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Summary 
The relationship between the requirement of double criminality and using cannabis in 
Denmark is complicated. The reason is that the Danish legislation of drugs doesn´t have 
a specific rule which prohibits the condition of using drugs. Therefore, it´s a difficult 
task for the Swedish judicial system to decide whether or not it´s illegal to use drugs in 
Denmark. As a consequence, it´s also hard to determine the fulfilment of the 
requirement of double criminality. 
 
The Danish legislation of drugs contains the concept “besiddelse”. The meaning of that 
concept has an important role in this context when deciding if the requirement of double 
criminality could be fulfilled, and accordingly if the Swedish jurisdiction is applicable 
when, for instance, a Swedish citizen with residence in Sweden misuses cannabis in 
Copenhagen. Two opposite judgements from the Court of Appeal have been 
pronounced concerning those circumstances. The case RH 2001:16 adjudged that the 
concept “besiddelse” includes use of drugs and by that the requirement of double 
criminality was fulfilled. According to the Court, the essential was that the Danish rule 
in the legislation contained a range of punishment. The latest case, RH 2010:38, 
dismissed the prosecution. According to an obtained opinion from the Danish Justice 
ministry, the circumstance when using drugs isn´t independently regulated in the Danish 
legislation of drugs. Based on that opinion, the Court adjudged that it´s not illegal to use 
drugs in Denmark and therefore the requirement of double criminality wasn´t fulfilled. 
 
As a consequence of the case RH 2010:38 and the judgement that it isn´t illegal to use 
drugs in Denmark, there followed a problematic burden of proof for the prosecutors. 
The role of the prosecutor is to prove the suspect guilty by having used cannabis in 
Sweden and not in Denmark, which certainly will be objected as a consequence of the 
latest judgement. Furthermore, the court in general probably will have a demanding task 
when interpreting the Danish law of drugs and the concept “besiddelse”. With reference 
to the two opposite judgements, it seems to be a complicated mission.  
 
According to my opinion, the Danish concept “besiddelse” means possession of drugs. 
Nevertheless, with reference to the Danish legislation; “Lov om euforiserende stoffer”, 
the requirement of double criminality is fulfilled since it´s illegal to hold drugs with the 
intention to using it. Therefore, it´s vital to consider the purpose of the Danish 
legislation of drugs and not only the concept of “besiddelse” when determining if the 
requirement of double criminality is fulfilled or not. The Danish legislation obviously 
has another approach to deal with drugs by focusing on possession. Regarding to the 
aforementioned, either the prosecutor or the court should have the problematic tasks as a 
consequence of the latest judgement RH 2010:38, which stated that the requirement of 
double criminality wasn´t fulfilled since it seems to be legal to use drugs in Denmark. 
 
If the future judgement doesn´t have the same opinion as I have, a possible solution to 
the problem is for the judicial judgment to focus on the possession before the use of 
drugs, as possession of drugs is illegal in Sweden as well. In this way it would be easier 
to fulfil the requirement of double criminality. Furthermore, the prosecutors’ burden of 
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proof in court would be easier since it seems to be hard to object to the possession of the 
drugs before the suspect used it. 
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Sammanfattning 
Förhållandet mellan dubbel straffbarhet och brukande av cannabis i Danmark är ett 
komplicerat sådant. I Danmark är bruk av narkotika inte självständigt reglerat i 
narkotikalagstiftningen såsom det är i Sverige. Med anledning av detta är det således 
problematiskt för det svenska rättsväsendet att avgöra om det är legaliserat eller ej att 
bruka narkotika i Danmark. 
 
I den danska narkotikalagstiftningen föreligger begreppet besiddelse. Innebörden av 
detta begrepp är av betydelse för att avgöra om det existerar dubbel straffbarhet och 
således svensk jurisdiktion när exempelvis en svensk medborgare med hemvist här i 
riket har rökt hasch i Köpenhamn. Det har avkunnats två motsatta avgöranden gällande 
den nämnda omständigheten. I RH 2001:16 bedömde HovR att bruk av narkotika 
inkluderas i begreppet besiddelse och kravet på dubbel straffbarhet var därmed uppfyllt. 
Det väsentliga var i sammanhanget att en straffskala finns för gärningen i den danska 
narkotikalagstiftningen. Det senare avgörandet, RH 2010:38, friade dock den tilltalade. I 
ett inhämtat yttrande från det danska Justitieministeriet framgick det att bruk av 
narkotika inte är självständigt reglerat. Utifrån detta bedömde HovR att bruk inte 
inkluderas i begreppet besiddelse och ogillade åtalet.  
 
Såsom konsekvens av avgörandet RH 2010:38 och att det inte bedöms vara olagligt att 
bruka cannabis i Danmark följer en bevisningsproblematik för åklagaren. Denne har till 
uppgift att bevisa att den tilltalade har begått brottet genom att ha brukat narkotikan i 
Sverige och inte i Danmark, vilket säkerligen kommer att invändas. Fortsättningsvis får 
domstolen en mer krävande uppgift genom att bland annat tolka den danska 
lagstiftnigen. En till synes komplicerad uppgift med beaktande av de motsatta 
avgörandena ovan. 
 
Jag är av uppfattningen att det danska begreppet besiddelse åsyftar innehav av 
narkotika. Men; med hänvisning till den danska lagstiftningen lov om euforiserende 
stoffer är kravet på dubbel straffbarhet ändå uppfyllt då det är olagligt att inneha 
narkotika med syfte att bruka denna. Därmed är det ändamålet med den danska 
lagstiftningen som bör beaktas och inte endast begreppet besiddelse vid bedömande om 
kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt. Danmark har således enbart ett annat 
tillvägagångssätt att reglera narkotikahanteringen och fokuserar främst på 
narkotikainnehavet. Det innebär dock inte att det är legaliserat att bruka narkotika. 
Genom detta borde varken åklagaren eller domstolen ha en sådan problematisk uppgift 
såsom det synes vara idag på grund av det senaste avgörandet från HovR där det 
bedömdes att dubbel straffbarhet inte existerar, eftersom att det enligt domstolen är 
legaliserat att bruka narkotika i Danmark.  
 
Om de framtida avgörandena dock inte är av samma åsikt är en eventuell lösning för det 
svenska rättsväsendet att fokusera på själva innehavet som var innan konsumtionen av 
narkotikan. Detta är omständigheter som uttryckligen är brottsligt både i Sverige och i 
Danmark. Åklagarens bevisningsproblematik underlättas vidare härigenom då det synes 
vara komplicerat att invända att man inte har innehaft narkotikan innan man brukade 
den. 
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Förord 
Läsning gör inte en människa vis, det gör henne lärd 

 
W Somerset Maugham 

 
Efter sex år av studier känner jag mig väl förberedd och lärd för att ge mig ut och bli vis 
i den juridiska världen!  
 
Jag vill bringa ett stort tack till min underbara sambo och familj för support, visad 
förståelse och kloka råd. Tack även till mina underbara vänner som finns för mig! 
 
Många varma kramar, 
 
Emelie 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Om Kalle brukar cannabis i Sverige är det enligt 1 § 6 p. och 2 § narkotikastrafflagen 
(1968:64)1

 

 ett brott som kan leda till påföljd genom böter. Om Kalle, som är svensk 
medborgare och har hemvist här i riket, dock hävdar att han har brukat cannabis i 
Danmark och inte i Sverige, är det fortfarande möjligt att lagföra honom utifrån den 
svenska lagstiftningen?  

I denna framställning kommer bland annat kravet på så kallad dubbel straffbarhet enligt 
2:2 andra st. Brottsbalken (1962:700)2 att belysas för att utreda frågeställningen ovan. 
Detta krav innebär att en begången handling utom det svenska riket inte är möjlig att 
lagföra i Sverige om gärningen är fri från ansvar i landet där handlingen begicks, trots 
att gärningen enligt svensk lagstiftning är olaglig. Gällande de fall när man brukar 
cannabis i Danmark kom hovrätten3 i korthet för ett par år sedan fram till att det i 
Danmark är olagligt att bruka cannabis och således var kravet på dubbel straffbarhet 
uppfyllt. Fram till ett par månader sedan är dock rättsläget inte lika klart. Ett nytt 
avgörande från HovR4

 

 friade då den utpekade, som också hade brukat cannabis i 
Danmark, från ansvar. Domstolen tolkade i detta fall den danska lagstiftningen 
annorlunda mot tidigare nämnda avgörande. En tolkning som ledde till att det inte 
ansågs vara olagligt att bruka cannabis i Danmark. Med anledning av att de båda 
nämnda fallen från HovR har kommit fram till vitt skilda bedömningar av rättsläget 
bedöms de vara av betydande vikt för denna uppsats. Utveckling av nämnda fall 
kommer att ske i framställningens avsnitt 3.2.1 och 3.2.2. 

Resultatet av det ovan nämnda är enligt min mening en stor oklarhet i rättsläget 
beträffande Sveriges jurisdiktion när en person påstår sig ha brukat cannabis i Danmark, 
samt om det faktiskt är olagligt eller ej att bruka cannabis. Enbart utifrån det senaste 
avgörandet från HovR kan rättsläget möjligen betraktas såsom klart; i begreppet 
besiddelse ingår inte bruk. Därmed är det lagligt att bruka cannabis i Danmark och det 
är inte möjligt att bli lagförd för detta brott i Sverige. Den tidigare domen från HovR5

 

 
tolkade dock det danska rättsläget på motsatt vis och med detta i beaktande synes det 
enligt min åsikt vara för tidigt att ta ett rättsligt ställningstagande om kravet på dubbel 
straffbarhet skall anses vara uppfyllt eller ej då brukande av narkotika sker i Danmark. 
Fortsättningsvis, som en ytterligare konsekvens av att det anses vara lagligt att bruka 
cannabis i Danmark, uppstår en bevisningsproblematik för åklagaren som skall bevisa 
att den utpekade har brukat narkotika i Sverige och inte i Danmark som säkerligen 
riskerar att bli en vanlig invändning.  

                                                
1 I det följande förkortad NSL. 
2 I det följande förkortad BrB. 
3 RH 2001:16. Hovrätten kommer vidare att i det följande förkortas HovR. 
4 RH 2010:38. 
5 RH 2001:16. 
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Med beaktande av att HovR har kommit fram till två helt skilda avgöranden, som berör 
samma rättsfråga, är rättsläget såsom nämnt oklart och frågan är bland annat vad som 
skall beaktas för uppfyllande av kravet på dubbel straffbarhet? 

1.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget beträffande 
förhållandet mellan det svenska rättssystemets krav på dubbel straffbarhet och bruk av 
cannabis i Danmark. Två fall från HovR, RH 2001:16 och RH 2010:38, har kommit 
fram till motsatta slutsatser. Detta trots att de båda rör omständigheten när en svensk 
medborgare med svensk hemvist vidgår att brukande av cannabis har skett, men att detta 
har skett i Danmark och inte i Sverige. Att bruka narkotika är ett brott mot NSL. För att 
avgöra om kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt och svensk jurisdiktion således är 
tillämplig var den avgörande frågeställningen för de båda fallen att utifrån det danska 
begreppet besiddelse undersöka om brukande av narkotika även är olagligt i Danmark. 
RH 2001:16 ansåg att kravet på dubbel straffbarhet var uppfyllt, till skillnad från RH 
2010:38 som bedömde att nämnda krav inte var uppfyllt och svensk lagföring var 
således inte möjlig. Det är därmed omstritt om bruk av narkotika innefattas i det danska 
begreppet besiddelse och om det således är legaliserat eller ej att bruka narkotika i 
Danmark. Fortsättningsvis, såsom en följd av den misstänktes påstående att brukandet 
av cannabis har skett i Danmark och ej i Sverige, blir det en bevisningsproblematik för 
främst åklagaren men även för den avgörande domstolen. Utifrån det nämnda syftar 
denna uppsats att utreda och besvara följande frågor: 
 

• Vad bör beaktas vid bestämmande om kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt? 
• Omfattas bruk av narkotika i det danska begreppet besiddelse? 
• Vad skall åklagare respektive domstol bevisa under en förhandling angående 

brott mot NSL genom bruk av cannabis, med invändningen att gärningen har 
skett i Danmark?6

 
  

Slutligen syftar denna uppsats till att resultera i ett förslag på en lösning för att 
undkomma bevisproblematiken, samt att möjliggöra eventuell lagföring i Sverige vid 
hantering av cannabis i Danmark. 

1.3 Metod 
För att uppfylla denna framställnings syften används den traditionella rättsdogmatiska 
metoden. Detta innebär en studie av relevanta rättskällor såsom praxis, förarbeten, 
författning och doktrin av det svenska rättsläget. Dessutom har relevant lagstiftning samt 
dess riktlinjer och innebörd avseende det danska rättssystemet använts för klarläggande av 
rättsläget i Danmark.  

                                                
6 Sylvia Åberg har i sitt examensarbete ”Ansvaret för innehållet i den utländska 
rätten vid dubbel straffbarhet –bevisbörda för åklagaren eller jura novit curia?” (HT 2008) till viss del 
redan belyst detta. Jag anser det dock vara av betydande vikt att utreda denna fråga i detta sammanhang, 
och utföra min egen tolkning. 
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1.4 Avgränsning 
I denna framställning belyses endast den, enligt författaren, mest centrala bestämmelsen 
i 2 kapitlet BrB för att uppnå uppsatsens syfte. Denna regel är 2:2 BrB. Redogörelser av 
övriga bestämmelser i 2 kapitlet BrB genomförs endast i generella drag samt i den mån 
som det anses vara nödvändigt för förtydligande av regelns tillämplighet och uppsatsens 
problemformuleringar. 
 
Med anledning av områdets omfattning i både det danska och svenska rättsystemet och 
det begränsade utrymmet i denna uppsats utreds endast det danska begreppet besiddelse 
samt eventuella övriga begrepp i den mån som krävs för att klargöra det danska 
rättsläget gällande om bruk av cannabis är brottsligt eller ej. Beträffande den svenska 
narkotikalagstiftningen kommer endast begreppen ”bruk” och ”innehav” av cannabis att 
belysas och således inte någon annan slags hantering eller typ av narkotika. Någon 
utläggning av själva cannabispreparatet kommer ej att vidröras. 
 
Fortsättningsvis, beträffande bevisning och dess problematik skildras detta främst ur 
åklagarens och domstolens perspektiv med fokusering på bevisning och dess krav i 
omedelbar anslutning till och under förhandling. I övrigt kommer bevisning i brottmål 
endast att beröras generellt och i den mån som anses nödvändigt för utredning och 
klarläggning av uppsatsens ämne.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen består av fem kapitel. Författarens förhoppning är att läsaren skall få en klar 
bild av rättsläget samt egna uppfattningar och åsikter kring ämnet vid framställningens 
slut. Uppsatsen inleds således i kapitel två med att beröra det svenska rättsystemets 
förutsättningar för att kunna lagföra personer för brott som har begåtts utom riket, det 
vill säga kravet på dubbel straffbarhet, med efterföljande avsnitt som belyser det 
nämnda kravets undantag.  
 
I det nästkommande tredje kapitlet belyses den svenska narkotikastrafflagen vilket är 
indelat i två skilda avsnitt med fokus på bruk respektive innehav av narkotika. Detta 
med anledning av att läsaren skall få en insikt i dess gränsdragning. I efterföljande 
avsnitt redovisas de nämnda avgörandena från HovR7

 

 och i samband med denna 
redogörelse belyses den danska lagstiftningen med fokus på tolkningen och innebörden 
av det danska begreppet besiddelse av narkotika, samt övriga begrepp som anses vara 
nödvändiga för att tydliggöra det danska rättsläget. Det avslutande avsnittet består av en 
kort sammanfattning av avgörandena från HovR samt begreppet besiddelse. 

I det fjärde kapitlet belyses bevisning i svenska brottmål med fokus på åklagarens och 
domstolens roll samt åklagarens bevisbörda att motbevisa att den utpekades invändning 
att denne har brukat cannabis i Danmark. Vidare belyses vem som har ansvaret att 
bevisa det rättsliga innehållet i den danska rätten gällande hantering8

 
 av narkotika.  

                                                
7 RH 2001:16 och RH 2010:38. 
8 Här åsyftas bruk och innehav. 
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I det femte och sista kapitlet analyseras framställningen med efterföljande slutsats. Detta 
avsnitt syftar till att besvara uppsatsens syften samt belysa tankar och eventuellt 
frågeställningar som uppkommit under arbetets gång. 
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2 Brott begångna utom riket och 
svensk jurisdiktion 

2.1 Den svenska kompetensen 
I avsnitt 1.1 ovan belystes problematiken när en svensk medborgare med hemvist här i 
riket begår, enligt svensk lagstiftning, ett brott utomlands och möjligheterna för 
lagföring av detta brott här i Sverige. Exempelvis när en person brukar cannabis i 
Danmark. Detta kapitel skall belysa just denna omständighet. 
 
