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Billighet, återhållsamhet och

tolerans 

– Ett humanitetsperspektiv på
billighetshänsynen i BrB 29 kap. 5 §

av Jack Ågren*

Inledning
I BrB 29 kap. 5 § anges uttryckligen att rätten vid straffmätningen i skälig
omfattning skall beakta skilda personrelaterade omständigheter, s.k. bil-
lighetshänsyn, som kan leda till lindrigare straff. Samma omständigheter
skall beaktas också vid valet av påföljd.1 Bestämmelsen lämnar i p. 1–7 ut-
tryckligt besked om vilka omständigheter som skall beaktas men lämnar
också i en sista p. 8 ett förhållandevis stort utrymme för argumentation.
Vissa hänsyn bygger på att gärningspersonen frivilligt agerar, medan an-
dra kräver att gärningspersonen själv eller någon i dennes närhet mer
ofrivilligt drabbas. Vissa omständigheter är av betydelse innan brottet har
begåtts och andra därefter. Gemensamt för hänsynen är att de endast
verkar i mildrande riktning och att de är relaterade till gärningsmannens
person, inte till själva gärningen. Det är inte avsett att föreligga någon
skillnad i dignitet mellan omständigheterna, trots att en uppdelning gjorts
i ordningsföljd (p. 1–8).2

Det råder en stor osäkerhet om vad som skall anses utgöra grunden
för billighetshänsynens berättigande. Osäkerheten är också stor i frågor

1 Se BrB 30 kap. 4 §.
2 SOU 1986:14 s. 451.

* Doktorand i straffrätt, Stockholms universitet.
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som rör den praktiska tillämpningen. Frågeställningarna är många och
intressanta. Jag har i denna artikel för avsikt att huvudsakligen diskutera
den förra mer övergripande teoretiska frågan. Flera intressanta perspektiv
kan anläggas på saken. Mitt perspektiv begränsar sig till att i stort handla
om humanitetsaspekter. En övergripande ansats är att en humanitets-
ideologi kan anses utgöra en generell gemensam nämnare för billighets-
hänsynen. En så pass generell motivering blir dock tämligen innehållslös
med tanke på att lindring motiveras utifrån så pass olikartade omständig-
heter. En tes jag tänker framföra är att tre underliggande principer mer
specifikt kan motivera hänsynen och deras berättigande. Innan jag redo-
gör för dessa, anser jag det dock vara på sin plats att kortfattat beskriva
bakgrunden till bestämmelsen i BrB 29 kap. 5 § och de olika omständig-
heter (p. 1–8 ) som upptas i denna.

Bakgrund till bestämmelsen i BrB 29 kap. 5 §
Bestämmelsen i BrB 29 kap. 5 § trädde i kraft den 1 januari 1989 och byg-
ger på Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande.3 Före reformen var
den centrala bestämmelsen vad avsåg påföljdsvalet dåvarande BrB 1 kap.
7 §. Vad gällde straffmätningen saknades lagreglering. Ur ett rättsideolo-
giskt perspektiv gav den dåvarande bestämmelsen uttryck för ett såväl
allmän- som individualpreventivt synsätt. Reformens ideologiska inrikt-
ning har betecknats som ”nyklassicistisk”, eftersom den i likhet med
1800-talets skolbildningar betonar kravet på proportionalitet och rättvisa.
Utgångspunkten vid påföljdsbestämningen är att gärningen och dess för-
kastlighet tillsammans med det mått av klander som gärningsmannen
förtjänar (dvs. straffvärdet) skall stå i centrum. Bestraffningen skall också
vara omgärdad av rättssäkerhetsgarantier. Av rättfärdighetsskäl betonas
dessutom vikten av att slå vakt om humanitära värden.4 BrB 29 kap. 5 §
kan sägas ge uttryck för denna humanitära strävan.5 Urvalet av omstän-

