avseende böter. I dessa fall anser
Jareborg och Zila att det finns anledning att använda enklare schabloner:89

Ålder Bötesstraff
15-17 år 1/2
18-20 år 3/4

3.2.2.5 Steg E: Lindring på grund av specialregler
Det finns några bestämmelser som reglerar speciella fall av
sanktionskumulation:

� BrB 2 kap. 6 § (påföljd utomlands för samma brott);
� BrB 34 kap. 3 § 2 st. (beaktande av grunderna för BrB 26 kap. 2 §);
� BrB 28 kap. 9 §, 34 kap. 6 § 3 st. och 38 kap. 2a § 2 st. (beaktande av

undanröjd skyddstillsyn).

3.2.2.6 Steg F: Påföljdseftergift
(a) Huvudregeln angående påföljdseftergift finns i BrB 29 kap. 6 §. Vad som
är viktigt att poängtera är att endast billighetsskäl som avses i BrB 29 kap. 5
                                                
85 U Berg m fl. Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s.
29:50.
86 U Berg m fl. Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s.
29:54.
87 J Zila, Det straffrättsliga påföljdssystemet, 1998, s 78.
88 N Jareborg och J Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s. 153.
89 N Jareborg och J Zila, Straffrättens påföljdslära, 2000, s. 153. 
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§ kan föranleda påföljdseftergift. Obetydligt straffvärde eller låg ålder kan
således inte leda till en lindrigare reaktion än att straffet sätts vid
bötesminimum.

Vid dom förklarar domstolen att den tilltalade har begått brottet eller
förklarar honom skyldig till brottet och anför att med hänsyn till
omständigheterna påföljd efterges jämlikt BrB 29 kap. 6 §. En sådan dom är
inte en fällande dom i brottmål. Den tilltalade har emellertid inte frikänts.90 
(b) Den lindring som avses i BrB 2 kap. 6 § ( se Steg E) kan ge anledning
till påföljdseftergift.
(c) Den som begått brott under påverkan av allvarlig psykisk störning skall –
såvida inte annan påföljd än straff bör ådömas – vara fri från påföljd, om
domstolen finner att böter inte bör ådömas (BrB 30 kap. 6 §)

3.2.3 Kritik 

Träskman anser det vara problematiskt att återfall åberopas upprepat som ett
godtagbart skäl för en strängare behandling. Återfall beaktas av domstolen
som ett skäl för strängare behandling och av kriminalvårds- eller
frivårdsmyndigheterna som ett skäl för strängare straffverkställighet. Till
detta kommer de faktiska konsekvenserna av återfallet. Av rättsliga och
faktiska orsaker utvecklas således återfall i brott till en ”dödsspiral”.91  

Enligt Jareborg så hör regleringen av återfall till svagheterna i
påföljdsreformen. Han erinrar vidare om att FSK inte ansåg att återfall
skulle få påverka ett fängelsestraffs längd.92

Jareborg har även diskuterat asperationsprincipen och framfört att det
moraliska budskapet av ett långt drivet rabattänkande kan bli att
rättsordningen är likgiltig inför den skada som åsamkas brottsoffret.93

Han anför vidare att den som skall lagstifta idag om straffmätning vid
flerfaldig brottslighet måste utgå från två premisser: livet-är-kort-premissen
och spagettistraffpremissen. Av det förstnämnda följer att ett absolut
straffmaxima bör finnas, vilket det också gör i de flesta strafflagstiftningar.
Spagettistraffpremissen innebär att det i praktiken är omöjligt att bestraffa
exempelvis våldtäkt med att piska någon med lite kokt spagetti. Teoretiskt
sett kan man tänka sig att möta brott med klander i rituell form men i det
verkliga livet krävs någon form av lidande som straff och detta måste
återspegla brottets svårhet.94

Det svåra, framhåller Jareborg, är att förklara varför straffkurvan kan
tillåtas plana ut, varför ytterligare brottslighet inte påverkar straffet ovanför
en viss nivå. Han tror inte saken kan förklaras utifrån ett
proportionalitetsperspektiv, såvida man inte (mot bättre vetande) börjar tala
om gärningsmannaproportionalitet istället för gärningsproportionalitet. Det

                                                
90 U Berg m fl. Brottsbalken – en kommentar (Kap. 25-38), Supplement 8, juli 2002, s.
29:53.
91 P-O Träskman, Om återfall i brott, SvJT 1999 s. 206.
92 N Jareborg, Straffrättsideologiska fragment, 1992, s. 163.
93 N Jareborg, Straffmätning vid flerfaldig brottslighet, SvJT 1999, s. 276.
94 N Jareborg, Straffmätning vid flerfaldig brottslighet, SvJT 1999, s. 277.
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får emellertid inte glömmas att proportionalitetsprincipen inte är mer än en
princip och som sådan kan den få stryka på foten för andra principer. I detta
läge hävdar Jareborg att principen om humanitet i straffrättsskipningen bör
ges företräde.95

                                                
95 N Jareborg, Straffmätning vid flerfaldig brottslighet, SvJT 1999, s. 279.
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3.3 Praxis

Vid redogörelsen i detta avsnitt har jag valt att begränsa mig till rättsfall som
kommit efter 1988 då den nuvarande lagstiftningen kom till. Emellertid är
det angeläget att understryka att lagstiftningen i stora delar var en
kodifiering av vad som allmänt ansågs vara gällande rätt.96

Fallen som har valts till denna framställning är de som nämnts mest
frekvent i den analyserade doktrinen. Fallen är ingalunda heltäckande
uppräknade utan har valts ut som praktiska exempel på hur HD har resonerat
vid vissa givna premisser.

Viktigt att påpeka är att jag inte tar upp de skadestånd som blivit
utdömt i de olika fallen. Detta med anledning av dess irrelevans för
framställningen. 

3.3.1 Misshandel

NJA 1990 s 84
I
Den vid brottet 20-årige A tillfogade B smärta, sår och blodvite genom att
tilldela honom två knytnävsslag mot huvudet, varav ett i ansiktet.

TR:n dömde A för misshandel till villkorlig dom och 100 dagsböter á
65 kr. HovR:n ändrade TR:ns domslut till 1 månads fängelse.

HD anförde att även om misshandeln föranleddes av en diskussion
mellan A och B kan inte A anses ha blivit provocerad på ett sådant sätt att
det påverkar misshandelns straffvärde. När det i övrigt gällde straffvärdet av
den förövade gärningen beaktades att även om våldet inte varit bagatellartat
kunde det dock inte ha ansetts vara av allvarligare beskaffenhet. De men B
åsamkades var förhållandevis kortvariga. Hänsyn togs även till A:s
personliga förhållanden och ålder. HD ändrade HovR:ns domslut till
villkorlig dom jämte dagsböter á 65 kr.
II
A misshandlade B genom att uppsåtligen tilldela honom 4-5 knytnävsslag
som förorsakade smärta, sår vid vänster ögonbryn och blåmärken i nacken.
Misshandeln var helt oprovocerad.

TR:n dömde A för misshandel till villkorlig dom och 100 dagsböter á
60 kr. Ett domslut som HovR:n sedermera fastställde.

HD ansåg liksom de andra instanserna att brottet inte kunde anses
ringa. Vidare sades att även om våldet uppenbarligen inte var bagatellartat
kan det dock inte ha ansetts vara av allvarligare beskaffenhet. De men som
B åsamkades var förhållandevis kortvariga. A var visserligen tidigare dömd
men såvitt känt ej för våldsbrott. Vad som vidare upplystes om A:s
personliga förhållanden fick HD att inta ståndpunkten att misshandeln vara
att anse som en engångsföreteelse. Likaså beaktades det faktum att A betalt
skadeståndet direkt efter TR:ns dom samt visat uppriktig ånger över det

                                                
96 Prop. 1987/88:120, s. 40.
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inträffade. Med hänsyn till misshandelns karaktär höjde dock HD HovR:ns
domslut till 120 dagsböter.

NJA 1990 s 521
A hade tilldelat sin flickväns syster B ett knytnävsslag på munnen som fällt
henne till golvet och orsakat tillfällig medvetslöshet. Våldet riktades mot en
kvinna och det framkom inga omständigheter som tydde på en provokation
från B:s sida. Våld mot huvudet av denna beskaffenhet medför alltid risk för
allvarligare skador. Mot bakgrund av detta kunde inte brottet vara att anse
som ringa.

TR:n dömde A för misshandel till fängelse i 1 månad vilket sedermera
fastställdes av HovR:n. 

 I enlighet med HovR:n ansåg HD att misshandeln inte vara att anse
som ringa. Det diskuterades därefter runt BrB 30 kap. 4 § och 29 kap. 5 §.
Några sådana omständigheter befanns inte föreligga. Förhållandena i fallet
var istället sådana att de ansågs tala med styrka för att påföljden borde
bestämmas till fängelse. HD fastställde därmed HovR:ns dom.

NJA 1991 s 438
I fallet hade den 18-årige A misshandlat B genom att utdela en så kallad
karatespark som träffade i ansiktet. Brottet föranledes av en diskussion som
blev handgriplig och båda personerna trillade i marken. A tilldelade sedan
sparken då B var på väg att resa sig. Misshandeln har medfört smärta och
blodvite samt en skadad tand. 

TR:n dömde A för misshandel enligt BrB 3 kap. 5 § till villkorlig dom
och 120 dagsböter om 80 kr, vilket HovR:n fastställde i sitt domslut.

HD anförde att A inte kunde anses ha blivit provocerad på ett sådant
sätt att det kunde minska misshandelns straffvärde. Vidare sades att en spark
sådan som den A utdelat är med hänsyn till risken för att den som träffas
skall åsamkas mycket allvarliga skador i viss mån jämförbar med en gärning
vid vilken använts ett tillhygge. Detta är ägnat till att höja straffvärdet. Trots
A:s tämligen låga ålder då han begick gärningen fick brottets art anses tala
för fängelse. Med hänvisning till BrB 29 kap. 7 § dömde därmed HD A till
14 dagars fängelse.

NJA 1999 s 269
A hade, på kvällen i en restaurang, kastat ett ölglas eller ölsejdel i ansiktet
på B. Denna händelse åsamkade B - förutom smärta – en ca 4 cm lång
sårskada över vänster ögonbryn, sårskada på underläppen och blånad vid
vänster öga.

TR:n dömde A för misshandel till villkorlig dom och 100 dagsböter á
30 kr. HovR:n ändrade detta till 3 månaders fängelse.

HD började med att konstatera att brottet fick med hänsyn till angivna
förhållanden anses vara relativt allvarligt. Vidare framhölls att
brottslighetens art talade för att fängelse skulle väljas som påföljd, trots att
A endast var 19 år då brottet begicks. HD fann dock att A skulle ådömas
villkorlig dom i förening med samhällstjänst i 60 timmar. Vidare påpekades
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att om fängelse ådömts hade strafftiden bestämts till 2 månader. Vid
övervägandena beaktades A:s ungdom.   

NJA 1999 s 286
Fallet berörde ringa misshandel. A hade tilldelat B (ett barn) ett slag med
öppen hand i ansiktet som medförde smärta samt rodnad vid vänstra ögats
ytterkant. Detta efter att B klättrat i ett träd och fört oväsen på A:s tomt sent
på kvällen. 

TR:n dömde A till 30 dagsböter á 125 kr. HovR:n fastställde TR:ns
domslut.

HD anförde att brottet fick anses förskylla 30 dagsböter men fråga
förelåg om dagsböternas belopp borde jämkas. A:s åtgärd att i den angivna
situationen ge B en örfil ansågs inte vara icke ursäktlig. Annat var emellertid
inte visat än att misshandeln fick anses vara av mycket lindrig art och det
fick anses oproportionerligt om A på grund av det inträffade skulle
förpliktigas utge drygt trettontusen i böter, vilket hade blivit resultatet om
vanliga principer för dagsbotsbestämmandet hade tillämpats i fallet. Därmed
saknades anledning att frångå domstolarnas bedömning i jämkningsfrågan.
HD fastställde HovR:ns domslut.  

NJA 2000 s 278
I fallet rörde det sig om A som på en krog tilldelat ett kraftigt slag i huvudet
på B medelst en flaska. Misshandeln medförde en livshotande skada med
medvetslöshet, blodvite, blödning i hjärnan, kraftig hjärnsvullnad och
hjärnkontusion (krosskada, förf. anm.) som följd. A var endast 19 år vid
brottstillfället och brottet skedde under prövotiden för en villkorlig dom
rörandes medhjälp till stöld. Instanserna hade även att bedöma en
misshandel av normalgraden och olovligt innehåll av ett farligt vapen.

TR:n dömde A för grov misshandel till 1 år och 2 månaders fängelse,
något som HovR:n ändrade till 3 månaders fängelse och skyddstillsyn.
HovR:n konstaterade att det avgörande för påföljdsvalet och straffmätningen
var den misshandel som utövats gentemot B.

HD fann inga försvårande eller förmildrande omständigheter enligt
BrB 29 kap. 2 och 3 §§ utan resonerade istället kring de omständigheter som
skall beaktas enligt 29 kap. 1 § 2st. HD ansåg att A:s slag hade förorsakat B
en omedelbart livshotande skada och bestående men i form av en
synnerligen allvarlig hjärnskada. Vidare ansågs att det hade varit fråga om
en särskilt hänsynslös och rå misshandel som visat att A varit helt likgiltig
inför de skador som han vållat. HD bedömde därför att gärningen i sig hade
ett straffvärde på 3 års fängelse. Det gicks inte vidare in på några
resonemang angående åldern förutom ett konstaterande att några hinder för
fängelse inte förelåg. Dock hade endast A överklagat domen och därav
fastställdes TR:ns dom. 

NJA 2000 s 612
I fallet behandlades straffmätning för grov misshandel av barn. A hade
misshandlat sin fyraåriga styvdotter B så att livshotande skada uppkommit
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då tolvfingertarmen slitits av och ett flertal blödningar uppkommit i de inre
organen.

TR:n ansåg det inte ställt utom varje rimligt tvivel att A tillfogat B
skadorna och ogillade därmed åtalet. HovR:n fann dock händelseförloppet
styrkt och dömde A för grov misshandel till 3 års fängelse.

HD ansåg att våldet som A utförde varit så kraftigt att A måste ha
insett att våldet inte bara skulle orsaka svår smärta utan också att det i vart
fall förelåg en betydande risk för synnerligen allvarliga skador. Det anfördes
vidare att även om utredningen inte gav stöd för att A haft för avsikt att
tillfoga B så svåra skador eller att A inte insett det akuta behovet av
läkarvård är det uppenbart att det våld som utövats varit så kraftigt och
skadorna blivit så allvarliga att omständigheterna framstår som starkt
försvårande vid bedömningen av straffvärdet.

HD resonerade vidare kring BrB 29 kap. 2 §, där det särskilt
påpekades att omständigheten att A utnyttjat B:s skyddslösa ställning eller
B:s särskilda svårighet att värja sig normalt borde tillmätas en betydande
vikt vid straffmätningen. Sammantaget fann HD att det förelåg försvårande
omständigheter i en sådan omfattning att det klart gick utöver vad som redan
var beaktat inom ramen för gradindelningen. Det resonerades kring den
statistik avseende grov misshandel som tidigare utdömts och fallet
jämfördes med tidigare fall rörandes liknande frågor. Av dessa bedömningar
kom HD fram till att HovR:ns dom skulle fastställas.

3.3.2 Stöld

RH 1993:28 (B 1345/92)
Fallet behandlade grov stöld. Den 19-årige A hade, på natten utanför ett
hotell där B och C suttit på en bänk, stulit B:s handväska som hon burit på
sig, genom att rycka den från henne och springa från platsen. Väskan med
innehåll var värt 350 kr.

TR:n dömde A jämlikt BrB 8 kap. 4 § och 29 kap. 7 § för grov stöld
till fängelse en månad.

HovR:n diskuterade A:s låga ålder och de regler som fastslås i BrB 30
kap. 5 §.  Dels fann HovR:n att det aktuella brottets straffvärde inte var så
betydande att det utgjorde skäl för fängelse och dels att arten av den
brottslighet som A gjort sig skyldig till inte var sådan att den utgjorde en
presumtion för fängelse. Därav ändrade HovR:n tingsrättens domslut till
villkorlig dom och 60 dagsböter.

NJA 1994 s 699
Fallet behandlar gränsdragningen mellan snatteri och stöld. A erkände att
hon stulit kläder för 921 kr, därefter övergick diskussionerna till att utreda
huruvida värdegränsen för snatteri borde höjas eller inte.

TR:n dömde för snatteri till villkorlig dom och 120 dagsböter á 110 kr.
Ett domslut som HovR:n fastställde.

HD anförde att det ligger i sakens natur att främst vid butikstillgrepp,
då omständigheterna ofta är likartade, värdet av det tillgripna i stor
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utsträckning måste få utslagsgivande betydelse. Vid den typen av brott är det
därför svårfrånkomligt att en viss värdegräns i praxis får bilda utgångspunkt
för bedömningen, när omständigheterna i övrigt inte kan betecknas som vare
sig förmildrande eller försvårande. Det framhölls att den ifrågavarande
gränsen tills vidare får anses gå vid ett värde av omkring 800 kr.

HD dömde A för stöld till villkorlig dom jämte 60 dagsböter á 110 kr.

NJA 1995 s 561
A hade på en restaurang stulit 40 kr respektive 100 kr ur två stycken
handväskor, vilka lämnats obevakade av sina ägare. A var tidigare ostraffad
och händelsen hade orsakat allvarliga konsekvenser i hans yrkesutbildning
(därav bortföll böter).

TR:n dömde A för stöld till villkorlig dom, ett domslut som HovR:n
fastställde.

HD beaktade att det var fråga om dels ett utnyttjande av den inte
ovanliga situationen att handväskor lämnas utan direkt tillsyn under dansen,
dels ett inte obetydligt integritetsintrång för väskägaren. Därav bör en sådan
gärning i regel rubriceras som stöld oavsett om gärningsmannen endast
kommer över en mindre summa pengar.

HD fastställde således HovR:ns domslut.

NJA 1996 s 195
Fallet berörde fråga om särskilda skäl förelegat för jämkning av
dagsbotsbelopp. A hade vid åtta tillfällen samma dag stulit varor ur olika
butiker till ett sammanlagt värde av minst 928 kr (Åklagaren yrkade värde
av 1770 kr, frågan utreddes inte närmare i fallet).

TR:n dömde A enligt BrB 8 kap. 1 § för stöld till 70 dagsböter á 15 kr.
Ett domslut som HovR:n fastställde.

HD anförde att det är endast när särskilda skäl föreligger som
minimibeloppet för dagsboten kan jämkas. Några mer generella undantag
för exempelvis grundskoleelever eller andra skolungdomar bör därför ej
göras, utan en individuell prövning med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet skall äga rum. Ett exempel där jämkning av minimibeloppet
kan tänkas är när antalet dagsböter på grund av brottets straffvärde blivit
särskilt högt och straffet av den anledningen skulle komma att drabba alltför
hårt. Ett annat jämkningsfall kan vara när någon lever under särskilt svåra
sociala förhållanden och straffet därför skulle bli osedvanligt betungande. I
detta fallet ansåg inte HD att det framkommit några omständigheter i övrigt
som utgjorde särskilda skäl för att jämka dagsbotsbeloppet.

HD ändrade HovR:ns domslut till 70 dagsböter á 30 kr.  

RH 1997:126 (B 2412/97)
I fallet hade A brutit sig in på ögonmottagningen på Nyköpings lasarett där
han olovligen med tillägnelseuppsåt tagit narkotikaklassad medicin, sprutor
och annan utrustning. Dessutom brukade A en del av narkotikan på plats.

TR:n dömde A för grov stöld enligt BrB 8 kap. 4 § samt avseende
andra åtalspunkter, för olovligt brukande och stöld till fängelse i sju
månader.
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HovR:n fastställde TR:ns dom och anförde: ”Stölden har skett efter inbrott i
ett sjukhus i syfte att stjäla narkotika… Att tillgreppet inte blivit mer
omfattande har berott på tillfälligheter och gärningen måste typiskt sett
anses farlig då sjukhus och andra vårdinrättningar genom denna typ av
stölder riskerar att bli blottställda på preparat och utrustning – såsom sprutor
– som kan behövas i vården.” På grund av det anförda fann HovR:n att
gärningen var att bedömda som grov stöld.

NJA 2001 s 225
Fallet berör grov stöld utfört av fem personer i samförstånd, genom inbrott i
bostad. Den specifika fråga som togs upp av HD var bestämmande av
påföljd för 18-årige A som återfallit i brott. A hade tidigare blivit dömd tre
gånger, den äldsta av dessa domar var vid TR:ns domslut tretton månader
gammal, den yngsta var 8 månader. Ingen av dessa var dock för något
tillgreppsbrott.

Tingsrätten dömde A för grov stöld till sluten ungdomsvård i två
månader. HovR:n ändrade detta domslut till fyra månaders sluten
ungdomsvård. 

HD resonerade kring BrB 30 kap. 4 § 2 st. och 5 §. Vid beaktande av
återfallet ansåg HD att den tidigare brottsligheten inte haft en sådan
omfattning och frekvens att den kan anses utgöra synnerliga skäl för att
döma till fängelse. Av betydelse för bedömningen var även att det inte var
fråga om återfall i likartad brottslighet och att en förhållandevis lång tid
förflutit mellan det senaste av de tidigare brotten och det nu aktuella.

Det sades vidare att det aktuella brottet, inte när det gäller vare sig
straffvärde eller art, ligger ens i närheten av vad som självständigt skulle
kunna utgöra tillräckliga skäl för att döma till fängelse för brott som begåtts
före 18 års ålder.

HD förlängde A:s tidigare utdömda skyddstillsyn med 1 år och
föreskrev att han skulle deltaga i ett projekt anordnat av
kriminalvårdsmyndigheten.

3.3.3 Sterzels Påföljdspraxis

Här finner jag det även vara relevant att kort beröra boken ”Studier rörande
påföljdspraxis m.m.” av författaren Georg Sterzel. Denna bok används idag i
stor utsträckning som underlag vid domstolars straffmätning och
bestämmande av påföljd. Sterzel nämner i sitt förord att boken skall
användas med försiktighet men att de lämnade riktlinjerna bör kunna tjäna
till viss ledning vid dömandet och förhoppningsvis främja en någorlunda
enhetlig rättspraxis.97   

En del författare har gått emot dylika sammanställningar med
anledning av att sådana översikter riskerar att göra den straffvärdemässiga
analysen ytlig och begränsad till vissa faktorer. Kritikerna anser att det finns
en fara att man får en sorts schabloniseringseffekt på så sätt att det bortses
från de speciella omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Vidare
                                                
97 Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis m.m., 1998, s. V.
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anses att tabeller och uppställningar bara ger resultaten men ingen
motivering vilket innebär att det är svårt att kontrollera om resultaten bygger
på rimliga resonemang.98

3.4 Syntes  

Sveriges lagregler synes enligt mig vara en bra reglering. Bestämmelserna är
tämligen detaljerade vilket tydliggör förutsebarheten vid straffmätningen
och främjar enhetligheten i praxis. Det finns dock även ett relativt stort
utrymme för domstolarna som de kan utnyttja vid sina bedömningar vilket i
sin tur innebär att reglerna är applicerbara på i princip alla situationer som
uppkommer. 

Den svenska doktrinen är relativt omfattande och de flesta aspekter
inom ämnet straffmätning finns behandlade någonstans. Detta är en mycket
stor styrka hos den svenska rättsvetenskapen som har gjort ett gediget
arbete.