Om den svenska domstolen är behörig och svensk lagstiftning är tillämplig, det vill säga 
den svenska kompetensen existerar,9 beror inte enbart på vart i världen som aktuellt 
brott är begånget. Vem som har begått brottet samt mot vem eller vilka har också 
betydelse vid fastställandet av den svenska behörigheten. I 2 kapitlet BrB regleras när 
den svenska domstolen har behörighet att döma ett brott som har begåtts utomlands. 
Beträffande lagstiftning är det den svenska straffrättsliga lagstiftningen som skall 
tillämpas då domstolsbehörighet finns. Utländsk straffrätt tillämpas av svensk domstol 
endast vid omständigheter av undantagskaraktär, som dock inte kommer att vidröras 
ytterligare i denna uppsats.10

 
  

Omständigheter när den svenska domstolen har behörighet att avgöra ett brott, genom 
påföljd med strafföreläggande inkluderat,11 som är begånget utomlands regleras främst i 
bestämmelserna 2:2-3 BrB. Den förstnämnda bestämmelsen reglerar de allmänna 
reglerna och är huvudregeln avseende svensk jurisdiktion. Enligt denna bestämmelse 
begränsas behörigheten endast i de fall då kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt 
samt av den så kallade lex mitior-grundsatsen;12 lindrigaste lagens princip. 2:3 BrB 
reglerar å sin sida särskilda fall och möjliggör i vissa fall tillämplighet av svensk 
jurisdiktion trots att kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt.13

 
  

Avseende vad som enligt svensk lagstiftning är ett brott framgår och besvaras inte av  
2 kapitlet BrB. Lösningen är således att tolka aktuell brottsbeskrivning för att där finna 
en eventuell inskränkning av det straffbara området. Det mest vanliga är dock att 
territoriell inskränkning inte finns.14

  
  

                                                
9 NJA II 1962 s.51. 
10 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:2. 
11 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:1. 
12 2:2 tredje st. BrB. 
13 Jareborg & Asp, 1995, s. 35. 
14 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:2. 
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2.2 Jurisdiktionsregler 
Gällande svensk domsrätt som grundar sig på en gärningsmans anknytning till Sverige 
regleras i 2:2 första st. BrB.15

2.2.1 Hemvist och medborgarskap före brott 

 Enligt denna bestämmelse finns det tre faktorer som kan 
möjliggöra behörighet för den svenska domstolen att avgöra ett brott som är begånget 
utanför Sveriges gränser. Dessa tre faktorer är medborgarskap och hemvist samt 
stadigvarande vistelse här i riket. Vidare, i 2:2 andra och tredje st. BrB är kravet på 
dubbel straffbarhet och lex mitior-grundsatsen fastställda. Var och en av dessa faktorer 
belyses i de följande avsnitten i detta kapitel. 

I 2:2 första st. 1 p. BrB fastställs svensk domstolsbehörighet, trots att brottet har begåtts 
utomlands, när gärningsmannen är svensk medborgare samt har hemvist här i riket.16 
Detta är den så kallade aktiva personalitetsprincipen. Syftet med bestämmelsen är dock 
inte att få svensk domsrätt vid varje tillfälle en svensk medborgare begår ett brott 
utomlands. Bestämmelsen betraktas istället som en ”ställföreträdande rättsskipning”.17 
Enligt 2 och 3 §§ lagen (1957:668) om utlämning för brott18 utlämnar Sverige som 
huvudregel inte sina egna medborgare. Gällande svensk medborgare jämställs detta med 
utlänning som har hemvist i Sverige, vilket innebär en utvidgning av den svenska 
jurisdiktionen. Avseende begreppet hemvist framgår det inte i bestämmelsen vad detta 
mer konkret innebär. Det är istället rättstillämpningen som avgör om personen i fråga 
anses ha hemvist i Sverige.19 Ledning av innebörden ”hemvist” återfinns i 7:2 lag 
(1904:26) om vissa rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap.20 I denna 
bestämmelse finns ett objektivt och ett subjektivt krav. Det objektiva kravet innebär att 
personen i fråga har flyttat, det är inte tillräckligt att det finns en avsikt att flytta. Att 
personen i fråga har skaffat sig en bostad men dock ännu inte flyttat in är en 
omständighet som täcks av kravet. Det subjektiva kravet skall även beaktas och tar å sin 
sida sikte på omständigheter såsom syftet med vistelsen.21 Således kan en vistelse som 
visserligen vid det aktuella tillfället har varit kortvarig, ändå bedömas som 
stadigvarande om personen i fråga har ett syfte att vara stadigvarande bosatt i riket även 
i framtiden.22 Att personen i fråga har bosatt och folkbokfört sig i Sverige innebär inte 
per automatik att denne skall anses ha stadigvarande vistelse.23

 
  

Vid bedömningen om en person anses vara medborgare och/eller har hemvist här i riket 
är utgångspunkten tiden för den begångna gärningen. Dock kan även tiden efter 
gärningen ha betydelse om det exempelvis gäller bedömningen om en utlänning ska 
anses ha hemvist i Sverige.24

                                                
15 SOU 2002:98, s. 98. 

 Utifrån det nämnda är det således olika omständigheter 

16 Thornstedt, SvJt 1966 s.506. 
17 SOU 2002:98, s. 98. 
18 I det följande förkortad UtlL. 
19 Prop. 1972:98, s. 29. 
20 I det följande förkortad IÄL: 
21 Lindell m.fl., 2005, s. 118. 
22 NJA 1978 s. 468. 
23 NJA 1944 s.81. 
24 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:20. 
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som skall bedömas i det enskilda fallet beträffande om personen i fråga anses har 
hemvist i Sverige eller inte. 

2.2.2 Hemvist och medborgarskap efter brott 
Om en utlänning har erhållit svenskt medborgarskap eller tagit hemvist i Sverige efter 
det begångna brottet som skett utomlands, har den svenska domstolen enligt 2:2 BrB 
möjlighet att få behörighet att döma över detta. Dessa omständigheter är aktuella främst 
då personen i fråga erhåller medborgarskap eller hemvist efter att brottet har begåtts, 
och dessa förhållanden består vid åtalets väckande. Det är dock möjligt för svensk 
domstol att få behörighet trots att medborgarskap eller hemvist inte kvarstår vid 
tidpunkten då åtal väcks. Det sistnämnda ställer sig dock Nils Jareborg25 och Petter 
Asp26 frågande till. Detta med anledning av att gärningsmän inte skall få möjlighet till 
en tillflyktsort vilket blir fallet genom denna bestämmelse. Därmed anser de att 
behörighet inte borde medges på denna grund. Istället borde det vara tidpunkten då åtal 
väcks som är utgångspunkt.27 Avseende begreppet medborgarskap är det som ovan 
tiden för den begångna gärningen som är utgångspunkten för den svenska domstolens 
behörighet.28

2.2.3 Vistelse i Sverige 

 

Enligt 2:2 första st. 3 p. BrB omfattar den svenska behörigheten brott vars påföljd enligt 
svensk lagstiftning är mer än sex månaders fängelse. Är gärningsmannen dock nordisk 
medborgare är begränsningen avseende påföljden inte tillämplig enligt 2.2 första st. 2 p 
BrB.  
 
Syftet med nämnda bestämmelse är, såsom berörts i avsnitt 2.2.2, möjligheten att 
lagföra personer för brott utifrån principen om ställföreträdande rättsskipning i de fall 
utlämning av exempelvis humanitära skäl inte sker. Ett ytterligare skäl för denna 
bestämmelse är att utvidga behörigheten att döma över brott som är riktade mot svenskt 
enskilt intresse och brottets förövare har begett sig till Sverige. Det är således ett 
komplement till den så kallade passiva personalitetsprincipen som återfinns i 2:3 5 p. 
BrB.29 Det gemensamma med både punkt 2 och 3 i 2:2 BrB är att gärningsmannen skall 
finnas i Sverige vilket således är en materiell inskränkning av den svenska 
kompetensen.30 Beträffande utlänningar som utlämnats till Sverige inkluderas dem, 
enligt praxis, inte av denna bestämmelse då de anses befinna sig här mot sin vilja. Om 
den utlämnade i fråga dock stannar kvar efter verkställighet av påföljden kan detta 
betraktas som en frivillig vistelse här i riket.31

 
  

Bakgrunden till det materiella kravet gällande vistelse här i riket är bestämmelsen 1:2 
Strafflagen (1864:11)32

                                                
25 Professor i straffrätt vid Uppsala universitet. 

 och som infördes år 1957. Inför denna regel diskuterades 

26 Professor i straffrätt vid Stockholms universitet. 
27 Jareborg & Asp, 1995, s. 38. 
28 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:20. 
29 SOU 2002:98, s. 99. 
30 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:21. 
31 NJA 1987 s.771. 
32 I det följande förkortad SL. 
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möjligheten att döma över vissa brott som begåtts utomlands av utlänning som efter 
gärningen begett sig till Sverige.33 Denna regel innebar en utvidgning av den svenska 
kompetensen på det straffrättsliga området och har således en koppling med UtlL. 
Genom den sistnämnda lagens tillkomst uppkom ett flertal hinder mot utlämning 
exempelvis då gärningsmannen riskerade dödsstraff. Med anledning av detta utökades 
möjligheterna att åtala för brotten i Sverige.34

2.3 Dubbel straffbarhet 
  

Huvudregeln gällande den svenska jurisdiktionen är kravet på dubbel straffbarhet. Detta 
krav innebär att svensk domstol enligt 2:2 andra st. BrB inte har behörighet att döma 
över brott som begåtts utomlands av personer enligt 2 § först st. om gärningen är fri från 
ansvar i gärningslandet eller begåtts på ett statslöst territorium. Fortsättningsvis skall 
svårare straff än böter inte följa enligt den svenska lagstiftningen. Om gärningen är 
brottslig och påföljd således skall utdömas enligt den svenska lagstiftningen, prövas 
detta såsom alltid under förhandling och vid överläggande av domen.35

 
  

Kravet på dubbel straffbarhet infördes år 1972 i anledning av Sveriges tillträde till den 
europeiska konventionen daterad 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella 
rättsverkningar. I artikel 5336 i nämnda konvention fastställs ne-bis-in-idem regeln som 
bland annat innebär att åtal inte får väckas för en redan prövad gärning i en annan 
konventionsstat, oberoende om personen i fråga har frikänts. Följden av den utländska 
domen blir således en res judicata-effekt. Undantag finns dock för de fall när brott har 
utövats i en annan stat eller mot en annan stats intresse. Med anledning av denna 
konvention och dess bestämmelser diskuterades frågan om ändring av kapitel 2 i BrB 
och bland annat ett generellt krav gällande dubbel straffbarhet.37 Detta med syftet att 
nämnda konvention och dess regel ne-bis-in-idem skulle harmoniera med den svenska 
lagstiftningen samt att det internationella samarbetet skulle skärpas.38

 
  

Innan lagändringen var den svenska lagstiftningens utgångspunkt att svenska 
medborgare skulle lyda under svensk lagstiftning även utomlands. Skälet till denna 
ståndpunkt var problematiken för domstolen att få kunskap om den utländska 
lagstiftningen.39 I förarbetena belystes det dock att med anledning av staternas utökade 
kommunikation torde omständigheten att ett rättssystem följer en person oavsett vart de 
befinner sig i världen, vara främmande för de berörda medborgarna. Det ansågs därmed 
vara rimligt att begränsa staternas jurisdiktion till att gälla då gärningen är straffbar i 
gärningslandet.40

                                                
33 Prop. 1957:170, s. 10 f. 

 Fortsättningsvis är kravet på dubbel straffbarhet förenlig med den så 
kallade folkrättsliga non-interventionsprincipen. Denna princip innebär att stater inte 
skall lägga sig i varandras intressen, exempelvis vad som borde vara lagligt respektive 
olagligt i varje enskild stat. Ytterligare fördel med kravet på dubbel straffbarhet är att 
denna grundsats tillser rättssäkerheten samt respekten för individers frihet och 

34 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:20 f. 
35 Jareborg & Asp, 1995, s. 41. 
36 Regeln är införlivad i 2:5 a BrB. 
37 Prop. 1972:98, s. 42 f. 
38 Prop. 1972:98, s. 55. 
39 Jareborg & Asp, 1995, s.42. 
40 Prop. 1972:98, s. 55. 
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mänskliga rättigheter. Genom den svenska jurisdiktionens huvudregel ges varje enskild 
individ möjlighet att begagna sig de friheter som finns på det territorium som denne 
befinner sig på. I detta sammanhang har även legalitetsprincipen enligt min mening 
betydelse. Förhållandet att bestraffa en gärning som är fri från ansvar i gärningslandet 
och den straffrättsliga legalitetsprincipen ifrågasattes tidigare.41 Legalitetsprincipen, 
som återfinns i artikel 7.1 i den europeiska konventionen daterad 4 november 1950 om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna42, innebär att 
bestraffning för en gärning inte får ske om den inte var kriminell vid tidpunkten då 
handlingen skedde. Att den svenska domstolen således skall bestraffa en gärning som 
begåtts utomlands och som enligt den andra statens lagstiftning är fri från ansvar, synes 
vara oförenlig med den nämnda principen.43

 

 En omständighet som jag dock 
sammanfattningsvis anser tillgodoses genom kravet på dubbel straffbarhet. 

Kravet på dubbel straffbarhet innebär inte att bestämmelserna de aktuella staterna 
emellan skall vara identiska. Det som istället krävs är att gärningen är straffbar i de båda 
staterna.44 Två olika metoder kan användas vid denna bedömning; in abstracto och in 
concreto. Att kravet kan uppfyllas in abstracto innebär att det är tillräckligt att den 
begångna gärningen tillhör en viss typ av gärning som är brottslig i gärningslandet. In 
concreto innebär dock å sin sida att det är den faktiska gärningen som begås utom riket 
som skall vara brottslig i den andra staten, därmed skall både objektiva och subjektiva 
ansvarsfrihetsgrunder beaktas enligt in concreto. Fortsättningsvis skall gärningslandets 
preskriptionsregler beaktas vid bedömningen.45 Det är dock oklart vilken av de två olika 
metoderna som skall tillämpas för uppfyllande av kravet på dubbel straffbarhet och 
olika metoder synes användas länder emellan.46

 
  

Beträffande gärningslandets lagstiftning är utgångspunkten lagens utformning vid 
åtalets väckande i Sverige. Ur gärningsmannens synpunkt är det emellertid fördelaktigt 
att även beakta den utländska lagen vid gärningstillfället eller varje tidpunkt innan 
meddelande av slutlig dom.47 Om svensk jurisdiktion fastställs, men gärningen som har 
begåtts blir straffri i gärningslandet, skall den svenska domstolen avslå ärendet.48 Enligt 
analog tillämpning av 19:7 första st. Rättegångsbalken (1942:740)49

2.4 Lex mitior 

 består den svenska 
behörigheten dock om gärningen enligt den utländska lagen blir fri från ansvar när åtal 
redan har väckts i Sverige för det aktuella brottet, men innan dom har meddelats. 

I 2:2 tredje st. BrB återfinns grundsatsen lex mitior. Denna grundsats innebär att i de fall 
svensk domstol har behörighet att pröva ett mål vars gärning har begåtts utomlands får 
inte strängare påföljd än vad som är fastställt i den utländska lagen bestämmas, oavsett 
om straffminimum enligt den svenska lagstiftningen underskrids.  