3 SOU 1986:13–15. Jfr prop. 1987/88:120.
4 SOU 1986:14 s. 66 ff. och 422 f. Se även prop. 1987/88 :120 avsnitt 3. 
5 Vissa av de i bestämmelsen upptagna omständigheterna fanns tidigare i annan lagstiftning,

bl.a. så återfanns nuvarande 29 kap. 5 § p. 4 BrB tidigare i 40 § UtlL, nuvarande 29 kap. 5 §
p. 8 BrB tidigare i 20 kap. 4 § 2 st. BrB och nuvarande 29 kap. 5 § p. 5 BrB, tidigare i 33 kap.
9 § BrB och 6 § TBL.
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digheter som innefattas i bestämmelsen bygger i huvudsak på tidigare
praxis. Avsikten med att uttryckligen i lagen sammanställa billighetshän-
synen har bl.a. varit att öka översiktlighet och klarhet till gagn för en en-
hetlig och förutsebar rättstillämpning. Syftet har inte varit att ändra på
rättstillämpningen, även om en viss utvidgning ansågs bli följden. Para-
grafen var och är emellertid avsedd att tillämpas med försiktighet för att
inte riskera sociala orättvisor eller oenhetlig praxis.6

Billighetshänsynen
De omständigheter som upptas i bestämmelsen i BrB 29 kap. 5 § kan i
stort delas in i tre grupper. En första grupp utgörs av hänsyn som kan sä-
gas motiveras av att gärningspersonen, vid sidan av straffet, drabbas av
annan sanktion eller stark negativ reaktion i samband med sin brottslig-
het.7 En andra grupp av hänsyn kännetecknas av att gärningspersonen ge-
nom eget handlande kan sägas förtjäna lindring.8 Den tredje gruppen av
hänsyn kan sägas motivera lindring utifrån omständigheter som inte kan
påverkas av gärningspersonen. Förekomsten av omständigheten som lig-
ger till grund för lindring och som är utom gärningspersonens kontroll
behöver emellertid inte ha lett till någon negativ reaktion för denne.
Grunden för lindring är snarare att se utifrån anständighets- och rättssä-
kerhetskrav.9

6 SOU 1986:14 s. 422 f., 443 och 451 samt prop. 1987/88:120 s. 41 och 90.
7 Sådan s.k. sanktions- eller reaktionskumulation kan bestå i att gärningspersonen till följd av

brottet drabbats av allvarlig kroppsskada (p. 1), gärningspersonen p.g.a. sin brottslighet utvi-
sas ur riket (p. 4), gärningspersonen drabbas av negativa arbetsrättsliga konsekvenser till
följd av brottet (p. 5) eller att gärningspersonen utifrån sin ålder eller hälsa skulle drabbas
oskäligt hårt av straffet (p. 6). Ett ytterligare fall kan utgöras av det faktum att någon annan,
gärningspersonen närstående, drabbas med anledning av brottsligheten. Sådana s.k. tredje-
manshänsyn kan beaktas med stöd av bestämmelsens sista punkt (p. 8). 

8 Detta kan bli följden om gärningspersonen förebyggt, avhjälpt eller begränsat skadliga verk-
ningar av brottet (p. 2), eller om brottsutövaren frivilligt angett sig (p. 3). Förslag finns om
att utvidga p. 3 i bestämmelsen till att också gälla fall då den tilltalade lämnat uppgifter som
är av väsentlig betydelse för utredning av brottet, se SOU 2005:117.

9 Inom denna grupp återfinns stadgandet om att lindring får ges om en lång tid förflutit sedan
brottet begicks (p. 7). Ett sätt att motivera lindring kan vara att kravet på förutsebarhet åsi-
dosätts om en gärningsperson utan egen förskyllan inom en snar framtid inte kan prognos-
tisera de rättsliga konsekvenserna av sitt beteende. Jfr Holmqvist a.a., s. 194. 
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Punkt 1. Den tilltalade drabbas av allvarlig kroppsskada till följd av brottet
I kravet på att det skall vara en allvarlig skada ligger att den i princip skall
vara av bestående karaktär. Exempel som nämns i förarbetena är att en
rattfyllerist blir invalidiserad i samband med en trafikolycka som inträffat
genom hans trafikonykterhet, eller att en dynamitard vid sitt brottsut-
övande får allvarliga skador i samband med en sprängning han utför.10 