HD ser mycket på omständigheterna i det enskilda fallet och den
allmänna skötsamheten hos den tilltalade vid straffmätningen. Detta är
visserligen bra genom att den tilltalade inte får ett för honom sett, för
ingripande straff. Detta kan dock även vara negativt då en beräknande
person eventuellt hade kunnat undkomma ett straff som denne egentligen
förtjänar. Ett visst utrymme för error uppkommer således i straffmätningen.
Detta förhållande kan eventuellt motiveras genom hänvisning till att
domstolarna vid tvivelsmål hellre skall fria än fälla.

Förvånande är att domstolarna inte resonerar mer kring
straffmätningen utan emellanåt enbart konstaterar straffet istället för att
diskutera mer omkring det. Här tror jag att det som Asp och von Hirsch
nämner kan ha viss betydelse. Förmodligen förekommer relativt mycket
förenkling i domstolarna, mestadels med anledning av tidsbrist men
säkerligen också i viss omfattning på grund av bekvämlighet.

Då kan det ifrågasättas hur bedömningarna kommer att se ut i
framtiden då det förmodligen (om nuvarande utveckling håller i sig) blir en
ökande arbetsbörda för domstolarna. Om inte domstolarna får mer likvida
medel för att öka sin organisation så kommer troligtvis en viss förenkling
ytterligare att ske vid straffmätningen, då det enbart är processen som kan
påverkas. I sin tur innebär en förenkling att det blir mindre argumentering
kring omständigheterna i de enskilda fallen, vilket kan urholka
rättsäkerheten. 

                                                
98 P Asp och A von Hirsch, Straffvärde, SvJT 1999, s. 176 fotnot nr 60.
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4 Danmark

4.1  Gällande rätt

Många av Danmarks nuvarande regler om straffmätning har sin grund i den
straffelov som fastslogs redan år 1866. Förvisso har det skett en hel del
modifikationer av reglerna sedan dess men mycket av kärnan i dem finns
ändock kvar. De flesta av reglerna som rör straffmätning finns i
straffelovens 10 kapitel: Straffens fastsættelse.99

Danmarks systematik i straffeloven kräver en kort kommentar. Det
används varierande straffskalor (rammer) för samma gärningstyp. En
förbrytelses hovedramme eller normalramme är den straffskala som
framträder som lagens utgångspunkt och är tänkt att användas vid alla
sedvanliga tillfällen. Ofta finns även siderammer som kan ange antingen
skärpande eller förmildrande omständigheter vid brottstypen.100

Förra året avgav straffelovrådet ett betänkande som föreslog ett antal
stora ändringar i den nuvarande danska lagstiftningen.101 Arbetet med
lagändringarna pågår och ett förslag till nya regler kan troligen väntas
komma under detta eller nästkommande år. 

4.1.1 10 kap. Straffeloven

I 80 § strafL. finns en icke uttömmande uppräkning över hänsyn som skall
tas i beaktning vid straffmätningen inom en lagregels strafframar.102 De
hänsyn som nämns i paragrafen är lagöverträdelsens grovhet och
omständigheter kring gärningsmannen, såsom hans allmänna personliga och
sociala förhållanden, hans förhållanden före och efter gärningen och hans
bevekelsegrunder till denna. 

Av paragrafen kan för det första utläsas att en proportionalitetsprincip
råder mellan brottets grovhet och det straff som skall utdömas. Konkret sett
kan det emellertid inte utläsas hur lagöverträdelsens grovhet skall bestämma
valet av straffstorlek innanför strafframen. Allmänt kan sägas att en grov
handling som utgångspunkt skall medföra ett strängare straff än en mindre
grov handling. Det blir dock domstolens sak att avgöra vilken punkt på
skalan som skall utgöra straffmätningens utgångspunkt, och vilka avvikelser
som görs ifrån denna med hänsyn till brottets grovhet. 

Viktigt att poängtera är att 80 § troligen skall läsas så att de personliga
förhållandena kan ha lika stor vikt i bedömningen som brottets grovhet.
Problem kan dock uppkomma om dessa hänsyn påverkar bedömningen från
                                                
99 Lagtexten är bifogad i bilaga 5.
100 Betænkning nr. 1099, Straffelovrådets betænkning om strafferammer og
prøveløsdladelse, København 1987, s. 64.
101 Betænkning nr. 1424, Straffelovrådets betænkning om straffastsættelse og strafferammer
I-III, København 2002.
102 Betænkning nr. 1424/2002, s. 251.
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motstående sidor. Denna avvägning av kolliderande hänsyn får göras av
rätten som bland annat kan lägga vikt på om generalpreventiva hänsyn tål en
av individuella förhållanden indicerad mildhet i straffmätningen.103

Andra stycket i paragrafen fastslår att då det finns flera gärningsmän
vid ett brott skall detta vara att anse som en försvårande omständighet.

Den 81 § reglerar frågan om återfall (gentagelse ~ recidiv). Den
stadgar att det är en förutsättning för användningen av bestämmelser om
förhöjt straff eller andra rättsföljder vid återfall (vilket ofta förekommer i de
siderammer som nämndes ovan i 4.1) att gärningsmannen tidigare är funnen
skyldig till en likartad gärning. Denna första gärning skall vara begången
efter det att gärningsmannen fyllt 18 år. 

Viktigt att notera är regeln i 3 st. genom vilken återfallsverkningen
upphör om det har förflutit fem år sedan straffet för den tidigare gärningen
verkställdes, eftergavs eller bortföll.

Straffelovrådet har ansett att man bör vara mycket restriktiv med att
anföra återfall som en straffhöjande omständighet. Vidare har det framförts
kritik mot systemet med sidostrafframar och istället ansågs det vara bättre
att vid fastsättande av straffmaxima för de enskilda brotten se på återfall
som en omständighet som kan tala för straff över normalnivån.104 

Enligt 83 § kan straffen förhöjas till det dubbla vid vissa tillfällen då
en person som utstår straff begår ett av de brott som uppräknas i paragrafen.
Brottet skall ha riktats mot medfångar, personer med anknytning till
anstalten eller anstaltens ägodelar.105  

I den 84 § erhålls en uppräkning över olika omständigheter som verkar
i förmildrande riktning vid straffmätningen. Möjlighet till straffnedsättelse
har störst betydelse på de områden där strafframen inte innefattar böter.

Reglerna om straffnedsättelse har också betydelse genom att de
kompletterar 80 § som en vägledning om de förhållanden som kan medföra
en mildare straffmätning innanför den aktuella strafframen. När en
omständighet föreligger som kan medföra straffnedsättelse påverkar den
även valet av påföljd.106 

Att uppmärksamma är punkt nr 2 som ger möjlighet för
straffnedsättning om gärningsmannen vid brottstillfället är under 18 år och
användning av lagens fulla straff får anses onödigt eller skadligt. Straffet för
en sådan person får inte överstiga 8 års fängelse.

En annan punkt som jag finner vara intressant att kommentera är nr 9
som stadgar att straffet kan sättas ned om gärningsmannen har angivit sig
själv och avlagt ett fullständigt erkännande. Ett angivande kan även omfatta
brott begångna av tredjeman, medgärningsmän eller medverkande.
Angivandet kan bestå av att den tilltalade vittnar mot personen ifråga men
det kan även innebära belysande av reella bevis.107

                                                
103 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1099/1987, s. 67 f.
104 Betænkning nr. 1099/1987, s. 95.
105 Betænkning nr. 1424/2002, s. 192.
106 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1099/1987, s. 68.
107 Betænkning nr. 1424/2002, s. 338.
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Andra stycket i paragrafen stadgar att straffet kan bortfalla om det föreligger
övriga förmildrande omständigheter och något av förhållandena i punkterna
1-6 är förhanden.

Den 85 § föreskriver ytterligare straffnedsättningsgrunder. Ett straff
kan nedsättas när ett brott är begånget under inflytelse av stark sinnesrörelse
(sindsbevægelse) eller när det föreligger andra särskilda upplysningar om
gärningsmannens sinnestillstånd eller omständigheterna vid gärningen, och
de nämnda förhållandena talar för ett mildare straff än vad som annars finner
användning. Under särskilt förmildrande omständigheter kan straffet
bortfalla.

 Med stöd av den 86 § förkortas ett ådömt fängelsestraff då den
tilltalade tidigare har suttit i förvaring. Ävenså kan ett bötesstraff skrivas ner
om så har skett.

I den 87 § stadgas att när någon enligt den 79 § frånkänns de där
behandlade rättigheterna, kan straffet nedsättas och vid särskilda
omständigheter bortfalla. Det som berörs är rätten att utöva verksamhet som
kräver särskild offentlig auktorisation eller godkännande. 

Den 88 § berör samtidig dom av flera brott (sammenstød) dvs. när
flera brott föreligger i samma process. Vid sådana tillfällen skall det
fastsättas ett särskilt straff innanför den föreskrivna strafframen eller då flera
strafframar kommer i beaktning, den strängaste av dessa. Under särskilt
skärpande omständigheter kan straffen överstiga den högsta av brottens
föreskrivna straff upp till det halva. Ett maximum på 2 års fängelse höjs
således under särskilt skärpande omständigheter till 3 år, ett maximum på 6
år till 9 år.108

Dessa allmänna bestämmelser suppleras på några områden av
speciella bestämmelser där förhöjda straffmaxima tar hänsyn till att det
begåtts flera brott. Som exempel kan nämnas då stöld har skett vid ett större
antal tillfällen och vid storskalig narkotikaförsäljning.109 

I den 89 § regleras tilläggsstraff. Sådant skall ådömas då någon som
tidigare blivit dömd befinns skyldig för ett brott som är begånget innan
domen om en samtidig behandling av brotten hade orsakat ett högre straff.
Detta kan anses vara en förlängning av den 88 § som således utsträcks till att
gälla även i olika mål under givna förutsättningar.

Enligt 89 a § kan ett tidigare utdömt men ej fullbordat straff upphävas
vid en ny dom. Den nya domen måste avse någon av de förvaringssätt som
erhålls i 68-70 §§ och 74 a §.

Slutligen föreskrivs i 91 § att för den som inte fyllt 21 år kan
bötesstraff användas även om detta straff inte är stadgat för brottet.

4.1.2 Straffelovrådets förslag

Straffelovrådet har i sitt betänkande lagt fram ett förslag till en revision av
bestämmelserna i det tionde kapitlet. Detta främst med anledning av en
önskvärdhet om större likformighet och förutsebarhet i straffmätningen.
                                                
108 Betænkning nr. 1099/1987, s. 96.
109 Betænkning nr. 1099/1987, s. 96.
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Vidare ansågs att ett lagstadgande av allmänna regler för straffmätningen
kan bidra till större belysning av straffutmätningen i de enskilda domarna.110

I bilaga 6 bifogas de regler som straffelovrådet åsyftade skulle
bli den nya lydelsen av 80-84 §§. Genom dessa så upphävs även 83-85, 87
och 91 §§. Reglerna baseras i stor utsträckning på de svenska reglerna i BrB
29 kap. men även det nya finska förslaget till revidering av lagstiftningen
om straffrättens allmänna läror (RP 44/2002 rd) har tagits i beaktande.111

4.1.3 Vold

Reglerna om våld av misshandelstyp erhålls i straffelovens 244-248 §§.112

Reglerna förändrades i slutet på 1980-talet som ett led i en förenkling
av deras utformning och ett ökande av deras straffvärden. Justitieministeriet
ansåg det inte vara tillfredställande att det i allmänhet enbart var en
strafflängd på en månad som skilde de grova fallen från de mindre grova.
Vidare ansågs att en större nyansering borde ske i det att straffen för de
grova brotten skärptes så att det blev en större proportionalitet i det inbördes
förhållandet mellan de olika våldsbrotten.113

Enligt den 244 § straffas den som utövar våld mot eller på annat sätt
angriper annans kropp med böter eller fängelse upp till 3 år. Denna paragraf
är huvudbestämmelsen om straffbart våld och omfattar alla tillfällen av
avsiktligt våld där inte de andra bestämmelserna är tillämpbara.

Som exempel på föreskriftens användningsområde kan nämnas slag,
härunder både örfilar och knytnävsslag och kast med föremål. Även
”krokben” (benspænd), polisgrepp och bett faller härunder. Uttrycket ”på
anden måde angriber en andens legem” omfattar kroppsangrepp som består
av framkallande av medvetslöshet, illamående och liknande som ligger på
gränsen av eller utanför den språkliga förståelsen av uttrycket utöva våld.114

I 245 § erhålls den skärpande sidostrafframen för våld. Den som
utövar ett kroppsangrepp av särskilt rå, brutal eller farlig karaktär eller gör
sig skyldig till ”mishandling” straffas med fängelse i upp till 6 år. Här krävs
en kort förklaring av det danska uttrycket mishandling. Detta har i juridisk
danska betydelsen grovt eller långvarigt våld utövat mot djur eller
människor.115

Kroppsangrepp av särskilt rå, brutal eller farlig karaktär omfattar bland
annat våldshandlingar begångna med vapen, exempelvis gevär, pistoler,
yxor och knivar samt kast med dylika som kan orsaka offret inte oväsentlig
skada. Slag med redskap typ flaskor, käppar och kedjor omfattas också efter
omständigheterna av bestämmelsen. Dock kan även våld som inte är utövat

                                                
110 Betænkning nr. 1424/2002, s. 288.
111 Betænkning nr. 1424/2002, s. 289 f.
112 Lagtext bifogas i bilaga 7.
113 Forslag til Lov om ændring av borgerlig straffelov (vold og børnepornografi), Nr LSF
110 den 17 november 1988, kapitel 3.4.2.
114 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1424/2002, s. 762 f.
115 Niels Krogh-Hansen, Juridisk sprogbrug – i strafferetten og strafferetsplejen, København
1992, s. 77.
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med hjälpmedel falla härunder exempelvis vid handkantslag mot halsen,
strypgrepp och spark i ansiktet.  

När bestämmelsens rekvisit är uppfyllda kan bestämmelsen användas
som grund för ett straff som ligger under maximum i 244 § men i allmänhet
över den vanligt använda straffnivån för våldsbrott av ordinär typ.116

I andra stycket nämns att även om situationen faller utanför första
stycket så kan den som orsakar skada på kropp eller hälsa straffas med
fängelse i upp till 6 år. Denna bestämmelse omfattar inte bara det fysiska
utan även det psykiska hälsotillståndet.117

Den 246 § stadgar att om ett kroppsangrepp varit omfattat av den 245
§ och är av så grov beskaffenhet eller haft så allvarliga skador eller död till
följd att där föreligger särskilt skärpande omständigheter kan straffen stiga
till 10 års fängelse. Denna bestämmelse har tillämpning på de grövsta
formerna av våld. Brottets följd som medför närvaron av särskilt skärpande
omständigheter omfattar såväl uppsåtligt som oaktsamt orsakande av mycket
allvarlig kroppsskada, vilken skall vara en bestående invalidisering.118

Den 247 § innehåller bestämmelser som gör det möjligt att höja
straffen med upptill 50 % vid återfall och vid tillfällen då våldet utövas mot
någon som är särskilt utsatt för våld på grund av karaktären av dennes
arbete.

Bestämmelsen är tillämpbar även om de tidigare domarna har medfört
frihetsstraff eller ej och användningen sker med de begränsningar som följer
av den 81 §. Den tidigare domen skall ha gällt avsiktligt våld eller ett brott
som är förbundet med sådant.119

Enligt § 248 kan straff under särskilt förmildrande omständigheter
bortfalla då kroppsangreppet har skett under slagsmål eller när den angripne
har utövat vedergällning mot angriparen. Första ledet kan användas oavsett
vem det var som inledde handgripligheterna och vem som har skuld till dem.

Andra ledet siktar på vedergällningshandlingar. Bestämmelsens
tillämpning är inte villkorat av en förhandenvaro av ett snävt tidsmässigt
sammanhang med den angivna handlingen.120

4.1.4 Tyveri

Kapitel 28 i straffeloven börjar med en uppräkning av de olika brotten som
begås för att skaffa sig själv eller annan person olovlig vinning
(berigelseførbrydelserna). Därefter erhålls några allmänna
straffmätningsregler som berör just dessa brott.121

Stöldbrottet behandlas i § 276. För stöld dömes den som utan
besittarens samtycke tar en främmande lös sak för att skaffa sig själv eller
annan oberättigad vinst vid tillägnelsen. Vidare likställs i bestämmelsen lös

                                                
116 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1424/2002, s. 763.
117 Betænkning nr. 1424/2002, s. 764.
118 Betænkning nr. 1424/2002, s. 764.
119 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1424/2002, s. 764.
120 Detta och föregående stycke baseras på Betænkning nr. 1424/2002, s. 765.
121 Lagtext bifogas i bilaga 8.
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sak med en energimängd som är framställd, förvarad eller tagen i bruk för
alstring av ljus, värme, kraft eller rörelse eller i annat ekonomiskt syfte
(øjemed).

I den 285 § finns normalstrafframen för de olovliga vinningsbrotten.
De i § 276 nämnda brotten straffas med fängelse upp till 1 år och 6 månader.

Vidare erhålls i § 286 sidostrafframen för de särskilt grova brotten.
Vid dessa kan straffet öka till 4 års fängelse. Paragrafen är tillämpbar om en
stöld är av särskilt grov beskaffenhet, såsom på grund av det sätt som det är
utfört, att det är utfört av flera i förening, att vapen eller annat farligt redskap
eller medel medtagits, att det stulna haft ett betydande värde eller med
anledning av de förhållanden som förelåg såväl som när ett större antal
stölder är begångna. 

Denna förhöjda straffram används i huvudsak vid professionella
kassaskåpsstölder och när stölden sker mot ett särskilt värdefullt objekt
exempelvis guldsmedsaffärer. Även då stölder har en systematisk och
professionell karaktär finner regeln användning.122

Den 287 § innehåller strafframen för de mildare formerna av
stöldbrottet. Är brottet som nämns i § 276 av mindre straffvärdighet på
grund av de omständigheter som brottet är begånget under, de stulna
föremålen, förmögenhetens ringa betydelse eller med anledning av andra
grunder, är straffet böter. Under i övrigt förmildrande omständigheter kan
straffet bortfalla.

Bestämmelsen inriktar sig mot enklare stölder exempelvis stölder utan
inbrott och stölder med särskilda frestelsemoment, såsom butiksstöld.
Beloppsgränsen är för närvarande 6000 DKR.123 

I andra stycket stadgas att försök på brott som nämns i första stycket är
straffbart.  

Som framgår av ovan anvisar inte bestämmelserna en särskilt skarp
avgränsning mellan de olika strafframarna. Det är istället upp till
domstolarna att bestämma gränserna mellan 285 § och 287 § respektive 285
§ och 286 §. Härmed kan gränserna löpande anpassas till den rådande
rättsuppfattningen.124   

                                                
122 Betænkning nr. 1424/2002, s. 887.
123 Betænkning nr. 1424/2002, s. 887.
124 Betænkning nr. 1424/2002, s. 887.
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4.2 Doktrin

4.2.1 Allmänna synpunkter

För att kunna förstå de danska bestämmelserna är det viktigt att mer precist
definiera de begrepp som används. Den bredaste beteckningen för
domstolens konkreta val innanför lagens ramar är sanktionsval
(sanktionsvalg, sanktionsfastsættelse). Härunder innefattas nämligen:
a) valet mellan ovillkorligt frihetsstraff, villkorlig dom, böter och
säråtgärder,
b) valet av sanktionstyp inom de under a) nämnda möjligheterna,
c) valet av straffstorlek och
d) valet av tilläggssanktioner, exempelvis konfiskation och rättighetsförlust.

Ordet straffutmätning (strafudmåling) används ibland i samma vida
betydelse. Detta är dock inte korrekt. Under straffutmätning omfattas enbart
valet av straffart och den kvantitativa bestämningen av straffet.
Förutsättningarna för användning av säråtgärder och tilläggssanktioner är
mera speciella och kan inte omfattas i samma kontext. Ordet
straffastställning (straffastsættelse) kan användas liktydigt med ordet
straffutmätning.125 

Då 80 § strafL. är själva portalparagrafen är det angeläget att vidare
dryfta denna. Viktigt att klargöra är att bestämmelsen inte är uttömmande
utan enbart vägledande.126 Exempelvis kan gärningsmannens ålder och kön
även vara av betydelse.127

Lagöverträdelsens grovhet är i praxis otvivelaktigt den viktigaste
utmätningsfaktorn. Grovheten uttrycker ett värde som straffen kan sättas i
förhållande till och ger därmed utgångspunkt för en proportionalitet mellan
brottet och straffet, vilket motverkar överdrivna straff och bidrar till jämnhet
i straffvalet och straffutmätningen.128  

Bland de objektiva grovhetsfaktorerna kan många uttryckas i
kvantitativa variationer. Detta gäller inte mellan de olika brotten utan
snarare inom de enskilda gärningstyperna. Som exempel kan nämnas
skadans omfattning, värdet av det tillgripna eller antalet kränkta offer. En
grovhetsbedömning kan förvisso även ske vid icke-kvantitativa
omständigheter, exempelvis offrets utsatthet eller de använda
hjälpmedlena.129

Även uppgifter om gärningsmannens person har betydelse vid
straffutmätningen. Bestämmelsen ger plats för hänsynstaganden både till
mycket enskilda förhållanden och till faktorer som kännetecknar större
grupper av lagöverträdare, exempelvis ung ålder. De individuella
                                                
125 Detta och föregående stycke baseras på Knud Waaben, Strafferettens almindelige del II –
sanktionslæren, København 1999, s. 86 f.
126 K Waaben, Strafferettens almindelige del II – sanktionslæren, København 1999, s. 93.
127 Vagn Greve, Straffene, København 2002, s. 139.
128 Vagn Greve, Asbjørn Jensen och Gorm Toftegaard Nielsen, Kommenteret straffelov -
Almindelig del, København 2001, s. 373.
129 K Waaben, Strafferettens almindelige del II – sanktionslæren, København 1999, s. 96.
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förhållandena kan verka i både förmildrande och försvårande riktning.
Allmänt sett är det dock vanligare att det uppstår frågor om mildare
bedömning.130

Ett annat individuellt förhållande av stor betydelse är om det är tal om
en förstagångsförbrytare eller en recidivist. Detta gäller vid fastställelsen av
straffets längd men främst vid bedömningen av villkorligt/ovillkorligt straff.
Det förekommer att en nybörjare på den kriminella banan får en eller flera
chanser för att bättra sig. Däremot anser Greve att det är mycket besvärligare
att bedöma om fängelsestraffets längd skall vara längre för recidivister.131

Det bör även allmänt framhävas att frågor om individuella
förhållanden har en mer avgörande betydelse vid frågan om straffets
fullbordande än vid strafflängdens fastsättande. En mellanlösning är den
delvis villkorade domen där normal utmätningspraxis kan vidhållas
gentemot det samlade straffet. Det förhöjer utmätningens vägledande värde i
förhållande till medborgarna och domstolarna att inflytelsen av mycket
konkreta omständigheter hålls nere. Men principiellt är det lagens
ståndpunkt att det skall kunna förekomma reella variationer i utmätningen,
de bör då också såvitt möjligt vara uttryckligt begrundade.132   
 Jag anser det viktigt att vidare redogöra för reglerna om unga
lagöverträdare. Om en lagöverträdare under 18 år döms i rätten finns där
möjlighet för både straffnedsättning och straffbortfall. Ovillkorligt
frihetsstraff (dvs. fängelse förf. anm.) används mycket sällan för ungdomar i
åldern 15-17 år. Antalet har dock varit klart stigande de senaste fyra-fem
årtiondena. Något som troligtvis upphör något på grund av införandet år
2001 av særlig ungdomssanktion.133 Denna sanktion innebär att den dömde
skall genomgå en strukturerad och kontrollerad socialpedagogisk
behandling. Varaktigheten är två år och kan innefatta element av
inspärrning.134

I övrigt när en person under 18 år har blivit dömd till fängelse, skall
detta i möjligaste mån fullbordas vid en alternativ facilitet till fängelse. En
sådan placering kan ske i en av kriminalforsorgens pensioner eller på en
social døgninstitution.135    
 Av den 80 § och de andra bestämmelserna framgår en rad olika
omständigheter som skall eller kan tas i beaktning i det konkreta målet.
Däremot finns det ingen bestämmelse som beskriver hur de enskilda
faktorerna skall vägas mot varandra. Dansk rätt kan således vara ett uttryck
för den så kallade cafeteria-principen där domarna fritt kan välja vilken
logisk grund de vill följa i ett specifikt fall.136 

Den viktigaste ledtråden för reaktionsvalet och straffastställningen i
det enskilda tillfället finns i straffutmätningstraditionen. Genom rättspraxis,
främst från højesteret, utkristalliseras straffpositioner för olika typtillfällen.