                                                
41 SOU 2002:98 s. 103. 
42 I det följande förkortad EKMR. 
43 Jareborg & Asp, 1995, s. 42. 
44 Jareborg (Ed), 1989, s. 43. 
45 SOU 2002:98, s. 104. 
46 Jareborg (Ed), 1989, s. 51 f. 
47 SOU 2002:98, s. 104. 
48 Jareborg & Asp, 1995, s. 46. 
49 I det följande förkortad RB. 
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Undantag är dock 25:2 – 3 samt 26:1 BrB gällande böter och fängelse som inte får 
underskridas oavsett nämnda grundsats.50

 
  

Om en brottslig handling har begåtts i flera länder kan emellertid problematik uppstå. 
HD bestämde genom avgörandet i NJA 1993 s. 292 att vid sådana omständigheter skall 
respektive lands lagstiftning beaktas och fastställa påföljden utifrån det lands 
lagstiftning som har lägst straffmaximum. Det nämnda fallet rörde en svensk 
medborgare som hade transporterat narkotika med ett utländskt fartyg på internationellt 
vatten utanför Marocko till Nederländerna, samt via Danmark och Storbritannien till 
Nederländerna. Domstolen beaktade det lägsta straffmaximum i respektive land och 
påföljden fastställdes därmed utifrån den nederländska lagstiftningen. Utifrån denna 
dom kan man utläsa en koppling mellan kravet på dubbel straffbarhet och grundsatsen 
lex mitior. Om exempelvis en gärning har avsevärt mindre straffmaximum än den 
svenska lagstiftningen synes det vara rimligt att utdöma en påföljd som avstår en del av 
den svenska straffskalan som inte står i överensstämmelse med gärningslandets 
lagstiftning.51 I de fall exempelvis dagsböter enligt den svenska lagstiftningen är 
aktuellt för ett brott men penningbot är straffmaximum för liknande gärning enligt den 
utländska lagstiftningen kan den svenska domstolen bestämma påföljden till dagsböter 
men straffmaximum enligt den utländska lagen, det vill säga bötesbeloppet i detta 
exempel, får inte överskridas. I övriga fall får självfallet inte fängelse utdömas om böter 
är det enda som stadgas i den utländska lagen. Vidare, gällande utdömande av villkorlig 
dom och skyddstillsyn är detta inte möjligt om brottet endast föranleder böter i 
gärningslandet. Oavsett gärningslandets lagstiftning och straffmaxima finns det dock 
inte hinder mot att den tilltalade överlämnas för särskild vård enligt 31:2 BrB.52

 
 

Uttrycket i 2:2 tredje st. BrB ”är stadgat” innebär att den svenska domstolen skall 
beakta den utländska lagens straffskala som skulle vinna laga kraft i utlandet vid 
lagföring av brottet vid samma tidpunkt som i Sverige. Om straffmaximum i 
gärningslandet ändras efter att brottet har begåtts men innan den svenska domens 
fastställande skall såsom huvudregel det lägsta straffmaxima vara utgångspunkt.53

 
 

I NJA 1983 s. 425 belystes bland annat påföljdsbestämning då den brottsliga gärningen 
har begåtts utomlands. Vid bedömning utifrån grundsatsen lex mitior belyste HD att 
domstolen skall utgå från svenska bestämmelser och praxis gällande straffmätning. Vid 
avvägning av en lämplig påföljd kan domstolen, om särskilda skäl finns, fästa avseende 
vid det betydligt lägre straffvärdet i gärningslandet för samma brott. Sådana särskilda 
skäl är exempelvis om brottets förövare är uppvuxen i detta land eller har haft varaktig 
vistelse där och således begagnat sig det landets värderingar.  
  

                                                
50 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:26. 
51 Jareborg & Asp, 1995, s. 48. 
52 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:26 f. 
53 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2: 27. 
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2.5 Undantag från kravet på dubbel straffbarhet 
När kravet på dubbel straffbarhet infördes föreslogs möjligheten till utvidgad 
jurisdiktion i de fall som rör särskilt grova brott. Därutav har den svenska domstolen 
behörighet att pröva mål som begåtts av svensk medborgare eller utlänning med hemvist 
här i riket, oavsett om den begångna gärningen är brottslig i gärningslandet, samt 
oberoende av straffskala i de fall gärningen är brottslig även i gärningslandet. Vid tiden 
för införandet ansågs det dock inte lämpligt att specificera vilka slags brottsliga 
gärningar som skulle undantagas från kravet på dubbel straffbarhet. Avgränsning av de 
undantagna brotten skulle istället ske genom vägledning i minimistraffen som är 
föreskrivna i svensk lagstiftning och såsom förslag angavs ett minimistraff på fyra år i 
fängelse.54

 

 Denna så kallade universialitetsprincipen är fastställd i 2:3 7 p. BrB och 
kommer att belysas ytterligare i avsnitt 2.5.5. 

Med beaktande av bland annat människors grundläggande fri- och rättigheter har alltfler 
brott genom åren specificerats som är undantagna från kravet på dubbel straffbarhet, 
vilka skall belysas i det följande. 
 

2.5.1 Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning 
av kvinnor 

Könsstympning av kvinnor är ett sådant brott som inte omfattas av kravet på dubbel 
straffbarhet och svenska domstolen har således en utvidgad behörighet att pröva brott av 
detta slag som har begåtts utomlands, oavsett gärningslandets lagstiftning.55 Detta 
innebär att det är ett brott världen över enligt den svenska lagstiftningen att göra ett 
ingrepp med avsikt att stympa, eller som innebär permanenta förändringar, av de yttre 
könsorganen hos en kvinna. Det är vidare straffbart, oavsett gärningslandets lag, vid 
försök, förberedelse och stämpling till könsstympning samt underlåtenhet att uppdaga 
nämnda brott.56

 
  

Det är främst ingreppets grymhet som är förklaringen till att brott genom 
könsstympning av kvinnor är undantaget från huvudregeln om dubbel straffbarhet. 
Ingrepp av nämnda slag kan bland annat innebära både psykiska och fysiska 
hälsoproblem med komplikationer och lidande av bestående karaktär. Därav ansågs det 
vara nödvändigt med undantag från kravet på dubbel straffbarhet för att undvika 
möjligheten att åka till ett land och genomföra ingrepp av en kvinnas underliv där 
könsstympning är tillåtet. Det var således ur ett effektivitetsperspektiv motiverat att 
utvidga den svenska jurisdiktionen på detta område.57 I de fall en utlänning med vistelse 
i Sverige beger sig utomlands för att genomföra könsstympning av en kvinna krävs det 
enligt 2:5 BrB tillstånd från regeringen för möjligheten att väcka åtal. Ett tillstånd som 
bör beviljas då gärningsmannen hade anknytning till Sverige vid tidpunkten då brottet 
begicks.58

                                                
54 Prop. 1972:98, s. 57. 

   

55 3 § st. 1 lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. 
56 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:25. 
57 Prop. 1998/99:70, s. 4 ff. 
58 Holmqvist m.fl., 2009, s. 2:26. 



 17 

2.5.2 Sexualbrott gentemot barn 
Bestämmelsen 2:2 fjärde st. BrB innebär en utvidgning av den svenska jurisdiktionen i 
de fall som gäller sexualbrott mot barn.59 Avseende begreppet ”barn” finns definitionen 
i Förenta nationernas60 konvention om barnets rättigheter61

 

 artikel 1. Enligt denna 
artikel är ett barn en person med en ålder under 18 år. 

Innan utvidgningen av den svenska jurisdiktionen avseende sexualbrott mot barn var det 
endast grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn som inkluderades i den så kallade 
universialitetsprincipen. Den främsta anledningen till utvidgningen på detta område var 
den affärsmässiga sexuella exploateringen av barn. Det belystes bland annat i 
betänkandet att det primära problemet i sammanhanget var bekymret med att få tag på 
gärningslandets lagstiftning. Således innebar undantaget från kravet på dubbel 
straffbarhet gällande sexualbrott mot barn en effektivisering av lagföringen samt en 
extraterritoriell lagstiftning av elementär funktion i arbetet mot sexualbrott mot barn. 
Fortsättningsvis; att möjliggöra för en svensk medborgare att genomföra sexuella 
handlingar mot barn i länder där det anses vara tillåtet, så kallad barnsexturism är enligt 
lagstiftaren oacceptabelt och innebär allvarlig kränkning av de berörda barnens 
grundläggande rättigheter. Ett sådant handlingsmönster var således inte 
tillfredsställande reglerat och exkluderades därmed av denna anledning från kravet på 
dubbel straffbarhet.62

2.5.3 Barnpornografibrott 

  

Barnsexturismen som ovan har belysts i avsnitt 2.5.2 kan även sammankopplas till 
barnpornografi då exempelvis vuxna dokumenterar de sexuella barnövergreppen.63 Med 
beaktande av bland annat detta beslutades det därmed att även barnpornografibrott av 
normalgraden och grovt brott samt försök till barnpornografibrott skulle exkluderas från 
kravet på dubbel straffbarhet. Det ansågs bland annat inte vara tillfredsställande med en 
lagstiftning innehållande en lucka, och en således en möjlighet, att kringgå ansvar för 
barnpornografibrott genom att begå de brottsliga handlingarna utomlands. 
Barnpornografi är oproblematiskt och billigt att konstruera med stor efterfrågan och god 
ekonomisk vinning. Med hänsyn till detta finns det således en omfattande risk att barn 
utnyttjas i de länder där dessa typer av handlingar är tillåtna. Därmed var det nödvändigt 
att förhindra denna kränkning mot barnens grundläggande rättigheter.64

 
  

Fortsättningsvis är barnpornografibrott ett sådant brott som genom åren har blivit 
alltmer internationaliserad och gränsöverskridande vilket också motiverar exkludering 
från kravet på dubbel straffbarhet. Beträffande de internationella instrumenten finns det 
en enighet gällande att barnpornografibrott måste bekämpas, men det finns inte 
förpliktelse i något instrument som innebär att kravet på dubbel straffbarhet skall 
avskaffas. Att slopa barnpornografibrott från nämnda krav är därmed en bra möjlighet 
att bekämpa barnpornografibrott. Diskussioner har skett gällande om exempelvis 

                                                
59 6:1-6, 8§ tredje stycket och 12 § samt 15 § BrB. 
60 I det följande förkortad FN. 
61 Även kallad FN´s Barnkonvention. Den antogs 20 november 1989 av FN´s generalförsamling. 
62 Prop. 2004/05:45, s. 127 f. 
63 Prop. 2009/10:70, s. 34. 
64 SOU 2007:54, s. 358. 
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innehav av barnpornografi inte skulle undantagas från kravet på dubbel straffbarhet. 
Slutsatsen var dock att det skulle bli problematiskt att upptäcka barnpornografibrott som 
har begåtts utomlands om innehav fortfarande skulle omfattas av kravet. Om det 
exempelvis kommer till den svenska åklagarens kännedom att innehav av 
barnpornografi finns i ett land där detta är lagligt och kravet på dubbel straffbarhet av 
denna anledning inte uppfylls, blir det svårt att upptäcka andra former av 
barnpornografibrott.65 Således är all form av barnpornografi, av normalgraden och grovt 
brott, undantagna från kravet för att effektivisera bekämpningen.66

2.5.4 Människohandel 

  

Det finns tre moment i människohandel; medel, metod och syfte.67 Detta innebär att 
gärningsmannen nyttjar ett otillbörligt medel mot offret och företar en handelsåtgärd 
med syftet att utnyttja offret. Det är främst kvinnor och barn som drabbas och tvingas 
till exempelvis prostitution. Vanligtvis transporteras offren utomlands så att en 
beroendeställning skapas och gärningsmännen härigenom själva undgår lagföring.68

 
  

Vid ovan nämnda gränsöverskridande omständighet kan spörsmål uppkomma gällande 
den svenska jurisdiktionen. För effektivisering av lagföring då det finns en stor andel av 
fall där det har varit problematiskt att lagföra brott genom människohandel, har det 
ansetts nödvändigt att brott av nämnda slag skall undantagas från kravet på dubbel 
straffbarhet.69 Vidare har Sverige internationella åtaganden gällande att bland annat 
bekämpa handeln med människor.70 De internationella instrumenten71 har likaså en 
gemensam syn gällande människohandeln vilken är att handlingar av dessa slag är 
oacceptabla och utgör en allvarlig kränkning av individers grundläggande fri- och 
rättigheter.72

 

 Sverige visar också sin ståndpunkt på nationell front genom bestämmelsen 
4:1a BrB där det framgår att människohandel är ett fridskränkningsbrott av allvarlig art 
med högt straffvärde.  

Med beaktande av det ovan nämnda var det därmed av stor vikt att bekämpa 
människohandeln och den gränsöverskridande problematiken då offer transporteras 
världen över. Det har påvisats att handeln med människor organiseras för att försvåra 
svensk lagföring. Det fanns därmed ett behov av att ändra rättsläget och förhindra 
kränkning av individer och miniminera möjligheterna att undgå straffansvar. Att slopa 
människohandelsbrott från kravet på dubbel straffbarhet var därmed ett 
tillvägagångssätt för att beivra människohandeln genom att den svenska jurisdiktionen 
kan bli tillämplig på handlingar som begås utomlands.73

                                                
65 SOU 2007:54, s. 358 ff. 

 Bestämmelsen återfinns i 2:2 
fjärde st. BrB. 

66 Prop. 2009/10:70, s. 59 f. 
67 SOU 2008:41, s. 205. 
68 Prop. 2009/10:152, s. 9. 
69 SOU 2008:41, s. 205. 
70 Prop. 2009/10:152, s. 24. 
71 Exempelvis FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och tilläggsprotokoll om 
förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, s.k. 
FN-protokollet (SÖ 2004:22). 
72 SOU 2008:41, s. 210 f. 
73 SOU 2008:41, s. 211 f. 
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2.5.5 Universialitetsprincipen 
I 2:3 7 p. BrB återfinns undantag från kravet på dubbel straffbarhet avseende grövre 
brott, det vill säga de gärningar vars minimistraff är lägst fyra år i fängelse enligt den 
svenska lagstiftningen. Brott som utvidgar den svenska jurisdiktionen är bland annat 
mord74, människorov75 och grovt rån76

 
.  

Lagstiftarens motiv till universialitetsprincipen var att eliminera risken för att den 
svenska jurisdiktionen inte skulle kunna tillämpas vid grövre brottslighet som begåtts 
utom riket. Det skulle i sådant fall kunna anses vara stötande om den svenska 
lagstiftningen inte hade någon inverkan på exempelvis ett begånget mord utomlands och 
gärningsmannen frikändes för detta eller fick en alltför lindrig påföljd i jämförelse med 
vad som hade utdömts i enlighet med det svenska rättssystemet.77 Bestämmelsen 2:3 7 
p. BrB kan därmed betraktas som ett reservstadgande i relation till den aktiva respektive 
passiva personalitetsprincipen vilka hade riskerat ett möjliggörande för ansvarsfrihet vid 
ett begånget mord utomlands om kravet på dubbel straffbarhet inte hade uppfyllts.78

 
 

Sammanfattningsvis av avsnitt 2.5 är det således ett kontinuerligt arbete för att förhindra 
att individers rättigheter kränks. Det finns, utöver bestämmelserna i BrB, även 
lagstiftning som tillkommit genom konventionsåtaganden som reglerar den svenska 
domsrätten vid särskilda brottsliga gärningar.79

  

 Utveckling av dessa kommer dock inte 
att ske i denna framställning. 

                                                
74 3:1 BrB. 
75 4:1 BrB. 
76 8:6 BrB. 
77 Prop. 1972:98, s. 98. 
78 SOU 2002:98, s. 102. 
79 SOU 2002:98, s. 102. 
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3 Den svenska och danska 
narkotikalagstiftningen 

I detta kapitel skall både den svenska och danska lagstiftningen belysas som rör denna 
uppsats områden. Fortsättningsvis skall de nämnda avgörandena från HovR, RH 
2001:16 och RH 2010:38, att redogöras mer ingående för att tydliggöra dess skillnader 
och tolkning av bland annat det danska begreppet besiddelse. För utveckling och 
klargöring kommer även den danska narkotikalagstiftningen belysas i ett separat 
efterföljande avsnitt. Avslutningsvis, i det sista avsnittet, sammanfattas de belysta 
avgörandena kortfattat samt avsnittet om den danska lagstiftningen. 

3.1 Narkotikastrafflagen (1968:64) 
I NSL regleras olika slag av kriminella hanteringar av narkotika såsom överlåtelse, 
framställning av narkotika, förvärvande av narkotika i syfte att överlåta denna, åtgärder 
som främjar narkotikahandeln m.m. 80

 

 Det är främst ansvar genom uppsåtliga gärningar 
som är brottsliga. Enligt 3 § (a) NSL är det möjligt att bli ansvarig även för grov 
oaktsamhet. Beträffande bruk och innehav och narkotika är det dock krav på uppsåt för 
lagföring enligt 1 § 6 p. och 2 § NSL. 

Gällande de uppsåtliga brotten är dessa gradindelade. Den normala formen benämns 
endast narkotikabrott. Det finns vidare en ringa form av narkotikabrott och de grövre 
brotten rubriceras grovt narkotikabrott.81

3.1.1 Innehav av narkotika 

 I de följande avsnitten kommer den ringa 
graden av narkotikabrott att belysas, det vill säga brukande samt innehav av en mindre 
mängd narkotika. 

