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Summary 

The prerequisites for a remission of sanction are regulated in chapter 29, 6 § 

of the Swedish penal code (BrB). The regulation has three cumulative 

prerequisites: that the defendant has been found guilty, that there are 

mitigating circumstances and that a sanction, with regard to these 

circumstances, is obviously unreasonable. The mitigating circumstances, that 

are regulated in chapter 29, 5 § BrB, are the ground of which the court must 

base the verdict. They refer to circumstances not related to the deed itself.  

The thesis’ purpose is to investigate when the regulation in chapter 29, 6 § 

BrB is applicable. The purpose is fulfilled by analyzing the legislative history, 

established practice and doctrine through a legal dogmatic method. The thesis 

focuses on the connection between the mitigating circumstances in chapter 

29, 5 § BrB and remission of sanction in chapter 29, 6 § BrB. The thesis also 

try to define the requisites for a sanction to appear obviously unreasonable. 

The presentation shows that the remission can be applicable both in situations 

where only one mitigating circumstance is at hand as well as with regard to 

the overall picture. It is therefore not necessary for the court to ascertain that 

a single circumstance alone makes a sanction obviously unreasonable. Nor 

does any obstacles exists for the court to find remission of sanction applicable 

even in cases where a serious crime is at hand. The essay will furthermore 

show that the penal value is essential for the application of a remission of 

sanction. The higher the penal value is for the crime, the stronger the reasons 

must be to find a remission of sanction pertinent.  
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Sammanfattning 

I 29 kap. 6 § BrB regleras förutsättningarna för påföljdseftergift. 

Bestämmelsen har tre kumulativa rekvisit: att den tilltalade har funnits 

skyldig till brottet, att det finns förmildrande omständigheter samt att en 

påföljd framstår som uppenbart oskälig. De förmildrande omständigheterna i 

29 kap. 5 § BrB, som påföljdseftergift grundas på, kallas ”billighetsskäl” och 

hänför sig till omständigheter utanför gärningen.  

Uppsatsen har till syfte att utreda när bestämmelsen i 29 kap. 6 § BrB är 

tillämplig. Syftet uppnås genom att analysera förarbeten, rättspraxis och 

doktrin utifrån en rättsdogmatisk metod. Uppsatsen fokuserar på kopplingen 

till billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB samt söker finna en definition av vad 

som är uppenbart oskäligt.  

Framställningen visar att eftergiften kan meddelas både utifrån ett enskilt 

billighetsskäl såväl som utifrån helhetsbilden och det krävs således inte att 

rätten måste konstatera att ett enskilt billighetsskäl ensamt medför att 

påföljden framstår som uppenbart oskälig. Inga egentliga hinder finns heller 

för att meddela påföljdseftergift även vid grova brott. Vidare kommer 

uppsatsen fram till att straffvärdet är avgörande för tillämpningen av 

påföljdseftergift. Ju högre straffvärdet är för det aktuella brottet, desto 

starkare förmildrande skäl ska finnas för att meddela påföljdseftergift.  
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Förord 
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1 Inledning  

1.1 29 kap. BrB om straffmätning och 

påföljdseftergift 

Påföljdseftergift är en human del av straffrätten. Institutet reglerar situationen 

då rätten anser att det skulle vara uppenbart oskäligt att döma den skyldige 

till en påföljd. Anledningarna till eftergiften kan vara olika, något uppsatsen 

kommer att gå in på i senare avsnitt.  

Straffmätning och påföljdseftergift regleras i 29 kap. BrB. Kapitlets 

bestämmelser blir aktuella att tillämpa först när en person har funnits skyldig 

till ett brott. Gärningens straffvärde påverkas av försvårande omständigheter 

(29 kap. 2 §) och förmildrande omständigheter (29 kap. 3 §) hänförliga till 

gärningstillfället. Av ytterligare relevans för straffvärdet är även tidigare 

brottslighet (29 kap. 4 §). Det finns även möjlighet att ta hänsyn till 

förmildrande omständigheter som inte är knutna till själva gärningen – de så 

kallade billighetsskälen (29 kap. 5 §). De är omständigheter som beaktar dels 

den skyldiges person, dels omständigheter före och efter brottet och vad ett 

straff får för konsekvenser för den skyldige. Påföljdseftergift är starkt knutet 

till billighetsskälen och formuleras på följande vis: är det med hänsyn till 

någon sådan omständighet som avses i 5 § uppenbart oskäligt att döma till 

påföljd, skall rätten meddela påföljdseftergift (29 kap. 6 §). Institutet är 

således en möjlighet för rätten att väga in omständigheter utanför själva 

gärningen, för att undvika ett oskäligt resultat där en person, som exempelvis 

har lidit en allvarlig skada till följd av brottet (se 29 kap. 5 § 1 p.), inte ska 

straffas ytterligare för sin missgärning.  

Rekvisitet ”uppenbart oskäligt” i 29 kap. 6 § BrB är vagt och kan ge upphov 

till olika tolkningar och riskerar således skapa en oenhetlighet bland 
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domstolars tillämpning av bestämmelsen. Var går gränsen för vad som är 

uppenbart oskäligt? Frågan är samtidigt hur kopplingen ser ut mellan 

29 kap. 5 § BrB, som påföljdseftergiften grundas på, och 29 kap. 6 § BrB. Ur 

ordalydelsen synes det krävas att ett enskilt billighetsskäl ligger till grund för 

påföljdseftergiften. Frågan är dock ifall det finns utrymme för att meddela 

påföljdseftergift utifrån helhetsbilden? Enligt ordalydelsen är 29 kap. 6 § BrB 

oavhängig andra faktorer än de förmildrande omständigheterna i 29 kap. 5 § 

BrB. Uppsatsen ämnar undersöka ifall det finns andra faktorer som 

rättskällorna menar inverkar på förutsättningarna för att meddela 

påföljdseftergift. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen har således till syfte att klargöra när rättskällorna anser att 

bestämmelsen i 29 kap. 6 § BrB ska tillämpas, samt att utreda vilka likheter 

och skillnader som finns i deras resonemang. För att kunna uppnå syftet 

behöver uppsatsen både utreda paragrafens koppling till 29 kap. 5 § BrB samt 

uppenbarhetsrekvisitets innebörd. Därför formuleras följande två 

frågeställningar.  

Vad har billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB för betydelse för 

tillämpningen av 29 kap. 6 § BrB?  