Punkt 2. Den tilltalade söker efter förmåga förebygga, avhjälpa eller begränsa skad-
liga verkningar av brottet. För tillämpning krävs normalt att gärningspersonen
inte känner till att han eller hon avslöjats. Bestämmelsen kan i stort sett sägas
vila på samma grund som bestämmelsen om frivilligt tillbakaträdande vid
försök, förberedelse eller stämpling i BrB 23 kap. 3 §. Med ”förmåga” avses
omständigheter som kan hänföras till gärningspersonens personliga situa-
tion. Agerandet skall kunna vila på en i handling visad ånger.11

Punkt 3. Den tilltalade har frivilligt angett sig
Angivelsen skall ske innan vederbörande misstänkts för brottet. Att en
misstänkt underlättar polisens arbete genom att erkänna faller inte in un-
der stadgandet.12 Som exempel på där bestämmelsen ansetts tillämplig är
då en person gripits för att ha hanterat viss mängd narkotika men under
polisutredningen självmant berättar att mängden i själva verket varit
större.13 

10 Prop. 1987/88:120 s. 91. I Svea hovrätts dom den 18 september 2006 i mål nr B 6698-06
gavs strafflindring med hänsyn till de omfattande och livshotande brännskador gärningsper-
sonen tilldragit sig i samband med dennes brottsutövning. I fallet ansåg HovR:n den samlade
brottslighetens straffvärde uppgå till fängelse på livstid. Med beaktande av nämnda billig-
hetshänsyn bestämdes emellertid fängelsestraffets längd till tolv år.

11 Prop. 1987/88:120 s. 91. I Göta hovrätts dom den 6 november 2006, mål nr B 1581-06
ansågs det inte vara tillräckligt att en person, som gjort sig skyldig till mordbrand, endast
ringt på en dörrklocka för att varna för brand utan att förvissa sig om att någon person fak-
tiskt uppmärksammats på branden.

12 Prop. 1987/88:120 s. 92. Som tidigare nämnts (not 7) föreligger ett förslag om att utvidga
bestämmelsen till att även omfatta underlättandefallet.

13 Se domen från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 10 februari 2006, mål nr B 43-06.
Den totala mängd narkotika som hanterades i fallet motsvarade ett straffvärde på fängelse i
två år. De hänsyn som togs med anledning av angivelsen genererade en strafflindring på 25 %.
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Punkt 4. Den tilltalade förorsakas men genom att utvisas ur riket på grund av
sin brottslighet. Att en person utvisas ur riket anses regelmässigt innebära
men för denne.14 För att rekvisitet om men skall vara uppfyllt torde det
emellertid krävas att vederbörande har någon form av anknytning till
Sverige.15 

Punkt 5. Den tilltalade drabbas till följd av brottet, eller om det finns grundad an-
ledning anta att denne kommer att drabbas av avskedande, uppsägning från an-
ställning eller av annat hinder eller synnerlig svårighet i yrkes- eller näringsutöv-
ning. Stadgandet delas in i två huvudmoment: avskiljande från anställning
samt inskränkningar i yrkes- eller näringsutövning. Vad avser det första mo-
mentet har domstolen som underlag främst att beakta ett yttrande från ar-
betsgivaren.16 I den mån mindre ingripande arbetsrättsliga följder kan inträda
som bör beaktas, kan det ske med stöd av bestämmelsens punkt 8.17 Avseen-
de det andra momentet framkommer att körkortsåterkallelse, indragning av
yrkeslegitimation, auktorisation eller tillstånd till viss näringsutövning samt
meddelat näringsförbud kan beaktas.18

Punkt 6. Den tilltalade drabbas till följd av hög ålder eller dålig hälsa oskäligt
hårt av ett straff utmätt efter brottets straffvärde. Beträffande åldersgränsen
framkommer av förarbetena att då gärningspersonen uppnått 65 års ålder
det mer generellt finns anledning att överväga om bestämmelsen skall
tillämpas. Detta i synnerhet om fråga uppkommer att döma ut straff på

14 Prop. 1987/88:120 s. 92.
15 Se bl.a. NJA 1995 s. 448. Att även ett barnperspektiv skall anläggas framgår av bl.a. Svea

hovrätts dom den 16 februari 2007, mål nr B 9964-06. I fall där domstolen upphävt utvis-
ningsbeslutet har straffet i stället skärpts, se bl.a. NJA 1997 s. 158 och 1996 s. 365. Något lag-
stöd för att skärpa straffet i ett sådant fall, motsvarande det som återfinns i BrB 38 kap. 2 a §
som ger rätt till skärpning vid felaktigt antagande om avskiljande från arbetsanställning, finns
emellertid inte. 