Det var till en början en del oenigheter angående om innehav av narkotika skulle 
kriminaliseras. En av anmärkningarna var bland annat att i vart fall innehav med syftet 
att bruka narkotikan skulle vara legaliserat. Fortsättningsvis trodde man att missbrukare 
av narkotika skulle undvika att söka vård med farhågan för risken att bli straffad. 
Därmed var även ett förslag att endast de som sålde men inte brukade narkotika skulle 
straffas.82

 
  

Narkomanvårdskommittén avfärdade invändningen beträffande att missbrukare kommer 
undvika att söka vård om innehav kriminaliseras. Det underströks bland annat att 
gärningsmän inte skulle undkomma påföljd på grund av sjukdom. Istället belyste 
kommittén vikten av kriminalisering av narkotikainnehav med hänvisning till 1961 års 
allmänna narkotikakonvention. Denna konvention vidlyfte medel som endast fick 
innehas efter bemyndigande. De medel som innehades i strid mot det av konventionen 
fastställda utgjorde kriminell handling. Med detta som utgångspunkt fanns det en 
skyldighet för Sverige, som var ansluten till konventionen, att kriminalisera innehav av 
                                                
80 1 § punkt 1-4 NSL. 
81 Hoflund, 1993, s. 40. 
82 Hoflund, 1993, s. 58. 
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narkotika i enlighet med konventionen samt av sådana medel som enligt den svenska 
regleringen var narkotikaklassade.83 Ett ytterligare skäl till att kriminalisera innehav var 
möjligheten att nå säljarna av de större narkotikapartierna.84 Departementschefen anslöt 
sig till kommitténs anförande och fortsatte på det nämnda genom att vidlyfta vikten av 
att inte gradindela innehav, det vill säga att viss mängd narkotika inte skulle omfattas av 
NSL. En av anledningen till detta var den annars komplicerade frågan gällande 
gränsdragning mellan tillåtet ringa innehav och otillåtet innehav av narkotika. 
Fortsättningsvis, den möjligen tyngre anledningen till att legalisera narkotika var den 
tidigare nämnda vikten av att komma åt den grövre narkotikabrottsligheten. För att 
möjliggöra detta ansågs det därmed vara nödvändigt att kriminalisera innehav, oavsett 
mängd.85 Beträffande invändningen att missbrukare kommer att undvika att söka vård 
får det enligt departementschefen lösas genom andra tillvägagångssätt, exempelvis 
åtalsunderlåtelse och ge vård istället.86

 
 

Innebörden av begreppet innehav är inte närmre berört i förarbetena. Det som synes 
vara avgörande för innehav är dock att någon faktiskt innehar rådighet över narkotikan. 
Det skall således finnas en besittning såsom det tolkas i civilrättsliga sammanhang, det 
vill säga ett konkret innehav. Det avgörande är därmed om det finns en fysisk rådighet 
över narkotikan eller ej.87

 

 I NJA 1981 s. 444 redogjordes rättsläget gällande besittning 
mellan flera personer till en del av narkotika. Respektive persons förfoganderätt var 
även begränsad genom att de inte kunde avskilja sin del av narkotikan utan de andras 
samtycke. I detta fall hade tre personer tillsammans anskaffat 1 kg cannabis som de 
skulle fördela sinsemellan genom att en person skulle ha 80 gram, den andra personen 
100 gram och den tredje personen skulle ha resten. De färdades i en personbil med 
narkotikan när de blev stoppade av polisen. De två som färdades som passagerare, och 
som endast skulle ha den mindre delen av narkotikan, förnekade narkotikabrott genom 
innehav. HD fastställde att narkotikan hade förvärvats till viss del för passagerarnas 
räkning. Med anledning av att de hade färdats i bilen, betalat i förskott för sin andel av 
narkotikan och att narkotikan skulle delas upp efter bilfärden ansågs de ha innehav till 
de angivna kvantiteterna i enlighet med åtalen. Fortsättningsvis hade de två personerna, 
som skulle ha den mindre mängden, genom sin närvaro möjlighet att vakta sin 
respektive mängd. Innehavet åsyftade således kvantitet av narkotikan som respektive 
person hade betalat för och som skulle delas upp.  

Målet NJA 1983 s. 887 berörde även frågan angående innehav. I detta fall åtalades en 
person för innehav av cannabis och amfetamin. Det framkom under förhandlingarna i 
HovR och HD att han hade blivit bjuden den nämnda narkotikan av sina vänner. De 
hade förberett en haschpipa som han i direkt anslutning hade rökt. Gällande 
amfetaminet var detta löst i vatten som han drack, också omedelbart efter att han blev 
bjuden. Vid tidpunkten för målets avgörande var det endast straffbart att inneha 
narkotikaklassade preparat men lagligt att bruka. HD belyser i domen att om innehav av 
narkotika i direkt anslutning till bruk av denna skulle vara fri från ansvar blir det 
problematik med bevisning gällande innehav av narkotika som är avsett för försäljning. 
Vid innehav av narkotika i direkt anslutning till brukande är det enligt HD 

                                                
83 SOU 1967:41, s. 71 ff. 
84 Hoflund, 1993, s. 58. 
85 Prop. 1968:7, s. 112.  
86 Hoflund, 1993, s. 58 f. 
87 BRÅ PM 1982:2, s. 116. 
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konsumtionen av narkotikan som är det dominerande inslaget och sådan hantering 
utgjorde således inte innehav.88

 
 

Gränsdragningen mellan innehav, och innehav av narkotika i direkt anslutning till bruk, 
är inte helt oproblematisk och har i domstolarna belysts och diskuterats för klargörande. 
I RH 73:83 hade en person dragit två-tre bloss cannabis ur en pipa och därefter 
återlämnat den. HovR bedömde detta som eget bruk av narkotika, en ledamot var dock 
skiljaktig och ansåg att det skulle anses vara innehav av narkotika då han hade haft 
cannabis i omedelbar besittning och på så sätt haft möjligheten att påverka spridningen 
av pipan innehållande narkotikan till andra personer i sällskapet.  
 
I NJA 1986 s. 736 bedömdes hantering av amfetamin med syfte att bruka som innehav 
av narkotika. Gärningsmannen var i detta fall tvungen att vidtaga vissa åtgärder innan 
injicering genom att bland annat lösa upp amfetaminpulvret i vatten vilket tog någon 
minut och därefter filtrera vätskan. Med detta i beaktande hade han haft besittning över 
amfetaminet vilket inneburit att han hade haft möjlighet att råda över den på annat sätt 
än genom brukande, trots att han vid tillfället var inställd på att injicera narkotikan. 
Därmed bedömde HD narkotikahanteringen såsom innehav och inte bruk. 
 
Ett annat fall som också gällde gränsdragningen mellan innehav och bruk av narkotika 
är RH 1986:105. I detta fall erhöll J ett cigarettpaket innehållande hasch. Han var 
medveten om innehållet och lade paketet i sin ficka. Gällande bedömningen om detta 
var innehav belyste HovR att det, vid tiden för bedömningen, endast var viss mängd 
inför bruk som var ansvarsfritt och J hade inte paketet med syftet att bruka. Därmed 
bedömde HovR hanteringen som innehav. Vidare, med beaktande av att J stoppade 
cigarettpaketet i fickan, kunde det ej bedömas som att det fanns ett ändamål med att 
bruka narkotikan i omedelbar anslutning. Med hänsyn till nämnda grunder blev J 
ansvarig för innehav av narkotika. 
 
Sammanfattningsvis har synen på narkotikahanteringen varit omstridd gällande bland 
annat om innehav skall legaliseras, oavsett mängd, eller ej. Fortsättningsvis har även 
gränsdragningen vidlyfts gällande innehav inför bruk, när narkotikahanteringen skall 
betraktas såsom innehav och ej som bruk. Utifrån den ovan nämnda praxisen har denna 
ibland diffusa gränsdragning klargjorts. För fastställande av innehav synes det 
väsentliga således vara att rådighet över narkotikan kan bevisas samt att något slag av 
moment återstår för att narkotikan skall kunna brukas.  

3.1.2 Bruk av narkotika 
Departementschefen underströk i 1968 års proposition att åtgärder måste vidtagas för att 
bekämpa missbruk av narkotika. Kriminalisering av konsumtion nämndes dock inte vid 
denna tidpunkt.89 Denna diskussion uppkom istället ett par år senare då en motion 
belyste frågan. Justitieutskottet var dock av uppfattningen att detta inte var nödvändigt. 
Även Brottsförebyggande rådet90

                                                
88 Jmf NJA 1983 s. 893. 

 gick i samma linje som det nämnda utskottet. I BRÅ´s 
promemoria vidlyfts den grundläggande principen i strafflagstiftningen som innebär att 
lagföring i regel inte sker för gärningar som endast drabbar egen person eller dennes 

89 Prop. 1968:7, s. 63. 
90 I det följande förkortad BRÅ. 
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intresse. Straffansvar förekommer således endast i de fall där även annat intresse än det 
egna påverkas. Med detta i beaktande ansågs det inte vara berättigat att kriminalisera 
narkotikamissbruk då det endast är den enskilde som missbrukar narkotika som drabbas. 
Vidare, synes kriminalisering av narkotikabruk enligt BRÅ inte reducera konsumtionen 
i de fall där missbruket av narkotikan är av den grad att vård är nödvändigt. Hot om 
påföljd torde inte hjälpa i sådana fall.91

 
  

Såsom konsekvens av narkotikamissbruk belystes dock i förarbetena bland annat brott 
såsom stöld, prostitution, koppleri, rån, bedrägeri m.m. med syftet att finansiera 
missbruket. Härigenom ökar även kapitalet till tyngre missbrukare och andra ligor kan 
rekryteras och skapas för att utöka narkotikamarknaden. På grund utav 
narkotikamissbrukets exploatering fanns det risk att det tyngre missbruket ökade och det 
var således av stor vikt med insatser som hindrade spridningen. Att bland annat förändra 
lagstiftningen som rör illegala hanteringar med narkotika var således av stor betydelse. 
Innan kriminalisering av själva bruket genomfördes önskade dock departementschefen 
påvisande att ”väsentliga positiva effekter kunde uppnås” genom kriminalisering.92

 
  

De som var för kriminalisering vidlyfte bland annat vikten av ha en funktion av 
preventiv karaktär bland framförallt ungdomar. Genom att handlingen inte var 
straffbelagd kunde det betraktas som riskfritt att bruka narkotika vilket självklart är 
negativt. Fortsättningsvis kunde möjligheten att vårda missbrukare öka då 
myndigheternas uppmärksamhet blir större på detta område. Narkotikakommissionen 
belyste även frågan ur bevissynpunkt och underströk att det torde vara enklare att bevisa 
att personen i fråga har innehaft narkotikan innan brukandet skedde om det sistnämnda 
även var kriminaliserat. Kommissionen beaktade dock även argument mot 
kriminalisering av bruk, och underströk att det sistnämnda torde vara ett sällsynt 
praktiskt problem då det endast var i ett fåtal fall som någon blev bjuden på narkotika 
exempelvis direkt ur en spruta. Beträffande vård av enskilda för beroende av narkotika 
skulle detta inte heller underlättas enligt kommissionens mening på grund utav 
tystnadsplikten hos aktuella myndigheter. Missbruken skulle därmed ändå inte komma 
till polisens vetskap. De berörda skall inte heller behöva ange sig själva för brott genom 
bruk av narkotika som kan bli konsekvensen av att de söker vård. Sammanfattningsvis 
var kommissionen av åsikten att bruk av narkotika inte skulle kriminaliseras.93

 
  

Under diskussionen om bruk av narkotika skulle kriminaliseras eller ej, vidlyftes även 
den eventuella gränsdragningsproblematiken mellan användning och innehav av 
narkotika. Om det visade sig att de straffria handlingarna var större än vad som var 
berättigat var det enligt justitieutskottet nödvändigt med kriminalisering. En ståndpunkt 
som även departementschefen anslöt sig till. Riksåklagaren, som fick i uppdrag att 
utreda den nämnda gränsdragningen och dess komplexitet, kunde efter utredningen 
påvisa att viss svårighet uppkom för åklagare genom exempelvis tillämpningen av 
tvångsmedel. I en promemoria av utskottet behandlades även frågan och rättsläget samt 
för och nackdelar med kriminalisering av bruk av narkotika. Det till synes enda skälet 
mot, som inte kunde tillbakavisas, var den tidigare nämnda risken att missbrukare inte 
skulle fortsätta att söka vård för sitt beroende.  

                                                
91 BRÅ PM 1982:2, s. 71.  
92 Prop. 1982/83:141, s.11.  
93 Hoflund, 1993, s. 64 f. 
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Sammanfattningsvis, med beaktande av de påträffade svårigheterna enligt riksåklagaren 
samt de kriminalpolitiska fördelarna såsom exempelvis att samhället tydligt skulle visa 
sin ståndpunkt beträffande all hantering av narkotika och att ingen straffri lucka skulle 
finnas, ansåg departementschefen ändock att kriminalisering av bruk av narkotika bör 
övervägas.94

 
 

I detta avsnitts inledning belystes den grundläggande principen att handlingar som inte 
påverkar andra individer och dess intressen i normala fall inte bör straffbeläggas. En 
omständighet som visserligen kan vara tillämplig på bruk av narkotika, men enligt 
departementschefen bör denna princip inte vara undantagslös. Som skäl att i detta fall 
undanta konsumtion av narkotika från denna princip understryks bland annat att det är 
själva befattningen av narkotikan som är det primära och som skall motverkas.95

 
  

Det främsta skälet till att bruk av narkotika slutligen legaliserades var att samhället 
tydligt skulle visa avståndstagande från all illegal hantering av narkotika. En aspekt som 
många av remissinsatserna belyste var vidare det ovan nämnda att straffansvar för bruk 
av narkotika skulle ha en preventiv funktion och inverkan på bland annat ungdomar 
samt andra som befinner sig i en riskzon beträffande hantering av narkotika.96 
Beträffande den nämnda farhågan att kriminalisering av narkotikabruk skulle ha en 
negativ inverkan genom att narkomaner inte kommer att söka vård i samma utsträckning 
för sitt drogberoende ansågs således inte vara skäl nog att undvika kriminalisering av 
bruk av narkotika.97 Lösningen blev istället på sistnämnda problem en bestämmelse om 
ansvarsfrihet. Denna regel skulle tillämpas i de fall brottets förövare har sökt eller är 
under vård för sitt missbruk. Stadgandet återfanns i 2 § NSL gällande ringa 
narkotikabrott men borttogs vid ändring av nämnda paragraf år 1993. Detta med 
anledning av att 20:7 RB samt lagen (1964:167) om med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare ansågs vara tillräckliga vid underlåtelse av åtal och innefattade 
redan det som var fastställt i 2 § NSL angående ansvarsfrihet.98

 
 

Fortsättningsvis berörde en annan invändning att kriminalisering av bruk av narkotika 
skulle innebära svårigheter i tillämpning samt att mycket av polisens resurser skulle 
tagas i anspråk. Invändningar som enligt departementschefen var överdrivna.99

 
 

Sammanfattningsvis övervägde slutligen skälen för kriminalisering av bruk av narkotika 
med det främsta skälet att samhället tydligt skall visa sitt avståndstagande från alla 
former av narkotikahantering. Bestämmelsen 1 § 6 p. NSL reviderades således till att 
omfatta innehav, bruk samt annan befattning av narkotika. Kriminaliseringen omfattar 
därmed alla olika former av befattning med narkotika, även när en person tillåter annan 
att exempelvis injicera narkotika.100

  
  

                                                
94 Hoflund, 1993, s. 67 ff. 
95 Prop. 1987/88:71, s. 17. 
96 Prop. 1987/88:71, s.16. 
97 Prop. 1982/83:141, s. 12. 
98 Prop. 1992/93:142, s. 19. 
99 Prop. 1987/88:71, s. 17. 
100 Prop. 1987/88:71, s. 18 f. 
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3.2 Avgöranden från hovrätten 
I detta avsnitt belyses två rättsfall från HovR, RH 2001:16 och RH 2010:38, som är av 
betydande vikt i sammanhanget och därav anledningen till att de belyses i varsina 
avsnitt. De båda rättsfallen behandlar problematiseringen gällande uppfyllande av 
kravet på dubbel straffbarhet då brottets förövare, som är svensk medborgare med 
hemvist i riket, har brukat cannabis i Danmark. Sålunda belyses även innebörden av 
begreppet besiddelse. Beträffande tolkning av detta begrepp samt relevanta 
bestämmelser i den danska lagstiftningen kommer detta att belysas i samband med 
redogörelsen av de nämnda avgörandena i de följande avsnitten 3.2.1-2 samt i ett 
separat avsnitt 3.3. 

3.2.1 RH 2001:16 
Detta fall gällde en person som åtalades för att ha brukat cannabis i Sverige eller i 
Danmark. Brottets förövare, som omhändertogs i Sverige, erkände att han hade brukat 
cannabis i Köpenhamn under den av åklagaren angivna tidsperioden. Erkännandet och 
grunden till åtalet kunde även bekräftas genom analysbeskedet som påvisade att 
personen hade cannabis i kroppen.  
 
Tingsrätten101

 

 konstaterade att det var styrkt att personen i fråga hade brukat cannabis i 
Köpenhamn. Gällande kravet på dubbel straffbarhet ansåg dock TR att detta krav inte 
var uppfyllt med beaktande av det ovan belysta undantaget, det vill säga att gärningen är 
fri från ansvar i gärningslandet och lagföring i Sverige är därmed inte möjlig. I detta fall 
ansåg TR det inte vara tillräckligt bevisat att brottets förövare skulle ha blivit fälld i 
Danmark för brukandet av cannabis och därav ogillades åtalet. 