Vad krävs för att uppenbarhetsrekvisitet i 29 kap. 6 § BrB ska 

anses uppfyllt? 
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1.3 Avgränsning 

Uppsatsen har avgränsats till att behandla material som tillkommit efter det 

att lagen (1988:942) om ändring i BrB trädde i kraft. Innan lagändringen 

fanns ingen lista över exempel på billighetsskäl som påföljdseftergift kunde 

grundas på.1 Uppsatsens frågeställningar skulle därför inte kunna besvaras 

utifrån material före lagändringen.  

Vad avser praxis behandlar uppsatsen enbart refererade rättsfall från HD. 

Anledningen till detta är att refererade hovrättsfall samt notisfall från HD 

endast i viss utsträckning är vägledande och inte prejudicerande i samma 

mening som de fall refererade i NJA.2 Övrig avgränsning följer naturligt av 

den ställda frågeställningen. 

 

1.4 Metod 

Uppsatsen kommer att använda sig av en metod som närmast kan betecknas 

som rättsdogmatisk. Som Jan Kleineman nämner, är en rättsdogmatisk metod 

huvudsakligen en tolkningslära.3 Det innebär gällande rätt fastställs genom 

att analysera lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.4 Metoden är både av 

deskriptiv och analytisk karaktär. Detta innebär att man, vid sidan av att rent 

                                                 

 

1 Jfr. prop. 1987/88:120 s. 59. 
2 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 7. [uppdaterade och omarb.] uppl., Iusté, Uppsala, 

2014, s. 166. 
3 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2013, s. 29. 
4 Jareborg, Nils: Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 8. 



 

 

8 

faktiskt beskriva hur rättskällorna behandlar ett ämne, även försöker 

sammanställa den gällande rätten för att uppnå en förutsebarhet.5 

För att besvara frågan om hur HD tolkar och tillämpar bestämmelsen i 

29 kap. 6 § BrB kommer en tredelad kategorisering av möjliga 

tillämpningsmodeller att användas. Dessa kommer benämnas: 

”paragraftrogen”, ”helhetsbilden” samt ”den blandade bilden”. En 

paragraftrogen tillämpning innebär att påföljdseftergift ska meddelas utifrån 

ett särskilt billighetsskäl, i samband med att domstolen motiverar varför 

uppenbarhetsrekvisitet ska anses uppfyllt. Ett exempel är att 

gärningspersonen i samband med brottet har skadats så pass allvarligt att en 

påföljd skulle vara uppenbart oskälig (jfr. 29 kap. 5 § 1 p. BrB). Den 

paragraftrogna tolkningen är således en motivering som sker utifrån 

rekvisiten i paragrafen – utifrån ordalydelsen. Helhetsbilden ser till flera 

omständigheter i fallet, utan att framhäva någon särskild framför de andra 

som grund för eftergift. Den blandade bilden innebär att rättskällan menar att 

en enskild punkt i 29 kap.  5 § BrB kan samverka tillsammans med flera andra 

omständigheter för att tillsammans uppväga till att uppenbarhetsrekvisitet är 

uppfyllt. Jag kommer använda mig av denna tredelade kategorisering för att 

lättast påvisa rättspraxis bild av påföljdseftergiftens tillämplighet.  

  

1.5 Forskningsläge 

Påföljdseftergift har inte behandlats i särskilt stor utsträckning i litteraturen 

och när det väl tas upp rör det sig oftast om ett fåtal sidor där ämnet 

presenteras översiktligt. Anledningen kan endast spekuleras om. En möjlig 

                                                 

 

5 Olsen, Lena: Rättsvetenskapliga perspektiv, SvJT 2004 s. 114 f. 
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anledning är att påföljdseftergift är en sällsynt företeelse.6 Det finns dock viss 

litteratur som har värde för uppsatsens syfte och som kommer att behandlas 

närmare i avsnitt 3.3.  

 

1.6 Material 

Arbetet kommer att lägga stor vikt vid hur motiven, litteraturen samt refererad 

praxis resonerar kring tillämpningen av påföljdseftergift. Framställningen 

utgår ifrån 29 kap. 6 § BrB, som reglerar påföljdseftergift. Eftersom 

bestämmelsen ska läsas tillsammans med den föregående paragrafen, 

29 kap. 5 § BrB, behandlas även den översiktligt. För att kunna förstå 

innebörden av påföljdseftergift, såsom lagstiftaren menat, används 

prop. 1987/88:120 och prop. 2014/15:37. Urvalet av praxis har motiverats i 

avsnitt 1.3 och fem rättsfall har funnits användbara då dessa ger vägledning i 

hur den aktuella bestämmelsen bör tillämpas. Doktrinavsnittet består av 

lagkommentarer samt litteratur av justitierådet Martin Borgeke, jur. dr. Jack 

Ågren samt professor emeritus i straffrätt Nils Jareborg.  

 

1.7 Disposition  

Kapitel 2 inleder med en kort beskrivning av bestämmelsen i 29 kap. 6 § BrB, 

om hur paragrafen är utformad samt dess koppling till billighetsskälen i 

29 kap. 5 § BrB. I kapitel 3 kommer uppsatsens material att presenteras. Detta 

kapitel består av förarbeten, rättspraxis och doktrin (som presenteras i nu 

                                                 

 

6 Endast 33 av 59 344 domslut 2015, se BRÅ 2015.  
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nämnda ordning). Materialet kommer att ligga till grund för analysen i 

kapitel 4. Materialet i avsnitt 3.1 (motiven) och 3.2 (rättspraxis) är 

kronologiskt indelat, medan avsnitt 3.3 är ordnat efter doktrinens syn på 

paragrafens respektive rekvisit. Avslutningsvis sker en analys i kapitel 4 med 

diskussion om, och synpunkter på, materialet som presenteras i kapitel 3. 
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2 29 kap. 6 § BrB 

Innan materialet presenteras kommer detta avsnitt att ge en närmare 

presentation av rättsregeln i 29 kap. 6 § BrB för att öka förståelsen för de 

resonemang som följer i avsnitt 3 och 4. Påföljdseftergift är, som paragrafen 

lyder, en möjlighet för domstolen att inte meddela en påföljd för ett begånget 

brott. Bestämmelsen blir tillämplig när rätten funnit att den tilltalade är 

skyldig till brottet, men att omständigheterna är så pass förmildrande att det 

framstår som uppenbart oskäligt att meddela en påföljd.  

För att kunna konstatera oskäligheten hänvisar paragrafen till 29 kap. 5 § BrB. 