16 Prop. 1987/88:120 s. 94. För det fall antagandet som legat till grund för domen visat sig fel-
aktigt anges i BrB 38 kap. 2 a § vissa förutsättningar för att undanröja densamma och döma
till ny påföljd.

17 Prop. 1987/88:120 s. 93 f. I propositionen anges att omplaceringar, avstängningar och löne-
avdrag kan utgöra sådana disciplinära följder som bör beaktas.

18 Prop. 1987/88:120 s. 94.
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mer en endast någon eller några månader.19 Vad avser hälsotillståndet
innefattas både fysisk och psykisk ohälsa.20

Punkt 7. En i förhållande till brottets art ovanligt lång tid har förflutit sedan
brottet begicks. En utgångspunkt är att brottslingen själv inte skall vara an-
svarig för tidsutdräkten. Någon för alla brott gemensam tidsgräns finns
inte utan denna skall ses i förhållande till brottstypen. Av förarbetena
framkommer exempelvis att en förfluten tid på fyra år från en stöld kan
tala för en icke frihetsberövande påföljd medan det oftast inte gör det vid
ett skattebrott där det mer regelmässigt förflyter långa tider.21 Tiden räk-
nas från tillfället för brottet fram till den tidpunkt då gärningspersonen
fick del av åtalet.22

Punkt 8. Någon annan omständighet föreligger som påkallar att den tilltalade
får ett lägre straff än brottets straffvärde motiverar. Till skillnad från punk-
terna 1–7 är denna punkt allmänt hållen. De omständigheter som omfat-
tas skall dock i princip vara likvärdiga med och lika tungt vägande som

19 Prop. 1987/88:120 s. 95. Huruvida påföljdsvalet eller straffmätningen skall påverkas måste
anses vara en öppen fråga. I Svea hovrätts dom den 8 december 2006, mål nr B 8316-06
dömdes en 79-åring till skyddstillsyn kombinerat med fängelse i tre månader. Detta trots att
brottets art talade för fängelse och straffvärdet bedömdes uppgå till 14 månaders fängelse. I
en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 30 november 2006, mål nr B1618-06
gavs 50 % strafflindring för en 65-åring vars brott också bedömdes vara av den art som talade
för fängelse men där straffvärdet ansågs uppgå till endast två månaders fängelse. 

20 Prop. 1987/88:120 s. 95. Åldern och hälsotillståndet kan även påverka bedömningen av
straffvärdet i lindrande riktning. Hög ålder eller dålig hälsa kan exempelvis påverka omdö-
mesförmågan på ett sådant negativt sätt att lindring kan motiveras med stöd av BrB 29 kap.
3 § p. 3. 

21 Prop. 1987/88:120 s. 95.
22 Vad avser tillämpningen råder, även beträffande denna punkt, oklarhet huruvida förekom-

sten av omständigheten skall påverka påföljdsvalet eller straffmätningen. Som exempel på
där HD gjort olika bedömningar kan bl.a. nämnas rättsfallen NJA 1993 s. 607 och 2003 s.
414. I det förra fallet ansåg majoriteten att med beaktande av den långa tid som förflutit efter
den i målet aktuella brottsligheten påföljden inte skulle bestämmas till fängelse. I det senare
fallet däremot ansågs den långa tidsutdräkten vara av vikt för straffmätningen. Det intervall
inom vilket tidsutdräkten beräknas kan jämföras med det som framkommer av lag
(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande friheterna, art. 6.1. Tidsintervallet beräknas i det senare fallet
från och med den dag personen kan sägas vara anklagad för brottet till och med den dag då
det föreligger slutlig dom. 



jack ågren

7

de som nämns i de övriga punkterna. De skall vara hänförliga till gär-
ningspersonen eller ha inträffat efter brottet.23 Högsta domstolen har bl.a.
fastslagit att högt skadestånd,24 vikten av att inte spoliera en planerad fri-
givning25 och tredjemanshänsyn26 utgör omständigheter som kan inrym-
mas i punkten 8 medan HovR:n bl.a. kommit fram till att innehållet i
gällande rätt på den tilltalades hemort samt dennes kulturella bakgrund
utgör omständigheter som inte kan det.27 