                                                
130 K Waaben, Strafferettens almindelige del II – sanktionslæren, København 1999,  s. 97.
131 V Greve, Straffene, København 2002, s. 238.
132 K Waaben, Strafferettens almindelige del II – sanktionslæren, København 1999, s 97 f.
133 Vagn Greve och Jørn Vestergaard, Strafansvar, København 2002, s. 13 f.
134 V Greve och J Vestergaard, Strafansvar, København 2002, s. 20. 
135 V Greve och J Vestergaard, Strafansvar, København 2002, s. 14.
136 V Greve, Straffene, København 2002, s. 241.
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Från dessa sker sedan den individuella bedömningen. Likhetshänsyn är ett
väsentligt element vid dessa bedömningar. Ju mer likartade brotten blir
desto större blir tendensen till schematisering av straffastsättningen,
företrädesvis sker detta vid rattfylleri. Schematiseringstendenserna har dock
blivit kritiserade utifrån deras rättsliga grund.137  

Det kan också ifrågasättas om en ren bas i traditionen är tilltalande.
När det rör sig om ingrepp som är så allvarliga för den enskilde och
samhället som utdömande av straff anser vissa att det helt enkelt inte är
tillräckligt. Vidare ifrågasätts vilka argument och hänsyn som traditionen är
grundad i. Detta kan också vara nödvändigt för själva
straffutmätningstraditionen i sig. Om man inte klargör vilka argument som
traditionen grundas på är det också svårt att följa och tolka den, framförallt
då alla tolkningar är en tolkning enligt syftet.138 

Mot denna bakgrund kan det vara näraliggande att tänka sig en
omfattande juridisk litteratur om straffutmätning. En sådan finns dock ej, i
alla fall inte vad gäller straffutmätningen i allmänhet, däremot finns det en
del litteratur angående särskilda speciallagar.139

Huvudframställningen för straffutmätningen är fortfarande W. E. v
Eybens ålderstigna disputation Strafudmåling – lovens rammer og
dommerens udfylning. Efter denna är det inte taget någon djuplodande
analys över ämnet i Danmark (dock med undantag av det nya betänkandet
som kom i januari, förf. anm.). De viktigaste generella hjälpmedlena vid
straffutmätningen är istället domssamlingar och domsreferat ibland annat
”Ugeskrift for Retsvæsen” och ”Tidsskrift for Kriminalvidenskab”. Ävenså
har systematiska översikter viss betydelse.140   

Ett faktum som är klart betänkligt är den praktiska betydelsen av 83
och 84 §§. Tydligen så har dessa båda bestämmelser ingen större betydelse i
rättspraxis och beaktas inte i någon större mån. Anledningen till att inte 84 §
används i större utsträckning (84 § 1 st 2 p om ungdomar har dock
betydelse) är bland annat den breda vidd och de låga minima som enskilda
lagreglernas strafframar innehåller. Ävenså har tillgången till villkorlig dom
stor betydelse.141

Något klart uttalande angående var i strafframen själva bedömningen
skall göras har ej förekommit. Det får dock erinras att principen ”in dubio
mitius” även gäller i Danmark. Domstolarna bör således använda det
mildaste straffet som uppfyller den angivna bestämmelsens syfte.142 

4.2.2 Den danska diskussionen vold kontra berigelsebrott

I både utredningar, böcker och tidskrifter har det förts en diskussion
angående de diskrepanser som föreligger i straffmätningspraxis mellan våld
                                                
137 V Greve m fl. Kommenteret straffelov - Almindelig del, København 2001, s. 372.
138 Ulf Østergaard-Nielsen, Strafudmåling – tradition som juridisk disciplin, U.1988B.35. 
139 U Østergaard-Nielsen, Strafudmåling – tradition som juridisk disciplin, U.1988B.35.
140 V Greve, Straffene, København 2002, s. 232.
141 Om 83 §: V Greve, Straffene, København 2002, s. 236. Om 84 §: V Greve m fl.
Kommenteret straffelov - Almindelig del, København 2001, s. 379.
142 V Greve, Straffene, København 2002, s. 240.
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och ekonomiska brott. Diskussionen är inget nytt fenomen utan har pågått i
ett flertal år. Straffelovrådet har i ett flertal betänkanden försökt möta denna
kritik. Redan omkring år 1982 framfördes kritik mot straffutmätningen. Det
anfördes att domstolarna upprätthöll en för hög värdering av ekonomiska
intressen jämfört med hänsynen till människoskyddet.143   

Kritiken av straffmätningen har under åren troligen haft sin grund i
avgöranden där det både för våldsbrottet och för stöldbrottet utdömts
ovillkorligt fängelsestraff. Straffelovrådet har beskrivit några olikheter
mellan våld och stöld som det är viktigt att vara uppmärksam på vid dylika
jämförelser.

I våldsmål föreligger det oftast enbart ett brott i ett enskilt mål. Vid
stöld och annan ekonomiskt betingad brottslighet föreligger ofta flera olika
straffbara förhållanden i samma mål. Detta kan i en del tillfällen förklara
varför straffen i vissa stöldfall överstiger den nivå på ett par månaders
fängelse som är vanligt för våldsbrott.  

Härtill kommer också att det vid stöldfall är vanligare att ta hänsyn till
återfall än vid våldsbrott. Det är ofta förekommande att samma gärningsman
tidigare är dömd till icke-frihetsberövande påföljd och därför kan
återfallsdomen bli fängelse. Det är även så att straffutmätningen skärps i en
återfallsituation där brottet ifråga är begånget under prövotiden för ett
villkorligt straff eller vid en villkorlig frigivning.144

Straffelovrådet anslöt sig i det senaste betänkandet till dessa
synpunkter och framhävde vidare att det i många hänseenden är klargjort att
sanktionspraxis inte är mildare utan tvärtemot strängare mot våldsförbrytare
än mot stöldbrottslingar.145 I betänkandet gjordes en mycket omfattande
analys av fällande straffrättsliga domar från perioden år 1996-2000.146 Det
anfördes att de förbrytelser som oftast bemöttes med ovillkorliga
frihetsstraff dominerades nästan totalt av person- och allmänfarligabrott. De
förbrytelser som oftast möttes med bötesstraff eller andra icke-
frihetsberövande påföljder var nästan alla brott som riktats mot andras
värden (formueforbrydelser) eller eventuellt dokumentförfalskning.
Slutligen anfördes att vid en samlad värdering visade analysen en markant
skillnad i straffutmätningen på så sätt att person- och allmänfarliga brott
vanligtvis möttes med mycket strängare straff än brott som riktats mot
andras värden.147  

Befolkningens rättsuppfattning används ofta av politikerna som grund
för skärpning av straffnivåerna. En anledning till befolkningens krav på
hårdare straff kan vara att den generelle medborgaren förhåller sig till
verkligheten efter den bild som medierna målar upp. I medierna är det oftast
mer fokus på de grova brotten istället för exempelvis en ungdom på ett
diskotek som kommer i en handgriplig diskussion med en annan gäst.
Rahbæek anser dock att exemplena som nämns i betänkandet inte belyser

                                                
143 Betænkning nr. 1099/1987, s. 119. 
144 Detta och föregående stycken baseras på Betænkning nr. 1099/1987, s 121.
145 Betænkning nr. 1424/2002, s. 925.
146 Betænkning nr. 1424/2002, s. 117.
147 Betænkning nr. 1424/2002, s. 138.
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befolkningens syn på straffutmätningen vid de riktigt grova brotten.
Ytterligare forskning inom detta torde därför behövas.148 

En mindre undersökning som Greve nämner kan tjäna som intressant
exempel på den förda debatten. Det rörde sig om en rättsociologisk
undersökning där de tillfrågade fick svara på den direkta frågan om de ansåg
att straffen för våldsbrott skulle skärpas. Hela 91 % av de tillfrågade var av
denna åsikt. Därefter företeddes ett konkret fall som de ombands ta ställning
till. Vid denna fråga ville 75 % döma mildare än domstolen och endast 14 %
ville ha strängare straff.149

4.2.3 Kritik

Det existerande danska systemet betyder reellt att Folketinget överlåter
kompetensen att fastställa såväl det konkreta straffet som den generella
straffnivån till domstolarna. Det kan annars passa bäst med den allmänna
synen på parlamentet i en stat som Danmark att allmänna frågor av en så
ingripande karaktär sköts av just parlamentet och inte innanför
domstolssektorn. Parlamentet kan uppfylla sin principiella förpliktelse
antingen genom en konkretisering av de enskilda strafframarna eller genom
fastläggande av precisa och allmänna kriterier. Folketinget har inte gjort
något av dessa alternativ. Folketinget kan dock påverka genom att höja och
sänka straffnivåerna, vilket också sker fortlöpande.150  

Har då denna latitudförändring någon faktisk effekt på domstolarna?
Enligt von Eyben utnyttjas en ändring som tillåter en mildare
straffutmätning energiskt i praxis. Om de skärpande straffändringarna kan
det fastslås att de haft ringa framgång hos domstolarna när det enbart har
gällt att höja maximistraffen. Det har dock varit effektivt då höjning har
skett av minimistraffet. I gengäld löper man risken att binda domstolarna för
hårt så att domarna tvingas utmåla straff som de själva kritiserar.151

Den danska lagstiftaren (politikerna) har vid några tillfällen genom
punktinsatser ingripit genom att uppställa beslutsstyrande anvisningar för
praxis, något som generellt sett ligger innanför domstolarnas kompetens.
Som exempel kan nämnas de straffskalesänkningar för förmögenhetsbrott
som skedde år 1982 och de straffskalehöjningar för de vanligaste
våldsbrotten som skedde år 1994. Gemensamt för ingripandena är att
politikerna i dessa situationer har reagerat på grund av ett starkt politiskt
tryck att åtgärda situationen.152

Träskman och Kyvsgaard har undersökt effekten av dessa regleringar
och kommit fram till att ingen av lagändringarna i praktiken tycks ha
medfört precis de konsekvenser som avsågs. I samband med lagändringen
                                                
148 Hanne Rahbæk, Tanker om straf og opgør med myter, Lov & Ret, nr 2, April 2003, 13
årgang, s. 3 f.
149 V Greve, Straffene, København 2002, s. 249.
150 V Greve, Straffene, København 2002, s. 241. 
151 W. E. v. Eyben, Strafudmåling – lovens rammer og dommerens udfyldning, København
1950, s. 147 f.
152 Per-Ole Träskman och Britta Kyvsgaard, Vem eller vad styr straffrättspolitiken? Ur
Flores juris et legum festskrift till Nils Jareborg, s. 616 och 632.
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beträffande våldsbrott kunde en höjning av straffnivån observeras,
emellertid var denna höjning inte en omedelbar konsekvens av lagändringen
utan parallell med den. Det är möjligt att en del av de förändringar som
kunde observeras i samband med lagändringarna hade skett även utan den
nya regleringen. Detta tyder på att domstolarna är mer lyhörda för
samhällsförändringar som motiverar en viss ändring av
straffvärdebedömningarna, än vad som ofta påstås.153

                                                
153 P-O Träskman och B Kyvsgaard, Vem eller vad styr straffrättspolitiken? Ur Flores juris
et legum festskrift till Nils Jareborg, s. 634 f.
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4.3 Praxis

Jag finner det här vara relevant att kort kommentera Danmarks
domstolssystem. 

De ordinarie domstolarna är indelade i en trenivås hierarki: Byret,
Landsret och Højesteret. Dessa domstolar kan och skall avgöra saker av alla
olika karaktärer. I motsats till många andra länder finns det ingen särskild
förvaltningsdomstol. Det finns inte heller några speciella domstolar för
författningsrättsliga frågor eller straffrättsliga mål.

Innanför denna treinstansordning råder en tvåinstans princip, en sak
kan som utgångspunkt enbart prövas två gånger. Grundprinciperna i
domstolens arbetsform motsvarar annars i allmänhet ordningen i de övriga
nordiska länderna.154

För ett antal olika straffmål, där den tilltalade nekar till anklagelserna,
skall målet ha Landsretten som första instans. Detta gäller exempelvis i mål
där straff i mer än fyra år kan utdömas och i mål om politiska förbrytelser.
Det skall i dessa fall medverka en jury på tolv lekmannadommare, så kallade
nævninge (nämndemän).155 

En dom träffad av landsretten som andra instans kan enbart överklagas
till Højesteret om justitieministeriet godkänner detta vid en prövning. En
fällande dom från ett nævneting kan dock fritt överklagas. 

Højesteret kan inte efterpröva bevisen i ett straffmål vilket innebär att
de inte kan frikänna en tilltalad som är dömd skyldig i Landsretten.
Bakgrunden till denna begränsning är att frågan om den tilltalades skuld
skall föras i ett forum där lekmannadomare ingår. Däremot kan Højesteret
behandla ett överklagande som berör ett antal bestämda frågor av rättslig
karaktär. Som exempel kan nämnas att det finns möjlighet att pröva om
straffen för en förbrytelse är korrekt fastsatta. Vid sådana fall kan både
åklagaren och den tilltalade överklaga straffutmätningen till Højesteret.156 

Fallen som har valts till denna framställning har framtagits slumpartat
och avsikten är enbart att de skall tjäna som exempel på straffutmätningen i
Danmark. Framställningen är således inte heltäckande.

I vissa fall har påföljden hæfte ådömts, vilket tidigare var den mildaste
formen av frihetsstraff.157 Påföljden som sådan togs bort år 2000, istället
används fängelse i de fall hæfte tidigare brukades. 

                                                
154 Detta och föregående stycke baseras på Poul Gade, Domstolene og retsplejen i Danmark
– en kort introduktion till domstolenes organisation og arbejdsform, Institutet för offentlig
och internationell rätt Nr 104, 1995, s. 4.
155 P Gade, Domstolene og retsplejen i Danmark – en kort introduktion till domstolenes
organisation og arbejdsform, Institutet för offentlig och internationell rätt Nr 104, 1995, s.
18.
156 P Gade, Domstolene og retsplejen i Danmark – en kort introduktion till domstolenes
organisation og arbejdsform, Institutet för offentlig och internationell rätt Nr 104, 1995, s.
19.
157 N Krogh-Hansen, Juridisk sprogbrug – i strafferetten og strafferetsplejen, København
1991, s. 57.
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4.3.1 Vold

U.1978.761Ø
Den 29-årige A hade med öppen hand gett sin sambos fyraårige son B ett
flertal relativt hårda slag i huvudet varefter B slagit huvudet i väggen.
Därefter hade A hållit B:s huvud ner i wc-skålen och spolat vattnet i
cisternen ner över B:s huvud och överkropp, därpå hade A slagit B i
bakdelen med öppen hand utanför tyget. Våldet orsakade B en bula i
huvudet, två bitsår i munnen, blodutgjutningar i ansiktet, på rygg och bakdel
samt bristning av höger öras trumhinna.

Byretten dömde A enligt strafL. 244 § till 40 dagars fängelse och
konstaterade samtidigt att våldet hade haft en särskilt rå karaktär.

Landsretten höjde strafflängden till 60 dagars fängelse.

U.1991.111H
A och B, vilka båda var 18 år, tilldelade den 16-årige C knytnävsslag i
ansiktet efter ett krogbesök. Efter en ordväxling försökte C avlägsna sig men
blev förföljd av gärningsmännen. Våldet orsakade inte någon kroppsskada.

Byretten dömde de båda tilltalade till vardera 40 dagars fängelse enligt
strafL. 244 §. Detta med hänvisning till det ogrundade gatuvåldet. Hänsyn i
förmildrande riktning togs dock till A och B:s ålder och de ringa följder
våldet fått. Landsretten ändrade denna dom till 20 dagars frihetsstraff
(hæfte).

Højesteret framhöll nödvändigheten av att vid meningslöst gatuvåld
som det föreliggande, ovillkorligt fängelsestraff borde utdömas. Trots
hänsyn till de tilltalades ålder och goda personliga förhållanden samt den
ringa följden av misshandeln stadfästes byrettens dom. A och B dömdes
således till vardera 40 dagars fängelse.

U.1992.933/1
Den 19-årige A tilldelade B, som satt ner, en spark i ansiktet som orsakade
en ytlig hudavskrapning på ögonlocket. Lite senare hade A även gett C två
knytnävsslag mot ansiktet vilka orsakade C en 1 cm lång reva över vänster
öga. Det framgick vidare att A innan och omkring angreppen uttalat
rasistiska skymford gentemot B. Våldet mot C blev utövat efter det att denne
försökt avvärja angreppet mot B.

Vid byretten blev A dömd till 60 dagars fängelse enligt strafL. 244 §.
Landsretten skärpte straffet till 4 månaders fängelse. Detta med

anledning av att det var fråga om omotiverat våld i ett offentligt
transportmedel efter en rasistisk kränkning, även omständigheten att våldet
var meningslöst togs i beaktning. 

U.1993.684H
Den 18-årige A kastade ett ölglas i ansiktet på B utanför en restaurang.
Glaset splittrades och orsakade ett flertal skärsår i ansiktet.

Byretten konstaterade att brottet med hänsyn till våldets karaktär var
att hänföra till strafL. 245 § 1 st. Straffet fastsattes till 40 dagars fängelse
vilket dock gjordes villkorligt med två års prövotid. Detta med anledning av
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den tilltalades unga ålder. Landsretten ändrade byrettens dom till 30 dagars
ovillkorligt frihetsstraff.

Højesteret fann, oavsett den tilltalades ålder och goda personliga
förhållande, att det efter karaktären av det begångna våldet inte fanns grund
att göra straffet villkorligt, ej heller med villkor om samhällstjänst.
Højesteret dömde A till 30 dagars frihetsstraff och fastslog således
landsrettens dom.    
 
U.1998.1478V
Den 21-årige A och den 19-årige B hade efter ett gräl på gatan med C
tilldelat denne knytnävsslag i ansiktet varvid hans näsa knäcktes. 

Med anledning av den föregående ordväxlingen och de tilltalades unga
ålder och goda personliga förhållanden, ansåg byretten att straffen kunde
göras villkorliga med villkor om 50 timmars samhällstjänst vardera. Domen
baserades på strafL. 244 §.

Landsretten fastslog byrettens domslut. Dock tillades att om
förutsättningarna för de villkorliga domarna överskreds skulle straffet för
överträdaren utmätas till 40 dagars fängelse.

U.2001.1615Ø
Den 21-årige A gav under dans på ett diskotek B en så kallad dansk skalle.
B orsakades en bestående tandskada samt en reva över höger ögonbryn. A
var tidigare ostraffad.

Byretten dömde, med stöd av strafL 244 §, A till 30 dagars villkorat
fängelse under förutsättning att A skulle genomföra 80 timmars
samhällstjänst och att inget nytt brott blev begånget inom ett år från det
domen föll. 

Landsretten konstaterade med hänsyn till karaktären av det utövade
våldet att fängelsestraffet, trots den tilltalades goda förhållanden, inte kunde
omvandlas till samhällstjänst. Landsretten ändrade byrettens dom till 30
dagars fängelse.

U.2002.2322V
A hade i fängelsets motionslokal gett en medfånge B två knytnävsslag i
ansiktet, vilka orsakade svullnad och missfärgning kring vänster öga. A var
tidigare straffad för våldsbrott.

Byretten anförde att straffet blev skärpt med anledning av att den
tilltalade tidigare blivit dömd för våld, att våldet begicks mot en medfånge
då den tilltalade avtjänade fängelsestraff och slutligen att våldet var helt
oprovocerat. Straffet fastsattes i enlighet med strafL. 83, 244 och 247 §§ till
60 dagars fängelse.

Landsretten höjde straffet till 80 dagars fängelse baserat på de
straffhöjningsgrunder som byretten anfört.



49

4.3.2 Tyveri

U.1981.615/1Ø
A hade tillskansat sig två stycken paket oxkött till ett värde av 30 DKR. A
var anställd i butiken men stölden hade skett då han var i affärslokalen och
handlade som privatperson. 

Byretten ansåg att straffet kunde bortfalla med hänsyn till
förmildrande omständigheter på grund av varuhusets kontroll av de
anställdas varuköp.

Landsretten ändrade detta domslut och dömde A till 10 dagsböter á 50
DKR enligt strafL. 276 och 287 §§.

U.1982.1105H
Den 18-årige A hade, tillsammans med en vän, under två färjeturer tillägnat
sig cigaretter och sprit till ett värde av 2500 DKR som de försökte smuggla
in i Danmark.

Byretten dömde A enligt strafL. 276 och 287 §§ (och toldloven 117 §),
till 20 dagsböter á 500 DKR, subsidiärt 20 dagars frihetsberövande.
Landsretten fastställde sedermera denna dom.

  Højesteret framförde att brottet istället skulle vara hänförbart under
strafL. 285 § med anledning av att brottet var begånget i förening med annan
efter ett avtal och att brotten begicks med syftet att sälja godset. Detta
oavsett den tilltalades unga ålder och det stulnas ringa värde. Straffet
fastställdes därmed till 20 dagars villkorligt frihetsberövande och 13 000
DKR i böter.

U.1983.537/2H
Bankkassörskan A hade från ett källarfack i banken stulit en pengapåse
innehållandes ca 156 000 DKR. 

Byretten anförde att vid hänsyn till storleken av det stulna beloppet
och förhållandet att den tilltalades kollegor under en mycket lång period var
under misstanke för stölden befanns inte domen kunna göras villkorlig.
Detta trots att A:s personliga förhållanden och psykiska tillstånd talade för
det. I enlighet med strafL. 285 § dömdes A till 8 månaders fängelse.
Landsretten tog de personliga förhållandena i större beaktning och ändrade
byrettens domslut genom att göra straffet villkorligt.

Majoriteten i højesteret fann det nödvändigt med anledning av det
”begåede forhold” och beloppets storlek att straffet skulle fullbordas.
Straffet fastsattes till 6 månaders fängelse.

U.1985.306H
Den 22-årige A hade under en tidsrymd av omkring 3 veckor tillsammans
med andra, begått 21 inbrott varvid det stulna godsets värde uppgick till ca
320 000 DKR.

Byretten dömde A enligt strafL. 276 och 286 §§, till 1 års fängelse.
Detta gjordes dock villkorat trots förhållandenas grovhet och mängd.
Landsretten stadfäste byrettens dom. 
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Højesteret uttalade att omfånget och karaktären av de begångna brotten i
allmänhet utesluter användningen av villkorat straff. Efter upplysningarna
om den tilltalades särskilt goda personliga förhållanden och med hänsyn till
att den tilltalade begick brotten i relativt låg ålder och det faktum att brotten
skedde under en kort period ansåg emellertid højesteret att det inte var
nödvändigt att straffet fullbordades. Därmed fastslogs landsrättens dom. 