Åklagaren överklagade till HovR och yrkade bifall till åtalet. Domslutet från TR 
ändrades av HovR och personen i fråga dömdes således för narkotikabrott genom eget 
bruk i enlighet med 2 § NSL. I likhet med TR konstaterade HovR att det var styrkt att 
brukande av cannabis hade skett i Köpenhamn under den av åklagaren angivna 
tidsperioden. Vidare fastslog HovR, i likhet med TR, att denna handling är olovlig 
enligt den svenska lagstiftningen, men trots detta är det inte möjligt att lagföra den i 
utlandet begångna gärningen om den är ansvarsfri i gärningslandet. Redogörelse av den 
danska lagstiftningen gällande narkotikabrott genomfördes därmed av HovR. Utifrån 
detta kunde det av HovR fastställas att det är olagligt att ha besiddelse av droger i 
Danmark. Begreppet besiddelse är dock mer vitt än det svenska begreppet ”innehav” 
och kan även innefatta bruk av narkotika då någon exempelvis bjuder en annan på en 
rökpipa innehållande hasch. Med beaktande av detta tolkade HovR det danska rättsläget 
som att det är olagligt att bruka narkotika enligt den danska lagstiftningen.102

                                                
101 I det följande förkortad TR. 

 I 
normalfallet åtalas dock inte innehav inför bruk av narkotika i Danmark, istället beivras 
det genom meddelande via så kallad advarsel. Oavsett denna form av lagföring var det 
för HovR avgörande att det i den danska straffskalan finns andra påföljder för olaga 
besiddelse genom böter och fängelse max 2 år. Med hänsyn till detta dömdes personen i 
fråga för brott mot narkotikalagstiftningen genom eget bruk med böter som påföljd.  

102 HovR hänvisade till de ovan nämnda bestämmelserna 1 och 3 §§ lov om euforiserende stoffer 
(lovbekendtorelse den 21 juli 1969 nr. 391). 
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3.2.2 RH 2010:38 
Detta mål är vid skrivande stund relativt nyligen avgjort av HovR.103

I likhet med RH 2001:16 erkände den tilltalade att han hade brukat cannabis i Danmark 
vid den av åklagaren angivna tidsperioden. Detta erkännande kunde även stödjas genom 
analysbeskedet. TR konstaterade att brukande av cannabis är olagligt enligt 2§ NSL. 
Gällande kravet på dubbel straffbarhet hänvisade TR till det tidigare avgörandet RH 
2001:16 och anförde kort att den begångna gärningen genom att bruka cannabis i 
Danmark är ett brott enligt den danska lagstiftningen. Att påföljd för brottet som 
huvudregel inte döms ut har således enligt TR inte någon betydelse och åtalet bifölls. 

  Trots att 
sakomständigheterna i princip är desamma som det ovan belysta fallet, RH 2001:16, är 
ärendena dess motsatser då HovR i detta mål ogillade åtalet.  

HovR ändrade dock domslutet från TR och ogillade åtalet. För klargörande av det 
danska rättsläget gällande begreppet besiddelse inhämtade HovR ett yttrande från 
Danmarks Justitieministerium. I detta yttrande framgick det att bestämmelsen i 
Straffloven § 191 inte innefattar något självständigt straffansvar för bruk av narkotika i 
Danmark. I stk 2 i nämnda bestämmelse framgår det att den som bland annat ”besidder” 
droger med syfte att överlåta detta till andra personer, riskerar att bli dömd. Således, 
gällande bruk av droger regleras detta inte särskilt i denna bestämmelse. Det nämnda 
innebär dock inte att man går fri från ansvar vid avsaknad av överlåtelsesyfte. Enligt lov 
om euforiserende stoffer § 3 stk1 och 3 jämfört med § 1 är det straffbart att ha 
besiddelse av narkotika med syfte att bruka denna. 

Utifrån yttrandet från Danmarks Justitieministerium kom HovR enhälligt fram till att 
endast narkotikabruk inte är kriminaliserat i Danmark enligt den danska lagen. Med 
anledning av att det i målet framkom att den tilltalade endast hade brukat cannabis i 
Danmark förelåg det således inte dubbel straffbarhet och åtalet ogillades. 

3.3 Den danska narkotikalagstiftningen 
I de tidigare avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 är de både lagarna lov om euforiserende stoffer 
och straffeloven belysta. I detta avsnitt kommer riktlinjerna för dessa lagar att belysas 
med fokus på innebörden av begreppen besiddelse samt advarsel.  

Vid överträdelse av lov om euforiserende stoffer är det i § 3 fastställt att böter eller 
fängelse högst 2 år kan utdömas. Beträffande straffeloven § 191 kan dock högst 16 års 
fängelse utdömas vid överträdelser av lov om euforiserende stoffer av mer allvarlig art. 
Straffeloven är således inte självständigt tillämplig då den förutsätter överträdelser av 
lov om euforiserende stoffer. Den allvarligare arten av narkotikabrott är exempelvis 
innehav av större mängder skadlig och farlig narkotika såsom heroin, amfetamin och 
ecstasy.104 Ytterligare omständigheter är exempelvis utdelning av narkotika till ett större 
antal personer eller mot betydande betalning.105

                                                
103 Dom meddelades den 10 juni 2010. 

 Vid nämnda omständigheter kan 
således påföljden skärpas i enlighet med straffeloven § 191 till högst 16 års fängelse. Då 

104 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 5 s. 1. 
105 Folketinget 2006-07 L20, avsnitt 2.1.1 stycke 3.  
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hasch inte klassificeras som särskilt farlig och skadlig i jämförelse med den tidigare 
nämnda narkotikan är straffeloven § 191 inte tillämplig vid besiddelse av cannabis.106

Lov om euforiserende stoffer grundas på ett betänkande från 1953

 

107 gällande 
narkotikamissbruk där det fastslogs att förbud mot besiddelse skulle vara av betydelse i 
polisernas bekämpning av narkotikaförsäljning genom att bland annat större möjlighet 
skulle ges för att ingripa mot personer som misstänks för olovlig hantering av narkotika. 
På denna basis utarbetades det år 1954 ett lagförslag på lov om euforiserende stoffer och 
som antogs den 24 maj 1955.108 Beträffande straffeloven § 191 antogs denna lag först 
18 juni 1969. Efter sistnämnda lagstiftnings ikraftträdande utsände Rigsadvokaten en 
skrivelse109 innehållande riktningslinjer vilka innebar att en förstagångsförbrytare av lov 
om euforiserende stoffer borde meddelas en advarsel och således inte åläggas att betala 
böter. Advarsel skulle även kunna meddelas vid återfall dock inte i grövre sådant eller 
innehav av annat än cannabis. Vid sistnämnda omständigheter borde istället påföljd 
genom böter fastställas.110 Ett förslag som utvecklades till praxis genom åren. Det 
fastslogs dock senare i ett tillägg111 till lov om euforiserende stoffer att meddelande av 
advarsel inte skall vara ett generellt tillvägagångssätt då sistnämnda lag är tillämplig.112 
Anledningen till detta tillägg var att undersökningar hade påvisat att unga personer 
missbrukade droger då man hade uppfattat rättsläget såsom att det inte är straffbart att 
ha besiddelse av vissa droger, exempelvis hasch, eftersom att advarsel meddelades. 
Genom att fastställa i lag att böter som regel skall utdömas tydliggjordes rättsläget att 
missbruk av droger är straffbart.113 Vid bestämmande av påföljd utifrån lov om 
euforiserende stoffer har typen av narkotika avgörande betydelse, samt om narkotika är 
till för eget bruk eller överlämning till andra.114 Mängden narkotika är således 
utgångspunkten för detta konstaterande.115

Beträffande meddelande av advarsel kan det bli aktuellt om en effektiv straffuppföljning 
påkallar detta eller exempelvis om utdömande av böter innebär en administration som 
inte står i proportion till brottet. Att meddela advarsel kan således exempelvis bli 
aktuellt om en turist är misstänkt för brott mot lov om euforiserende stoffer och som 
riskerar utvisning på grund av gärningen. Vidare, det som möjligtvis är av störst 
betydelse är vad drogen misstänks användas till, det vill säga om den misstänks 
överlämnas till annan eller är till för eget bruk. Vid sistnämnda omständighet är det 
möjligt att meddela advarsel.

  

116

                                                
106 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 5 s. 1.  

 Justitieministern har fortsättningsvis understrukit att de 
sociala förhållandena hos den misstänkte skall vara av betydelse vid övervägande om 
advarsel skall användas som sanktion. Om personen i fråga exempelvis har låg inkomst 
kan detta tala för att advarsel skall meddelas. Ministern underströk omständigheten om 

107 Betænkning nr. 81/1953. 
108Folketinget 2006-07 L201, avsnitt 2.1.2 stycke 1-2. 
109 Nr. 43/71 af 16. august 1971. 
110 Folketinget 2006-07 L201, avsnitt 2.1.3 stycke 3. 
111 Nr 445 av den 9 Juni 2004. 
112 Folketinget 2006-07 L201, avsnitt stycke 1-2. 
113 Folketinget 2006-07 L201, avsnitt 2.1.4 stycke 3, 5, 10 och 12. 
114 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 2.  
115 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 3. 
116 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 5. 
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den misstänkte har ett långvarigt missbruk av droger och som brukas dagligen. Vid 
sådant fall kan advarsel även meddelas.117

Sammanfattningsvis; de kriterier som kan utläsas gällande meddelande av advarsel är 
att det skall vara viss mängd.

  

118 Fortsättningsvis är det möjligt att meddela advarsel om 
den misstänkte inte tidigare är dömd för brott mot lov om euforiserende stoffer samt att 
omständigheterna i övrigt talar för advarsel, det vill säga med hänsyn till att en effektiv 
rättsskipning, utdömande av böter och dess administration som böterna innebär inte står 
i proportion till brottet samt att sociala omständigheter inte talar mot advarsel. Om det 
är en återfallsförbrytare kan advarsel ändå meddelas om gärningsmannen exempelvis 
inte har någon, eller låg, inkomst. Beträffande återfall genom besiddelse av hasch för 
eget bruk gäller samma kriterier som de tidigare nämnda. Om det dock är grövre 
omständigheter kan böter utdömas.119 Vid utdömande av böter har bland annat 
narkotikans skadeverkningar betydelse för böternas storlek, och för exempelvis hasch 
varierar bötesbeloppet mellan 2000kr- 5000kr beroende på dess mängd.120

Beträffande det danska begreppet besiddelse har det i bland annat avgörandena från 
HovR avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 samt i detta avsnitts inledning belysts och diskuterats vad 
detta innefattar, det vill säga om det både är bruk och innehav eller endast innehav. 
Utifrån Rigsadvokatens meddelelse synes det dock vara mängden av narkotika som 
återfinns vid det aktuella tillfället som är av avgörande betydelse, och inte själva bruket 
av narkotikan. Detta innebär att när en person har besiddelse av narkotika är det 
mängden av denna som avgör vilken lag som skall bli tillämplig; Lov om euforiserende 
stoffer eller straffeloven.

 

121 Det finns fortsättningsvis en tabell avseende maximal 
narkotikamängd att utgå från vid denna bedömning.122

                                                
117 Folketinget 2006-07 L201,  avsnitt 2.4.5.2 stycke 6-7. 

 Således är det innehav av 
narkotika som innefattas i begreppet besiddelse. Man bör dock enligt min mening 
observera det ovan nämnda gällande sanktionen i form av meddelande av advarsel och 
missuppfattningar då man trodde att det var legaliserat att bruka narkotika då advarsel 
meddelades istället för att böter fastställdes. Med anledning av detta skärpte man 
möjligheten att meddela advarsel och vid särskilda omständigheter istället bötesfälla 
bland annat besiddelse av narkotika.  

118 Se tabell i RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt4 s. 6.  
119 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 7. 
120 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 8 f. 
121 RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 2 f.  
122 Se tabell i RM 6/2006. J.nr. RA-2004-801-0018, avsnitt 4 s. 3. 
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3.4 Kort sammanfattning av praxis och den 
danska narkotikalagstiftningen 

Det som de två ovan belysta avgörandena från HovR enligt min mening har gemensamt 
är att de båda belyser olika grundläggande utgångspunkter för uppfyllande av kravet på 
dubbel straffbarhet. RH 2001:16 vidlyfter att det danska begreppet besiddelse är mer 
vitt än det svenska ”innehav”. Med detta i beaktande kan således bruk av narkotika 
innefattas i det danska begreppet. Vidare belyste HovR att oavsett om bruk av narkotika 
lagförs i Danmark eller ej har detta inte avgörande betydelse för fastställandet om det 
existerar dubbel straffbarhet. Det primära enligt HovR i detta fall är istället att det rent 
konkret finns en straffskala vid besiddelse av narkotika. Med hänsyn till detta ansåg 
HovR således att kravet på dubbel straffbarhet var uppfyllt. 

Mål RH 2010:38 avgjordes emellertid såsom belysts på motsatt vis. I detta fall 
diskuterades inte det danska begreppet besiddelse i vidare mån. Utifrån yttrandet från 
Danmarks Justitieministerium anförde HovR enbart att bruk inte straffbeläggs i 
Danmark och med anledning av detta friades den tilltalade. En bedömning och tolkning 
som markant skiljer sig från det tidigare avgörandet från HovR, samt första instans i 
detta mål, vilka tolkade begreppet besiddelse mer vitt och ansåg att bruk av narkotika 
innefattades i begreppet.  

Beträffande den danska lagstiftningen och begreppet besiddelse är det själva innehavet 
av narkotika som är det primära vid bestämmande av vilken lagstiftning som personen i 
fråga skall lagföras utifrån. Att det senare beslutas att advarsel skall meddelas innebär 
dock inte att man anser att denne är fri från ansvar. Omständigheten att gärningsmannen 
inte har möjlighet att betala böter kan vara en av anledningarna till att böter inte istället 
fastställs. Fortsättningsvis var bakgrunden till lov om euforiserende stoffer att man ville 
reducera narkotikamissbruket och lösningen var att fokusera på innehavet av 
narkotikan.  

Sammanfattningsvis är problematiken i det svenska rättsläget ännu inte löst efter det 
senaste avgörandet från HovR enligt min uppfattning. Tvärtom synes detta endast vara 
början på en diskussion gällande hur denna problematik skall hanteras på mest lämpligt 
tillvägagångssätt. En elementär början är att bestämma när kravet på dubbel straffbarhet 
skall anses vara uppfyllt. Utifrån de ovan nämnda avgörandena är det oklart om 
utlandets lagstiftning skall vara exakt överensstämmande med den svenska 
lagstiftningen för uppfyllande av kravet på dubbel straffbarhet. Det första avgörandet 
från HovR bedömde att det danska begreppet besiddelse kan innefatta även bruk av 
narkotika men det senare avgörandet är endast fokuserat på innehav av narkotika. Detta 
till trots att det finns en bestämmelse i den danska narkotikalagstiftningen där det 
framgår att besiddelse av narkotika inför brukande av denna är olagligt. Jag är enig med 
RH 2010:38 och anser att besiddelse åsyftar innehav, dock bör man såsom RH 2001:16 
beakta den danska lagstiftningens ändamål. Utveckling av denna ståndpunkt kommer att 
ske framställningens avslutande kapitel 5. Fortsättningsvis kommer de båda 
avgörandena att analyseras och sättas in i denna uppsats övriga sammanhang som 
förhoppningsvis kan vara en början på problematikens klargöring. 
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4 Brottmål och bevisning 
I uppsatsens inledande avsnitt 1.1 presenterades Kalle som är skäligen misstänkt för att 
brukat narkotika. Under utredningen och förhandlingen vitsordar Kalle de faktiska 
omständigheterna gällande att han har brukat cannabis under den av åklagaren 
angivna tidpunkten. Han hävdar dock att han har rökt hasch under en fest i Köpenhamn 
och inte i Sverige.  

I detta kapitel presenteras vem av parterna som har till uppgift att motbevisa Kalle. 
Vidare vem som skall redovisa och utreda det danska rättsläget för att om möjligt 
uppfylla kravet på dubbel straffbarhet. Kapitlet inleds med att i avsnitt 4.1 belysa de 
olika bevisprinciperna. 