Humanitet
Någon enighet om varför vi straffar eller vad syftet därtill skulle vara rå-
der inte. Sett ur ett historiskt perspektiv lyser religiös fanatism med sin
närvaro. Detta vittnar inte minst 1400-, 1500- och 1600-talens häxproces-
ser om.28 I och med upplysningstiden utvecklas dock en mer förnuftsmäs-
sig argumentation och mer ändamålsenliga lösningar söks på aktuella
samhällsproblem. Nytänkandet och utvecklingen fortsatte och 1800-ta-
lets liberala strömningar medförde en humanare människosyn som inte
minst kom att prägla straffrätten.29 Att denna humanare syn också utgör
en övergripande målsättning för nuvarande lagstiftning har tidigare
nämnts.30 Men hur skall humanitetssträvandena förstås i sammanhanget?

23 Prop. 1987/88 s. 95 f.
24 NJA 2001 s. 894.
25 NJA 2000 s. 421.
26 NJA 1989 s. 564.
27 RH 1990:125.
28 Se bl.a. Andenaes, J., Straffen som problem, Oslo 1994, s. 9 ff. samt Lernestedt, C., Krimina-

lisering. Problem och principer, Uppsala 2003, s. 43 f. 
29 Se bl.a. Lernestedt, C., Kriminalisering. Problem och principer, Uppsala 2003, s. 45 ff. och

Aspelin, E., ”Straffets grunder – historisk bakgrund”, SvJT 1999, s. 114
30 Se bl.a. SOU 1986:14 s. 76 ff. och 168, SOU 1995:91 s. 57, prop. 1987/88:120 s. 31, Jareborg,

N. & Zila, J., Straffrättens påföljdslära, Stockholm 2005, avsnitt 11, Jareborg, N., Böter i stället
för fängelse, SvJT 2003, s. 231, Träskman, P. O., Påföljd, proportionalitet och prioritering av
samhällsstraff, SvJT 2003, s. 178 och 191 samt Borgeke, M. & Reimer, S., Påföljdsbestämning
i ett differentierat påföljdssystem – en replik, SvJT 1999, s. 148
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Jag anser att mycket talar för att humanitet i kontexten skall förstås
som en ideologi.31 Humanitet utgör en övergripande riktning eller värde-
ring, ett samlingsnamn, en gemensam nämnare för ett generellt ideal, ett
synsätt, eller förhållningssätt som genomsyrar hela (straff)rätten. Olika
aspekter av denna ideologi utgör sedan beståndsdelar i både internatio-
nella och nationella rättsnormer.32 Dessa kan i sin tur ge upphov till olika
principer. Men principerna kan också ge upphov till rättsnormer. Att tala
om endast en humanitetsprincip ser jag således som otillräckligt. Huma-
nitetsaspekter har flera bottnar, som tillmäts olika betydelse beroende på
vilka andra ideologiska aspekter de har att viktas emot samt i vilket sam-
manhang de verkar. 

På lagstiftningsnivå är humanitetsmotiveringar bl.a. viktiga för att be-
gränsa urvalet av påföljder som kan anses medföra ett alltför stort lidan-
de. Vissa straff bör aldrig användas mot en medmänniska oavsett
eventuell preventiv effekt. Men generella ramar uppställs också för vilka
övriga humanitära aspekter som skall beaktas vid påföljdsbestämningen.
I dessa fall handlar argumentationen dock mer om en avvägning mellan
olika intressen. Humanitet skall vägas mot bl. a. krav på proportionalitet,
prevention, likabehandling och rättssäkerhet. För domstolen handlar det
sedan naturligtvis om att verka utifrån de uppställda ramarna men argu-
mentationen skall ses i förhållande till det enskilda fallet. Det generella
bildar utgångspunkt för det individuella.33

Vad avser BrB 29 kap. 5 § urskiljer jag som nämnts tre principer som
– utifrån en övergripande humanitetsideologi – kan anses särskilt intres-
santa för att motivera billighetshänsynen. Det finns stora likheter mellan