Den sistnämnda paragrafen ger exempel på omständigheter som kan verka i 

mildrande riktning för påföljdsbestämningen. Exempel på förmildrande 

omständigheter är att den tilltalade har lidit en allvarlig kroppsskada till följd 

av brottet, att lång tid gått sedan brottet begicks eller att den tilltalade riskerar 

att bli uppsagd från sitt arbete i och med att rätten finner att den åtalade är 

skyldig till brottet. Uppräkningen i bestämmelsen är dock inte uttömmande 

(jfr. 9 p.), vilket ger utrymme för domstolarna att tillämpa bestämmelsen i 

ytterligare fall. Gemensamt för punkterna i 29 kap. 5 § BrB är att de utgör 

omständigheter som inte hänför sig till själva brottet utan till omständigheter 

utanför. Dessa omständigheter betecknas ”billighetsskäl”, ett begrepp som 

även används i rättskällorna.7 När ett billighetsskäl råder kan det, i särskilda 

fall, leda till att en påföljd framstår som uppenbart oskälig och att 

påföljdseftergift ska meddelas.  

                                                 

 

7 Jfr. prop. 2014/15:37 s. 47. 
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Rekvisiten för att kunna meddela påföljdseftergift är alltså trefaldiga: 

- den tilltalade har funnits skyldig till brottet, 

- ett billighetsskäl råder, samt att 

- billighetsskälet är så pass påfallande att en påföljd framstår som 

uppenbart oskälig.  
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3 Rättskällornas syn på 

påföljdseftergift 

3.1 Motiven 

I följande avsnitt kommer två propositioner, prop. 1987/88:120 och prop. 

2014/15:37, att presenteras. Syftet är att redogöra för hur propositionerna 

resonerar, dels kring kopplingen till 29 kap. 5 § BrB, dels kring 

uppenbarhetsrekvisitet. 

I och med prop. 1987/88:120 ökade möjligheterna för domstolen att meddela 

påföljdseftergift. Avsikten var dock inte att ge domstolarna fritt spelrum, utan 

bestämmelsen skulle fortsatt tillämpas undantagsvis.8 För att kunna uppnå en 

enhetlig praxis vägleddes domstolarna genom att i 29 kap. 5 § BrB införa en 

lista med exempel på omständigheter som i synnerliga fall kan leda till 

påföljdseftergift.9 Genom att förtydliga i vilka situationer billighetsskäl 

föreligger undvek lagstiftaren att rättstillämpningen blev oförutsägbar. Denna 

lista medförde således förutsättningar för att skapa en enhetlig praxis.10  

Vad som krävs för att uppenbarhetsrekvisitet ska anses uppnått varierar enligt 

propositionen från fall till fall. Bedömningen ska till viss del ske med hänsyn 

till brottets karaktär och det konstaterade straffvärdet. Ju lägre straffvärde, 

desto större möjlighet finns för domstolarna att meddela påföljdseftergift.11 

                                                 

 

8 Prop. 1987/88:120, s. 60. 

9 Prop. 1987/88:120, s. 97. 

10 Prop. 1987/88:120, s. 90. 

11 Prop. 1987/88:120, s. 60 f. 



 

 

14 

Även om bestämmelsen främst bör tillämpas vid mindre allvarliga brott 

stängdes inga dörrar inför möjligheten att meddela eftergift även vid 

allvarligare brott.12 Det finns sålunda inget allmänt ställt krav för när 

uppenbarhetsrekvisitet ska anses uppnått, vilket samstämmer väl med 

paragrafens vaga formulering.  

Sammanfattningsvis innebär propositionens krav på enhetlighet att 

lagstiftaren ansåg att bestämmelsen ska tolkas enligt sin ordalydelse – det vill 

säga paragraftroget. Det finns inget innestående krav på att ett enskilt 

billighetsskäl ska vara för handen, utan flera faktorer kan samverka. 

Paragrafen innehåller även en outtalad regel om att även straffvärdet inverkar 

på möjligheten att meddela påföljdseftergift. Således är inte 29 kap. 6 § BrB 

enbart beroende utav 29 kap. 5 § BrB utan även omständigheterna kring 

brottet. Denna regel frångår visserligen ordalydelsen, som föreskriver att ett 

billighetsskäl ska ligga till grund för eftergiften. Dock bör även tas i 

beaktande orimligheten i att någon som exempelvis befinns skyldig till mord, 

erhåller påföljdseftergift för att hen blivit allvarligt skadad av sitt offer.   

Prop. 2014/15:37 tog upp frågan ifall påföljdseftergift eventuellt bör 

omformuleras. Propositionen rör främst frågan om påföljdslindring vid 

medverkan till utredning av egen brottslighet. Enligt propositionen ska den 

restriktiva tillämpningen av bestämmelsen, som är formulerad i 1987/88 års 

proposition, bestå och paragrafen lämnas oförändrad.13 

Uppenbarhetsrekvisitet behövs för att undvika ett allt för vidlyftigt 

användande av institutet, då bestämmelsen innebär en eftergift av påföljden 

för någon som de facto anses vara skyldig till ett brott.14 Rekvisitet ska alltså 

                                                 

 

12 Prop. 1987/88:120, s. 97. 

13 Prop. 2014/15:37, s. 35.  

14 Prop. 2014/15:37 s. 35 
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läsas som en strikt regel och därför tillämpas enligt sin ordalydelse – och inte 

i situationer när en påföljd visserligen är oskälig, men inte på ett uppenbart 

vis. Paragrafens innebörd formuleras i propositionen med ett strikt ställt krav 

på uppenbarhet, utan att precisera i vilka situationer bestämmelsen bör 

tillämpas. Propositionen befäste 1987/88 års propositions mening, som 

innebar att de lämnade utrymme för domstolarna att bedöma när 

uppenbarhetsrekvisitet är uppnått.  

 

3.2 Rättspraxis 

I följande avsnitt ska jag i kronologisk ordning behandla de rättsfall som är 

relevanta för uppsatsens frågeställning. Nedan kommer beskrivas de 

refererade HD-fall som tar upp frågan om påföljdseftergift och som för 

resonemang kring bestämmelsen. Den modell som nämndes i 

metodavsnittet15 kommer att appliceras på rättsfallen för att tydliggöra hur 

HD har resonerat kring påföljdseftergift. Fallen kommer att presenteras 

relativt utförligt och detaljrikt. Syftet är att belysa faktorerna som ligger 

bakom slutsatsen huruvida påföljdseftergift ska meddelas eller ej. 