U.2001.1642Ø
A, som arbetade inom hemtjänsten, stal under en 5 månaders period från
fyra klienter kontanter till ett värde av 94 500 DKR.

Byretten lade vikt på att A hade begått brotten under utförande av ett
betrott arbete och att A tidigare blivit straffad för stöld från arbetsplats.
Byretten bestämde straffet till 6 månaders fängelse jämlikt strafL. 276 och
285 §§.

Landsretten fann med hänsyn till A:s personliga förhållanden, oavsett
att stölderna var begångna under utförande av ett betrott arbete, att
fängelsestraffet skulle göras villkorat. A dömdes därmed till 120 timmars
samhällstjänst.   

U.2003.226Ø
A, som var taxichaufför, hade vid sex olika tillfällen tillägnat sig kunders
dankort (danskt kredit- och bankkort, förf. anm.) och därefter tillskansat sig
totalt 69 000 DKR från dessa. 

Byretten dömde A till 3 månaders villkorligt fängelse under
förutsättning att A skulle utföra 60 timmars samhällstjänst. Byretten ansåg
vidare att det förelåg en näraliggande fara att A skulle fortsätta missbruka
sin ställning som taxichaufför, därmed frånkändes hans rätt till att fortsätta
med detta arbete. Domslutet grundade sig på strafL. 79, 87, 89, 276 och 285
§§. 

Landsretten fastslog denna dom och tillade att rätten till att utöva
förvärvsmässig personbefordring tillsvidare skulle frånkännas A.
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4.4 Syntes  

De danska lagreglerna är relativt bristfälliga. En uppräkning över vilka
omständigheter som skall beaktas förekommer men den är inte särskilt klar
och precis. Enligt min mening är detta en stor svaghet i den danska
straffutmätningslagstiftningen. Förmodligen kan problemet upphöra genom
straffelovrådets lagförslag, som naturligen i stor mån liknar den svenska
regleringen. Reformen kan bli en lyckad förbättring av de danska reglerna,
då de idag gällande bestämmelserna i grunden är relativt oöverskådliga och
något ålderstigna.

En stor brist i det danska systemet är frånvaron av en gedigen juridisk
litteratur i ämnet. Det är något underligt att det inte kommit mer litteratur
med hänsyn till det vakuum som faktiskt existerar inom området.
Förhoppningsvis kan dock intresset för ämnet öka något vid en ändring av
lagreglerna genom den aktualisering av ämnesområdet som då sker.

Med anledning av att reglerna och doktrinen är så pass bristfälliga har
domarna ett vidsträckt område att göra sina bedömningar inom. Därav blir
de danska domarna mer styrda av sina subjektiva åsikter, vilket inte är
särskilt positivt för rättssystemets likformighet och enhetlighet. Emellertid
spelar, som nämnts ovan, praxis en stor roll. Genast uppkommer dock
problemet vilken praxis domarna skall ansluta sig till om det finns
diskrepans mellan olika domslut. 

I och med att straffelovrådets reform till stor del troligen sker,
försvinner problematiken en aning kring traditionen som rättskälla. Reglerna
blir klarare och domarna blir något mer styrda av lagens ord.

Vad gäller de domar som jag har redogjort för verkar domstolarna mer
fastslå de olika förhållandena men tyvärr inte diskutera och resonera så
mycket omkring deras tyngd i domslutet. Möjligtvis beror detta på att
Danmarks domstolar har en annan kutym vad gäller domstolarnas
uttalanden. Jag finner det ändock beaktansvärt då det hade varit av stor nytta
för att belysa det gällande rättsläget för andra domstolar men framförallt för
medborgarna i gemen.
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5 Norge

5.1 Gällande rätt

I den norska lagstiftningen finns ingen generell straffmätningsregel. I
motiven till straffeloven år 1902 anförs: ”Man vil ved en sådan oppregning
vanskelig unngå enten ikke å si annet enn det selvfølgelige eller også å si for
lite eller for meget”.158 Denna åsikt anses fortfarande ha giltighet.159 

Vid straffmätningen beaktas istället olika moment som fastslagits
genom Høyesterettspraxis. Detta redogörs vidare för nedan under 5.2.2. En
viss vägledning kan dock domaren få genom de lagregler som beskriver
vilka omständigheter som orsakar att straffnivån sänks eller höjs.160

Straffelovkommisjonen upprättades år 1980 och gavs uppdraget att
lägga fram ett utkast till en ny strafflag.161 Ett första utkast kom år 1992 och
det senaste reviderade utkastet lades fram år 2002. Dessa lagförslag
innehåller emellertid inga större principförändringar på
straffutmätningsområdet. Med anledning av detta redovisas inte närmare för
dem.    

  

5.1.1 Bestämmelser rörande straffutmålingen

De norska reglerna som har betydelse för straffutmätningen är något
utspridda i straffeloven. Därav blir den fortsatta framställningen i detta
kapitel disponerat utifrån de enskilda bestämmelsernas numrering i
straffeloven.162 Angeläget att understryka är att de flesta av bestämmelserna
enbart berör frågan när domstolen får gå utanför gränserna för straffskalan.
De är alltså inga direkta regler för straffutmätningen. 

I den 27 § regleras bestämmande av bötesbelopp. Viktigt att påpeka är
att Norges lagstiftning inte innehåller ett dagsbotssystem. När en bot
bestäms skall det straffbara förhållandets grovhet läggas som utgångspunkt.
Detta syftar till de objektiva och subjektiva förhållandena i målet.
Handlingens grovhet och gärningspersonens skuld samt andra allmänna
straffmätningsprinciper brukar beaktas.

Även hänsyn till lagbrytarens ekonomiska ställning skall tas. Det skall
företas en totalvärdering av den tilltalades ekonomi, där förmögenhet och
intäkt ses i förhållande till försörjningsplikt och andra ekonomiska
förpliktelser som det är rimligt att beakta.163  

Enligt den 55 § kan straffet sättas ner under det fasta minimistraffet
för en viss bestämmelse. När förhållandena påkallar det kan också en
                                                
158 NU 1984:2, s. 56.
159 NOU 1983:57, Straffelovgivningen under utformning, s. 237.
160 Johs. Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1989, s. 395.
161 NOU 1992:23, Ny straffelov - alminnelige bestemmelser, s. 19.
162 Almindelig borgerlig Straffelov, Lov 1902-05-22-10. Lagtexten bifogas i bilaga 9.
163 Detta och föregående stycke baseras på NOU 1992:23, s. 169 f.
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mildare straffart användas. Hänvisningen till den 17 § syftar till ett förbud
mot att sätta ut 21 års fängelse för personer under 18 års ålder. 

Den 56 § innehåller en uppräkning över olika skäl till nedsättning av
straffet under straffminimum som domstolen kan beakta. Dessa skäl gäller
även för nedsättning till en mildare straffart. 

Punkten a ger möjlighet till straffnedsättning när gärningen är
företagen för att rädda någons person eller egendom men gränserna för
nödvärn och nöd är överskridna.

Nästa punkt b stadgar nedsättningsmöjlighet när handlingen är
företagen i vrede, upprördhet (harme), under tvång eller överhängande fara.
Ett centralt moment i det första ledet är om det har varit proportionalitet
mellan beteendet som utlöste vreden och den handling som vreden
resulterade i.164        

Vidare behandlar punkten c tillfällen då gärningsmannen varit i
psykisk obalans och liknande situationer.

Slutligen fastställer punkten d att straffet kan sättas ned då
gärningsmannen handlat under medvetslöshet som hade sin grund i
självförvållat rus och särskilt förmildrande omständigheter talar för det.

Den 57 § behandlar rättsvillfarelse. Rätten kan i sådana situationer
antingen frikänna eller sätta ner straffet för den tilltalade. Har
lagöverträdaren varit i ursäktlig rättsvillfarelse skall denne frikännas. Är
rättsvillfarelsen oaktsam kan straffen nedsättas under straffminimum eller
till en mildare straffart.165

Enligt den 58 § kan straffet sättas ned vid medverkan. Den tilltalades
medverkan skall för att omfattas av bestämmelsen ha berott på dennes
bundna situation till någon av de andra skyldiga, alternativt kan
medverkandet ha varit av ringa betydelse.

I den 59 § stadgas att de nedsättningsgrunder som nämns i § 58 även
kan gälla den som efter brottet, såvitt möjligt och till största delen, har
förebyggt eller återupprättat handlingens skadliga följder. Det är ett villkor
att detta sker innan gärningspersonen har vetskap om att han är misstänkt för
gärningen. Det är inte tillräckligt att gärningsmannen har försökt
återupprätta skadan utan detta måste även väsentligen ha lyckats.166

I andra stycket erhålls lagens enda generella straffutmätningsregel.
Denna föreskriver att rätten skall vid straffutmätningen ta hänsyn till om den
tilltalade har gett ett oförbehållsamt erkännande.167 

Den 60 § reglerar straffavdrag vid tillfällen då den tilltalade innan
domen varit frihetsberövad. Avdrag kan även göras om den dömde varit
frihetsberövad i utlandet.

 I den 61 § uppställs de generella villkoren för när bestämmelserna om
skärpt straff vid återfall kan användas. Dessa bestämmelser erhålls i
samband med de enskilda brottstyperna. För det första krävs att
lagöverträdaren var minst 18 år gammal vid den tidpunkt då det tidigare
brottet genomfördes. Vidare krävs att straffet för den tidigare handlingen
                                                
164 NOU 1992:23, s. 211.
165 NOU 1992:23, s. 212.
166 NOU 1992:23, s. 212.
167 NOU 2002:4, Ny straffelov, kap. 5.4.1.
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varit helt eller delvis fullbordat. Det är således inte nog att domföring skall
ha skett utan även en viss grad av straffullbordande.  

Stadgandet innehåller även tidsfristregler. När den nya handlingen är
en förbrytelse skall den ha varit begången inom sex år efter att straffen för
det tidigare brottet fullbordats. Är den nya handlingen en förseelse gäller en
frist på två år. 

Bestämmelserna som höjer straffskalan vid återfall har i praktiken
liten betydelse. Oftast överskrids inte den normala strafframen. Följaktligen
används inte 61 § i någon större utsträckning.168  

Enligt § 62 skall ett gemensamt straff ådömas när det rör sig om flera
brott i samma mål. Bestämmelsen gäller enbart frihetsstraff. Det
gemensamma straffet skall vara högre än straffminimum för det ringaste
brottet. Likaså finns en övre gräns för straffet. Detta får inte överskrida det
dubbla av den högsta straffskalan. 

Andra stycket stadgar att motsvarande gäller vid utdömande av
samhällstjänst.

Den 63 § innehåller bestämmelser om bötesstraff. Första stycket
motsvarar i princip den föregående paragrafen. Dock har den ingen praktisk
betydelse då minimistraff för böter har tagits bort.

Andra stycket ger möjlighet till att betrakta böter som en försvårande
omständighet då det i ett mål rör sig om utmätning av dels ett fängelsestraff
och dels böter. Domstolen har således möjlighet att antingen döma brotten
separat eller gemensamt.169    

I den 64 § stadgas att när domstolen skall avsäga dom för brott som är
begånget före en tidigare dom skall reglerna i 62 och 63 §§ såvitt möjligt
tillfredställas. Bakgrunden till regeln är att den tilltalade inte skall ställas i
en sämre position när brottet döms i ett senare mål än om det hade dömts i
det tidigare målet.170 

Den 65 § behandlar liknande situation som i den föregående
paragrafen. Skall böter i överensstämmelse med flera domar avsonas,
bortfaller den del av frihetsstraffen som överstiger vad i en dom kunde vara
ådömt.    

5.1.2 Vold

Bestämmelserna om våld av misshandelstyp finns i strafl. 22:e kapitel, 228-
232 §§.171

Den allmänna föreskriften om våld mot person erhålls i § 228. Den
som utövar våld mot en annans person eller på annat sätt sårar denne på
kroppen, eller medverkar därtill, dömes för våld mot person
(legemsfornærmelse) till böter eller fängelse upp till 6 månader. 

                                                
168 Detta och de två föregående styckena baseras på NOU 1992-23, s. 235.
169 NOU 1992:23, s. 218.
170 NOU 1992:23, s. 221.
171 Lagtexten bifogas i bilaga 10.
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Enligt andra stycket kan straffskalan höjas till 3 år om våldet har orsakat
skada på kropp eller hälsa alternativt betydande smärta. Har våldet orsakat
betydlig skada eller död kan fängelse upp till 5 år utdömas.

Genom regleringen i det tredje stycket kan en våldsgärning göras
straffri om den vedergällts. 

Det fjärde stycket reglerar de tillfällen då offentligt åtal kan
förekomma. För att ett sådant skall ske, skall våldet ha lett till döden eller
riktats mot någon närstående som nämns i punkterna b till d, alternativt att
allmänna hänsyn kräver åtal. Troligen, med hänsyn till bestämmelsens
utformande, faller de flesta praktiska mål under den sistnämnda punkten.

Den 229 § stadgar att den som skadar någons kropp eller hälsa eller
försätter någon i vanmakt, medvetslöshet eller liknande tillstånd dömes för
kroppsskada till fängelse upp till 3 år. Straffet kan höjas upp till 6 år om
sjukdom eller arbetsoförmögenhet som varar mer än 2 veckor eller obotligt
lyte, fel eller skada är orsakat. Straffet kan ytterligare höjas till 8 år om död
eller betydlig kropps- och hälsoskada orsakats.

I den 230 § regleras återfall. Straffen i de två ovan nämnda
paragraferna kan höjas upptill ”en halvdel” dvs. med 50 %, om den tilltalade
tidigare är straffad för något brott av våldsam art. Vid användande av denna
bestämmelse betraktas, som antytts ovan under 5.1.1, även § 61.

Den som förorsakar eller medverkar till att annan tillfogas betydande
skada på kropp eller hälsa dömes för grov kroppsskada, enligt § 231.
Straffminimum för brottet är fängelse i minst 2 år. Har gärningsmannen
handlat överlagt kan fängelse upp till 21 år utdömas om död har inträffat till
följd av våldet.

Bestämmelsen i § 232 behandlar de grova tillfällena av våld, då
straffen som nämns i 228-231 §§ kan skärpas. I första momentet uppräknas
ett antal olika omständigheter som får till följd att brottet innefattas av denna
bestämmelse. Dessa är om brottet utförts försåtligt på ett särskilt smärtfyllt
vis, med hjälp av hälsovådligt gift eller annat ämne, vid användande av kniv
eller annat särskilt farligt redskap eller under särskilt skärpande
omständigheter. 

Uttrycket särskilt i den sista punkten ovan innebär att uppräkningen
inte är uttömmande. Det kan tänkas andra moment som efter
omständigheterna är naturliga att beteckna som särskilt skärpande så att den
högre straffskalan blir användbar. Likaså kan det tänkas att den förhöjda
skalan inte kommer till användning trots att ett av momenten förekommer då
de samlade förhållandena gör handlingen mindre allvarlig.172    

Slutligen nämns i bestämmelsen ett antal olika faktorer som det skall
läggas särskild vikt på vid avgörande om särskilt skärpande omständigheter
föreligger. Dessa är således om brottet begåtts mot en försvarslös person,
om handlingen är rasistiskt motiverad, om handlingen var oprovocerad, om
den är begången av flera i gemenskap eller om den har karaktär av
”mishandling”. Med mishandling avses troligen ett liknande förhållande
som nämndes i anknytning till de danska reglerna under 4.1.3.  

                                                
172 Ot.prp.nr.79 (1988-1989), Endringer i straffeloven og straffeprocessloven m.m., s. 46.
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5.1.3 Tyveri

Rättsreglerna som rör olika former av tyveri är relativt utspridda i
straffeloven. Huvudbestämmelserna erhålls i strafl. 24:e kapitel 257 och 258
§§.173 För att få en helhetsbild av den norska regleringen tillfogas
bestämmelserna om inbrott och snatteri.

Den allmänna rättsregeln om stöld av normalgraden erhålls i § 257.
Enligt denna straffas den för stöld som borttager eller medverkar till
borttagandet av ett föremål som helt eller delvis tillhör annan, med avsikt att
skaffa sig eller andra en oberättigad vinning vid tillägnelsen av föremålet.
Straffet för stöld är böter eller upp till 3 års fängelse.

Den 258 § behandlar grov stöld. Straffskalan innefattar böter och upp
till 6 års fängelse. I andra stycket finns en uppräkning över särskilda
omständigheter som skall beaktas vid avgörande av om stölden är grov. Det
skall läggas vikt på om stölden skett genom inbrott (se § 147 nedan) eller
från en person på en offentlig plats. Likaså om gärningsmannen varit
försedd med vapen, sprängmedel eller liknande, om stölden gällt ett
betydande värde eller om gärningen på andra grunder är av särskilt farlig
eller samhällsskadlig art, kan detta beaktas vid bedömningen.

Bestämmelsen som reglerar återfall ges i § 263. Har den som döms för
stöld tidigare varit straffad enligt någon av de i paragrafen nämnda kapitlena
eller rättsreglerna kan straffen höjas upp till 50 %.      

Den 147 § reglerar inbrott. I första stycket räknas olika faktorer upp
som skall beaktas vid tillämpning av paragrafen. Den som gör sig skyldig till
inbrott straffas med böter eller upp till 1 års fängelse. I tredje stycket erhålls
ytterligare en uppräkning över olika förhållanden som gör att bestämmelsen
blir tillämpbar.

I § 391 a stadgas att den som förövar eller medverkar till stöld och
straffskulden anses för liten på grund av det tillägnade föremålets obetydliga
värde och förhållandena i övrigt, straffas för snatteri till böter eller fängelse
upp till 6 månader alternativt båda delar. I tredje stycket regleras
återfallsbrotten då straffskalan kan höjas med 50 %.

                                                
173 Lagtexten bifogas i bilaga 11.
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5.2 Doktrin

5.2.1 Allmänna synpunkter

Som nämndes ovan finns det ingen generell straffmätningsregel i den norska
lagstiftningen. Införandet av en dylik regel har dock diskuterats ett flertal
gånger av den norska straffelovkommisjonen där uppfattningarna emellanåt
varit delade. På den ena sidan har det framförts att grundläggande
straffrättsliga principer normalt bör vara uttryckta i lag. Vidare talar både
pedagogiska och informativa hänsyn för en sådan regel. 

På den andra sidan har det uttalats att en sådan regel skulle bli föga
precis och knappt få något upplysningsvärde. Det har även invänts att en
sådan regel kan ha betydelse då det finns en stark ideologisk strid om
straffutmätningsprinciperna, vilket det har gjort i de andra nordiska
länderna. Norge har dock varit förskonad från en sådan.174  

Istället är det Høyesteretts praxis som är den vägledande faktorn vid
straffutmätningen. Ett stort antal överklaganden över straffutmätningen har
tidigare år blivit avgjorda av Høyesterett.175 Dock skedde en reform av
domstolssystemet år 1995 som har förändrat rättsläget något. Vidare
redogörelse häröver sker nedan under 5.3.

Straffelovkommisjonen har i sitt reformarbete kommit fram till att en
generell straffutmätningsregel inte bör införas i deras nya reformförslag. Det
anses att ett stadgande av de principer som idag styr domstolen, exempelvis
om prevention, rättfärdighet och humanitet, hade blivit så generell att den
varit av ringa värde. För domstolarna har känslan för vad som är ett rimligt
straff och hänsynen till straffutmätningstraditionen troligtvis större betydelse
än generella riktlinjer.176  

Denna åsikt har varit förhärskande även i senare utredningar där det
tillagts att det är svårt att överblicka konsekvenserna av generellt utformade
lagregler. Det kan uppstå situationer som lagstiftaren inte förutsett
exempelvis som att de straff lagen hänvisar till, genom minimistraff eller
dylikt, blir för stränga. 

Det kan invändas mot en sådan hållning att den inte tar hänsyn till
allmänhetens rättsuppfattning genom politisk styrning. Det stora inslaget av
lekmannadomare i straffmål anses emellertid bidra till att säkra dessa
hänsyns tillvaratagande i tillräcklig grad.177  

Liknande diskussioner har även förts på nordisk nivå i den nordiska
straffrättskommittén. Under dessa samtal har två fraktioner med motstående
åsikter framträtt. Å ena sidan svenskar och finländare som funnit fördelarna
med generella regler övervägande och å andra sidan danskar och norrmän
som ställt sig tvivlande till dylika regler.178

                                                
174 NOU 1983:57, s. 241.
175 NOU 1983:57, s. 241.
176 NOU 1992:23, s. 209.
177 Detta och föregående stycke baseras på NOU 2002:4, kap. 5.4.1.
178 NU 1984:2, s. 59. 
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Som främsta anledningar för dylik reglering har framförts liknande åsikter
som ovan, exempelvis att en reglering kan ha betydelse som en ideologisk
ram för domstolarnas praxis. Reglerna skulle i sådana fall vara en kompass
för domstolarna att styra efter och därmed bidra till likformighet och
förutsebarhet. 

Likaså uttalades att fastlagda straffmätningsregler kan göra det lättare
att genomföra önskemålet om mer utförlig beaktning av straffmätningen i
domsluten. Visserligen har Norge mest utförliga domslut vad gäller
straffmätningen, dock beror detta troligen mer på deras domstolssystem än
deras lagregler.

Vidare sades att när domstolarna har tvingats att utveckla en
straffmätningstradition byggt på vad som blivit ansett rimligt, har detta skett
med anledning av bristen på uttryckliga rättsregler. Det går inte att hävda
säkert att denna praxis är tillräckligt likartad eller i lagstiftarens intresse.
Därav skulle lagregler eventuellt kunna bidra med en mer konsekvent
praxis.179   

Den andra falangen har i sin tur ansett att den styrande verkan som
allmänna straffmätningsregler haft, erfarenhetsmässigt har visat sig
begränsad. För domstolarna är känslan för vad som är ett rimligt straff och
hänsynen till existerande straffutmätningspraxis i regel mer vägledande än
generella och svårt preciserbara riktlinjer i lagen. Därav ansågs det också att
generella regler inte kan vara ett effektivt medel. Ju mer generellt och
abstrakt reglerna är utformade, desto mindre vägledning ger de till
domstolarna. 

Likaså betonades risken för att skrivna straffutmätningsregler, som är
ett uttryck för de åsikter som dominerar vid lagstiftningstillfället, kan bli ett
hinder för en gradvis utveckling av praxis i takt med nya erfarenheter och
synsätt.180  

De skilda åsikterna i straffrättskommittén kan vara förbundna med
andra olikheter mellan länderna. Med den starka styrande ställning
Høysterett i Norge och de två landsretterna i Danmark har vid
straffutmätningen, har inte lagregler varit lika betydelsefulla för att skapa
likformighet.181

5.2.2 Hänsyn som utkristalliserats i praxis

Høyesterett var tidigare, innan reformen, en ren överklagandeinstans när det
gällde straffutmätningen. Överklagandena innebar inte bara domar ifrån
lagmansrätten utan även domar ifrån byretterna. Denna ordning medförde att
Høyesterett fick en central roll både vid fastställandet av den allmänna
straffnivån för olika brott och vid avgörandet av vilken vikt det skall läggas
på individuella omständigheter av förmildrande och skärpande art.182

                                                
179 Detta och de två föregående styckena baseras på NU 1984:2, s. 58 f.
180 Detta och föregående stycke baseras på NU 1984:2, s. 57 f.
181 NU 1984:2, s. 59.
182 J Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1989, s. 395.
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Det är inte möjligt att göra en fullständig redogörelse för de hänsyn som
domstolen tar i beaktning. Nedan följer dock en övergripande redogörelse
för hänsynens huvudgrupper.183

5.2.2.1 Överordnade hänsyn
Med överordnade hänsyn förstås sådana som är en del av grunden för att
straffa överhuvudtaget eller sådan som tillhör de kulturella värden som
domstolen skall eller får hålla sig innanför. Det är särskilt tre sådana
överordnande hänsyn som är viktiga vid straffutmätningen: hänsyn till
prevention, likhet och proportionalitet. Framförallt är det hänsynen till
prevention som är intressant att vidare resonera kring.