31 Flera författare ger dock uttryck för att humanitet snarare bör ses som en princip, se bl.a.
Jareborg, N., Vad är en princip? Festskrift till Åke Frändberg, Göteborg 2003, s. 231, Träsk-
man, a.a., s. 178 samt Ulväng, M., Påföljdskonkurrens – problem och principer, Uppsala
2005, avsnitt 3.4. Jfr också Sitte Durling, C., Tidigare brottslighet. Om rättsverkningar av
återfall i brott, Stockholm 2005, som ser humaniteten som en kollektiv målsättning snarare
än som princip.

32 Den internationella prägeln följer bl.a. av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna, se bl.a. art 1, 2 och 5 samt lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angå-
ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, se bl.a. art. 2, 3,
5 och 6. 

33 Anners gör en uppdelning mellan absolut och relativ humanitet. Anners, E., Humanitet och
rationalism, Lund 1965, s. 47 f.
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principerna men, som jag kommer att försöka påvisa, är systematisering-
en trots det ändamålsenlig.

Som jag kommer att utveckla nedan anser jag att en billighetsprincip ut-
gör en första princip. Principen förespråkar lindring i ett enskilt fall ut-
ifrån en både icke-konsekvensrelaterad och en konsekvensrelaterad
argumentation.

En andra princip kallar jag återhållsamhetsprincip. Den formulerar ett
generellt krav på återhållsamhet vid utdömande av straff. Principen får
sin största betydelse i valet att döma ut en icke frihetsberövande påföljd
framför fängelse. Principen bygger enbart på ett konsekvensrelaterat syn-
sätt.

En tredje princip jag kommer att ägna utrymme benämner jag tolerans-
princip. Principen är starkt förknippad med domens underliggande kom-
munikativa syfte. 

Principer
principen om billighet

Billighet har en lång tradition i västerländsk och svensk rätt. I modernt
uppslagsverk kan läsas att billighet i juridiskt språkbruk utgör;

”en hållning i rättstillämpningen som utmärks av hänsynstagande till det enskilda
fallets särart till skillnad från en strikt mekanisk tillämpning av generella rättsreg-
ler”.34 

Definitionen kan härledas till Aristoteles och hans verk Den nikomachiska
etiken. För Aristoteles utgör billighet, eller skälighet, en precisering av det
rätta, i bemärkelsen ”korrigering av den lagliga rättvisan”.35 Aristoteles ut-
trycker att medan lagar är generella det i fråga om vissa enskilda fall är
omöjligt att komma med riktiga generaliseringar. Bristerna måste i så-
dana fall korrigeras och bedömas som om lagstiftaren varit närvarande.

”På den grund är det skäliga rätt och bättre än en form av rättvisa, trots att det inte
är bättre än det rätta i allmänhet, utan bara är bättre än de misstag som kan uppstå

34 Nationalencyklopedin 1990, s. 553.
35 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, 2 uppl., 2004 (Aristoteles, 384–322 f. Kr.) s. 153.
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på grund av generaliseringar. Det skäliga är med andra ord av samma art som det
rätta, fast det representerar en korrigering av lagen…”.36

Enligt Aristoteles är således billighet att se som ett självständigt komple-
ment i förhållande till lagen. En individuell precisering av rätten som i det
enskilda fallet gäller framför lagen och dess generaliseringar. 

Även Ross poängterar billighetens självständighet. Han ser billigheten
som en egen rättsordning vid sidan om den generella när han talar om
rättfärdighetens idé.37 Han anser att en viktig distinktion måste göras
mellan objektiv regelbundenhet å ena sidan, och subjektiv villkorlighet å den
andra.38 All rätt och rättsutövande är i formellt hänseende bestämt ge-
nom en dialektisk brytning mellan dessa två motstående tendenser. Den
objektiva regelbundenheten, eller den formella rättfärdigheten, är att för-
stå som generaliseringar utifrån objektiva kriterier. Medan den subjektiva
villkorligheten, eller idén om konkret billighet, utgår från individualise-
ringar utifrån rättsföljdens subjektiva skön och värderingar. Faktorernas
inbördes förhållande kan variera med bl.a. tid och rättsområde.39 Initialt
står billighetsavgörandena i strid med nedärvda regler. Den nyskapande
rätten kommer genom tidens praxis dock att formuleras i ny doktrin och
uppfattas som ett särskilt rättssystem, en billighetsrätt, till supplering av
den ordinära rätten.40