I ”Solariefallet” (NJA 2004 s. 840 I) konstaterade HD att påföljdseftergift kan 

meddelas i fall där lagstiftningen har ändrats vid tiden för domen. Bakgrunden 

var att M.E. hade låtit bli att anmäla sin solarieverksamhet till kommunen, 

något som M.E. hade haft en skyldighet att göra. Vid en inspektion dömdes 

M.E. till att betala 5000 kronor i miljösanktionsavgift. Talan väcktes senare 

för underlåtenhet att anmäla verksamheten. Vid tiden för HD:s dom hade 

avgiften för denna typ av överträdelser sänkts till 1000 kronor, alltså 

                                                 

 

15 Se avsnitt 1.4 
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väsentligt lägre än vad M.E. fått betala. Samtidigt hade det införts ett krav i 

miljöbalken på att åtal endast får väckas i fall där det är motiverat utifrån 

allmänhetens intresse. HD menade att detta åtal möjligtvis inte skulle ha 

väckts ifall brottet ägt rum efter lagändringen. Att M.E. både fått betala ett 

högre belopp än vad som hade varit fallet ifall gärningen begåtts vid 

tidpunkten för HD:s dom, samtidigt som det är tveksamt ifall åtal skulle 

väckts om lagändringen trätt i kraft tidigare, medverkade till att HD 

meddelade påföljdseftergift för den tilltalade. Ingenting framkommer av 

domen som tyder på att HD skulle ha meddelat eftergift om endast en av 

faktorerna förelåg.  De två omständigheterna vägdes alltså ihop för att uppnå 

bestämmelsens uppenbarhetsrekvisit och HD meddelade eftergiften utifrån 

helhetsbilden i målet. Dessvärre sker ingen motivering kring varför man bör 

beakta dessa omständigheter som starka billighetsskäl eller varför senare 

inträffade regeländringar gjort påföljden uppenbart oskälig. En bidragande 

faktor kan samtidigt ha varit, utöver lagändringarna, det låga straffvärdet för 

det aktuella brottet. 

En utförligare motivering gavs i ”17-åringen” (NJA 2012 s. 564). En 17-åring 

åtalades för våldtäkt mot barn efter att under en tid haft sexuellt umgänge med 

en flicka i 11–12-årsåldern. Försvaret invände mot åtalsbeskrivningen och 

menade att brottet borde rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn, då de 

inblandade stått på samma mentala åldersnivå. Den tilltalade hade 

diagnosticerats med autism och lindrig mental retardation och befann sig, 

enligt personutredningen, på en mental ålder av 10 till 12 år – vilket 

motsvarade flickans ålder. Det fanns samtidigt faktorer som tydde på att 17-

åringen inte förstått att gärningen var olaglig och allvarlig och inte ens förstått 

innebörden av begreppet samlag. Rätten konstaterade att han vid 

gärningstillfällena hade haft en allvarlig psykisk störning. Domstolen ansåg 

dock att flickans ringa ålder medförde att ansvarsfrihet enligt 6 kap. 14 § BrB 

inte kunde komma ifråga. HD bedömde därför att 17-åringen gjort sig skyldig 

till våldtäkt mot barn. Dock saknades ett behov av rättspsykiatrisk vård, 

samtidigt som fängelse inte kunde bli aktuellt då den tilltalade hade en 
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allvarlig psykisk störning vid gärningstillfället. Straffvärdet ansågs vara 

relativt lågt med hänsyn till att det förelåg viss straffrättsvillfarelse, samtidigt 

som HD tog hänsyn till den tilltalades psykiska störning. För att bestämma 

den lämpliga påföljden tog HD sedan billighetsskälen i beaktande. Enligt 

29 kap. 5 § 2 p. BrB kan påföljden lindras ifall den tilltalade, till följd av dålig 

hälsa, skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff. HD motiverade 

påföljdslindringen med att den tilltalade lidit stor ånger över vad han hade 

gjort. Utöver ångern och ångesten över ett eventuellt straff tog HD även 

hänsyn till det psykiska tillståndet i stort. Störningen hade inverkat på att han 

hade svårt att hantera stress, var sårbar för förändringar och hade stor oro 

inför framtiden. Vid bedömningen av lämplig påföljd fäste HD åter avseende 

vid att straffvärdet för brottet var lågt. De ovannämnda omständigheterna 

kring gärningspersonen utgjorde samtidigt starka billighetsskäl. Faktorerna 

samverkade till att HD meddelade påföljdseftergift. Resonemanget HD förde 

kan betecknas som en blandad bild. Domen har fattats utifrån ett resonemang 

som grundas på ett starkt föreliggande billighetsskäl enligt 29 kap. 5 § 2 p. 

BrB, som tillsammans med andra omständigheter, såsom straffrättsvillfarelse, 

ledde till att rätten meddelade påföljdseftergift.   

I ”Mefedronfallet” (NJA 2013 s. 321) diskuterades möjligheten att långa 

häktningstider kan utgöra grund för påföljdseftergift. I fallet hade en person, 

C.K., fört in det narkotikaklassade preparatet mefedron till Sverige. Inför 

förhandlingarna häktades C.K. den 7 oktober 2010. Drygt två månader senare, 

den 15 december, dömdes den tilltalade till åtta månaders fängelse. Rätten 

beslutade också att C.K. skulle stanna kvar i häkte till dess att domen vunnit 

laga kraft. Domen överklagades till hovrätten som i februari 2011 fastslog 

tingsrättens dom och att C.K. skulle kvarbli i häktet, åter i väntan på att domen 

skulle vinna laga kraft. Hovrätten tillade att han skulle förbli häktad till dess 

att villkorlig frigivning skulle ha skett ifall han hade suttit på anstalt. Den 17 

mars 2011 upphörde frihetsberövandet. Vid denna tid hade alltså C.K. suttit 

över fem månader i häktet. Domen överklagades till HD som meddelade 

prövningstillstånd. HD menade att påföljden normalt skulle ha bestämts till 
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en månads fängelse då de konstaterade att det rörde sig om ett ringa 

narkotikabrott. Häktningstiden översteg alltså väsentligt det fängelsestraff 

som enligt HD borde ha utdömts. HD ansåg att denna omständighet utgjorde 

ett billighetsskäl och att påföljden därför skulle lindras. På grund av den långa 

häktningstiden ansåg HD det skäligt att understiga straffminimum för brottet. 

Dock menade HD att det inte var uppenbart oskäligt att döma till påföljd med 

hänsyn till brottets allvarliga art.16 HD dömde därför C.K. till ett bötesstraff. 