Individualpreventiva hänsyn blir tillvaratagna, i alla fall i viss
utsträckning, vid fastställandet av fängelsestraffets kvantitet. För övrigt finns
det väldigt lite kunskap om sammanhanget mellan straffnivån och återfallet.
Det är svårt att argumentera för och emot detta hänsyn då vetskapen om dess
effekt är oklar. I Høyesteretts praxis ses sällan, åtminstone nu på senare tid,
skärpta straff baserade på individualprevention. Däremot finns ett flertal
exempel på att individualprevention blir anfört som ett förmildrande
moment, särskilt då den dömde är i en rehabiliteringssituation.

Det är inte betvivlat att domar i straffmål kan påverka andra än de
dömda och sålunda ha en allmänpreventiv effekt. Emellertid finns det ingen
större kunskap om hur orsakskedjan ser ut eller vilken betydelse
straffutmätningen i det enskilda målet har. Det är ändock vanligt att
Høyesterett anför att allmänpreventiva hänsyn talar för en sträng reaktion i
mål av den typen de har till ådömelse.184  

Vidare blir de allmänpreventiva hänsynen inte sällan åberopade då
domstolen står inför nya förhållanden där de känner ett behov av en
motivering och inte bara ett hänvisande till praxis.185    

5.2.2.2 Omständigheter vid handlingen
Handlingens grovhet är ett viktigt moment när straffet skall fastställas: Hur
stor är skadan? Hur omfattande är den olagliga verksamheten? Vilken fara
är vållad? Är handlingen begången på ett särskilt brutalt, hänsynslöst eller
stötande sätt?186

Att brottets objektiva grovhet har betydelse för straffutmätningen
kommer till uttryck på flera sätt i straffeloven. Dels bygger skillnaden
mellan brott av normalgraden och grövre brott på denna förutsättning, dels
reglerna om att straffskalan kan skärpas då handlingen innebär allvarliga,
oavsiktliga skador.187   

                                                
183 Uppdelningen baseras på Svein Slettan & Toril Marie Øie, Forbrytelse og straff, Oslo
1997, s. 296-300. Ävenså har Ståle Eskeland gjort en liknande, dock ej identisk uppdelning
i Strafferett, Oslo 2000, s. 412-437. 
184 Detta och de två föregående styckena baseras på S Eskeland, Strafferett, Oslo 2000, s.
413 f.
185 J Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1989, s. 398.
186 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 297.
187 S Eskeland, Strafferett, Oslo 2000, s. 418.
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Som nämnt är jämväl handlingssättet viktigt att se på. Även inom de
ordinära strafframarna är det ett straffskärpande moment att handlingen är
utfört på ett särskilt kränkande sätt. Vid vissa bestämmelser är det
uttryckligen stadgat att det skall läggas vikt på sådana omständigheter vid
straffutmätningen men även vid frånvaro av dylika stadganden är sättet
relevant.188 

5.2.2.3 Lagöverträdarens förhållande
En rad omständigheter knutna till gärningsmannen är också av betydelse.
Som huvudregel kan framhållas att allt som bidrar till att skärpa den
allmänna moraliska domen över handlingen också är ett skärpande moment
vid straffutmätningen. Därav blir allt som bidrar till att avlasta det moraliska
ansvaret att anse som en förmildrande omständighet.189

Detta gäller framförallt graden av skuld. Uppsåt leder vanligtvis till
strängare straff än oaktsamhet och det är ett skärpande moment att
handlingen är begången med avsikt eller syfte.190

Även gärningsmannens motiv med handlingen är ett relevant moment
som kan påverka i båda riktningarna. Den som handlar av nöd uppträder
mindre klandervärt än den som uppträder hänsynslöst eller brutalt.191

Avgörande är emellertid om motivet avviker från det som kan betraktas som
normaltypen för den ifrågavarande bestämmelsen.192

Andra omständigheter som beaktas är bland annat: om
gärningsmannen var berusad, ung ålder, lagbrytarens mentala tillstånd och
olyckliga miljöförhållanden som en svår uppväxt eller en pressad
livssituation vid handlingen. Tidigare brottslighet och andra omständigheter
såsom om gärningsmannen har ångrat sig eller försökt återupprätta skadan
har också betydelse.193

5.2.2.4 Den kränktes förhållande
Den kränktes förhållande kan också ha betydelse för bedömningen. Som
exempel kan nämnas tillfällen då gärningsmannen blivit provocerad eller
förledd av offret. Detta räknas då som en förmildrande omständighet.194 

5.2.2.5 Andra omständigheter
Det händer att Høyesterett i skärpande riktning har lagt vikt på stigande eller
råare kriminalitet på det aktuella området. Det har exempelvis uttalats att
den ökade våldskriminaliteten, bland annat användning av kniv i slagsmål,
påkallat strängare straff. Skadegörelse på gravlundar och kyrkor samt vissa
typer av våldtäktsbrott har också ansetts fordra straffskärpningar.195 

                                                
188 S Eskeland, Strafferett, Oslo 2000, s. 419.
189 J Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1989, s. 401.
190 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 297.
191 S Eskeland, Strafferett, Oslo 2000, s. 421.
192 J Andenæs, Alminnelig strafferett, Oslo 1989, 402.
193 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 297 f.
194 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 299.
195 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 299.
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5.2.3 Kritik

Eskeland anser att bestämmelserna som rör de ordinarie straffskalorna och
möjligheten eller plikten till att gå utanför dem är spridda och därför svåra
att överblicka. Vidare anser han att de är språkligt sett svagt utformade och
det kan verka slumpartat vid vilka tillfällen det finns möjlighet att döma ut
bot istället för fängelse respektive låta straffet bortfalla. Det tilläggs dock att
om förslaget som straffelovkommisjonen har lagt fram genomförs sker en
uppröjning och systematisering av reglerna vilket innebär en stor
förbättring.196

Det har skett en intressant diskussion kring hur stortinget kan påverka
straffutmätningen. Frågan kan även tudelas: Hur kan stortinget etablera en
nivå och hur kan de påverka i ett enskilt mål? Domstolarnas oavhängighet
innebär att den andra frågan är inaktuell.197

Etablering av en nivå sker, då generella regler saknas, genom
utformningen av de enskilda lagreglerna. Dessa kan utformas till att hålla en
viss straffutmätningsnivå genom användande av minimistraff, ändring av
straffskalan eller detaljreglering av straffutmätningen, vilket också skett vid
exempelvis rattfylleri. Ett annat sätt är ändring av kriminaliseringen så att
brottet faller in under en mildare respektive grövre brottsrubricering.198

Det Matningsdal kritiserar är de tillfällen då stortinget har försökt
agera utanför lagstiftarrollen. Fremskrittspartiet lämnade i slutet på 1990-
talet in ett förslag om att stortinget skulle tillkännage att straffnivån för grov
våldskriminalitet var för låg och därmed anmoda domstolarna att värdera om
straffen borde skärpas väsentligt innanför straffskalorna för dessa brott.199

Justiskomiteen avslog yrkandet av principiella skäl och uttalade att det
var viktigt att slå fast domstolens självständighet gentemot olika former av
meningsyttranden från stortinget. Det tillades dock att domstolarna kan
lägga vikt på kommittéuttalanden i andra sammanhang. Matningsdal är enig
angående principerna men anser det sista uttalandet vara inkorrekt. Om det
blev lagt vikt på dylika uttalanden skulle gränsen till politisk styrning av
domstolarna enkelt överskridas. Dessutom skulle straffutmätningen kunna få
karaktär av att vara konjunkturberoende då stortingets sammansättning
varierar över tiden. Det representerar därför en viktig rättsäkerhetsgaranti att
domstolarna, som har ansvaret för de långsiktiga riktlinjerna, utmäter
straffen utan att lägga vikt på vad som uttalas i stortinget utanför
lagstiftarrollen.200 

                                                
196 S Eskeland, Strafferett, Oslo 2000, s. 408.
197 Magnus Matningsdal, Hvordan kan Stortinget påvirke straffenivået?, Rettsteori og
rettsliv - Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13 juli 2002, s. 570. 
198 M Matningsdal, Hvordan kan Stortinget påvirke straffenivået?, Rettsteori og rettsliv -
Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13 juli 2002, s. 573-580.
199 M Matningsdal, Hvordan kan Stortinget påvirke straffenivået?, Rettsteori og rettsliv -
Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13 juli 2002, s. 582.
200 M Matningsdal, Hvordan kan Stortinget påvirke straffenivået?, Rettsteori og rettsliv -
Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13 juli 2002, s. 583.
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5.3 Praxis

Även i detta kapitel är det angeläget att kort redogöra för domstolssystemets
uppbyggnad.

Domstolssystemet är liksom i tidigare nämnda länder uppbyggt av tre
instanser: tingrett (vilket före den 1 januari 2002 kallades herreds- eller
byrett),201 lagmansrett och Høyesterett. Tidigare var det i straffmål endast
två instanser. Herreds-, By- eller lagmansretten som första instans och
Høyesterett som sista.202 Domarna kunde således överklagas direkt till
Høyesterett för prövning av straffutmätningen. 

Som nämnts tidigare skedde en reform år 1995 som innebar att denna
möjlighet begränsades. Alla mål prövas nu i första instans, tingretten, och
överklagas till lagmansretten innan de kan tas upp i Høyesterett. Denna
reform har medfört att det bildats en praxis liknande de svenska
hovrättsdomarna. Underrätterna i Norge vägleds dock fortfarande i mycket
högre grad av Høyesterettsdomar vad gäller straffutmätningen än vad
underrätterna i Sverige vägleds av Högsta domstolens domar om
påföljdsbestämningen.203    

Med anledning av reformen så kan det ifrågasättas om inte Norge är i
behov av ett utförligare regelsystem. Straffelovkommisjonen anser
emellertid att Høyesterett fortfarande spelar en viktig roll vid fastställandet
av straffnivåer. Visserligen har antalet straffutmätningsöverklaganden
minskat men i gengäld är det nu i högre grad principiella frågor som
behandlas. Detta kan i sin tur medverka att Høyesteretts
straffutmätningspraxis verkar lika normerande idag som tidigare. Några
säkra slutsatser över vilken verkan reformen har haft kan dock ännu inte
dras.204 

I det enskilda målet består tingretten som huvudregel av en juridisk
domare och två meddomare. Meddomarna är lekmän som vanligtvis inte är
jurister. De blir utsedda till det enskilda målet och har annars inget med
domstolen att göra.

Lagmansretten är i ett mål bestående av tre fackdomare och fyra
meddomare. I grövre mål deltar istället för meddomarna en lagrette (jury)
som består av tio lekmän.205 Lagretten skall bara uttala sig om de anser den
tilltalade vara skyldig eller ej, det är sedan upp till fackdomarna att fastställa
ett passande straff.206

                                                
201 Eva Stenborre, Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge,
Doktorsavhandling vid Lunds Universitet 2003, s. 69.
202 Domstolene og rettspleien i Norge – en kort oversikt, Det kgl. Justis- og
politidepartement, Oslo 1980, s. 45.
203 E Stenborre, Påföljdsbestämningen i Sverige och straffutmålingen i Norge,
Doktorsavhandling vid Lunds Universitet 2003, s. 69 f.
204 NOU 2002:4, kapitel 5.4.1.
205 Detta och föregående stycke baseras på S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo
1997, s. 530 f. 
206 Domstolene og rettspleien i Norge – en kort oversikt, Det kgl. Justis- og
politidepartement, Oslo 1980, s. 52.
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När ett mål avgörs i Høyesterett deltar i allmänhet fem domare. I principiellt
viktiga mål avgörs frågan in plenum med de totalt nitton domarna. Detta
sker emellertid sällan i straffmål.207 

Fallen som tas upp nedan är inte bara domar utan även prövningar av
överklaganden. Detta med anledning av att Høyesterett vid dessa diskuterar
de resonemang omkring straffutmätningen som skett i den överklagade
domen. 

 

5.3.1 Vold

Rt 1984 s. 1410 
Överklagandeprövningen berörde den 34-årige A som under en längre tid
utövat våld mot hustrun B och deras spädbarn C. Det rörde sig om en lång
rad upprörande och brutala handlingar. Både A och B kommer ihåg konkreta
händelser, emellertid har våldsutövandet varit så omfattande och ofta
förekommande att bestämda episoder inte kan särskiljas. Det kan enbart
talas om avbrott vid perioder då de bodde isär. Våldet mot C startade två
dagar efter det han kommit hem nyfödd från sjukhuset. Våldet bestod av
slag med både öppen och knuten hand huvudsakligen mot kroppen men
även mot huvudet.

A dömdes enligt strafl. §§ 227 1st., 228 1st. och 229 (och § 62 med
anledning av en tidigare dom) till ett totalt straff av 1 år och 2 månaders
fängelse.

Høyesterett ansåg byrettens dom vara korrekt och förkastade således
överklagandeprövningen.

Rt 1989 s. 787
Den tidigare ostraffade A hade vid tre olika tillfällen gjort sig skyldig till
våldsutövande mot sin son B som var cirka ett halvt år gammal. Vid det sista
tillfället hade A kastat B mot ett betongtak vilket orsakade B flera brott på
huvudskallen, hjärnblödning och betydlig hjärnskada med bland annat
allvarlig synnedsättning och delvis förlamning i vänster arm och ben.
Gärningarna framträdde som impulshandlingar, förövade i stressituationer
där A förlorat kontrollen över sina reaktioner. 

Lagmansretten dömde A jämlikt strafl. 62, 228, 229 och 231 §§ till 3
års fängelse.

Høyesterett ansåg att straffet skulle skärpas med anledning av att det
rörde sig om upprepade allvarliga våldshandlingar mot ett litet barn. Att B
var under den tilltalades omsorg ansågs mycket graverande. Vidare anfördes
att med hänsyn till allvarligheten av brottet fick A:s personliga
omständigheter begränsad vikt. Høyesterett ändrade domslutet till 4 års
fängelse.

Rt 1995 s. 519
A hade på en danstillställning, efter en incident, skallat B i pannan så att
denne fått ett sår och börjat blöda. Därefter hade A skallat B två gånger till
                                                
207 S Sletten & T M Øie, Forbrytelse og straff, Oslo 1997, s. 531.
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och sedan, efter att B trillat omkull, sparkat honom på kroppen. B fick sy 8
stygn i pannan och ärret antas bli vanprydande.

Herredsretten dömde A till 25 timmars samhällstjänst jämlikt strafl.
229 §. Det subsidiära fängelsestraffet utsattes till 30 dagar.

Høyesterett uttalade att överträdelse av § 229 skall straffas med
ovillkorligt fängelsestraff om inte alldeles särskilda förhållanden föreligger.
Vidare anfördes att B:s beteende troligen var ägnat till att göra A ilsken men
denne hade i betydlig grad överreagerat. Varken anledningen till våldet eller
A:s arbetsförhållanden ansågs ge anledning till att använda samhällstjänst
som straffreaktion. Det togs dock viss hänsyn till att våldet inte var helt
oprovocerat. Herredsrettens domslut ändrades på så sätt att A dömdes till 60
dagars fängelse.

Rt 1996 s. 50
Fallet handlade om oprovocerat gatuvåld. Tre män, A, B och C, hade utövat
våld mot D. Våldet skedde efter viss ordväxling som de tilltalade inlett. D
orsakades kraftig och långvarig svullnad i ansiktet samt betydliga smärtor.

I byretten dömdes de tilltalade enligt strafl. 228 § till 120 dagars
villkorligt fängelse.

I Høyesterett resonerades kring omständigheterna i fallet: oprovocerat
gatuvåld av tre personer i gemenskap, våldet hade karaktär av
”mishandling”, när D låg på marken fick han minst en spark i huvudet som i
värsta fall kunde ha varit invalidiserande. D klarade sig dock utan några
större skador. Høyesterett ställde sig oförstående till anledningarna att döma
ut villkorlig dom och anförde att gärningsmännen var 20 och 21 år gamla
vilket inte är någon ålder som talar för en mildare reaktion. Likaså
bedömdes inte omständigheten att de levde i ordnade förhållanden utgöra
tillräcklig grund för villkorlig dom. Det ansågs istället att hänsynen till den
allmänna laglydigheten var helt dominerande för avgörandet.

Høyesterett ändrade byrettens dom på så sätt att fängelsestraffet
gjordes ovillkorligt. 

Rt 1996 s. 141
Den 15-årige A hade en längre tid blivit mobbad och pinad i skolan. Efter ett
specifikt tillbud hade A gått och hämtat en förskärare som han förvarade i
sitt skåp. A stack sedan B, vilken var en av de mest aktiva plågoandarna, i
armen och bröstet. B orsakades skador i höger underarm och hand samt
skador i bröstregionen – inre blödningar och en punkterad lunga.

Herredsretten dömde A enligt strafl. § 229 till 30 dagars fängelse och
140 timmars samhällstjänst (subsidiärt 7 månaders fängelse).

Høyesterett konstaterade att handlingen, trots sin karaktär, inte
omfattades av nödvärnsbestämmelsen. Utgångspunkten för
straffutmätningen var att det rörde sig om ett mycket allvarligt förhållande.
Det ansågs emellertid att de förmildrande omständigheterna i målet fick bli
utslagsgivande. A var vid brottstillfället endast 15 år gammal vilket
tillräknades väsentlig betydelse. Vidare var A i en situation som han med
god grund ansåg ohållbar och pinandet tilltog utan att han såg någon utväg
från det.
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Høyesterett dömde A till 30 dagars ovillkorligt fängelsestraff och 6
månaders villkorligt fängelse, inalles 7 månader.  

Rt 1997 s. 1003
Den 24-årige A, som tidigare var straffad, hade efter att först förföljt B från
en busshållplats, slagit denne med ett knytnävsslag i ansiktet vilket fick till
följd att B ramlade ihop. B orsakades krosskador på vänstra sidan av
huvudet och dessutom stora skador på högra sidan av och inuti huvudet. B
blev liggande medvetslös på marken. A tog i detta läget fram B:s plånbok
och stal 6000 NKR. B fick livshotande skador och konsekvenserna på sikt
har blivit mycket allvarliga genom att han blivit bestående invalidiserad – 86
% medicinsk invaliditet och 100 % förvärvsmässig invaliditet.

Lagmansretten (på grund av olika skäl dömdes enligt den gamla
processordningen) dömde A med stöd av strafl. 231, 257, 258 och 62 §§ till
fyra år och sex månaders fängelse.

I skärpande riktning pekade Høyesterett på att A hade bestämt sig för
att ”ta” B och att han försåg sig av dennes plånbok. Följderna för B blev
mycket tragiska och även om inte alla följder kan anses omfattas av A:s
uppsåt får de ändock vikt vid straffutmätningen. Det pekas även på den
speciella fara som finns vid slag mot huvudet.   

Høyesterett ansåg att straffen skulle sättas väsentligt högre än
minimum för § 231. A dömdes till 3 år och 3 månaders fängelse.

5.3.2 Tyveri

Rt 1996 s. 367
A var anställd på ett företag som lagertjänsteman. Under åren 1991-1993 tog
A diverse datautrustning för ett samlat försäljningsvärde av 136 070 NKR.
Produkterna såldes vidare av A för ca en fjärdedel av nypriset.

 Byretten dömde A enligt strafl. 257 och 258 §§ till 5 månaders
fängelse.

Høyesterett uttalade att det av allmänpreventiva skäl reageras strängt
vid tillgreppsbrott av ifrågavarande slag. Samhällstjänst har under senare år
använts vid stölder från arbetsgivare, emellertid fann Høyesterett stölderna
så pass grova att det inte kunde komma ifråga i förevarande fall. Domstolen
fann dock att en del av straffet kunde göras villkorligt, främst med anledning
av att det gått ca 2 år och 4 månader sedan brottet begicks. Det togs även
hänsyn till att A nyligen fått ett nytt arbete. 

Høyesterett dömde A till 45 dagars ovillkorligt och 105 dagars
villkorligt fängelse.

Rt 1996 s. 1525
Fallet, som var en överklagandeprövning, handlade om A och B vilka
dömdes för grov stöld, förskingring och falsk anmälan. De hade fingerat ett
rån på postkontoret där A arbetade. B band A och låste in honom, därefter
borttog B pengar och frimärken från valvet. Bytet vid den grova stölden var
566 000 NKR i kontanter och 19 600 NKR i frimärken. Förskingringen
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utgjordes av de 54 000 NKR som fanns i A:s kassa.  A uppgav sedan till
polisen att det kommit in en maskerad rånare och bundit honom.

Byretten dömde A enligt bland annat strafl. 256, 257 och 258 §§ till 1
års fängelse varav 6 månader gjordes villkorligt. B dömdes till 10 månaders
fängelse varav 5 månader gjordes villkorligt.

Lagmansretten ändrade domarna på så sätt att hela fängelsestraffen för
både A och B skulle fullbordas.

Høyesterett anförde att rånet var grundligt förberett med detaljerade
planer. Normalt anses inte ett fingerat rån lika allvarligt som ett reellt
genomfört, emellertid är det speciella handlingsförloppet mycket skärpande
vid bedömningen av stölden och förskingringen. Den omfattande
efterforskningen som igångsattes var mycket resurs- och kostnadskrävande.
Ett fingerat rån torde också skapa oro bland de anställda och befolkningen.
För A:s del tillades det i skärpande riktning att det var ett mycket allvarligt
tillitsbrott gentemot hans arbetsgivare. A och B var vid brottet
förhållandevis unga, 19 år och 4 månader respektive 18 år och 9 månader.
Målets karaktär medförde emellertid att deras ålder inte fick stor betydelse
vid straffutmätningen. Høyesterett ansåg att lagmansrettens straff var korrekt
och avslog därmed överklagandet.

Rt 1997 s. 1976
Den tidigare straffade A hade begått 58 inbrottsstölder i mestadels
företagslokaler och fritidshus. Värdet på det stulna beräknades till ca 330
000 NKR, utöver detta värde tillkom ett betydligt antal antikviteter som inte
var värderade. Inbrotten hade skett i perioden februari år 1996 till januari år
1997 och begåtts med syftet att finansiera A:s narkotikamissbruk. I målet
rörde det sig även om köp av 10 g amfetamin. Stölderna begicks
tillsammans med andra och var noga planerade.   

Herredsretten dömde A till 2 år och 6 månaders fängelse enligt bland
annat strafl. §§ 257 och 258. Lagmansretten ändrade detta domslut till 1 år
och 6 månaders fängelse.

Åklagarmyndigheten gjorde gällande att straffnivån för utpräglade
recidivister på förmögenhetsbrottsområdet borde höjas. Høyesterett
diskuterade därefter kring den statistik som finns vid dessa brott. Genom
resonemangen befanns det vara lämpligt med en generell höjning av
straffnivån. Detta med anledning av att det skulle medföra bättre
överensstämmelse mellan straffen och de skadeverkningar som påförs
samhället. Det underströks emellertid att det ändock skulle ske en
individuell prövning i varje enskilt fall. Ovanstående hänsyn ansågs också få
betydelse i det förhandenvarande målet.

Det anfördes även att vid mål som rör omfattande brottslighet sker
oftast en viss rabatt i straffutmätningen. Det var Høyesteretts åsikt att denna
rabatt blivit för stor vid förmögenhetsbrott av omfattande slag.