Exempel på den uppdelning som både Aristoteles och Ross beskriver
framkommer i engelsk rätt. Vid sidan av det nedärvda formalistiska com-
mon law utvecklades under medeltiden ett särskilt, av lordkanslern, till-
lämpat regelsystem – billighetsrätt eller equity law. Kanslern som var
formellt förpliktad att följa common law utövade i realiteten en betydligt
mer diskretionär nyskapande verksamhet utifrån billighetsaspekter.

36 Aristoteles, a.st.
37 Ross, A., Om ret og retfærdighed: en indførelse i den analytiske retsfilosofi, København,

1953, s. 351 ff.
38 Den objektiva regelbundenheten kan också karakteriseras som the rule of law, medan den

subjektiva villkorligheten kan uttryckas som the rule of men, a.a. s. 366.
39 Ross, a.a., s. 366 f.
40 Ross, a.a., s. 368.
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Kanslern kan genom tillämpningen av billighetsrätten sägas bidragit till
upprätthållandet av rättens sociala och etiska dimension.41 

En slutsats jag drar utifrån ovan nämnda är att billighet är starkt för-
knippat med humanitet. Olika sociala och etiska argument som relaterar
till den tilltalades person och situation bildar utgångspunkt för att hänsyn
i lindrande riktning kan tas. Frågan är då om det är fruktbart att tala om
en princip om billighet med giltighet för något eller några av de billighets-
skäl som upptas i BrB 29 kap. 5 § och vad en sådan i så fall kan anses inne-
fatta. 

Jag anser att det finns stöd för ett sådant antagande. Tesen inkluderar
två delmoment. En konsekvens- och en icke konsekvensrelaterad del.
Den icke-konsekvensrelaterade delen bygger på föreställningen om det
försvarbara i att lindra en påföljd eller ett straff i ett enskilt fall utifrån vissa
omständigheter utan krav på någon fysisk, intellektuell eller emotionell
aktivitet eller känsla hos gärningspersonen. Förekomsten av omständig-
heten i fråga kanske över huvud taget inte alls berör den enskilda gär-
ningspersonen. Gärningspersonen behöver således inte på något sätt
direkt eller indirekt ha drabbats av någon negativ upplevelse utifrån om-
ständigheten i fråga. Inte heller ställs krav på att han eller hon har tilläg-
nat sig insikt om gärningens skadlighet eller farlighet eller att han eller
hon måste ha varit den skadelidande behjälplig eller annars leva upp till
någon form av motprestation för att erhålla lindring. Lindring motiveras
därför att omständigheten i fråga typiskt sett har bedömts kunna relateras
till gärningspersonen och påverka denne negativt.

Den konsekvensrelaterade delen av principen motiverar lindring ut-
ifrån medlidande med gärningspersonen. Detta synsätt ställer större krav
på lagstiftarens och domarens lyhördhet för individuella särdrag.42 Dessa
kan exempelvis relateras till gärningspersonens, ålder, sociala situation,
fysiska eller mentala status m.m.43 Lindring kan sedan motiveras med att

41 Billighetsrätten utvecklades senare av särskilda equitydomstolar. Equity tillämpas idag inom
ramen för de allmänna domstolarnas verksamhet och någon särskild billighetsrätt kan det
inte längre sägas vara fråga om, se Ross a.a., s. 368 och Eckhoff, T., Rettsvesen og Rettsvi-
tenskap i U.S.A. Oslo 1953, s. 38 f. 

42 Jfr med bl.a. Bentham, J., An Introduction to The Principles of Morals and Legislation, Con-
necticut 1970 (1789) s. 43 ff. och 182, Ulväng, M., Påföljdskonkurrens – problem och prin-
ciper, Uppsala 2005, s. 103 samt Walker, N., Why punish? Oxford 1991, s. 99 ff.