De utgick ifrån att uppenbarhetsrekvisitet har ett innestående krav på att bara 

kunna tillämpas vid mildare brott. Påföljdseftergift var därför inte aktuellt i 

detta fall. De lyfte särskilt fram försöket till narkotikasmuggling till en anstalt 

som grund för att inte kunna bedöma påföljden som uppenbart oskälig. Vikten 

lades alltså vid brottets art och inte dess karaktär. Sammanfattningsvis gjorde 

HD en paragraftrogen tillämpning av bestämmelsen där de kopplade 

möjligheten till påföljdseftergift till ett enskilt billighetsskäl för att sedan 

resonera kring ifall en påföljd, med hänsyn till omständigheterna, var 

uppenbart oskälig. Det kan tilläggas att ett justitieråd, Martin Borgeke, var 

skiljaktig och anförde att påföljdseftergift borde meddelas.  

I ”Misstaget” (NJA 2014 s. 245) hade M.P. dömts av tingsrätten till en 

månads fängelse för bl.a. häleri. Efter domen skickade tingsrätten av misstag 

iväg ett meddelande till Kriminalvården om att domen vunnit laga kraft. Detta 

ledde till att M.P., som vid denna tidpunkt redan överklagat domen (men nu 

ångrat sig), inställde sig vid Kriminalvården, som verkställde straffet genom 

elektronisk fotboja i en månad. Hovrätten fick inte besked om att straffet var 

verkställt, utan meddelade dom. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och 

60 dagsböter (utan att huvudförhandling hållits). M.P., som inte ville betala 

                                                 

 

16 Se liknande resonemang i NJA 2013 s. 1227. 
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böter för ett brott han redan hade straffats för, överklagade domen till HD. 

Han ville att tingsrättens dom skulle stå fast och att straffet skulle anses 

verkställt. Det fanns dock ett par problem som hindrade HD från att fastställa 

den tidigare domen. Ett problem var att överklagandet inte kunde anses 

återkallat genom att den tilltalade ansökte om verkställande av straffet, 

eftersom M.P. inte hade informerat hovrätten om att överklagandet skulle 

återkallas. Ett annat problem var att det endast var M.P. som hade överklagat 

till HD. De kunde därför inte ändra domen till ett strängare straff än vad 

hovrätten hade dömt ut – d.v.s. att det strängaste straffet som nu kunde 

utdömas var villkorlig dom och 60 dagsböter.17 För att undvika att M.P. 

återigen blev straffad, genom att tvingas betala böter, kunde HD visserligen 

ha dömt till enbart villkorlig dom. Problemet var att M.P. då samtidigt skulle 

få utstå en tvåårig prövotid. Detta kunde ha lett till att M.P., vid ny 

brottslighet, skulle riskera att brotten han redan dömts för läggs till grund för 

ny påföljdsbedömning. HD menade istället att det var uppenbart oskäligt att 

döma till påföljd i detta fall. Anledningen var att M.P. fick genomgå ett 

strängare straff än vad hovrätten ansett att påföljden skulle vara. Även om HD 

inte fann ett uttryckligt stöd för att påföljdseftergift skulle kunna vara för 

handen i dylika fall ansåg de samtidigt att ordalydelsen inte förhindrade att 

tillämpa rättsinstitutet i detta fall. De la samtidigt till att ”[m]eddelande av 

påföljdseftergift […] bör […] kunna ses som en mera allmän möjlighet som 

domstolarna kan använda för att undvika uppenbart oskäliga resultat vid 

påföljdsbestämningen när inte andra möjligheter står till buds.” HD:s dom är 

en paragraftrogen tillämpning av eftergift, då de hänvisar till den sista 

                                                 

 

17 Reformatio in pejus. 
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punkten i 29 kap. 5 § och resonerar att situationen i fallet ingår i de övriga 

omständigheterna domstolen kan betrakta som billighetsskäl.  

I ”Smugglingsfallet” (NJA 2012 s. 1038) tog HD upp frågan ifall 

påföljdseftergift kan meddelas i fall där lång tid har förflutit mellan åtal och 

dom. S.A. hade åtalats för att ha smugglat en större mängd alkohol från 

Danmark och Tyskland vid flera tillfällen mellan mars och september 2006. 

Förundersökningen blev klar i december 2006 men åtalet väcktes inte förrän 

i juli 2008 (varpå tingsrättens dom faller först år 2010). Den 21 december 

2012 meddelar HD dom, alltså mer än sex år efter det att brottsligheten 

upphört. De konstaterar inledningsvis att straffvärdet för brottet är tio 

månaders fängelse. Frågan i målet är emellertid i vilken utsträckning 

domstolen ska beakta dröjsmålet från brottslighet till lagföring. HD 

konstaterar att det utdragna dröjsmålet innebär att det föreligger förmildrande 

omständigheter som medför att påföljden ska lindras. Att dylika dröjsmål 

utgör billighetsskäl och således medför påföljdslindring följer enligt HD av 

förpliktelser som framgår av Europakonventionen. HD öppnar samtidigt upp 

för att påföljdseftergift rent allmänt kan användas som ett kompensatoriskt 

rättsmedel. För att bedöma vad påföljden ska beräknas till använder de en 

modell där den skyldige bör få en månads strafflindring för varje år dröjsmålet 

fortgår, till den grad det inte beror på den skyldige själv. De fastställer straffet 

till fyra månaders fängelse och ger en strafflindring på sex månader, en för 

varje år. Ifall målet skulle ha dröjt tio år hade, om man följer modellen strikt, 

påföljdseftergift meddelats i fallet. Det innebär att HD anser att det finns 

möjlighet att meddela påföljdseftergift även i fall där straffvärdet är mycket 

högt, ifall det har skett ett väsentligt brott mot Europakonventionen och det 

till följd av detta uppstår ett starkt behov av att kompensera den tilltalade. 

Straffvärdet har inte mer betydelse än att användas som utgångspunkt för 

strafflindringsberäkningen. Sammantaget innebär detta att HD har tillämpat 

en strikt paragraftrogen tolkning av bestämmelsen. De har motiverat varför 

man ska anse att det finns ett billighetsskäl i fallet, samt presenterat grunden 

för när uppenbarhetsrekvisitet ska anses uppnått. Även om påföljdseftergift 
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inte meddelades är ”Smugglingsfallet” ändå av vikt för rättstillämpningen, då 

HD bekräftar att påföljdseftergift inte av nödvändighet endast kan meddelas 

i fall där straffvärdet är lågt. 