Høyesterett tog vidare hänsyn till den professionalism som
brottsligheten präglats av och dömde A till 2 år och 3 månaders fängelse.    
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Rt 2000 s. 1750
Fallet behandlar ett överklagande av en dom rörandes A som tillsammans
med en kamrat begått två stölder, ett grovt och ett av normalgraden, samma
natt i fiskehamnen i Oslo. Vid den första stölden hade de tillskansat sig tre
pallar fisk med ett omsättningsvärde på cirka 150 000 NKR. Vid det andra
brottet stals 1,5 ton torsk med ett värde av 28 000 NKR. Gärningsmännen
hade i förväg ingått avtal med en köpare.

Byretten dömde A till 90 dagars fängelse varav 60 dagar gjordes
villkorliga. Ett domslut som sedermera fastsattes av lagmansretten.

Høyesterett anförde att en central del av användningsområdet för
samhällstjänst utgörs av stöldbrottet. Emellertid visar praxis att
allmänpreventiva hänsyn kan påkalla att samhällstjänst inte används. I detta
fall handlade det om planlagda stölder som rörde matvaror, vilka skulle bli
omsatta utanför den vanliga varuomsättning och därmed undandras
hygienisk kontroll. Dessutom togs hänsyn till att det årligen anmäldes ett
flertal stölder ifrån fiskehamnen. Till fördel för A nämndes att det tagit 1 år
för målet att hamna i första instans. De starka allmänpreventiva skälen
ansågs dock väga tyngre. Høyesterett avslog därmed överklagandet.

Rt 2002 s. 728
Fallet rörde ett överklagande. A, som tidigare var straffad ett flertal gånger,
hade tillsammans med sin bror B tagit en del mat och öl i en matvarubutik.
När de skull gå därifrån blev de stoppade i kassan. Den butiksansvarige C
tog kassen med varorna och bad dem följa med in på lagret för att skriva en
polisanmälan. Både A och B uppträde högröstat och aggressivt. När de
kommit in på lagret utbröt ett gräl och C gick för att ringa polisen.
Emellertid puttade de och tog tag i henne samtidigt som de tog upp en cola-
flaska ifrån påsen som de öppnade och hällde över henne. C fick en psykisk
efterreaktion (etterreaksjon) med anledning av överfallet.

Byretten dömde A enligt strafl. 62, 63, 228, 391 a och 257 §§ till 5
månaders fängelse. Lagmansretten ändrade denna dom till 120 dagars
fängelse.

Høyesterett anförde att det fick läggas vikt på att det var tal om våld
mot en butiksanställd i samband med att hon försökte klargöra ett
butikssnatteri. Samtidigt uttalades att det inte var tal om särskilt grovt våld.
Det yttrades vidare att den psykiska reaktionen låg utanför de rimliga följder
som man kunde förvänta sig av handlingen. När det gällde straffutmätningen
diskuterades att A tidigare begått ett flertal brott av liknande art, bara inom
det senaste året från domen fanns fyra fall av snatteri. Likaså dagen efter den
händelse som det är tal om i ifrågavarande fall gjorde han sig skyldig till
snatteri i en annan butik. Det kunde därmed inte komma på tal med ett
villkorligt fängelsestraff. Lagmansrettens avgörande ansågs inte böra ändras,
till följd därav avslog Høyesterett överklagandet.
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5.4 Syntes

Som framgår av den föregående redogörelsen är den norska lagstiftningen
angående straffutmätning mycket sparsam. Det finns i princip bara två
explicita regler, dels om utmätning av bot och dels om hänsyn till
medgivande. Detta faktum är vid första anblicken (åtminstone för en svensk
jurist!) något främmande. Att domstolarna ändock klarar sig med dessa
regler är det emellertid inte någon tvekan om. 

Doktrinen är relativt omfattande vad gäller straffutmätningen. Den
redogör klart och tydligt för de övergripande omständigheter som har
beaktats av domstolarna. Något som jag likväl saknade var ifrågasättande av
de olika faktorerna. Exempelvis kan det betvivlas om inte en enskild
gärningsman får agera syndabock i ett specifikt fall vid tillfällen då man vill
höja straffen för en viss brottstyp. Visserligen så kan dylika åsikter ha
kommit fram i forum som jag inte haft vy över, dock borde det nämnts i den
allmänna doktrinen.

Den praxis som har utvecklats är mycket detaljrik, troligen av
nödvändighet. Høyesterett har en mycket bra och utförlig straffutmätning i
det material jag har undersökt. Det resoneras väldigt tydligt runt de olika
omständigheter som kan få betydelse i bedömningen.  

Enligt min åsikt är det norska systemets stora styrka den obundenhet
som domstolarna har. De kan ta hänsyn till alla olika omständigheter som
kan uppkomma. Det kan ju dock ifrågasättas om inte detta hade varit möjligt
även med en viss grad av lagstiftning. Dessutom verkar det inte finnas
någon skala över vilka omständigheter som skall väga tyngre än andra utan
detta är upp till domstolarnas bedömning.

Den stora styrkan är också deras största svaghet om man ser det ifrån
perspektivet att samhället kräver kraftigare reaktioner för en viss brottstyp.
Stortinget har i ett sådant läge inget annat val än att höja minimistraffet om
inte domstolarna själva anser en straffskärpning vara nödgad. Detta är
emellertid inte en tillfredställande lösning. Bättre är då om man haft några
specifika paragrafer med en uppräkning över graverande omständigheter.
Det kan dock påpekas att det i de enskilda brottstypsbestämmelserna kan
finnas exemplifieringar av sådana faktorer.
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6 Analys
Länderna har förhållandevis olika uppbyggnad av straffmätningen vilket
ibland får till följd att de olika avsnitten överlappar varandra. Nedan följer
dock en uppdelning av de stora spörsmålen som är likartad den i kapitel tre
till fem.

6.1 Generella straffmätningsregler

6.1.1 Allmänna utgångspunkter

Det uppvisas en stor skillnad mellan länderna vad gäller befintligheten av en
allmän portalbestämmelse för straffmätningen. Sverige och Danmark har
relativt likartade bestämmelser: hänsyn skall tas till gärningens grovhet, vad
den tilltalade insett och hans motiv till handlingen (BrB 29 kap 1 §
respektive strafL 80 §). I Norge erhålls bara en liknande beskrivning vid
bötesstraff: hänsyn skall tas till det straffbara förhållandets grovhet
(objektiva och subjektiva förhållanden) och den dömdes
förmögenhetsförhållande (strafl. 27 §). Förhållandena vid fängelse tycks
därmed vara något obestämda.  

Det har dock visats att det är Høyesteretts praxis som bildar
utgångspunkten i Norge istället för en konkret lagregel. Även här bildar
omständigheterna vid handlingen och gärningsmannens förhållanden
utgångspunkten. Därmed synes det inte vara några principiella skillnader
mellan länderna vid initialläget av en straffutmätning.

Norges brist på en konkret regel har diskuterats flitigt i den nordiska
och norska dialogen. Jag anser att en lagregel borde finnas, även om många
av resonemangen där emot är skäliga. Praxis kan inte ersätta en lagregel i
tillräcklig grad, framförallt inte en regel som är av avsevärd betydelse för
ådömandet av negativa konsekvenser för den enskilde medborgaren.
Visserligen hade en sådan regel med principer och riktlinjer blivit relativt
generell men det hade i alla fall varit en grund för domstolarna att basera
sina resonemang på. Principer kan brytas till förmån för andra principer men
med en klar reglering snävas denna möjlighet in. 

Det är enbart Sverige som har ett system som baseras på ett
straffvärde. Genom denna konstruktion delas bedömningen upp i två delar,
en straffvärdebedömning då omständigheterna kring brottet bedöms och en
straffmätning då gärningsmannens förhållanden bedöms. Med anledning av
denna särskiljning uppfattar jag det som att de svenska domstolarna blir
relativt bundna av reglerna vid en jämförelse med de andra länderna. Den
storlek som straffvärdet får tycks vara något svårare att ändra på vid
straffmätningen i jämförelse med Danmarks och Norges direkta
helhetsbedömningar av gärningen och omständigheterna kring
gärningsmannen. Förvisso finns ingen direkt rangordning mellan de olika
svenska reglerna och domstolarna har en stor frihet vid sin bedömning,
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ändock verkar de svenska domstolarnas bedömningar vara mer låsta till
lagreglerna än vad de andra ländernas domstolar är. 

Danmarks och Norges bedömningar tycks mig mycket mer obundna,
bl.a. beaktas individual- och allmänprevention i stor grad.
Individualprevention torde beaktas även i Sverige, åtminstone vad gäller
påföljdsvalet, men jag är tveksam om så är fallet vad gäller direkta
diskussioner kring allmänprevention. Både de danska och norska
domstolarna går i relativt hög grad in på sådana diskussioner vid sina
bestämningar av påföljden och straffets längd. I Sverige hänvisas det vid
bestämmande av påföljd istället till om det ifrågavarande brottet är ett
artbrott eller inte. Att det hänvisas till allmänpreventiva hänsyn vid
bestämmande av straffets längd torde inte förekomma. Det kan emellertid
ifrågasättas om artbrottsbegreppet endast är en omskrivning av
allmänprevention för att undvika svåra diskussioner kring dess effekt i den
enskilda domen. Frågan är intressant men dessvärre för omfattande för att
inpassas i denna analys.

Jag anser det vara negativt att direkt diskutera allmänpreventionen i
domstolarna med hänsyn till principen att lika fall skall bedömas lika.  
Vid en situation då det exempelvis är flera gärningsmän som har begått
samma brott men deras mål delas upp, kan det rent teoretiskt vara möjligt att
döma gärningsmän, vars mål behandlas senare, till strängare straff än vad
den första gärningsmannen ådömdes. Naturligtvis kan det då resoneras att
domstolen kan göra de allmänpreventiva bedömningarna redan då det första
målet tas till behandling. Domstolen hamnar emellertid i en mycket
besvärlig situation om så inte är sker. 

Mycket bättre och mer i linje med likhetshänsyn finner jag det vara att
allmänpreventiva överväganden görs av lagstiftaren vid tillskapande och
ändring av lagreglerna. Därigenom blir inte enskilda tilltalade i ett mål
syndabockar för en odefinierbar folkmängds brottslighet. 

6.1.2 Skärpande och förmildrande omständigheter

Även regleringen kring skärpande och förmildrande omständigheter är
jämförelsevis olika i de undersökta länderna. Sverige har en klar reglering i
BrB 29 kap 2-5 §§ över de omständigheter som skall beaktas vid domstolens
bedömning. Reglerna är mycket tydliga och ger en bred bild över de
omständigheter som skall beaktas, emellertid finns det även möjlighet att gå
bortom dem, bestämmelserna är som framgått enbart exemplifierande. Jag
anser detta vara en mycket lämplig reglering. Lagstiftaren kan aldrig förutse
alla omständigheter som kan uppkomma i ett mål men det är ändock bra
med en viss styrning, främst med hänsyn till enhetlighet och förutsebarhet i
praxis. 

De andra länderna betraktar likhetsprincipen mer från motsatt håll:
olika fall skall dömas olika. Detta är ett argument vilket används för att
motivera, enligt mig, deras något bristfälliga reglering. Sverige har dock
också tillgodosett dessa hänsyn genom att enbart göra uppräkningen
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exemplifierande. Vid situationer som uppkommer kan domstolarna gå
utanför bestämmelsernas lydelse. 

Danmark har något vaga regler i strafL. 10 kap 81, 83, 84, 85 och 87
§§. En uppräkning erhålls men den är inte särskilt klar och precis. Reglerna
innehåller dessutom inte särskilt många exemplifierande omständigheter
utan domstolarna torde nästan i varje mål vara nödgade att beakta andra
faktorer. 

Danmarks regler är i en position mellan de andra länderna, dock med
en viss dragning mot Norge. Efter reformen, vilken troligtvis sker, kommer
detta att förflyttas till en position betydligt närmare Sveriges reglering.
Danmark är nödgade till att införa dylika regler för att strama upp deras för
närvarande osäkra läge. Det kan också diskuteras hur stor hänsyn som har
tagits till landsretternas praxis. Eventuellt kan det ha börjat förekomma en
del diskrepans mellan praxisen på denna nivå. Den nya regleringen stramar
därmed upp utvecklingen.

I den norska lagstiftningen finns ingen konkret uppräkning över
omständigheter som kan beaktas. Det närmaste som erhålls i lagtexten är
bestämmelserna i 27, 56, 57, 58, 59 och 61 §§. Dessa regler rör dock inte
straffmätningen uttryckligen (förutom 27 § och 59 § 2 st.) utan reglerar
enbart tillfällen då domstolen får gå utanför de straffskalor som erhålls för
de specifika brotten. Dessa regler tolkas dock på så sätt att domstolarna ser
de regler som höjer straffskalorna som försvårande och de som sänker
straffskalorna som förmildrande vid en straffutmätningsbedömning.

Vid en del specifika brottsbeskrivningar erhålls omständigheter som
kan verka försvårande eller förmildrande vid en bedömning. Den norska
lagstiftaren har således lagt vissa sådana hänsyn i de enskilda
bestämmelserna och inte i några övergripande straffmätningsregler. Detta
anser jag vara en något invecklad konstruktion. De hänsyn som nämns torde
beaktas även vid andra brottsrubriceringar då liknande förhållanden
föreligger, därmed hade det inte varit negativt att nämna dessa i generella
bestämmelser.

Förutom dessa regler har Høyesterett skapat en relativt omfattande
praxis över vilka omständigheter som skall beaktas vid straffutmätningen.
Genom de stora drag som framlagts har det illustrerats att dessa
omständigheter är relativt lika de omständigheter som beaktas i Sverige och
Danmark.

Det kan dock ifrågasättas hur långt in i framtiden Norge kan ha
nuvarande reglering med anledning av den reform som skedde av
domstolssystemet år 1995. Lagmansretternas praxis kommer troligtvis att få
mer prejudicerande verkan vilket eventuellt kan innebära att Norge hamnar i
samma situation som Danmark är idag. 

Då det framkommit att en del av de norska reglerna inte ens används
för sitt ursprungliga syfte, finner jag det högst anmärkningsvärt att
straffelovkommisjonen i sitt reformförslag väljer att samla reglerna till ett
kapitel istället för att göra en mer genomgående översyn. Det är även
märkligt att många av reglerna snarast synes analogitolkas som
beaktansvärda omständigheter vid straffutmätningen och inte enligt sin
ordalydelse som sänkande och höjande av själva straffskalorna. Då blir
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straffelovkommisjonens förslag ännu mer remarkabelt. De vill samla
reglerna, vilket visserligen är förståeligt, men dessa regler används inte i
någon större utsträckning enligt deras lydelse. 

Jag ställer mig då frågande till varför de inte har valt att göra en
uppräkning av faktorer som reglerar den konkreta straffutmätningen. När
bestämmelserna huvudsakligen används för detta syfte tycks det mig något
övernitiskt att hela tiden vägra införa straffmätningsregler. Möjligtvis vill de
inte låsa domstolarna men en sådan låsning sker ändå genom den praxis som
finns enligt vilken hänsyn tas till bestämmelserna.

Vad gäller enskilda hänsyn som beaktas finns där viss avvikelse
mellan ländernas regleringar. Sverige är det enda land som har en
någorlunda fastslagen förmildringsskala vid ungdomsbrottslighet. Även i de
andra länderna tas hänsyn till åldern men så detaljerade skalor som finns i
Sverige erhålls inte. En skala av sådant slag är både positivt och negativt.
Positivt ur den aspekten att det blir en stark likhet i praxis. Negativt ur
synvinkeln att det kan missbrukas och att hänsyn till grovheten av ett brott
inte tillräckligt kan tillvaratas i det enskilda fallet. Visserligen ligger
hänsynen till brottets grovhet på en annan nivå vid bedömningen men om
man ser på det slutliga värdet av straffmätningen så kan det föreligga en stor
skillnad mellan detta värde och vilket värde det med hänsyn till grovheten
borde vara. Jag anser att detta sänder ut fel signaler till de unga
lagöverträdarna och är negativt ur ett allmänpreventivt synsätt.

Något som jag funnit vara negativt i alla länderna är den bristfälliga
vägledning som ges angående vilka hänsyn som väger mer än andra.
Specifikt har nämnts att dansk rätt kan sägas vara ett uttryck för den så
kallade cafeteria-principen. Detta är dock genomgående i länderna.
Domstolarna kan fritt välja vilka omständigheter det läggs tyngd på. Oftast
tas utgångspunkt i brottets grovhet och sedan justerar de andra
omständigheterna detta värde på straffet. Det är vid detta andra steg som jag
anser där borde finnas viss vägledning. Naturligtvis skall domstolarna vara
fristående från styrning och fria i sina bedömningar men det kunde ändock
vara på sin plats med några riktlinjer.

Otvivelaktigt är att Sverige har den mest omfattande regleringen
därefter Danmark och slutligen Norge med den minst detaljerade
regleringen. Vilket av dessa system är då att föredra? Som kanske framgått
ovan är jag en förespråkare för en relativt omfattande reglering som ändock
ger möjlighet för bedömningar utanför lagens ord. Utan vägledning är det
risk för att vissa domstolar tar hänsyn till en viss omständighet som andra
domstolar inte ser anledning till att beakta i någon större mån eller helt
förbiser vid bedömningen. Det är därmed positivt med detaljerade regler då
domstolarna har riktlinjer att följa. Det kan emellertid vara negativt med för
detaljerade regler då hänsyn inte kan tas till de enskilda omständigheterna i
ett specifikt fall då dessa inte innefattas i lagen. Von Eybens liknelse om
domaren som antingen inte har något att klamra sig fast i eller tvingas att
spränga sin sele från år 1950 kan därmed fortfarande sägas vara aktuell vid
en dylik dialog.
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6.2 Resonemangen i doktrinen

Sverige har en omfattande juridisk doktrin. De flesta aspekter av
straffmätningen finns behandlade någonstans. Likaså finns det klara linjer
för tillvägagångssättet vid bestämmande av straffvärdet och vid
straffmätningen. Det är intressant att fråga sig varför det är så. En förklaring
kan vara diskussionerna kring reformen år 1989 och den kritik som
framfördes mot det gamla systemet. De klara reglerna i BrB 29 kap. kan
även stimulera en diskussion kring straffmätning jämfört med om sådana
regler saknats. En annan förklaring kan vara att Sverige har fler invånare och
därmed (förmodligen) fler jurister än de andra länderna. Med anledning av
detta så kan rättsvetenskapen vara något större i Sverige.

Danmark har emellertid mycket lite litteratur inom ämnet, fortfarande
är von Eybens doktorsavhandling huvudframställningen om straffutmätning.
Detta är enligt mig mycket negativt. Danmarks lagregler är oklara och
därmed skulle mer litteratur behövas. Den senaste Betænkningen har
emellertid klargjort en del aspekter. Dessutom kan reformen
förhoppningsvis även få effekt på rättsvetenskapen genom att ämnet
aktualiseras.    

Norge har en klar doktrin inom ämnet straffutmätning. Detta kan bero
på frånvaron av klara regler. I och med att det är domstolarna som skapar
den gällande rätten och bedömer vilka omständigheter som skall beaktas har
rättsvetenskapen relativt flitigt diskuterat dessa. Framställningarna har varit
klara och systematiska vilket troligen kan vara domstolarna behjälpliga i
viss mån. 

Det har förts ett antal diskussioner och en hel del kritik har
framkommit mot ländernas regleringar. Det kan ifrågasättas om denna kritik
kan anföras generellt även mot de regelsystem som den inte först var riktad
mot. Träskmans kritik mot att återfall beaktas upprepade gånger som ett skäl
för dels strängare straff och dels strängare straffverkställighet torde även
vara applicerbart på Danmark och Norge. Något liknande gäller troligen
också Jareborgs diskussion om asperationsprincipen. Jag förhåller mig
relativt kluven till denna princip. Å ena sidan kan det ifrågasättas om det är
positivt att marginaleffekterna av brott minskar. Detta är ett incitament för
en gärningsman att fortsätta med grova brott när denne börjat med sådana. Å
andra sidan är det högst oskäligt gentemot gärningsmannen om inte hänsyn
till humanitetsprincipen tas. Antagligen kan även ekonomiska hänsyn vara
en faktor som beaktas. Om inte asperationsprincipen använts skulle
kostnaderna för fångvården antagligen stiga markant på grund av den ökade
straffmängden.
 Den danska diskussionen om våld kontra förmögenhetsbrott finner jag
vara av intresse att penetrera närmare. Debatter om att höja straffen för
våldsbrott har även förekommit i Sverige. Förhållandena i Norge är
emellertid oklara för mig. Förmodligen har media också i Sverige haft en
mycket stor roll vid aktualiserandet av frågorna. Troligen kan många av de
punkter som straffelovrådet uppmärksammar vara att tänka på även vid
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mediernas diskussioner i Sverige. Ofta behandlas enbart enskilda händelser i
brottmålen och dessa är inte sällan brott som är tämligen makabra.

Jag vill dock inte påstå att de öppna diskussionerna om olika brottmål
är negativa, tvärtom är det snarare ett sätt att göra alla medborgare
uppmärksamma på den utveckling som sker. Genom en öppen dialog
säkerställs rättsutvecklingen så att det inte sker för stora förändringar
momentant. Det är emellertid viktigt att domarna agerar självständigt och
inte låter sig påverkas av de för dagen aktuella löpsedlarna. Detta borde även
gälla politikerna som lagstiftar, tyvärr är inte så alltid fallet utan ofta är det
de ämnen som medierna framhäver som hamnar på dagordningen. 

En problematik som har diskuterats under kapitlena om Danmark och
Norge är hur pass stor styrfunktion de folkvalda församlingarna skall inneha
gentemot domstolarna. Folketinget kritiseras på den grunden att de inte gjort
tillräckligt mycket för att styra straffmätningen genom lagstiftning. Likaså
kritiseras deras försök att genomföra punktinsatser vid tillfällen då det
förekommit ett stort politiskt tryck. Stortinget å andra sidan har kritiserats då
de försökt agera utanför lagstiftningsrollen. Inget av dessa beteenden är
eftersträvansvärda. Onekligen är det viktigt att domstolarna har en fast grund
att stå på vid sina bedömningar men denna grund måste vara genomtänkt
och korrekt fastlagd. Angeläget att understryka är det faktum att
domstolarna måste vara helt fristående ifrån utomstående intressen, antingen
det är privata, mediala eller politiska sådana. Politiker skall enbart få styra
genom sin lagstiftande funktion. Om lagstiftande verkan inte anses passa ett
visst förhållande kan inte en styrning ske genom uttalanden,
rekommendationer eller dylikt.

6.3 Domstolarnas utmätande av straff

Då Sverige har klara och precisa straffmätningsregler synes domstolarna
jämförelsevis mer bundna av lagen än Danmarks och Norges domstolar.
Detta är positivt ur ståndpunkten att det, som tidigare nämnts, blir
förutsebarhet och enhetlighet i praxis. Det kan emellertid vara negativt då
jag tycker mig se en tendens hos domstolarna att istället för att diskutera mer
uttryckligt kring de föreliggande omständigheterna och deras förhållande till
varandra enbart hänvisa till bestämmelserna där faktorerna erhålls. Det är
viktigt att domstolarna inte blir för bekväma i sina bedömningar, vare sig de
har klara rättsregler eller tabeller och sammanställningar över tidigare
domar. För rättsäkerhetens skull behövs klara och tydliga resonemang kring
omständigheterna och deras position sinsemellan.