4.1 Bevisprinciper i brottmål 
I 35:1 RB fastslås principen om den fria bevisprövningen, som innebär att rätten skall 
pröva det som framkommer vid förhandlingen och avgörandet grundas således på en 
koncentrerad och muntlig huvudförhandling.123 Fortsättningsvis, enligt 
muntlighetsprincipen som fastställs i 35:1 och 46:5 RB, skall förhandlingen vara 
muntlig enligt huvudregel då det bland annat säkrar bevisvärderingen. Följaktligen bör 
all bevisning redovisas och koncentreras till förhandlingen då detta ger de bästa 
förutsättningarna för rätten att kunna bedöma bevisningen i målet.124 I principen om fri 
bevisprövning inkluderas vidare principen om fri bevisvärdering och principen om fri 
bevisföring vilka belyses i de följande avsnitten 4.1.1 - 2. Kortfattat innebär dessa 
principer att alla former av bevisning får användas och rätten är inte begränsad av några 
bestämmelser vid bevisvärderingen.125

 
 

I principen om den fria bevisprövningen är omedelbarhetsprincipen inkluderad. Denna 
princip återfinns i 30:2 RB och innebär att rätten skall grunda sitt avgörande på det som 
framkommit under målet. Det är i detta sammanhang också av vikt att vidlyfta principen 
om bevisomedelbarhet samt det bästa bevismaterialet vilka är fastställda i 35:8 RB. De 
två nämnda principerna innebär att bevisningen skall presenteras omedelbart inför 
rätten, och med kortast beviskedja.126 Om således bevis av olika slag kan styrka en 
omständighet eller ett påstående skall den kortaste kedjan av bevisningen eftersträvas 
för att säkra dess tillförlitlighet.127 Med hjälp av nämnda principer kan ledamöterna i 
rätten tillhandahållas bevisningen omedelbart i målet och således säkras 
bevisvärderingen i möjligaste mån.128

 
  

Sammanfattningsvis kan rätten genom de belysta principerna ovan utreda 
omständigheterna i målet samt värda bevisningen på ett rättssäkert tillvägagångssätt och 
således utreda om omständigheterna täcks av åklagarens gärningsbeskrivning. Det är 

                                                
123 Prop. 1986/87:89, s. 63f.  
124 Schelin, 2007, s. 26 f. 
125 Ekelöf m.fl., 2009, s. 26. 
126 Ekelöf m.fl., 2009. s. 44. 
127 Schelin, 2007, s. 27. 
128 Schelin, 2007, s. 26 f. 
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således av avgörande betydelse att rätten vid bevisprövningen nyttjar en metod som 
främjar objektivitet.129

4.1.1 Principen om fri bevisföring 

  

Det har i avsnitt 4.1 belysts att principen om fri bevisprövning enligt 35:1 RB bland 
annat inkluderas i principen om fri bevisföring. Principen om fri bevisföring innebär 
såsom också har presenterats att alla slag av bevismedel kan nyttjas för att inte hindra en 
part från att kunna styrka sina påståenden. Avsikten med denna bevisfrihet är att 
möjliggöra ett korrekt avgörande.130

 
  

Det finns dock möjlighet att begränsa principen om fri bevisföring till exempel om en 
berättelse har uppstått på ett otillbörligt sätt och ett erkännande har givits efter tortyr. 
Ytterligare begränsningar av principen om fri bevisföring är nyttjande av anonyma 
vittnen. Det sistnämnda tillåts inte i Sverige med hänsyn till den utpekades rättighet. 
Denne skall ha en möjlighet att få en överblick av målet och de uppgifter som kommer 
att ligga till grund för utgången. Det är således en grundläggande rättighet för den 
misstänkte som inte kan tillgodoses genom att använda anonyma vittnen. Bortsett från 
de nämnda undantagen är emellertid principen om fri bevisföring restriktiv och kan 
begränsas endast i exempelvis de belysta omständigheterna, det vill säga då den 
utpekades rättigheter inte till fullo kan tillgodoses.131

4.1.2 Principen om fri bevisvärdering 

 

Det är inte reglerat i lag hur värderingen av bevisningen skall ske och det finns heller 
inte bestämmelser angående hur de olika bevismedlen skall förhålla sig gentemot 
varandra. I förarbetena till 35:1 RB är det vidare fastställt ”…att någon begränsning ej 
uppställes i fråga om arten av det material eller de kunskapskällor som får användas 
för sanningens utletande”.132 Vad som är klargjort är endast att varken moral, fördomar 
samt klassintressen inte får påverka värderingen av bevisningen i målet.133

 
 

Utgångspunkten för principen om fri bevisvärdering är således att det skall vara fri 
värdering utan rangordning bevisningen emellan. Detta innebär därmed att det legala 
inte skall inverka på bevisvärderingen. Givetvis kan dock rätten inte värdera 
bevisningen utifrån det egna behaget.134

  
  

                                                
129 Diesen, 2002, s. 8 f.  
130 Diesen, 2002,  s. 7. 
131 Schelin, 2007, s. 21 f. 
132 Prop. 1942:5, s. 219. 
133 Diesen, 2002, s. 8 f. 
134 Schelin, 2007, s. 22 f. 
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4.2 Åklagaren 
I följande avsnitt skall åklagarens roll under processen vid brottmål belysas. Vilket 
kommer att framgå har åklagaren en central roll dels genom sitt ansvar som 
förundersökningsledare och dels genom bevisbördan under domstolsförhandling. 

4.2.1 Förundersökningen 
Det är åklagaren som leder förundersökningen med uppgiften att klargöra om det 
föreligger brott, under förutsättning att brottet inte är av enkel beskaffenhet såsom 
exempelvis misshandel, stöld och snatteri. I sistnämnda fall kan polisen leda 
förundersökningen enligt 2 § åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 
ledning av förundersökning i brottmål.135 Enligt 23:2 RB är förundersökningens syfte 
att utreda vem som är ansvarig för brottet samt om det finns skäl som är tillräckliga för 
att väcka åtal mot denne. Det är således åklagaren som prövar om skälen i ärendet är 
tillräckliga.136 Förundersökningen har därmed en betydande roll för ärendet i övrigt då 
denna utredning utgör underlaget för ett eventuellt åtal.137

 
  

Under förundersökningen skall exempelvis åklagaren såsom nämnt värdera det 
framkomna i utredningen och avgöra om åtal kan väckas hos tingsrätten. Det är av 
betydande vikt att åklagaren beaktar den utpekades både nack- och fördelar. Under 
förhandlingen hos rätten är det åklagaren som har bevisbördan och beviskravet som 
skall uppfyllas för en fällande dom är att det skall vara ställt utom rimligt tvivel att den 
tilltalade är skyldig. Fördelningen av bevisbördan samt det högt ställda beviskravet 
syftar till att försäkra den tilltalade en rättssäker process så att denne inte exempelvis 
blir oskyldigt dömd.138

4.2.2 Tillräckliga skäl 

 Utveckling av det sistnämnda sker i avsnitt 4.2.4. 

Det är åklagarens uppgift att utreda om beviskravet tillräckliga skäl är uppfyllt enligt 
23:2 RB. Att detta beviskrav är uppfyllt är en förutsättning för att åtal skall kunna 
väckas. Om beviskravet är uppnått är åklagaren enligt 20:6 RB skyldig att väcka åtal. 
Vid bedömningen om tillräckliga skäl anses finnas skall åklagaren beakta om 
beviskravet ställt utom rimligt tvivel kan uppfyllas på den existerande bevisningen i 
målet. Därmed; om beviskravet tillräckliga skäl är uppfyllt innebär detta att åklagaren 
bedömer bevisningen vara tillräcklig för att även nästkommande beviskrav ställt utom 
rimligt tvivel kan uppfyllas i en förhandling och en fällande dom kan förväntas 
fastställas av rätten. Beviskravet tillräckliga skäl kan därmed beskrivas som ett 
framåtblickande beviskrav till skillnad från den lägre bevisgraden sannolika skäl där 
bedömning endast sker av den befintliga bevisningen. Således, vid bedömningen om 
tillräckliga skäl är uppfylld är bevisfrågans fokusering på om det under förhandlingen 
finns omständigheter i ärendet som kan orsaka rimligt tvivel. Beviskravet tillräckligt 

                                                
135 I det följande förkortad ÅFS. ÅFS 2005:9 jämte bilaga till ÅFS (2005:9). 
136 SOU 1938:44, s. 30.  
137 Bring & Diesen, 2009, s. 65. 
138 Schelin, 2007, s. 54 f. 
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skäl är därmed det högsta i förundersökningen och ställer således enligt min mening ett 
stort utredningskrav på åklagare och polis.139

4.2.3 Åklagaren under huvudförhandlingen 

  

I brottmålens materiella processledning är åklagarens redovisade rättsfakta under 
förhandlingen av stor vikt med anledning av det är detta som binder rätten.140 Andra 
gärningsmoment än de av åklagaren åberopade under huvudförhandlingen får rätten 
enligt 30:2 -3 RB således inte döma över. Således består processföremålet av det som 
åklagaren har åberopat. Det som skall redovisas inför rätten är den brottsliga gärningens 
förlopp som åklagaren anser att den tilltalade skall bli ansvarig för.141 Det nämnda 
innebär en rättssäkerhet för den tilltalade som får en inblick i målet och därigenom kan 
anpassa sitt försvar samt avgöra ett eventuellt överklagande.142

Fortsättningsvis är dispositionsprincipen som är fastställd i 30:3 RB av vikt i 
sammanhanget. Denna princip innebär att åklagaren i behörig ordning skall redogöra för 
omständigheterna i det väckta åtalet för att möjliggöra för rätten att lägga dessa till 
grund i avgörandet.

 

143 Vad som ytterligare kännetecknar brottmål i Sverige är den 
ojämlika partsställningen; favor defensis. Den tilltalade har inget ansvar för att åberopa 
omständigheter som gör honom/henne fri från ansvar. Sådana förhållanden beaktas 
istället ex officio av rätten. Detta till skillnad från åklagaren som har ovan nämnda 
ansvar att åberopa alla relevanta omständigheter för att domstolen skall kunna beakta 
dessa.144

4.2.4 Åklagarens bevisbörda 

 

Beträffande bevisningen i brottmål är det åklagaren som har bevisbördan. Denna princip 
är dock inte reglerad i RB, utan är hänförlig till artikel 6.2 EKMR och den så kallade 
oskyldighetspresumtionen. Principen om åklagarens bevisbörda grundar sig på 
grundsatsen att felaktigt fällande domar inte tillåts i en rättsstat och härigenom har 
åklagaren ett högt beviskrav. Detta kan således innebära att domstolen meddelar en 
friande dom trots en existerande stark bevisning eftersom att åklagarens bevisskyldighet 
inte har varit tillräckligt övertygande. Den effektiva straffrättsskipningen är således 
sekundär i förhållande till den oskyldiges rättsskydd.145

Det är både objektiva och subjektiva moment i målet som omfattas i åklagarens 
bevisbörda. De objektiva momenten är de som ingår i gärningsbeskrivningen, det vill 
säga den ovan nämnda rättsfaktan. Vidare skall åklagaren bevisa försvårande 
omständigheter samt utesluta eventuellt förmildrande omständigheter.

  

146

                                                
139 Bring & Diesen, 2009, s. 175 ff. 

 Beträffande 
rättstillämpningsfakta ingår dock detta inte i åklagarens bevisbörda. Det är i 35:2 andra 
st. 1 p. RB fastställt att bevisning inte behöver ske gällande vad som stadgas i 
lagstiftningen. Anledningen till detta är att domaren skall känna till lagen; jura novit 

140 Lindell m.fl., 2005, s. 217. 
141 SOU 1938:43, s. 340. 
142 Lindell m.fl., 2005, s. 256. 
143 Lindell m.fl., 2005, s. 252. 
144 Lindell m.fl., 2005, s. 253. 
145 Ekelöf m.fl., 2009, s. 150. 
146 Ekelöf m.fl., 2009, s. 158 f. 
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curia.147

Åklagarens beviskrav sänks enligt huvudregel inte endast på grund utav 
bevissvårigheter i det aktuella målet. I doktrin har det dock vidlyfts att beviskravet är 
lägre i lindrigare bötesbrott än allvarligare brott.

 Återkommande till detta kommer att ske i följande avsnitt 4.3 i denna 
framställning. 

148 HD har berört sänkning av 
åklagarens bevisbörda i ett mål där den tilltalade gjorde gällande en invändning om 
nödvärn. I sådana fall är det enligt HD tillräckligt att åklagaren genom utredning påvisar 
att invändningen från den tilltalade är obefogad.149 HD vidlyfter dock i NJA 1990:210 
att åklagarens beviskrav endast sänks i de fall då det är framstår som särskilt svårt för 
åklagaren att motbevisa nödvärnsinvändningen. Exempelvis i de fall då aktuellt brott 
har begåtts på en enslig plats utan vittnen.150

Gällande hur domstolen bedömer om åklagaren har uppfyllt beviskravet genom 
principen om åklagarens bevisbörda, samt ytterligare om åklagarens utredningskrav 
belyses vidare i avsnitt 4.3.3 nedan. 

  

4.3 Domstolen i brottmål 
4.3.1 Huvudförhandlingen och avgörandet 
Enligt parterna i målet, och samhället generellt, är domstolens mest grundläggande 
uppgift att avgöra frågor som uppkommer under huvudförhandlingar. Detta stämmer så 
till vida att domstolen har ansvar för målets rättstillämpning och resultatet av detta blir 
att avgöra målet. Den nämnda rättstillämpningen kan indelas i tre moment; domstolen 
skall bedöma om åklagaren har uppfyllt sin bevisbörda och vid uppfyllande av detta, 
bedöma om gärningen är brottslig. Slutligen skall domstolen bestämma lämplig påföljd 
om den tilltalade bedöms vara skyldig för aktuellt brott.151

Vad som är viktigt att notera är dock att 30:3 RB endast inskränker domstolens 
möjlighet att enbart beakta den åberopade rättsfaktan.

 Enligt 30:3 RB får domstolen 
såsom är nämnt endast döma över det processföremål som åklagaren har redovisat. 
Sålunda understryks återigen åklagarens betydande ansvar i brottmål och härigenom 
åskådliggörs även det skilda ansvaret åklagaren och domstolen emellan.  

152 Vad anbelangar de rättsliga 
bestämmelserna följer domstolen den tidigare nämnda principen jura novit curia.153 
Denna princip innebär att domstolen ex officio skall tillämpa bestämmelser på den 
åberopade rättsfaktan oavsett om parterna i målet vill åberopa rättsregeln eller ej.154 Det 
nämnda innebär att den tilltalade kan fällas till ansvar enligt en annan rättsregel än den 
av åklagaren åberopade. Förutsättningen är dock att omständigheterna omfattas av 
stämningsansökans gärningsbeskrivning samt att åklagarens beviskrav är uppfyllt.155

                                                
147 Ekelöf m.fl., 2009, s. 303. 

 

148 Ekelöf m.fl., 2009, s. 154. 
149 NJA 1990:210 och NJA 2005:237. 
150 Prop. 1987/88:120, s. 86 f. 
151 Lindell m.fl., 2005, s. 251 f. 
152 Lindell m.fl., 2005, s. 254. 
153 ”Domstolen känner rätten”, se Ekelöf m.fl., 2009, s. 302. 
154 Ekelöf m.fl. 2009, s. 302. 
155 Lindell m.fl. 2005, s. 254. 
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En inskränkning av jura novit curia har fastställs av Europadomstolen och gällande 
artikel 6.3 (a) EKMR. Om domstolen bedömer att den tilltalade har gjort sig skyldig för 
brott enligt en annan bestämmelse än den av åklagaren åberopade skall den tilltalade få 
möjlighet att yttra sig.156 Rättsläget är dock oklart beträffande detta.157

Om utländsk rätt är tillämplig i aktuellt mål och denna lagstiftning är okänd för 
domstolen, kan en part uppmanas att föra bevisning om detta.

 

158 Domstolen bör dock 
även inom skäliga gränser efterforska i den utländska rätten om det anses vara av behov. 
Utredningsdepartementet kan i fall då part eller domstol behöver information om det 
utländska rättsläget, bistå med hjälp.159 I enlighet med 1 och 4 §§ i förordningen 
(1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt160 
kan domstolen även inhämta information om en annan stats rättsregler genom att vända 
sig till centralmyndigheten, det vill säga enheten hos Justitiedepartementet för 
brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete.161 FöUtlRÄ baseras på 
europeiska konventionen tecknat 7 juni 1968 angående upplysningar om utländsk rätt162 
samt tilläggsprotokoll till nämnda konvention, tecknat den 15 mars 1978.163

4.3.2 Den materiella processledningen 

 
Förutsättningarna för att centralmyndigheten kan bistå med hjälp är enligt 1 och 4 §§ 
FöUtlRä att det är en myndighet som sänder in en förfrågan samt, beträffande 
straffrättsliga spörsmål, att den främmande staten är ansluten till det nämnda 
tilläggsprotokollet.  