Sammantaget har HD behandlat påföljdseftergift som ett relativt brett 

begrepp där de har tillämpat såväl den paragraftrogna modellen, den blandade 

bilden som helhetsbilden. Det har i huvudsak lagts vikt vid de i fallen aktuella 

billighetsskälen och straffvärdet. HD följer alltså relativt strikt resonemangen 

som anförs i förarbetena angående den ökade möjligheten att meddela 

påföljdseftergift vid mindre allvarlig brottslighet. Samtidigt finns tydliga 

undantag i ”Smugglingsfallet” och ”Mefedronfallet”, vars resonemang 

kommer att behandlas närmare i kapitel 4. 

 

3.3 Doktrin 

Doktrinavsnittet går i huvudsak in på hur uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas 

och tillämpas. Samtidigt redogörs för vad litteraturen säger om 

grundförutsättningarna för påföljdseftergift.  Avsnittet bör närmast betecknas 

som en diskussion mellan doktrinförfattarna för att tydligare kunna klargöra 

gemensamma drag såväl som skiljaktiga meningar. 

Enligt Nils Berggren m.fl. är påföljdseftergift i huvudsak aktuell vid brott där 

straffvärdet inledningsvis konstaterats vara lågt.18 Emellertid kan även visst 

utrymme till påföljdseftergift finnas för fall där ett grovt brott är för handen.19 

Lars Wallinder och Magnus Ulväng betonar likväl att påföljdseftergift främst 

                                                 

 

18 Berggren m.fl., Brottsbalken (10 maj 2016, Zeteo), kommentaren till 29 kap. 3 §.    

19 Berggren m.fl., kommentaren till 29 kap. 6 §. 
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är aktuellt vid mindre allvarlig brottslighet.20 Denna tillämpningsmodell 

sammanstämmer väl med Borgekes, som likaså menar att brottets svårhet 

spelar in i huruvida rätten kan meddela påföljdseftergift eller inte.21 Borgeke 

menar att det ska finnas ett allt starkare billighetsskäl ju grövre brott som är 

för handen.22 Straffvärdet korrelerar alltså med möjligheten att meddela 

påföljdseftergift – ju lägre straffvärde, desto lägre ställda krav på rekvisitet 

för att efterge påföljden.23 Vad som är uppenbart oskäligt är således ett 

flytande begrepp och hänför sig alltså lika mycket till straffvärdet som till 

billighetsskälen i 29 kap. 5 §. Utifrån doktrinens mening finns inga hinder för 

att påföljdseftergift även kan tillämpas vid grövre brott. Dock krävs att de 

förmildrande omständigheterna som hänförs till 29 kap. 5 § BrB måste vara 

allt mer påfallande ju allvarligare det aktuella brottet är. Även om straffvärdet 

tycks spela stor roll förringar inte doktrinen betydelsen av kopplingen till 

29 kap. 5 § BrB Utan förekomsten av ett billighetsskäl kan inte 

påföljdseftergift meddelas, oavsett om straffvärdet är lågt eller inte, något 

som även poängteras av Jareborg.24  

Samtidigt menar dock Borgeke att uppenbarhetsrekvisitet inte ska tolkas i 

strikt mening.25 Kravet för påföljdsoskäligheten är visserligen högt satt för att 

eftergift ska kunna meddelas. Domstolen ska dock inte behöva tolka det som 

att kravet är att billighetsskälet som är aktuellt i fallet gör det uppenbart 

                                                 

 

20 Wallinder och Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 29 kap. 6 §, Lexino 2016-04-17. 

21 Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, 2., utök. och aktualiserade uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 212.  

22 Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2008, s. 200. 

23 Borgeke (2 uppl.), s. 212.  

24 Jareborg, Nils, Påföljdsbestämningens struktur, SvJT 1992 s. 269. 

25 Borgeke (2 uppl.), s. 212. 
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oskäligt att döma till påföljd. Att en domstol finner påföljd vara oskälig, men 

inte uppenbart så, leder till orimliga resultat. Han kritiserar samtidigt 

paragrafens koppling till billighetsskälen. Borgeke skriver att bestämmelsen 

skulle kunna göras mer fri. Detta skulle medföra att domstolarna får möjlighet 

att efterskänka påföljden vid låga straffvärden.26  

Påföljdseftergift kan alltså fungera som en sista utväg i fall där en påföljd 

skulle vara oskälig på grund av ett lågt straffvärde. Ågren menar å sin sida att 

uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas i sin strikta mening. Han menar att 

paragrafens strikta utformning motiveras av att straffrättssystemet inte ska 

riskera att urholkas.27 Han anser att ett fungerande rättssamhälle ska straffa 

den som gjort sig skyldig till ett brott och att det endast i väldigt speciella 

situationer ska föreligga undantag från denna regel. För att undvika en 

underminering av påföljdsinstituten ska därför uppenbarhetsrekvisitet tolkas 

i sin strikta mening.28 I övrigt samstämmer Ågren med ovannämnda författare 

angående möjligheten att meddela påföljdseftergift även vid allvarliga brott, 

vilket tyder på att det finns en konsensus inom doktrinen att bestämmelsen 

visserligen huvudsakligen bör tillämpas i undantagsfall, men att det inte 

förefaller omöjligt att bestämmelsen även kan bli aktuell vid grövre brott.29  

Samtidigt betonar doktrinen korrelationen mellan straffvärdet och 

billighetsskälen. Uppenbarhetsrekvisitet, oavsett vilken vikt som ska läggas 

vid ordalydelsen, ska alltså läsas som att oskäligheten lättare uppstår vid 

                                                 

 

26 Borgeke, Martin, Påföljdsval och straffmätning, SvJT 2004 s. 893. 

27 Ågren, Jack, Billighetsskälen i BrB 29:5: berättigande och betydelse vid 

påföljdsbestämning, Jure, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2013, Stockholm, 2013, 

s. 336. 

28 Ågren, s. 337. 

29 Ågren, s. 335f. 
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mildare brott men att inget egentligt hinder finns för att även påföljd för ett 

grovt brott kan framstå som uppenbart oskäligt med hänsyn till föreliggande 

billighetsskäl. 
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4 Analys 

I detta avslutande kapitel kommer materialet som presenterats i kapitel 3 att 

sammanställas. Likheter och skillnader mellan rättskällorna kommer att 

tydliggöras och diskuteras utifrån frågeställningarna ställda i avsnitt 1.2. De 

följande två avsnitten kommer att behandla frågeställningarna i tur och 

ordning.   

 

4.1 Billighetsskälens betydelse 

Den första frågeställningen rörde billighetsskälens betydelse för 

tillämpningen av påföljdseftergift. Är det en stark koppling mellan 

29 kap. 5 § BrB och 29 kap. 6 § BrB och formuleras denna koppling som 

självständigt avgörande för ett meddelande av påföljdseftergift eller tas även 

andra faktorer med i beräkningen? 