Danmarks domstolar är mycket knapphändiga i sina motiveringar,
åtminstone i det material som jag har undersökt. Omständigheterna fastslås
men det resoneras inte i någon större grad kring deras vikt eller betydelse för
utgången i målet. Då Danmark saknar en utförlig doktrin inom
straffutmätningsområdet anser jag det vara något märkligt att inte
domstolarna mer tydligt motiverar sina ställningstaganden. Det finns behov
av mer utförligt material och det borde ligga i domstolarnas eget intresse att
redovisa sina ställningstaganden inför varandra. Den undersökning över
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praxis som jag företagit är varken djuplodande eller heltäckande men jag är
ändå av den tron att den praxis som finns i Danmark förmodligen innehåller
fler inre avvikelser än den svenska och norska. Detta främst på grund av den
bristande utförligheten i domarna. 

Norge har en mycket omfattande och detaljrik praxis. Det resoneras
mycket tydligt i domskälen kring de omständigheter som tas i beaktning.
Ävenså kan vikten som Høyesterett lägger på olika omständigheter oftast
urskiljas vilket antagligen är de lägre instanserna mycket behjälpligt. Som
nämnts tidigare kan ursprunget till den norska utmätningstraditionen
eventuellt härledas till det faktum att de har så pass summariska regler att
domstolarna varit nödgade till att skapa en klar och entydig praxis. Hur
situationen blir i framtiden återstår att se då lagmansretterna nu får en större
prejudicerande verkan.

Jag anser att det är mycket bra ur likhetshänsyn att till och med
överklagandeprövningarna publiceras så att Høyesteretts skäl för ett
avslagsbeslut kan betraktas. Framförallt är det intressant att domstolen
prövar diskussionerna som förekommer i lagmansretten kring de olika
föreliggande omständigheterna. Detta är troligen till stor nytta för de andra
domstolarna.

Något som jag finner tämligen klarlagt är att domstolarna vid sina
straffutmätningar tenderar att hamna väldigt nära straffminimum. Det finns
en viss tröghet i systemet när det gäller att döma ut hårda straff för brott.
Givetvis kan det ses positivt att domstolarna är försiktiga med att döma ut
hårda straff med hänsyn till att den tilltalade de facto kan vara oskyldig trots
att han befunnits skyldig i ansvarsfrågan. Emellertid anser jag det
bekymrande att domstolarna är en aning stagnerade i sina bedömningar. När
det sker grova våldsbrott skall samhällets avstånd från detta illustreras
genom det straff som gärningsmannen får jämfört med ett straff för ett
mindre grovt våldsbrott. Jag ställer mig frågande till om det verkligen är stor
skillnad i praktiken. Om domstolarna är motvilliga till att använda den övre
delen av straffskalan och det ändock skall synas en skillnad mellan grova
och icke-grova brott blir de istället tvingade att sänka straffet för de
sistnämnda brotten. Detta leder i sin tur till problematiken kring en viss
normalisering av våldet. Om straffen sänks så innebär det konsekvent att
medborgarnas skydd för den kroppsliga integriteten i själva verket nedsätts.
Förhoppningsvis har vi inte denna utveckling idag då det istället diskuteras
kring höjning av det kroppsliga skyddet gentemot angrepp men jag anser det
ändock angeläget att belysa problematiken.

I alla de tre länderna sker en jämförelsevis knapphändig motivering
vid stöldbrottet. Förmodligen beror detta på den huvudsakliga måttstock
som används: värdet på det stulna godset. Naturligtvis beaktas också andra
föreliggande omständigheter men troligtvis så är det i många fall värdet som
är det mest avgörande. Då kan det ifrågasättas hur pass bra sådana
bedömningar egentligen är. Någonstans måste gränsen sättas men jag anser
det oskäligt att det vid exempelvis en värdeskillnad på så lite som några
tusentals kronor döms till antingen villkorlig dom eller ett flertal månaders
fängelse. Förvisso är detta en kraftig hårdragning av ett resonemang men det
bör ändock nämnas att det finns en rent teoretisk möjlighet för en sådan
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situation. Att komma från ett sådant problem är emellertid mycket besvärligt
och ett visst mått av orättvisa får kanske accepteras i ett annars rättvist
system där gränserna mellan brottsrubriceringarna många gånger baseras på
stöldgodsets värde. Dessa gränser är sannolikt inte okända i samhället vilket
får till följd att straffet torde vara förutsebart av medborgarna.

Det har förekommit diskussioner både i Danmark och Norge om
höjande och sänkande av straffskalorna och dess effekt. Det kan ifrågasättas
hur dylika förändringar påverkar domarnas bedömningar. Enligt von Eyben
så används mestadels sänkningar av straffskalan så länge förändringen inte
innebär en höjning av minimistraffet. Vad beror detta på? Finns det en
inneboende tröghet i domarnas frivilliga förändringsbenägenhet? Domare
vill troligen hålla en jämn nivå med sina egna domslut och ändrar sig enbart
om de är nödgade till det. Fördelen med ett sådant förhållningssätt är att det
inte blir några tvära kast, nackdelen är att systemet riskerar att stanna upp då
det skulle behövas större rörlighet i straffmätningen. Det kan inte bortses
ifrån att domare trots allt är personer med fri vilja och som sådana kan det
inte förväntas att de blint följer de uppmaningar som läggs framför dem.
Däremot så kan även domarna reagera på samhällets förändring och
därigenom ändra straffmätningspraxis för att vara konvergent med denna.

Det bör påpekas att alla de undersökta ländernas domstolar gör
helhetsbedömningar vid sina straffmätningar. Visserligen finns det en
möjlighet att domstolarna lägger olika stor vikt på vissa omständigheter vid
dessa bedömningar, denna olikhet torde emellertid inte medföra någon
större, betydande skillnad i rådande praxis mellan Sverige, Danmark och
Norge. Framförallt är detta sakförhållande viktigt att nämna med anledning
av lagen om verkställighet av domar i brottmål i annat nordiskt land. Ur
rättvisesynpunkt borde ländernas bedömningar vara likartade för att inte
besvärliga spörsmål skall uppkomma. En större utredning över praxis torde
dock genomföras för att belysa problematiken närmare.

6.4 Problem och förslag till åtgärder

Det största problemet med straffmätningen i Sverige anser jag vara
domstolarnas stundtals något summariska motiveringar. Den detaljerade
regleringen skapar en risk för att domstolarna enbart hänvisar till lagreglerna
istället för att resonera kring föreliggande omständigheter och deras enskilda
betydelse i förhållande till varandra. Hur kan en sådan utveckling undvikas?
Att förlita sig på lagändringar anser jag vara svårt. Som alternativ är då
bättre med en självsanering av domstolarna. Eventuellt kan domstolsverket
ge en rekommendation till domstolarna att försöka förtydliga sina domskäl.

Ett annat spörsmål att vara uppmärksam på i framtiden är att tillse att
de svenska reglerna inte låser domstolarna för mycket. Detta påstående är
något som vid första anblick kanske tycks gå tvärtemot vad jag tidigare
anfört. Jag anser emellertid att det är viktigt med en möjlighet att kunna gå
utanför lagens ord. Styrning behövs men den skall inte vara så fast att den
blir slutgiltig. Alla mål har sina specifika omständigheter och dessa bör även
kunna betraktas i framtiden.
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I Danmarks system finner jag problemen vara något mer omfattande.
Lagstiftningen är inte särskilt klar och lättförståelig. En revision av dessa
borde utföras. Straffelovrådets förslag kommer förmodligen i stor
utsträckning att verkställas, vilket får till följd att regelsystemet blir mer
detaljerat och systematiskt.

Omfattningen av doktrinen inom ämnet straffutmätning är inte särskilt
stor i Danmark. Rättsvetenskapen borde stimuleras på något sätt så att en
större undersökning kring ämnet tog plats. Hur detta skall gå till är dock en
svårare fråga. Förhoppningsvis leder den nya regleringen till ett visst
intresse för ämnet men vidare åtgärder torde företas. Att tillse att forskning
påbörjas är emellertid till stor del upp till de aktiva inom den danska
rättsvetenskapen.

Likaså finner jag anledning att rikta kritik gentemot domstolarnas
straffutmätning. Av den undersökning som jag företagit har Danmarks
domstolar varit de mest knapphändiga i sina bedömningar. Med anledning
av den brist som finns på regler och material inom området tycks det mig
något underligt. Uppenbarligen fungerar straffutmätningen i praktiken men
jag tror inte att det är ett tillfredställande system ur ett rent teoretiskt
perspektiv. Domstolarna bör allvarligt överväga att mer detaljerat redogöra
för sina hänsynstaganden i domarna.

Vad gäller Norges straffutmätning ligger den stora bristen på
lagstiftningsplanet. Det finns endast två uttryckliga regler för
straffutmätningen och dessa regler är i sin tur inte särskilt omfattande.
Istället ses på de regler som behandlar höjning och sänkning av
straffskalorna. Jag anser inte att det är ett bra system att behöva analogitolka
regler för att få instruktion vid straffutmätningen, framförallt inte då
explicita regler ingalunda är omöjliga att lagstadga. Lagstiftaren borde
seriöst begrunda införandet av generella straffmätningsregler för att få en
större klarhet i och systematisering av beaktansvärda faktorer.

En brist som finns i alla de undersökta länderna är avsaknaden av
någon form av vägledning då olika motstående hänsyn föreligger. För
närvarande löses detta av domstolarnas bedömningar men det kan
ifrågasättas om dessa bedömningar är särskilt likformiga. Lika fall skall
alltjämt behandlas lika. Emellertid skall även olika fall behandlas olika.
Därmed är det viktigt att en regel enbart blir en vägledning som det vid
behov kan avvikas ifrån. Det kan då ifrågasättas vilken nytta regeln får men
jag anser ändock att den behövs för att förtydliga den vikt som skall läggas
på olika omständigheter.

6.5 Slutsatser

Vid en helhetsbedömning mellan ländernas straffmätningssystem anser jag
att Sverige har den främsta uppbygganden. Klara regler, bra doktrin och en
relativt tydlig praxis. Den sistnämnda punkten kan emellertid förbättras
genom att domstolarna tydligare diskuterar sina resonemang.

Danmark har i sin tur det svagaste systemet. Detta med anledning av
den bristfälliga lagstiftningen och den obefintliga rättsvetenskapliga
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litteraturen men även beroende på domstolarnas något skrala motiveringar,
vilket innebär en risk för oönskade avvikelser från praxis. Då Danmark
förmodligen inför de nya reglerna så blir dock denna bild något förändrad i
positiv riktning.

I Norge förekommer ännu inte samma problem i och med att
Høyesterett har så pass stark prejudikatverkan. Likaså är doktrinen inom
ämnet mycket utvecklad. Den norska regleringens akilleshäl är istället
frånvaron av lagregler. Denna uppvägs emellertid till viss del av den starka
praxis som föreligger. Situationen kan dock komma att förändras då
lagmansretterna nu har en större prejudicerande verkan efter reformen av
domstolarnas överklagandestruktur.
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Sammanfattning
Denna uppsats behandlar straffmätningssystematiken i Sverige, Danmark
och Norge. Frågor som jag har försökt besvara är: Hur ser de olika ländernas
reglering och praxis ut? Vilka övergripande likheter och skillnader finns
det? Hur kan de problem som uppstått angripas? För att illustrera
problematiken och systematiken kring straffmätning har undersökningen
gjorts i ljuset av brottstyperna misshandel och stöld.

De nordiska juristmötena har under årens lopp haft mycket stor
betydelse för den juridiska utvecklingen i norden. Framförallt efter andra
världskriget då formerna för samarbetet fördjupades och blev fastare. Bland
den mångfald av lagar som samarbetet resulterat i kan särskilt nämnas lagen
om verkställighet av domar i brottmål i annat nordiskt land, som kom år
1963.

Sveriges lagregler om straffmätning erhålls i BrB 29 kap.
Bestämmelserna är relativt detaljerade vilket främjar enhetlighet och
förutsebarhet vid straffmätningen. Reglerna är emellertid endast
exemplifierande vilket får till följd att domstolarna även kan beakta
omständigheter som inte innefattas i lagtexten. Den svenska doktrinen som
rör straffmätning är mycket omfattande och har behandlat de flesta aspekter
inom ämnet. Likaså finns det klara linjer för tillvägagångssättet vid
bestämmande av straffvärdet och vid straffmätningen. Högsta domstolen ser
mycket på omständigheterna kring brottet och gärningsmannen i de enskilda
fallen. Emellertid resoneras inte i någon större mån kring de olika
omständigheternas betydelse sinsemellan.

De danska lagreglerna kring straffutmätning finns i strafL. 10 kap.
Dessa bestämmelser är relativt bristfälliga. En uppräkning över vilka
omständigheter som skall beaktas förekommer men den är inte särskilt klar
och precis. Förmodligen kommer detta problem att upphöra i och med den
reform som straffelovrådet föreslagit. En stor brist i det danska systemet är
frånvaron av en gedigen juridisk litteratur om straffutmätning, fortfarande är
von Eybens doktorsavhandling från år 1950 huvudframställningen.
Danmarks domstolar är mycket summariska i sina motiveringar.
Omständigheterna fastslås men det resoneras inte i någon högre grad kring
dem.

I den norska lagstiftningen finns enbart ett fåtal bestämmelser som
berör straffutmätningen. Istället analogitolkas de omständigheter som nämns
i reglerna om höjning och sänkning av straffskalor. Doktrinen i Norge är
emellertid relativt omfattande och redogör klart och tydligt för de
övergripande hänsyn som har beaktats av domstolarna. Praxisen som har
utvecklats är mycket detaljrik. Høyesterett har en mycket bra och utförlig
straffutmätning där det resoneras tydligt kring de enskilda omständigheterna.

Vid en helhetsbedömning mellan ländernas straffmätningssystem
anser jag att Sverige har den främsta uppbyggnaden. Klara regler, bra
doktrin och en relativt tydlig praxis. Danmark har i sin tur det svagaste
systemet. Detta med anledning av de oklara rättsreglerna och den obefintliga
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doktrinen men även på grund av domstolarnas något vaga motiveringar. Det
norska systemet innehåller både en distinkt praxis och en välutvecklad
doktrin. Istället är det den norska lagstiftningen som är något svag. En brist
som finns i alla de undersökta länderna är avsaknaden av någon form av
vägledning då olika motstående hänsyn föreligger. 

Det bör påpekas att alla de undersökta ländernas domstolar gör
helhetsbedömningar vid sina straffmätningar. De kan visserligen lägga olika
stor vikt på omständigheterna men de facto torde det inte finnas någon
större, betydande differens i rådande straffmätningspraxis mellan länderna. 
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Bilaga 1
Brottsbalk (SFS 1962:700)

29 kap. Om straffmätning och påföljdseftergift

1 § Straff skall, med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning,
bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets eller
den samlade brottslighetens straffvärde.

Vid bedömningen av straffvärdet skall särskilt beaktas den skada,
kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller
borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han haft. 

2 § Såsom försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
skall, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt
beaktas
1. om den tilltalade avsett att brottet skulle få betydligt allvarligare följder
än det faktiskt fått,
2. om den tilltalade visat särskild hänsynslöshet,
3. om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller
särskilda svårigheter att värja sig,
4. om den tilltalade grovt utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett
särskilt förtroende,
5. om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom
allvarligt tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller
beroende ställning,
6. om brottet utgjort ett led i en brottslig verksamhet som varit särskilt
noggrant planlagd eller bedrivits i stor omfattning och i vilken den tilltalade
spelat en betydande roll, eller
7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en
annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet. 

3 § Såsom förmildrande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet
skall, vid sidan av vad som är föreskrivet för vissa fall, särskilt beaktas
1. om brottet föranletts av någon annans grovt kränkande beteende,
2. om den tilltalade till följd av psykisk störning eller sinnesrörelse eller av
någon annan orsak haft starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande,
3. om den tilltalades handlande stått i samband med hans uppenbart
bristande utveckling, erfarenhet eller omdömesförmåga,
4. om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla eller
5. om gärningen, utan att vara fri från ansvar, är sådan som avses i 24 kap.

Om det är påkallat med hänsyn till brottets straffvärde, får dömas till
lindrigare straff än som är föreskrivet för brottet.
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4 § Vid straffmätningen skall rätten, om förhållandet inte tillräckligt kan
beaktas genom påföljdsvalet eller genom förverkande av villkorligt
medgiven frihet, utöver brottets straffvärde, i skälig utsträckning ta hänsyn
till om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Härvid skall särskilt
beaktas vilken omfattning den tidigare brottsligheten haft, vilken tid som
förflutit mellan brotten samt huruvida den tidigare och den nya
brottsligheten är likartade eller brottsligheten i båda fallen är särskilt
allvarlig.

5 § Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig
omfattning beakta
1. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av allvarlig kroppsskada,
2. om den tilltalade efter förmåga sökt förebygga eller avhjälpa eller
begränsa skadliga verkningar av brottet,
3. om den tilltalade frivilligt angett sig,
4. om den tilltalade förorsakas men genom att han på grund av brottet
utvisas ur riket,
5. om den tilltalade till följd av brottet drabbats av eller om det finns
grundad anledning anta att han kommer att drabbas av avskedande eller
uppsägning från anställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet i
yrkes- eller näringsutövning,
6. om den tilltalade till följd av hög ålder eller dålig hälsa skulle drabbas
oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde,
7. om en i förhållande till brottets art ovanligt lång tid förflutit sedan brottet
begicks eller
8. om någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade
får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar.

Föreligger omständighet som avses i första stycket, får rätten, om
särskilda skäl påkallar det, döma till lindrigare straff än som är föreskrivet
för brottet. 

6 § Är det med hänsyn till någon sådan omständighet som avses i 5 §
uppenbart oskäligt att döma till påföljd, skall rätten meddela
påföljdseftergift. 

7 § Har någon begått brott innan han fyllt tjugoett år, skall hans ungdom
beaktas särskilt vid straffmätningen. Härvid får dömas till lindrigare straff
än som är föreskrivet för brottet.

Ingen får dömas till fängelse på livstid för brott som han har begått
innan han fyllt tjugoett år. 

Taget från www.riksdagen.se den 3 juni 2003 kl. 21:45.

http://www.riksdagen.se/
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Bilaga 2
30 kap. Om val av påföljd

3 § När någon döms för flera brott, skall rätten döma till gemensam påföljd
för brotten, om inte något annat är föreskrivet.

Om det finns särskilda skäl, får rätten för ett eller flera brott döma till
böter och samtidigt döma till annan påföljd för brottsligheten i övrigt.
Vidare får rätten döma till fängelse för ett eller flera brott samtidigt som den
dömer till villkorlig dom eller skyddstillsyn för brottsligheten i övrigt. 

4 § Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter
som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta
sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §.

Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och
art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.

5 § För brott som någon begått innan han fyllt arton år får rätten döma till
fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att rätten därvid i första hand
skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse
framgår av 31 kap. 1 a §.

För brott som någon begått efter det att han fyllt arton men innan han
fyllt tjugoett år får rätten döma till fängelse endast om det med hänsyn till
gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det.

Taget från www.riksdagen.se den 3 juni 2003 kl. 21:48.

http://www.riksdagen.se/
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Bilaga 3
3 kap. Om brott mot liv och hälsa

5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta
eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd,
döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till
böter eller fängelse i högst sex månader. 

6 § Är brott som i 5 § sägs att anse som grovt, skall för grov misshandel
dömas till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada
eller allvarlig sjukdom eller eljest visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Taget från www.riksdagen.se den 3 juni 2003 kl. 21:52.

http://www.riksdagen.se/
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Bilaga 4
8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott

1 § Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig
det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga
omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader.

4 § Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld dömas till
fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om
tillgreppet skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på
sig, om gärningsmannen varit försedd med vapen, sprängämne eller annat
dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit av särskilt farlig eller
hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar
skada. 
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Bilaga 5
Straffeloven (LBK nr 779 af 16/09/2002)

10. kapitel 
Straffens fastsættelse

§ 80. Ved straffens udmåling skal der tages hensyn til lovovertrædelsens
grovhed og til oplysninger om gerningsmandens person, herunder om hans
almindelige personlige og sociale forhold, hans forhold før og efter
gerningen samt hans bevæggrunde til denne.
    Stk. 2. At gerningen er udført af flere i forening, vil i reglen være at anse
som en skærpende omstændighed.

§ 81. Det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelser om forhøjet straf
eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden han på
ny forbrød sig, i den danske stat er fundet skyldig i en efter det fyldte 18. år
begået strafbar handling, som loven tillægger gentagelsesvirkning på den nu
begåede, eller i forsøg på eller medvirken til en sådan.
    Stk. 2. Retten kan tillægge straffedomme afsagte uden for den danske stat
samme gentagelsesvirkning som de her i landet afsagte.
    Stk. 3. Gentagelsesvirkningen ophører, når der, førend den nye strafbare
handling blev begået, er forløbet 5 år, efter at den tidligere straf er udstået,
endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes
den nævnte frist fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse.
Med hensyn til betingede domme regnes fristen fra den endelige dom.

§ 82. (Ophævet)

§ 83. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 119, 121, 141,
142, 180, 181, 237, 244-247, 252, 260, 261, 266 og 291, stk. 2, af en person,
der udstår straf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende
karakter, kan straffen forhøjes til det dobbelte.
    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, dersom de der
nævnte forbrydelser begås af en tidligere fange over for en ved den
pågældende anstalt ansat person eller med hensyn til anstalten eller dens
ejendele, samt når en tidligere fange gør sig skyldig i en af de i § 124, stk. 2
og 3, omhandlede forbrydelser i forhold til en i den pågældende anstalt
hensiddende fange.
    Stk. 3. Hvis en person skulle idømmes fængselsstraf og den pågældende
enten afsoner straf af fængsel på livstid eller samtidig indsættes til afsoning
af sådan straf, fastsættes det ved dommen, hvor lang fængselsstraffen skulle
have været.

§ 84. Den for en strafbar handling i loven foreskrevne straf kan nedsættes:
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1) når nogen har overskredet grænserne for lovligt nødværge eller for den
ved § 14 hjemlede nødret;
2) når gerningsmanden, da han foretog den strafbare handling, ikke var fyldt
18 år, og anvendelsen af lovens fulde straf på grund af hans ungdom må
anses unødvendig eller skadelig. Straffen for sådanne personer må ikke
overstige fængsel i 8 år;
3) når gerningsmanden har handlet i undskyldelig uvidenhed om eller
undskyldelig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder
handlingens foretagelse;
4) når gerningen er udført i en af den skadelidende ved retsstridigt angreb
eller grov fornærmelse fremkaldt oprørt sindsstemning;
5) når nogen ved sit afhængighedsforhold til en anden eller ved trussel om
betydelig skade har ladet sig bevæge til gerningen;
6) når gerningsmanden, efter at den strafbare handling er fuldbyrdet,
frivilligt har afværget den af hans handling flydende fare;
7) når gerningsmanden, efter at den strafbare handling er fuldbyrdet, fuldt ud
har genoprettet den ved gerningen forvoldte skade;
8) når han i øvrigt frivilligt har bestræbt sig for at forebygge fuldbyrdelsen
eller genoprette den ved gerningen forvoldte skade;
9) når han frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig tilståelse.
    Stk. 2. I de under nr. 1-6 omhandlede tilfælde kan straffen under i øvrigt
formildende omstændigheder bortfalde.

§ 85. Straffen kan nedsættes, når en strafbar handling er begået under
indflydelse af stærk sindsbevægelse, eller når der foreligger andre særlige
oplysninger om gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved
gerningen, og de nævnte forhold taler for en mildere straf end den, som
ellers ville finde anvendelse. Under særlig formildende omstændigheder kan
straffen bortfalde.