Det finns olika åsikter beträffande hur domstolen skall förhålla sig till sin materiella 
processledning.164 En uppfattning är att enbart parterna skall vara aktiva och föra 
processen. Domaren skall å sin sida vara passiv och endast se till att processen följs 
enligt processens regler. Detta för att undvika att den tilltalade får uppfattningen att 
domaren agerar för att få den misstänkte fälld. Per Olof Ekelöf165 poängterar dock att 
detta synsätt innebär ett krav av orimlighet för parterna i målet då det bland annat kan 
komma nya uppgifter vid förhör. Den iakttagande domaren har vid en sådan 
omständighet enligt Ekelöf lättare att agera än åklagare och försvarare.166 
Fortsättningsvis är det domarens uppgift genom den materiella processledningen att i 
det fall denna anser det vara nödvändigt, bistå för klarläggande av händelseförloppet i 
det aktuella målet.167

                                                
156 Se exempelvis Pélissier och Sassi mot Frankrike (dom 25 mars 1999). 

 I de fall åklagaren inte berör det som framkommer i 
gärningsbeskrivningen kan domaren be denne att tydliggöra om nytt gärningsmoment 
har åberopats, eller frångås. Detta med hänsyn till, såsom nämnts, att domstolen inte får 
döma över rättsfakta som åklagaren inte har åberopat. Den tilltalade å sin sida måste 

157 Lindell m.fl., 2005, s. 258. 
158 35:2 andra st. 2 p. RB.  
159 Ekelöf m.fl. 2009, s. 306. 
160 I det följande förkortad FöUtlRä. 
161 Förkortningen BIRS. Faktablad Justitiedepartementet Ju 07.07, Internationellt rättsligt samarbete  - 
centralmyndighetens roll, s. 1. 
162 SÖ 1969:36 och SÖ 2000:44. 
163 SÖ 1981:6. 
164 Regleras i 46:4 st 2 RB. 
165 Professor i processrätt vid Uppsala universitet. 
166 Ekelöf m.fl., 2008, s. 181 f. 
167 46:4 st 2 RB och Prop. 1986/87:89, s. 109 f. 
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även vara införstådd med vilka gärningar han skall försvara sig mot och det är sålunda 
domarens uppgift att tydliggöra om något synes vara oklart. Fortsättningsvis är det av 
vikt att domaren ber åklagare och försvarare att exempelvis fortsätta vittnesförhör om 
det i förhöret framkommer uppgifter som den tilltalade inte har nämnt och som kan ha 
betydelse för målets avgörande. Såsom Ekelöf understryker kan bevisbördan hos 
åklagaren endast ligga till grund för avgörandet om alla omständigheter tillräckligt har 
utretts. 168

4.3.3 Utom rimligt tvivel 

  

Enligt bestämmelsen 35:1 RB är beviskravet för att bifalla ett väckt åtal uttryckt med 
ordet bevisat. Det framgår dock inte vad detta mer konkret innebär. I praxis är det 
fastställt att bevisningen skall vara (ställt) utom rimligt tvivel169 vilket har blivit en 
internationell norm i brottmål. Nämnda beviskrav innebär en prövning vid 
bevisvärderingen. Om domstolen härigenom finner ett tvivel mot åklagarens 
presenterade gärningspåstående skall det vara av rationell art och grundas på 
omständigheter i ärendet. Det är således av avgörande vikt att domstolen redovisas ett 
bra underlag som den kan grunda ett beslut på samt att brottsutredningen är tillräcklig 
för att andra rimliga förklaringar kan finnas.170 Med detta i beaktande kombineras 
beviskravet med normen att bevisningen skall vara robust. Att bevisningen är robust 
innebär att tillräckliga grunder har framkommit under förhandlingen och domstolen kan 
därutav fastställa en slutsats i målet och beviskravet utom rimligt tvivel kan uppnås. 
Därmed finns det inte någon bevisning av annat slag som skulle kunna påverka 
bevisvärdet i målet. Genom normen om en robust bevisning kan ett utredningskrav 
utläsas, det vill säga att en robust utredning är en sådan utredning att fortsatt 
förundersökning inte påverkar omständigheterna och inte heller bevisvärdet. Visserligen 
finns det varken i praxis eller i lag något utredningskrav. Vidare finns det delade 
meningar angående hur omfattande utredningskravet skall vara samt hur utredningens 
robusthet skall beaktas i förhållande bevisvärderingen. Att utredningens robusthet skall 
beaktas är det dock enighet kring när rätten skall avgöra i brottmål.171

 
 

Om domstolen bedömer att utredningen uppfyller normen om robusthet är nästa steg att 
pröva teser. Detta innebär att domstolen prövar om det finns alternativa rimliga 
förklaringar till tesen som är framförd genom åklagarens gärningspåstående. Således 
beaktas försvarets alternativa förklaringar samt förklaringar som rätten uppställt ex 
officio. Om någon rimlig förklaring inte kan återfinnas i de nämnda alternativen till 
åklagarens gärningspåstående, är brottet utom rimligt tvivel, det vill säga åklagarens 
förklaring är den enda rimliga och den tilltalade bedöms vara ansvarig för aktuellt 
brott.172

                                                
168 Ekelöf m.fl., 2008, s.182 f. 

  

169 Se exempelvis NJA 1991 s. 83. 
170 Ekelöf m.fl., 2009 s. 152 och Bring & Diesen, 2009, s.180 f. 
171 Ekelöf m.fl., 2009, s. 187 ff. 
172 Bring & Diesen, 2009, s. 182. 
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5 Analys och slutsats 
För att utreda innebörden av det danska begreppet besiddelse, samt vad som bör beaktas 
vid uppfyllandet av kravet på dubbel straffbarhet, har olika aspekter och områden 
belysts i kapitlen ovan. Exempelvis har svenska avgöranden från HovR redogjorts. 
Fortsättningsvis har den danska och svenska narkotikalagstiftningen belysts med vikt på 
brukande och innehav av narkotika och gränsdragningen däremellan. Såsom en följd av 
RH 2010:38 följer även en bevisningsproblematik för åklagaren. Därmed har både 
åklagarens och domstolens funktioner belysts med vikt på bland annat åklagarens 
avgörande roll genom sin bevisbörda. I det följande skall de nämnda komponenterna 
diskuteras och sättas in i sina sammanhang för att avslutningsvis, om möjligt, besvara 
uppsatsen frågeställning; ”Bruk av cannabis i Danmark och dubbel straffbarhet i 
Sverige – förenligt eller ej?” 

5.1 Analys 
Innan jag påbörjade denna uppsats ansåg jag mig vara på det klara beträffande kravet på 
dubbel straffbarhet och dess uppfyllande. I skrivande stund av denna analys är jag dock 
mer konfunderad än någonsin vilket kanske kan uppfattas som underligt. Å andra sidan 
är detta juridikens tjusning eftersom att det enligt min uppfattning inte alltid går att vara 
säker på dess tolkning och innebörd.  

För att utreda om kravet på dubbel straffbarhet kan uppfyllas är det givetvis 
grundläggande att tolka den andra statens lagstiftning. En uppgift som dock inte alltid är 
så enkel som man kanske hade önskat och trott. Det jag åsyftar är självklart Danmark 
och den danska lagstiftningens begrepp besiddelse. Det är av betydande vikt att det 
svenska rättsväsendet kommer till klarhet om svensk lagföring är möjlig beträffande 
omständigheten att svenska medborgare åker till Danmark och röker hasch. Detta för att 
bland annat undvika den enskildes möjlighet att hävda att brukandet har skett i Danmark 
och den bevisningsproblematik som därav uppstår för åklagaren. Det sistnämnda är 
dock givetvis inte det enda skälet till att rättsläget bör klargöras. För att klargöra 
rättsläget är det grundläggande enligt min mening att först utreda vad som bör beaktas 
för att kravet på dubbel straffbarhet skall vara uppfyllt. I bestämmelsen 2:2 andra st. 
BrB framgår det endast att gärningen inte skall vara fri från ansvar enligt lagen på 
gärningsorten. Vid bedömningen är utgångspunkten hur den andra statens lagstiftning är 
utformad då åtal väcks i Sverige. Om gärningen dock blir straffri i gärningslandet innan 
dom meddelas skall åtalet avvisas. Vidare är det enligt ne-bis-in-idem regeln 
överhuvudtaget inte möjligt att väcka åtal om den aktuella gärningen redan är prövad i 
den andra staten. Fortsättningsvis skall den andra statens preskriptionsregler beaktas. 
Beträffande lagstiftningens utformning i gärningslandet och om gärningen är straffri 
ställer jag mig dock frågan hur detta (bör) tillämpas i praktiken. Detta är inte tillräckligt 
klartgjort. 

Det första avgörandet RH 2001:16 fastslog att det danska begreppet besiddelse är 
mycket vitt och kan innefatta bruk av narkotika. Att advarsel som huvudregel meddelas 
vid konsumtion av cannabis var inget som HovR lade vikt vid utan det väsentliga var att 
det finns en straffskala med påföljder såsom böter och fängelse. Kravet på dubbel 
straffbarhet ansågs därmed på dessa grunder vara uppfyllt och vederbörande fälldes för 
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ansvar genom att ha brukat cannabis i Danmark. I det senare avgörandet RH 2010:38 
gjorde dock HovR en motsatt bedömning. Utifrån inhämtat yttrande fastslog HovR att 
endast bruk av narkotika inte är kriminellt i Danmark. Detta med anledning av att bruk 
inte är självständigt reglerat i den danska lagstiftningen. Därav var kravet på dubbel 
straffbarhet inte uppfyllt och vederbörande frikändes. Någon utveckling av denna 
bedömning finns dock inte och det är således enligt min åsikt ett torftigt avgörande utan 
någon motivering. Jag anser att mycket mer än så kan krävas av domstolen, framförallt 
när detta avgörande går emot ett tidigare avgörande från HovR som berör samma 
omständigheter. Att de två avgörandena är sina motsvarigheter visar enligt min mening 
en oenighet beträffande vad som krävs för att uppfylla kravet på dubbel straffbarhet. I 
avsnitt 2.3 är två metoder för uppfyllande av kravet på dubbel straffbarhet belysta; in 
abstracto och in concreto. Det första avgörandet RH 2001:16 synes ha uppfyllt det 
nämnda kravet utifrån in abstracto. Enligt lov om euforieserende stoffer 1 och 3 §§ är 
det olagligt att inneha narkotika med syftet att bruka den. Brukande av cannabis tillhör 
härigenom således en brottslig gärning, i detta fall att inneha narkotika. Det senaste 
avgörandet RH 2010:38 uppfyllde dock kravet på dubbel straffbarhet genom in 
concreto, det vill säga att besiddelse innebär narkotikainnehav och den faktiska 
gärningen att bruka cannabis inte är lagreglerat och således inte olagligt. Med anledning 
av detta bedömdes inte kravet på dubbel straffbarhet vara uppfyllt. Huruvida de 
subjektiva och objektiva momenten har iakttagits i denna bedömning är svårt att utläsa 
eftersom att motivering till avgörandet såsom är nämnt saknas. 

Vid granskning av yttrandet som inhämtades inför det senaste avgörandet hos HovR, 
RH 2010:38, framgår visserligen att varken lov om euforiserende stoffer eller 
straffeloven självständigt reglerar kriminalisering av narkotikabruk. Min första tanke 
när jag läste detta yttrande var att det tidigare avgörandet från HovR, RH 2001:16, 
därmed har utfört en vidare tolkning av begreppet än vad som är möjligt. Detta med 
anledning utav att begreppet besiddelse enligt även mig själv synes innefatta främst 
innehav av narkotika. Det framgår bland annat i den danska åklagarmyndighetens och 
polisens riktlinjer att man skall utgå från narkotikamängden vid fastställande av vilken 
lag och påföljd som skall fastställas då vederbörande har haft besiddelse. Med detta i 
åtanke vill jag emellertid också understryka att det i lov om euforiserende stoffer § 1 
och 3 tydligt framgår att innehav av narkotika med syftet att bruka denna är olagligt. 
Det är således det sistnämnda som RH 2001:16 troligen hänför sig till genom sitt 
exempel att det är olagligt att röka om man blir bjuden på en rökpipa hasch. 
Fortsättningsvis tillkom lov om euforiserende stoffer med syftet att reducera bruket av 
narkotika. Med detta i åtanke är jag sammanfattningsvis ändå inte beredd att avfärda det 
tidigare avgörandet från HovR. 

Att tolka kravet på dubbel straffbarhet utifrån in concreto såsom RH 2010:38 innebär 
enligt min mening en begränsning för svensk jurisdiktion då det med högsta sannolikhet 
är få lagstiftningar i världen som är exakt den andra lik. Fortsättningsvis synes syftet 
såsom är nämnt i ovan nämnda stycke, vara att reducera bruk av narkotika. Danmark 
uttrycker genom nämnda bestämmelser i lov om euforiserende stoffer att det inte är 
tillåtet att bland annat bruka narkotikan som man innehar. Det som åskådliggörs genom 
den danska lagstiftningen är enligt min mening endast ett annat tillvägagångssätt att 
angripa narkotikahanteringen. Möjligen är detta en extensiv tolkning av den danska 
lagstiftningen. Det framgår dock endast i 2:2 andra st. BrB samt i förarbeten att 
gärningen som begåtts i en annan stat inte skall vara straffri. I avsnitt 3.3 är det belyst 
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att det inte är legaliserat att bruka narkotika, trots att det inte är självständigt reglerat. 
Således är jag inte överens med HovR i det senaste avgörandet RH 2010:38 där man 
fastslog att kravet på dubbel straffbarhet inte är uppfyllt då bruk av narkotika inte är 
självständigt reglerat. Något sådant kriterium för uppfyllande av kravet på dubbel 
straffbarhet blir istället endast inskränkning, då syftet med den danska lagstiftningen i 
detta fall bortfaller. Det generella svaret på frågan hur kravet på dubbel straffbarhet bör 
uppfyllas blir, att man som många andra gånger i juridiken, bör bedöma 
omständigheterna från fall till fall beroende på den utländska lagstiftningens 
utformning. I detta sammanhang när det gäller kravet på dubbel straffbarhet beträffande 
bruk av narkotika i Danmark bör man som sagt se den danska narkotikalagstiftningen i 
sin helhet, och inte enbart utifrån ett begrepp vilket HovR gjorde i RH 2010:38.  

Om rättsväsendet i framtida avgöranden frångår det senaste avgörandet från HovR och 
bedömer att kravet på dubbel straffbarhet är uppfyllt är en intressant aspekt hur lex 
mitior förhåller sig till brukande av cannabis i Danmark. I avsnitt 3.3. ovan är det belyst 
att sanktion fastställs genom meddelande av advarsel vid besiddelse av narkotika. I vart 
fall vid första tillfället vederbörande blir påkommen. Visserligen är det den andra 
statens straffskala som skall beaktas enligt 2:2 tredje st. BrB, men enligt min mening 
borde även övriga rättstillämpningar beaktas i viss del. I vart fall ur teoretisk synvinkel 
skulle en åtalsunderlåtelse såsom första lagföring kunna fastställas i Sverige då en 
svensk medborgare med hemvist här i riket har brukat cannabis i Danmark. 

Beträffande åklagarens funktion men även domstolens, synes det enligt mig möjligen 
vara mer annorlunda och krävande än i andra brottmål när en brottslig gärning påstås 
har begåtts utomlands. Åklagaren skall för det första, såsom är nämnt i avsnitt 4.2, 
genom sin bevisbörda i detta sammanhang påvisa att personen i fråga har brukat 
cannabis samt vart detta har skett. Den sistnämnda omständigheten kan bli mer 
komplicerad än vad den synes vara vid första anblick. Om den tilltalade exempelvis 
hävdar att han/hon har brukat i Danmark och ej i Sverige där denne påträffas, är det 
åklagaren som skall bevisa att så inte har varit fallet. En omständighet som kan bli 
problematisk. Visserligen kan bevisbördan för åklagaren sänkas om det finns uppenbara 
bevissvårigheter. Detta sker dock inte såsom huvudregel och är således troligen inte 
aktuellt då bruk av cannabis påstås ha skett i Danmark. Enbart ur detta hänseende kan 
det därmed bli komplicerat att få personer lagförda för brott mot NSL genom bruk om 
de påstår sig ha brukat cannabis i Danmark. Fortsättningsvis, beträffande lagstiftningen 
är det domstolen som skall känna lagen genom principen jura novit curia. Rätten för 
även den materiella processledningen och åklagaren kan således såsom part bli 
uppmanad att föra bevisning beträffande innehållet i den utländska lagstiftningen enligt 
35:2 andra st. RB. Domstolen har dock även en möjlighet att genom centralmyndigheten 
inhämta information om detta. Enligt FöUtlRä 1 och 4 §§ har dock även 
åklagarmyndigheten möjlighet att inhämta information om utländsk rätt hos 
centralmyndigheten. En intressant fråga är följaktligen enligt mig om inhämtande av 
detta ingår i åklagarens krav på robust utredning eller om det är domstolens uppgift 
genom jura novit curia. I det tidigare belysta är det dock domstolens uppgift att känna 
lagen och således synes det enligt min åsikt vara främst domstolens uppgift, men ett 
ansvar som kan delas mellan åklagare och domstolen.  
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5.2 Slutsats 
Kravet på dubbel straffbarhet är ett krav som (uppenbarligen) kan uppfyllas på flera 
olika sätt och är enligt min mening således den grundläggande anledningen till varför 
rättsläget numera är oklart beträffande förhållandet mellan svensk jurisdiktion och när 
en person brukar cannabis i Danmark.  
 