Inledningsvis kan konstateras att rättskällorna i huvudsak anser att 

billighetsskälsrekvisitet i 29 kap. 6 § BrB ska tillämpas paragraftroget. 

Däremot är inte meddelande av påföljdseftergift endast beroende av 

föreliggande billighetsskäl, utan bestämmelsen innehåller även en, i 

paragrafen outtalad, huvudregel om att straffvärdet ska vara lågt. Denna bild 

förmedlas bland annat av 1987/88 års proposition, Martin Borgeke samt fallet 

”17-åringen”. Således är inte billighetsskälen ensamt avgörande för att kunna 

efterge påföljden. Genom att konstatera ett lågt straffvärde ställer domstolen 

lägre krav på hur starka billighetsskäl som krävs för att påföljdseftergift ska 

anses tillämpligt. Straffvärdet och billighetsskälen korrelerar alltså med 

varandra.  

Ur förarbetena kan samtidigt uttydas en intention om att ett enskilt 

billighetsskäl ska utgöra grunden för eftergiften. Denna intention gör sig även 
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gällande i paragrafen när den hänvisar till att påföljdseftergift ska meddelas 

utifrån ”sådan omständighet” som avses i 29 kap. 5 § BrB. Dock finns i lagen 

inga uttryckliga hinder mot att flera omständigheter kan samverka till att 

rätten anser en påföljd vara uppenbart oskälig. Inte heller praxis har tolkat det 

som att några egentliga hinder finns för att meddela påföljdseftergift utifrån 

en helhetsbild i fallet, något som uttyds av domskälen i ”17-åringen” och 

”Solariefallet”. I ”Solariefallet” ledde billighetsskälen (i fallet i form av två 

senare tillkomna lagändringar) tillsammans till slutsatsen att en påföljd var 

uppenbart oskälig. HD:s bedömning utgör alltså en utveckling av paragrafens 

innebörd; påföljdseftergift kan meddelas utifrån helhetsbilden. Det finns inget 

i förarbetena som uttryckligen hindrar denna tillämpning av bestämmelsen. 

Även om billighetsskälen i huvudsak listar omständigheter som hänför sig till 

gärningsmannens person och konsekvenser av påföljden kan det, genom 

tillämpning av den sista punkten i 29 kap. 5 § BrB, även urskönjas ytterligare 

situationer där billighetsskäl föreligger. Av vad som framkommer av 

”Mefedronfallet”, ”Misstaget” och ”Smugglingsfallet” kan eftergift meddelas 

som ett kompensatoriskt rättsmedel till följd av omständigheter kopplade till 

rättsväsendet, vilket även uttryckligen framhålls i det senare fallet. I 

”Misstaget” anser HD att eftergiften kan komma i fråga där inga andra rimliga 

alternativ är möjliga och där billighetsskälen ligger i omständigheter som 

grundas på rättens misstag (i det förevarande fallet att felaktigt skicka 

meddelande till Kriminalvården att domen vunnit laga kraft).  

I ”Solariefallet” saknas en motivering till varför omständigheterna i fallet har 

en konkret koppling till 29 kap. 5 § BrB. En möjlig tolkning är att HD menar 

att de två lagändringarna utgjorde billighetsskäl på grund av att den skyldige 

skulle lida uppenbart oskälig skada av påföljden eftersom det begångna 

brottet, vid tidpunkten för HD:s dom, inte längre bestraffades lika hårt. För 

att undvika skönsmässiga bedömningar av en vagt formulerad paragraf är det 

dock olyckligt att ingen utförlig motivering sker kring ett begrepp där det i 

stor utsträckning saknas vägledande praxis. Det är även oklart ifall HD menar 
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att efterföljande lagändringar generellt ska kunna utgöra en grund för 

påföljdseftergift. Att sådana sker under utdragna rättsprocesser torde 

knappast vara en ovanlig företeelse och lägre instanser skulle möjligtvis ha 

dragit nytta av en utförligare motivering. ”Solariefallet” är likväl ett 

betydelsefullt prejudikat. Domen är fattad utifrån helhetsbilden i målet, vilket 

kan ses som ett försök att utöka tillämpningsområdet för påföljdseftergift. HD 

gör sällan någon slumpartad formulering i sina domskäl, utan viss tyngd ges 

åt varje ord. Det är därför en rimlig slutsats att HD önskat skapa ett prejudikat 

där de tydliggör att en helhetsbild kan ligga till grund för påföljdseftergift och 

att bestämmelsen inte lämnar uttryckliga krav på att just ett enskilt 

billighetsskäl ska ha medfört att påföljdseftergift blir uppenbart oskäligt. Det 

finns följaktligen utrymme att tillämpa 29 kap. 6 § BrB utifrån att det framstår 

som uppenbart oskäligt att döma till påföljd utifrån helhetsbilden i målet. Det 

är med andra ord inte nödvändigt att strikt utgå ifrån ordalydelsen i paragrafen 

(som kan ge sken av att det ska finnas en koppling till ett konkret 

billighetsskäl).  

Billighetsskälen är alltså inte ensamt avgörande för meddelande av 

påföljdseftergift. Rättskällorna har relativt genomgående även lyft fram 

straffvärdet som avgörande för möjligheten att meddela påföljdseftergift. 

Samtidigt behöver inte nödvändigtvis ett enskilt billighetsskäl ligga till grund 

för eftergiften utan både ”17-åringen” och ”Solariefallet” visar på att flera 

förmildrande omständigheter kan ligga till grund för bedömningen. 

 

4.2 Uppenbarhetsrekvisitet 

I avsnittet ovan konstateras att både billighetsskälen och straffvärdet inverkar 

på bedömningen av uppenbarhetsrekvisitet. Den uppenbara oskäligheten 

uppstår därför på olika stadier, med hänsyn till ifall straffvärdet är lågt eller 

högt. Både doktrin och förarbeten har öppnat upp för möjligheten att 
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påföljdseftergift kan användas även vid grova brott. Även om 1987/88 års 

proposition inte specificerar i vilka fall det skulle kunna röra sig om kan man 

diskutera ifall HD:s domskäl i ”17-åringen” eventuellt bekräftat att eftergift 

kan meddelas även vid allvarliga brott. Det bör dock anmärkas på att 

domstolen i ”17-åringen” underströk att straffvärdet var kraftigt reducerat, 

något som öppnade upp för möjligheten att meddela påföljdseftergift. Därför 

kan man inte utifrån detta rättsfall dra slutsatsen att allvarliga brott med ett 

högt straffvärde alltjämt kan föranleda påföljdseftergift.  