§ 86. Har den dømte været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til
mentalundersøgelse, afkortes et antal dage svarende til det antal påbegyndte
døgn, frihedsberøvelsen eller indlæggelsen har varet, i den idømte
fængselsstraf. Frihedsberøvelser, der ikke har varet i mindst 24 timer,
medfører ikke afkortning. Har den dømte under frihedsberøvelsen været
isoleret efter rettens bestemmelse, afkortes yderligere et antal dage svarende
til en dag for hvert påbegyndt tidsrum af 3 døgn, hvor den dømte har været
isoleret. Dommen skal indeholde oplysning om varigheden af
frihedsberøvelser, indlæggelser og isolation, der medfører afkortning. Retten
kan undtagelsesvis bestemme, at hele straffen skal anses for udstået, selv om
den idømte straf er længere end den tid, hvori den dømte har været
frihedsberøvet eller indlagt. Hvis en anke afvises eller frafaldes, træffes en
sådan afgørelse ved beslutning af den overordnede ret. Er bødestraf idømt,
skal det i dommen bestemmes, at bøden eller en del af denne skal anses for
udstået.
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    Stk. 2. Ved dom efter § 58, stk. 1, skal afkortning ske i den ubetingede del
af straffen. Det kan dog i dommen bestemmes, at afkortning ikke eller kun
delvis skal ske i den ubetingede del af straffen.
    Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder også anvendelse ved
retsafgørelser efter § 60, stk. 1, nr. 3, i tilfælde, hvor den betinget dømte før
afgørelsen har været anholdt eller varetægtsfængslet.
    Stk. 4. Har den dømte været anholdt, varetægtsfængslet eller indlagt til
mentalundersøgelse i udlandet, bestemmer retten, i hvilket omfang der skal
ske afkortning i den idømte straf.
    Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende
anvendelse for personer, der indsættes til afsoning af fængselsstraf efter at
have været anholdt eller varetægtsfængslet på grund af overtrædelse af
vilkår for benådning eller prøveløsladelse.

§ 87. Når nogen i henhold til § 79 frakendes de der omhandlede rettigheder,
kan straffen nedsættes og, hvis særlige omstændigheder taler derfor,
bortfalde.

§ 88. Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser,
fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne
strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den
strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen
overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med
indtil det halve.
    Stk. 2. Medfører en af lovovertrædelserne fængsel, en anden bøde, kan
retten i stedet for en fælles fængselsstraf idømme bøde ved siden af fængsel.
    Stk. 3. Medfører en af lovovertrædelserne dagbod, en anden af dem
bødestraf af anden art, fastsætter retten en fælles straf af dagbod, medmindre
det efter omstændighederne skønnes rettest at fastsætte straf for hver
overtrædelse for sig.
    Stk. 4. Medfører en af lovovertrædelserne foranstaltning efter §§ 68-70
eller 74 a, medens der for en anden er forskyldt straf, kan retten bestemme,
at denne straf bortfalder.

§ 89. Findes nogen, som allerede er dømt til straf, yderligere skyldig i en
forud for dommen begået strafbar handling, bliver en tillægsstraf at idømme,
for så vidt samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af straffen.
Tillægsstraf kan idømmes i kortere tid end foreskrevet i § 33. Dersom
fuldbyrdelse af den tidligere idømte straf ikke er afsluttet, følges så vidt
muligt reglerne i § 88.

§ 89 a. I forbindelse med en dom, hvorved en person idømmes
foranstaltning efter §§ 68-70 eller § 74 a, kan retten træffe bestemmelse om
bortfald af en tidligere idømt straf, som ikke er fuldbyrdet.
    Stk. 2. Idømmes en person, der er undergivet foranstaltning efter §§ 68-70
eller § 74 a, straf, kan retten træffe bestemmelse om bortfald af den tidligere
idømte foranstaltning.
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§ 90. (Ophævet)

§ 91. Over for den, der ikke er fyldt 21 år, kan straf af bøde anvendes, selv
om denne strafart ikke er hjemlet for det strafbare forhold.
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Bilaga 6
Straffelovrådets förslag till ny lydelse av 80-84 §§ Straffeloven.

”§ 80. Ved straffens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i
retsanvendelsen lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på
oplysninger om gerningsmanden.
Stk. 2. Ved vurderingen af lovovertrædelsens grovhed skal der tages hensyn
til den med lovovertrædelsen forbundne skade, fare og krænkelse samt til,
hvad gerningsmanden indså eller burde have indset herom. Ved vurderingen
af oplysninger om gerningsmanden skal der tages hensyn til dennes
almindelige personlige og sociale forhold, dennes forhold før og efter
gerningen samt dennes bevæggrunde til gerningen.

§ 81. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som
skærpende omstændighed,
1) at gerningsmanden tidligere er straffet af betydning for sagen,
2) at gerningen er udført af flere i forening,
3) at gerningen er særligt planlagt eller led i omfattende kriminalitet,
4) at gerningsmanden tilsigtede, at gerningen skulle have betydeligt
alvorligere følger, end den fik,
5) at gerningsmanden har udvist særlig hensynsløshed,
6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle
orientering eller lignende,
7) at gerningen er begået i udførelsen af offentlig tjeneste eller hverv eller
under misbrug af stilling eller særligt tillidsforhold i øvrigt,
8) at gerningsmanden har fået en anden til at medvirke til gerningen ved
tvang, svig eller udnyttelse af dennes unge alder eller betydelige økonomiske
eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående
afhængighedsforhold,
9) at gerningsmanden har udnyttet forurettedes værgeløse stilling,
10) at gerningen er begået af en person, der udstår straf eller anden
strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter,
11) at gerningen er begået af en tidligere indsat over for institutionen eller en
person med ansættelse ved institutionen.
 
§ 82. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som
formildende omstændighed,
1) at gerningsmanden ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført,
2) at gerningsmanden har høj alder, når anvendelse af den sædvanlige straf
er unødvendig eller skadelig,
3) at gerningen grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund,
4) at gerningen er udført i en oprørt sindstilstand, der er fremkaldt af
forurettede eller personer med tilknytning til denne ved et uretmæssigt
angreb eller en grov fornærmelse,
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5) at gerningen er begået som følge af tvang, svig eller udnyttelse af
gerningsmandens unge alder eller betydelige økonomiske eller personlige
vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående
afhængighedsforhold,
6) at gerningen er begået under indflydelse af stærk medfølelse eller
sindsbevægelse, eller der foreligger andre særlige oplysninger om
gerningsmandens sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen,
7) at gerningsmanden frivilligt har afværget eller søgt at afværge den fare,
der er forvoldt ved den strafbare handling,
8) at gerningsmanden frivilligt har angivet sig selv og aflagt fuldstændig
tilståelse,
9) at gerningsmanden har givet oplysninger, som er afgørende for
opklaringen af strafbare handlinger begået af andre,
10) at gerningsmanden ved deltagelse i konfliktråd eller på anden måde har
genoprettet eller søgt at genoprette den skade, der er forvoldt ved den
strafbare handling,
11) at gerningsmanden på grund af den strafbare handling frakendes en af de
i § 79 omhandlede rettigheder eller påføres andre følger, der kan sidestilles
med straf,
12) at straffesagen mod gerningsmanden ikke er afgjort inden en rimelig tid,
uden at det kan bebrejdes gerningsmanden,
13) at der er gået så lang tid, siden den strafbare handling blev foretaget, at
anvendelsen af den sædvanlige straf er unødvendig.

§ 83. Straffen kan nedsættes under den foreskrevne strafferamme, når
oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold
afgørende taler herfor. Under i øvrigt formildende omstændigheder kan
straffen bortfalde.

§ 84. Det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelser om forhøjet straf
eller andre retsfølger i gentagelsestilfælde, at gerningsmanden, inden den
pågældende på ny forbrød sig, i den danske stat er fundet skyldig i en efter
det fyldte 18. år begået strafbar handling, som loven tillægger
gentagelsesvirkning på den nu begåede, eller i forsøg på eller medvirken til
en sådan.
Stk. 2. Retten kan tillægge straffedomme afsagte uden for den danske stat
samme gentagelsesvirkning som de her i landet afsagte.
Stk. 3. Gentagelsesvirkningen ophører, når der, førend den nye strafbare
handling blev begået, er forløbet 5 år, efter at den tidligere straf er udstået,
endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er den tidligere straf en bødestraf, regnes
den nævnte frist fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse.
Med hensyn til betingede domme regnes fristen fra den endelige dom.”
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Bilaga 7
Den danska straffelovens bestämmelser om våld av misshandelskaraktär  

§ 244. Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens
legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

§ 245. Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig
karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år.
Har et sådant legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til
følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed.
    Stk. 2. Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden
person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 246. Har et legemsangreb, der er omfattet af § 245, været af en så grov
beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der
foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til
fængsel i 10 år.

§ 247. Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246, af en
person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en
forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen
forhøjes med indtil det halve.
    Stk. 2. Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-
246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særlig
udsat for vold.

§ 248. For legemsangreb under slagsmål, eller når den angrebne har øvet
gengæld mod angriberen, kan straffen under særlig formildende
omstændigheder bortfalde.
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Bilaga 8
Den danska straffelovens bestämmelser om tyveri av stöldkaraktär.

§ 276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en
fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens
tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde,
der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme,
kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel
indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen
såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til
bøde.
    Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel
indtil 1 år og 6 måneder.

§ 286. Er et tyveri af særlig grov beskaffenhed, såsom på grund af den måde,
hvorpå det er udført, eller fordi det er udført af flere i forening eller under
medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af
de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de
befandt sig, såvel som når tyverier er begået i større antal, kan straffen stige
til fængsel i 4 år.
    Stk. 2. Straffen for underslæb, bedrageri, databedrageri, mandatsvig og
skyldnersvig kan, når forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed, eller når
et større antal forbrydelser er begået, stige til fængsel i 8 år.
    Stk. 3. Under tilsvarende omstændigheder kan straffen for afpresning og
åger stige til fængsel i 6 år.

§ 287. Er nogen af de forbrydelser, der er nævnt i §§ 276-283, af mindre
strafværdighed på grund af de omstændigheder, hvorunder handlingen er
begået, de tilvendte genstandes eller det lidte formuetabs ringe betydning
eller af andre grunde, er straffen bøde. Under i øvrigt formildende
omstændigheder kan straffen bortfalde.
    Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.
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Bilaga 9
Bestämmelser rörandes straffutmätningen.

Almindelig borgerlig Straffelov.
Lov 1902-05-22-10

 § 27. Når bot idømmes, bør det foruten til det straffbare forhold tas særlig
hensyn til den dømtes formuesforhold og til hva han etter sine livsforhold
antas å kunne utrede. 
       Boten tilfaller statskassen.

§ 55. For straffbare handlinger, forøvd før det fylte 18de år, kan
fengselsstraff etter §17 første ledd bokstav b ikke anvendes, og straffen kan
innen samme straffart nedsettes under det lavmål som er bestemt for
handlingen, og, når forholdene tilsier det, til en mildere straffart.

§ 56. Retten kan sette ned straffen under det lavmål som er bestemt for
handlingen, og til en mildere straffart: 
a. når handlingen er foretatt for å redde noens person eller gods, men
grensen for retten til dette etter §§ 47 og 48 er overskredet;  
b. når handlingen er foretatt i berettiget harme, under tvang eller
overhengende fare;
c. når lovbryteren på handlingstiden hadde en alvorlig psykisk lidelse med
en betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til
omverdenen, men ikke var psykotisk, jf. §44 , eller var lettere psykisk
utviklingshemmet eller handlet under en sterk bevissthetsforstyrrelse som
ikke var en følge av selvforskyldt rus;  
d. når lovbryteren handlet under bevisstløshet som var en følge av
selvforskyldt rus, og særdeles formildende omstendigheter taler for at
straffen settes ned.  

§ 57. For den, som ved Handlingens Foretagelse befandt sig i Vildfarelse
med Hensyn til dens retsstridige Beskaffenhed, kan, saafremt Retten ikke
finder af denne Grund at burde frifinde ham, Straffen nedsettes under det for
Handlingen bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.

§ 58. Hvor flere har samvirket til et strafbart Øiemed, kan Straffen nedsættes
under det for Handlingen bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart for
deres Vedkommende, hvis Medvirken væsentlig har været foranlediget ved
deres afhængige Stilling til nogen anden af de skyldige eller har været af
ringe Betydning i Forhold til andres. Hvor Straffen ellers kunde have været
fastsat til Bøder, og ved Forseelser kan den helt bortfalde.
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§ 59. Det som er bestemt i §58 , gjelder også for den som før han ennå vet at
han er mistenkt, så vidt mulig og i det vesentlige har forebygget eller
gjenopprettet de skadelige følger av handlingen.
       Har siktede avgitt en uforbeholden tilståelse, skal retten ta dette i
betraktning ved straffutmålingen. Retten kan nedsette straffen under det for
handlingen bestemte lavmål og til en mildere straffart. 

§ 60. Har den dømte vært undergitt frihetsberøvelse i anledning av saken,
skal dommen inneholde bestemmelse om at hele denne tid skal bringes til
fradrag i straffen, slik at denne endog kan anses utholdt i sin helhet. Har
frihetsberøvelsen skjedd i fullstendig isolasjon, skal det gis et ytterligere
fradrag som svarer til én dag for hvert påbegynte tidsrom av 2 døgn som den
dømte har vært underlagt fullstendig isolasjon. 
       Er samfunnsstraff idømt, skal fradraget gjøres i den subsidiære
fengselsstraffen, samtidig som antallet timer samfunnsstraff reduseres
forholdsmessig. Er samfunnsstraffen idømt sammen med ubetinget
fengselsstraff, skal fradraget først gjøres i denne. 
       Har den dømte i utlandet vært undergitt frihetsberøvelse i anledning av
saken, avgjør retten i hvilken utstrekning denne tid skal bringes til fradrag i
straffen.

§ 61. Bestemmelserne om skjærpet Straf i Tilfælde af Gjentagelse1 er alene
anvendelige paa dem, der ved den tidligere strafbare Handlings Forøvelse
havde fyldt sit 18de Aar, og som har forøvet den nye strafbare Handling,
efterat Straffen for den tidligere forøvede helt eller delvis var fuldbyrdet. Ei
heller indtræder, medmindre noget modsat er bestemt, Skjærpelse, saafremt
den nye strafbare Handling, om den er en Forbrydelse, er forøvet mere end 6
Aar og, om den er en Forseelse, mere end 2 Aar, efterat Fuldbyrdelsen af
Straffen for den tidligere forøvede afsluttedes. 
       Retten kan lade tidligere, i andre Lande idømte Straffe begrunde
skjærpet Straf paa samme Maade som her i Landet idømte.

§ 62. Har noen i samme eller i forskjellige handlinger forøvet flere
forbrytelser eller forseelser som skulle ha medført frihetsstraff, anvendes en
felles frihetsstraff. Den felles frihetsstraffen må være strengere enn det
høyeste lavmål som er fastsatt for noen enkelt av forbrytelsene eller
forseelsene og må ikke overstige det dobbelte av den høyeste straff som for
noen av dem er lovbestemt. Den felles frihetsstraffen fastsettes som regel til
fengsel, hvis noen enkelt av de straffbare handlinger ville ha medført slik
straff. 
       Bestemmelsene i første ledd gjelder tilsvarende ved idømmelse av en
felles straff på samfunnsstraff. Skal samfunnsstraff idømmes sammen med
ubetinget fengselsstraff, skal det ved utmålingen av samfunnsstraffen tas
hensyn til den ubetingete fengselsstraffen. 
       Forsaavidt nogen af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have
medført Fængsel, idømmes, ogsaa naar Hefte anvendes, de samme
Tillægsstraffe, som om Fængsel var blevet anvendt. 
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§ 63. Har nogen i samme eller i forskjellige Handlinger forøvet flere
Forbrydelser eller Forseelser, hvorfor Straf af Bøder idømmes, anvendes en
fælles Bødestraf, der maa være strengere end den, som nogen enkelt af
Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have medført. 
       Retten kan, hvor nogle af Forbrydelserne eller Forseelserne skulde have
medført Frihedsstraf, andre Bøder, undlade at idømme disse og istedet
betragte de Forbrydelser eller Forseelser, hvorfor Bødestraf er bestemt, som
skjærpende Omstændigheder.

§ 64. Fældes nogen, som allerede er idømt Straf, for nogen forud for
Dommen forøvet Forbrydelse eller Forseelse, iagttages ved Straffens
Fastsættelse, at Reglerne i §§62 og 63 saavidt muligt sker Fyldest. I dette
Tilfælde kan Frihedsstraf under 14 Dage idømmes.
       Bestemmelsene i første ledd gjelder også når den domfelte i prøvetiden
etter en betinget dom blir kjent skyldig i en straffbar handling som er foretatt
før den betingete dommen ble avsagt. Retten kan da gi en samlet dom for
begge handlinger eller særskilt dom for den handling som ble pådømt sist.
Blir det gitt samlet betinget dom for begge handlinger, fastsetter retten ny
prøvetid, som regnes fra den dag det er avsagt endelig dom i den nye saken.

§ 65. Skal Bøder i Henhold til flere Domme afsones, bortfalder, naar de
strafbare Handlinger er forøvede, forinden nogen af dem blev paadømt, den
Del af Frihedsstraffen som overstiger, hvad i en Dom kunde være ilagt.

Taget från www.lovdata.no den 4 maj 2003 kl. 11:10. 
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Bilaga 10
Den norska straffelovens bestämmelser om våld av misshandelskaraktär.

§ 228. Den, som øver Vold mod en andens Person eller paa anden Maade
fornærmer ham paa Legeme, eller som medvirker hertil, straffes for
Legemsfornærmelse med Bøder eller med Fengsel indtil 6 Maaneder.
       Har Legemsfornærmelsen tilfølge Skade paa Legeme eller Helbred eller
betydelig Smerte, kan Fængsel indtil 3 Aar anvendes, men indtil 5 Aar, hvis
den har Døden tilfølge, eller Skaden er betydelig.
       Er en Legemsfornærmelse gjengjældt med en Legemsfornærmelse, eller
er ved en saadan en forudgaaende Legemsfornærmelse eller Ærekrænkelse
gjengjældt, kan den lades straffri.
       Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med
mindre 
(a) forbrytelsen har hatt døden til følge, eller  
(b) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges tidligere eller nåværende
ektefelle eller samboer, eller  
(c) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges barn eller barn til den skyldiges
ektefelle eller samboer, eller  
(d) forbrytelsen er forøvd mot den skyldiges slektning i rett oppstigende
linje, eller  
(e) allmenne hensyn krever påtale.  

§ 229. Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter
nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker
hertil, straffes for Legemsbeskadigelse med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil
6 Aar, saafremt nogen Sygdom eller Arbeidsudygtighed, der varer over 2
Uger, eller en uhelbredelig Lyde, Feil eller Skade er voldt, og indtil 8 Aar,
saafremt Døden eller betydelig Skade paa Legeme eller Helbred er blevet
Følgen.

§ 230. De i §§ 228 og 229 bestemte Straffe kan forhøies med indtil en
Halvdel, saafremt den skyldige tidligere er straffet for nogen Forbrydelse af
voldsom Art.

§ 231. Den, som bevirker eller medvirker til, at en anden tilføies betydelig
Skade paa Legeme eller Helbred, straffes for grov Legemsbeskadigelse med
Fængsel i mindst 2 Aar. Har han handlet med Overlæg, kan Fængsel inntil
21 år anvendes, saafremt Forbrydelsen har havt Døden tilfølge.

§ 232. Er nogen i §§ 228-231 nævnt Forbrydelse forsætlig udført paa en
særlig smertevoldende Maade eller ved hjelp av Gift eller andre Stoffe, der
er i høi Grad farlige for Sundheden, eller ved Kniv eller andet særlig farlig
Redskab, eller under andre særdeles skjerpende omstendigheter, blir altid
Fængsel at idømme, og kan for Forbrydelsen mod §231 Fængsel inntil 21 år
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i ethvert Tilfælde anvendes samt ellers Straffen forhøies med indtil 3 Aar.
Straffen i §228 første ledd forhøyes likevel bare med inntil 6 måneders
fengsel, samtidig som bøter fortsatt kan idømmes. Ved avgjørelsen av om
andre særdeles skjerpende omstendigheter foreligger, skal det særlig legges
vekt på om overtredelsen er begått mot en forsvarsløs person, om den er
rasistisk motivert, om den er skjedd uprovosert, om den er begått av flere i
fellesskap, og om den har karakter av mishandling. 

Taget från www.lovdata.no den 4 maj 2003 kl. 11:30.
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Bilaga 11
Den norska straffelovens bestämmelser om tyveri av stöldkaraktär.

§ 257. For tyveri straffes den som borttar eller medvirker til å bortta en
gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen, i hensikt å skaffe seg eller
andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden. 
       Straffen for tyveri er bøter eller fengsel inntil 3 år.

§ 258. Grovt tyveri straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år.
Medvirkning straffes på samme måte. 
       Ved avgjørelsen av om tyveriet er grovt skal det særlig legges vekt på
om tyveriet er forøvd ved innbrudd ( §147 , første ledd) eller fra person på
offentlig sted, om gjerningsmannen har vært forsynt med våpen, sprengstoff
eller lignende, om tyveriet gjelder en betydelig verdi eller om gjerningen av
andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art. 

§ 263. Har den som dømmes for underslag eller tyveri tidligere vært straffet
med fengsel etter dette kapittel eller kapitlene 17, 18, 25, 26, 27 eller etter
§§ 88 første ledd, 143 annet ledd, 147, 202, 217, 317 eller 391a, kan straffen
forhøyes med inntil det halve. 

§ 147. Straffbart innbrudd foreligger når noen baner seg eller en annen
uberettiget adgang til hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogn eller luftfartøy
eller til noe rom i sådanne eller til lukket gårdsrom eller lignende
oppbevarings- eller tilholdssted ved å beskadige gjenstand som er egnet til
beskyttelse mot inntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsk nøkkel eller rett
nøkkel som ulovlig er fravendt besitteren. 
       Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, eller som medvirker hertil, straffes
med bøter eller med Fængsel indtil 1 Aar. Er Forbrydelsen forøvet af nogen
bevæbnet eller af flere i Forening, anvendes Fængsel indtil 2 Aar, men indtil
4 Aar, saafremt den er forøvet i Hensigt at bane Adgang til nogen anden
Forbrydelse. 
       Paa samme Maade straffes den, som ved voldsom eller truende Adfærd
søger at tiltvinge sig eller en anden uberettiget Adgang til eller Ophold paa
saadant Sted, eller som retsstridig sniger sig ind i beboet Hus eller Rum, der
om Natten pleier at holdes stængt, for der at lade sig indestænge, eller som
ved Hjælp af Forklædning eller en foregiven eller misbrugt offentlig
Egenskab eller Ordre eller ved Benyttelse af noget falsk eller en anden
vedkommende Dokument skaffer sig eller en anden uberettiget Adgang til
eller Ophold i beboet Hus eller Rum, eller som medvirker hertil. 

§ 391a. For naskeri straffes den som forøver eller medvirker til tyveri eller
underslag, når straffskylden må regnes for liten på grunn av de tilvendte
gjenstanders ubetydelige verdier og forholdene for øvrig. 
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       Straffen for naskeri er bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge
deler. 
       Er den skyldige tidligere straffet med fengsel for naskeri eller for noen i
kapitlene 17, 18, 24, 25, 26, 27 eller i §§ 88 første ledd, 143 annet ledd, 147,
202, 217 eller 317 omhandlet forbrytelse, kan straffen forhøyes med inntil
det halve. 
       På samme måte straffes den som forøver eller medvirker til heleri,
bedrageri eller overtredelse av §262 under omstendigheter som nevnt i første
ledd.

Taget från www.lovdata.no den 4 maj 2003 kl. 11:25.
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