Svaret på denna uppsats frågeställning; ”Bruk av cannabis i Danmark och dubbel 
straffbarhet i Sverige – förenligt eller ej?”, är enligt mig: ”Ja, det är förenligt”, och 
detta trots att jag anser att begreppet besiddelse är detsamma som det svenska begreppet 
innehav. Det är av betydande vikt att en helhetsbedömning utförs av rättsläget i den 
andra staten samt att tolka den utländska lagstiftningen utifrån ett helhetsperspektiv. Vid 
sådan tolkning och bedömning är rättsläget enligt min mening klart. Trots att bruk av 
narkotika inte självständigt är reglerat i den danska narkotikalagstiftningen är det genom 
lov om euforiserende stoffer 1 och 3 §§ inte legaliserat att bruka cannabis i Danmark. 
Kravet på dubbel straffbarhet är således uppfyllt och svensk lagföring är möjlig då 
gärningen inte är fri från ansvar i Danmark. Om de framtida avgörandena emellertid inte 
går i samma linje bör man istället fokusera på samma sätt som Danmark, det vill säga på 
själva ”besiddelsen”. Inför brukandet av cannabis har vederbörande högst troligt 
innehaft preparatet. Med beaktande av att besiddelse åsyftar innehav av narkotika vilket 
även är brottsligt i Sverige enligt 1-2§§ NSL kan kravet på dubbel straffbarhet uppnås 
på denna grund istället. Jag tror detta kan vara effektfullt främst med beaktande av att 
det går i linje med den danska narkotikalagstiftningens syfte. Fortsättningsvis 
underlättas åklagarens bevisningsproblematik. Åklagaren är den som har bevisbördan 
och skall således bevisa att vederbörande har brukat cannabis samt vart någonstans. 
Reducering av bevisbördan sker troligen inte i detta sammanhang. Åklagarens roll är 
således uppenbarligen svår, i vart fall efter avkunnande av dom i mål RH 2010:38. 
Genom att fokusera på innehavet kan dock detta underlätta då det synes vara föga 
trovärdigt att innehav inte har förekommit innan brukandet.  
 
Beträffande bevisning av utländsk lagstiftning har både domstol och 
åklagarmyndigheten behörighet att i enlighet med FöUtlRä 1 och 4 §§ inhämta aktuell 
lagstiftning och dess innebörd. Det synes därmed kunna vara ett delat ansvar. Enligt min 
mening står dock denna uppgift främst i förhållande till den elementära grundsatsen för 
domstolen, jura novit curia. Då det således är domstolen som skall känna lagen torde det 
främst vara rätten som skall ha ansvaret att redogöra för den utländska lagstiftningen. 
 
Rättsutvecklingen kommer att följas med stort intresse. 
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Bilaga A Dansk lagstiftning 
LBK nr 748 af 01/07/2008 Gældende 
Offentliggørelsedato: 11-07-2008 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
 

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer 

Herved bekendtgøres lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 
21. juli 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 296 af 9. juni 1971, lov nr. 160 af 
28. april 1982, lov nr. 1054 af 11. december 1996, lov nr. 445 af 9. juni 2004, lov nr. 
526 af 6. juni 2007 og lov nr. 535 af 17. juni 2008. 

§ 1. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges til at bestemme, at stoffer, 
som efter internationale vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder 
ganske særlig fare i anledning af deres euforiserende egenskaber, ikke må forefindes her 
i landet, medmindre ministeren under ganske særlige omstændigheder og på nærmere af 
ham fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil. En given tilladelse kan senere 
tilbagekaldes. 

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan bestemme, at euforiserende 
stoffer omfattet af stk. 1 kan ind- og udføres, sælges, købes, udleveres, modtages, 
fremstilles, forarbejdes, besiddes og anvendes i medicinsk øjemed som led i lægelig 
behandling af personer for stofmisbrug. 

Stk. 3. Bortset fra forhold omfattet af en tilladelse efter stk. 1 eller en behandling efter 
stk. 2 er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning 
og besiddelse af sådanne stoffer forbudt. 

§ 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse bemyndiges endvidere til at bestemme, 
at stoffer, som vel ikke er af den i § 1 omhandlede art, men som dog efter internationale 
vedtagelser eller efter Sundhedsstyrelsens skøn frembyder fare i anledning af deres 
euforiserende egenskaber, her i landet kun må anvendes i medicinsk eller videnskabeligt 
øjemed. 

Stk. 2. Ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning 
og besiddelse af disse stoffer er tilladt for apotekere og for personer eller firmaer, som 
af ministeren for sundhed og forebyggelse har fået særlig tilladelse dertil. Ministeren 
kan fastsætte almindelige begrænsninger med hensyn til de pågældendes virksomhed i 
så henseende og kan endvidere overfor enhver af de pågældende fastsætte særlige 
begrænsninger, ligesom han kan indskrænke eller tilbagekalde rettighederne med 
hensyn til stofferne. 

Stk. 3. Køb og modtagelse fra apotekere og besiddelse af stofferne er endvidere tilladt 
for dem, der modtager stofferne i henhold til en efter almindelige regler lovlig recept 
eller rekvisition, jf. § 26 i lov nr. 209 af 11. juni 1954 om apotekervæsenet og de i 
medfør deraf udstedte forskrifter. 

Stk. 4. I øvrigt er ind- og udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, 
forarbejdning og besiddelse af disse stoffer forbudt. 

§ 2 a. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på stoffer, der kan 
omdannes til stoffer med euforiserende egenskaber. 
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§ 3. Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den udfærdigede forskrifter 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Ved udmåling af straffen, herunder ved 
fastsættelse af bøder, skal der lægges vægt på skadevirkningerne af de pågældende 
stoffer. Advarsel kan i almindelighed ikke meddeles, medmindre sociale forhold taler 
for at meddele en advarsel og besiddelsen af stoffet er udslag af en stærk afhængighed 
som følge af et længere og vedvarende misbrug af euforiserende stoffer. På samme 
måde straffes den, der ved meddelelse af urigtige eller vildledende oplysninger eller ved 
svigagtig fortielse opnår eller søger at opnå tilladelse i henhold til loven eller 
forskrifterne, eller som handler i strid med vilkår for en given tilladelse. På samme 
måde straffes endvidere den, der ved henvendelse om en recept eller rekvisition på et af 
de i § 2 eller § 2 a, jf. § 2, omhandlede stoffer eller om anden ordination af stoffet giver 
urigtig skriftlig oplysning om sit navn, sin bopæl eller sin stilling. 

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en betydelig skærpende 
omstændighed, at der er tale om 

1) gentagne tilfælde af salg af et særlig farligt eller skadeligt stof eller 
2) salg eller vederlagsfri overdragelse med henblik på senere salg af de i §§ 1 og 2 
omhandlede stoffer på restaurationer, herunder diskoteker, eller ved koncerter eller 
musikfestivaler. Tilsvarende gælder ved andre arrangementer, hvor det typisk 
hovedsagelig er børn eller unge mennesker, der deltager. 
Stk. 3. Med samme straf som anført i stk. 1 straffes den, som forsætligt modtager eller 

skaffer sig eller andre del i en vinding, der er erhvervet ved en af stk. 1, 1. pkt., omfattet 
overtrædelse, samt den, som ved opbevaring, transport, hjælp til afhændelse eller på 
lignende måde forsætligt virker til at sikre en anden udbyttet af en sådan overtrædelse. 

§ 3 a. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne 
i straffelovens 5. kapitel. 

§ 4. Ved ikrafttrædelsen af nærværende lov ophæves lov nr. 53 af 6. marts 1936 om 
fremstilling af og handel med opium m.m., således som denne lov er ændret ved lov nr. 
495 af 14. december 1948. (2.-4. punktum (overgangsbestemmelser) er udeladt her). 

Stk. 2. Regeringen bemyndiges til ved kgl. anordning at sætte nærværende lov i kraft 
på Færøerne. 

Stk. 3. Loven gælder for Grønland med de lempelser, der følger af den for landsdelen 
i øvrigt gældende, særlige lovgivning. 

 

Lov nr. 296 af 9. juni 1971 om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om 
euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs § 191, der vedrører § 4, indeholder ingen 
særskilt ikrafttrædelsesbestemmelse. 1) 

 

 

Lov nr. 160 af 28. april 1982 om ændring af borgerlig straffelov og lov om 
euforiserende stoffer (»Narkotikahæleri«), der vedrører § 3, indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 3 

Loven træder i kraft den 1. maj 1982. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Not1�
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§ 4 

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning helt eller 
delvis sættes i kraft for øerne. 

Stk. 2. Loven gælder ikke for Grønland, men § 2 kan ved kongelig anordning sættes i 
kraft for denne landsdel med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. 
2) 

 

Lov nr. 1054 af 11. december 1996 om ændring af lov om euforiserende stoffer 
(Strafskærpelse ved gentagen handel med hårde stoffer), der vedrører § 3, indeholder 
følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 2 

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 3) 

§ 3 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og 
grønlandske forhold tilsiger. 

 

Lov nr. 445 af 9. juni 2004 om ændring af lov om euforiserende stoffer og 
straffuldbyrdelsesloven (Skærpet indsats mod narko m.v.), der vedrører §§ 3 og 3 a, 
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 3 

Loven træder i kraft den 1. juli 2004. 

§ 4 

Stk. 1. Lovens § 1 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig 
anordning sættes i kraft helt eller delvis for disse landsdele med de afvigelser, som de 
særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger. 4) 
(2. stykke (vedrører straffuldbyrdelsesloven) er udeladt her.) 

 

Lov nr. 526 af 6. juni 2007 om ændring af lov om euforiserende stoffer (Højere bøder i 
narkosager), der vedrører § 3, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 2 

Loven træder i kraft den 1. juli 2007. 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Not2�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Not3�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Not4�
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§ 3 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes i kraft helt eller delvis for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige 
færøske og grønlandske forhold tilsiger. 

 

Lov nr. 535 af 17. juni 2008 om ændring af lov om euforiserende stoffer (Ordination af 
heroin som led i lægelig behandling af stofmisbrugere), der vedrører § 1, indeholder 
følgende ikrafttrædelsesbestemmelser: 

§ 2 

Loven træder i kraft den 1. juli 2008. 

§ 3 

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning 
sættes i kraft helt eller delvis for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske 
forhold tilsiger. 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 1. juli 2008 
Jakob Axel Nielsen 

/ Lars Petersen 
Officielle noter 

1) Loven bekendtgjordes i Lovtidende den 30. juni 1971. 
2) Lovens § 2 vedrører lov om euforiserende stoffer. 
3) Loven bekendtgjordes i Lovtidende den 12. december 1996. 
4) Lovens § 1 vedrører lov om euforiserende stoffer. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356  
2010-12-06 
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Henvisning_Not1�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Henvisning_Not2�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Henvisning_Not3�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356#Henvisning_Not4�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120356�
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LBK nr 1034 af 29/10/2009 
Offentliggørelsesdato: 06-11-2009 
Justitsministeriet  
 

Bekendtgørelse af straffeloven 

Herved bekendtgøres straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 6. november 
2008, med de ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 1404 af 27. december 2008, § 1 i lov 
nr. 319 af 28. april 2009 og § 1 i lov nr. 501 af 12. juni 2009. 

§ 191. Den, som i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer til et større antal 
personer eller mod betydeligt vederlag eller under andre særligt skærpende 
omstændigheder overdrager euforiserende stoffer, straffes med fængsel indtil 10 år. 
Angår overdragelsen en betydelig mængde særlig farligt eller skadeligt stof, eller har 
overdragelsen af et sådant stof i øvrigt haft en særlig farlig karakter, kan straffen stige til 
fængsel i 16 år. 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der i strid med lovgivningen om euforiserende 
stoffer indfører, udfører, køber, udleverer, modtager, fremstiller, forarbejder eller 
besidder sådanne stoffer med forsæt til at overdrage dem som nævnt i stk. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126465#K20 
2010-12-06 
  

http://www.themis.dk/synopsis/docs/Narkotikaforbrydelser.asp�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=126465#K20�


 46 

Bilaga B Yttrandet i RH 2010:38 

 

  



 47 

Käll- och litteraturförteckning 
Offentligt tryck: 

Justitiedepartementet. Faktablad Ju 07.07. Internationellt rättsligt samarbete – 
centralmyndighetens roll. 
 
NJA II 1962  
 
Prop. 1942:5 Förslag till ny rättegångsbalk 
 
Prop. 1957:170 Kung. Maj:ts proposition till riksdagen med 
15 förslag till lag om ändring i strafflagen, m. m. 
 
Prop. 1968:7 med förslag till narkotikastrafflag. 
 
Prop. 1972:98 Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om internationellt 
samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom, m.m. 
 
Prop. 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) 
 
Prop. 1986/87:89 om ett reformerat tingsrättsförfarande 
 
Prop. 1987/88:71 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) 
 
Prop. 1987/88:120 om ändring i brottsbalken m.m. (straffmätning och påföljdsval m.m.) 
 
Prop. 1992/93:142 om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott 
 
Prop. 1998/99:70 Könsstympning borttagande av kravet på dubbel straffbarhet 
 
Prop. 2004:05:45 En ny sexualbrottslagstiftning 
 
Prop. 2009/10:70 Barnpornografibrottet 
 
Prop. 2009/10:152 Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel 
 
SOU 1938:43 - 44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk, Motiv 
m. m. 
 
SOU 1967:41 Narkotikaproblemet 2. Kontrollsystemet. 
 
SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion 
 
SOU 2007:54 Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi 
 
SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd 



 48 

Internationellt offentligt tryck: 

Folketinget 2006-07 L201 Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer, 
straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven 
www.ft.dk 2010-11-13 
 
Litteratur: 

Bring Thomas och Diesen Christian, Förundersökning, Nordstedts Juridik AB 
Stockholm, upplaga 4, 2009 
 
Diesen Christian, Bevisprövning i brottmål, Nordstedts Juridik AB Stockholm, upplaga 
1:3, 2002 
 
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik och Boman Robert, Rättegång häfte 5, Nordstedts 
Juridik AB Stockholm, upplaga 7, 2008. 
 
Ekelöf Per Olof, Edelstam Henrik och Heuman Lars, Rättegång häfte 4, Nordstedts 
Juridik AB Stockholm, upplaga 7, 2009 
 
Hoflund Olle, Narkotikabrotten – en straffrättslig studie, Juristförlaget, Stockholm, 
upplaga 3, 1993 
 
Holmqvist Lena; Leijonhufvud Madeleine, Träskman Per Olof och Wennberg Suzanne, 
Brottsbalken - en kommentar Del I, Nordstedts Juridik AB Stockholm, Studentutgåva6, 
2009 
 
Jareborg Nils (Ed.), Double criminality – studies in International Criminal Law, Iustus 
Förlag Uppsala, 1989 
 
Jareborg Nils och Asp Petter, Svensk internationell straffprocessrätt, Iustus Förlag 
Uppsala, 1995 
 
Lindell Bengt, Eklund Hans, Asp Petter och Andersson Torbjörn, Straffprocessen, 
Iustus Förlag Uppsala, 2005 
 
Schelin Lena, Bevisvärdering av utsagor i brottmål, Nordstedts Juridik AB Stockholm, 
upplaga 1, 2007 
 
Thornstedt Hans, Svensk medborgares ansvar för brott utomlands, SvJt 1966 s. 506 
 
Övrigt: 

BRÅ PM 1982:2, Narkotikabrott. Översynen av lagstiftning mot organiserad och 
ekonomisk brottslighet (rapportserie) 
 
Rigsadvokatens Meddelelse nr. 6/2006 Den 6. november 2006 J.nr. RA-2004-801-0018,  
Sanktionspåstande mv. i narkotikasager 
www.rigsadvokaten.dk 2010-11-13 

http://www.ft.dk/�
http://www.rigsadvokaten.dk/�


 49 

Rättsfallsförteckning 
Högsta domstolen: 

NJA 1944 s. 81. 

NJA 1972 s. 429. 

NJA 1978 s. 468. 

NJA 1981 s. 444. 

NJA 1983 s. 425. 

NJA 1983 s. 887. 

NJA 1986 s. 736. 

NJA 1987 s. 771. 

NJA 1990 s. 210 

NJA 1993 s. 292. 

NJA 2005 s. 237. 

 

Hovrätten: 

RH 73:83. 

RH 1986:105. 

RH 2001:16 

RH 2010:38 
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