”Smugglingsfallet” å sin sida öppnar upp för att uppenbarhetsrekvisitet i vissa 

säregna fall kan anses uppnått även när straffvärdet är väldigt högt. 

Domstolen konstaterade att ett påfallande dröjsmål från rättsväsendets sida 

kan föranleda påföljdseftergift. Detta exemplifierar förarbetenas mening, att 

bestämmelsen inte nödvändigtvis endast är aktuell vid mindre allvarlig 

brottslighet. HD tillämpade en konkret modell för påföljdslindring som 

fungerar som ett kompensatoriskt rättsmedel vid oskäliga dröjsmål hänförliga 

till rättsväsendet. Prejudikatet bör dock ses som begränsad till fall där 

eftergiften används som ett kompensatoriskt rättsmedel.  HD:s resonemang i 

”Mefedronfallet” frångår dock, möjligen, prejudikatet som följer av 

”Smugglingsfallet”. HD anser i detta mål att påföljdseftergift är en 

bestämmelse avsedd för mindre allvarlig brottslighet och att ett grovt brott 

inte kan leda till att en påföljd framstår som uppenbart oskälig, oavsett 

förmildrande omständigheter. Det är svårt att bedöma vilken vikt prejudikatet 

bör tillmätas när motstridiga meningar finns i övriga rättskällor. Det förefaller 

dock otroligt att HD medvetet frångått förarbetena. Rättsfallet bör istället 

förstås som att brottet inte var av en sådan art att det kan föreligga sådana 

omständigheter som leder till ett uppfyllt uppenbarhetsrekvisit. Själva 

brottsrubriceringen är alltså ovidkommande, utan vikten läggs vid att 

gärningspersonen medvetet och frivilligt försökt begå ett grovt brott. Det 

aktuella brottet (försök till narkotikasmuggling) ger alltså inte utrymme för 

att meddela påföljdseftergift. Det är svårt att dra allt för breda slutsatser av 

fallet och möjligtvis skulle HD resonerat annorlunda om gärningspersonen 
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exempelvis lidit en allvarlig och permanent skada till följd av brottet. 

Sammantaget ska påföljdseftergift ses som i huvudsak reserverat för fall av 

mindre allvarlig brottslighet men att inga egentliga hinder finns för att även 

meddela eftergift där ett grövre brott är för handen. 

I och med ”Misstaget” kan utrymmet för påföljdseftergiften anses ha ökat 

något, då HD understryker att bestämmelsen kan användas som en sista utväg 

för att undvika oskäliga resultat av en dom. Formuleringen i domslutet tyder 

på att HD önskar en generellt vidare tillämpning av bestämmelsen. Därmed 

har uppenbarhetsbegreppet urholkats något. Omständigheterna i fallet är 

emellertid relativt säregna, vilket medför att oklarheter kvarstår kring i vilken 

utsträckning påföljdseftergift kan meddelas. Borgeke, som var med och 

fattade domen, hade redan tidigare menat att uppenbarhetsrekvisitet inte ska 

tolkas i sin strikta ordalydelse utan att det räcker med att en påföljd framstår 

som oskälig. Definitionen av uppenbarhet är alltså att rätten bedömer det 

oskäligt att den tilltalade ska dömas till en påföljd. Resonemanget frångår det 

i prop. 2014/15:37. Propositionen hänvisar till ändamålet med föreskriften; 

att uppenbarhetsrekvisitet är avgörande för eftergiftens tillämplighet, 

eftersom institutet endast ska tillämpas i undantagsfall. Den begränsade 

tillämpningen är även något Ågren argumenterar för – som samtidigt betonar 

vikten av att bestämmelsen tolkas enligt ordalydelsen.  

Uppenbarhetsrekvisitet är av vad som framkommit, ett flexibelt rekvisit som 

ställer olika höga krav med hänsyn till omständigheterna i fallet. Borgeke, 

förarbetena, m.fl. anser att straffvärdet är utgångspunkten för möjligheten, 

medan ”Mefedronfallet” snarare anser att eftergiften blir omöjlig ifall 

utgångsstraffvärdet för det aktuella brottet är högt. ”Smugglingsfallet” är 

speciellt då HD systematiskt räknar av straffet med en relativt fast modell. 

Prejudikatet ger en riktlinje om att det bör meddelas en månads strafflindring 

per års dröjsmål. Ifall det dröjer sex år innan dom för ett brott där straffvärdet 

ligger på sex månaders fängelse, ska påföljdseftergift meddelas. Av vad som 

framkommit av materialet är det den enda gången en konkret modell för 
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uppenbarhetsrekvisitets krav i ett givet sammanhang (som kompensatoriskt 

rättsmedel vid dröjsmål) formulerats. Sammantaget bör 

uppenbarhetsrekvisitet betraktas som ett flytande begrepp. Kravet på vad som 

är uppenbart oskäligt varierar utifrån det aktuella straffvärdet i det enskilda 

målet. 

  

4.3 Avslutande synpunkter 

I den rättspraxis som presenterats uttyds att HD har tillämpat bestämmelsen i 

29 kap. 6 § BrB på olika grunder. Detta skulle kunna ge uttryck för att 

påföljdseftergift har en bred innebörd menat att inbegripa många olika 

situationer. HD har inte nödvändigtvis förhållit sig strikt till de billighetsskäl 

som listas i 29 kap. 5 § BrB, utan har även bedömt oskäliga dröjsmål utgöra 

billighetsskäl och således grund för påföljdseftergift. Rättskällorna har 

relativt genomgående också betonat straffvärdet som utgångspunkt för 

möjligheten att meddela påföljdseftergift. På grund av att straffvärdet 

korrelerar med billighetsskälen framstår följaktligen en påföljd sällan som 

uppenbart oskälig när det föreligger ett grovt brott. 

Möjligen kan prejudikatet som kommit ur ”Misstaget” underlätta för lägre 

instanser att tillämpa påföljdseftergift i större utsträckning än vad som hittills 

skett. Domskälen kan samtidigt ha lett till att uppenbarhetsrekvisitet urholkas. 

Påföljdseftergift kan eventuellt ses redan vara tillämpligt när domstolen 

finner en påföljd vara oskälig, något som liknar det resonemang Borgeke 

anfört i litteraturen. Av statistiken nämnd i fotnot 6 syns dock tydliga 

tendenser på en fortsatt restriktiv tillämpning av bestämmelsen. 
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