43 Bentham räknar upp 32 olika omständigheter han diskuterar kring, se Bentham a.a., s. 44 ff. 
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gärningspersonen skall undvika att straffas onödigt hårt eller att dennes
lidande skall minskas.44 Stöd för detta resonemang hämtar jag från en
främst i utländsk doktrin förekommande mercy- eller compassionbaserad
argumentation. Termen mercy är närmast att förstå som barmhärtighet
eller förbarmande. Medan compassion skall förstås som medlidande. 

En generell utgångspunkt för principen är att den måste ses i relation
till vad utfallet blivit utan lindring.45 

Jag ser dessutom ett behov av att principen vinner stöd i en kollektiv
uppfattning om att lindring kan ges och kriterierna därför.46 Förutsätt-
ningarna för att erhålla en allmän acceptans ser jag vara avhängigt frågan
huruvida och på vilket sätt lindringen kan evalueras. Frågan handlar yt-
terst om hur förekomsten av billighetshänsyn skall värderas i förhållande
till andra omständigheter som påverkar påföljdsbestämningen.47 

Det går inte att undgå det faktum att lindring utifrån ett billighetsre-
sonemang ger spelrum för ett visst mått av godtycklighet. Detta även
med beaktande av att utrymmet för argumentation skiljer sig åt mellan
BrB 29 kap. 1 § p. 1–7 å ena sidan, och den mer allmänt hållna p. 8 å den
andra.48 Därmed uppkommer också frågan om förhållandet till principen
om likabehandling.49 Invändningen måste naturligtvis tas på allvar men

44 Se bl.a. Jareborg, N., Inkast i straffområdet, Uppsala 2006, s. 73 samt von Hirsch, A. &
Ashworth, A. Proportionate Sentencing. Exploring the Principles, Oxford 2005, s. 172 f. Som
exempel på omständigheter som kan generera lindring anger von Hirsch & Ashworth att
gärningspersonen är sjuk, gammal eller invalidiserad. Se också Ashworth, A., Sentencing &
Criminal Justice, 3. ed., London 2000, s. 210 f. 

45 Hampton ger uttryck för en princip om mercy, se Murphy, J. G., & Hampton, J., Forgiveness
and mercy, Cambridge 1988, s. 158 ff. Se också Bottoms, A., Five Puzzles in von Hirsch’s
Theory of Punishment, Fundamentals of Sentencing Theory. Essays in Honour of Andrew
von Hirsch, Edited by Andrew Ashworth & Martin Wasik, Oxford 1998, s. 67 ff.

46 Jfr Murphy & Hampton a.a., s. 179 ff.
47 Dvs. hur förhållandet mellan förekomsten av billighetshänsyn å ena sidan, det konkreta

straffvärdet, eventuellt recidiv och/eller artbrottslighet å den andra skall bedömas. Denna
fråga ämnar jag emellertid inte utreda vidare i detta sammanhang.

48 Jfr von Hirsch, A., Proportionalitet och straffbestämning, Uppsala 2001, s. 94, von Hirsch,
& Ashworth, a.a., s. 168 ff. Ulväng a.a., s. 102 ff. och 224 samt Walker a.a., s. 115 ff.

49 Harrison ser ett motsatsförhållande mellan mercy å ena sidan, och likhet inför lagen å den
andra. Enligt honom innebär beivrandet av mercy ett avsteg från kravet på likabehandling,
se Harrison Ross ”The Equality of Mercy”, Jurisprudence Cambridge Essays, Edited by
Hyman Gross & Ross Harrison, Oxford 1992, s. 108 ff. och 114.
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betydelsen får inte överdrivas. Inledningsvis måste konstateras att det tor-
de vara systematiskt ogörligt att kodifiera alla tänkbara situationer och
omständigheter som kan tänkas inkluderas. Vad avser förhållandet till li-
kabehandlingsprincipen så minskar risken för konflikt under förutsätt-
ning att samma omständigheter och förutsättningar bedöms och värde-
ras på liknande sätt i likartade fall. Någon fullständig överensstämmelse
kan dock inte krävas. Detta med anledning av att ett fall svårligen kan an-
ses vara exakt lika ett annat. Principen bygger bl.a. på att en lämplighets-
prövning görs i det enskilda fallet. Att en omständighet leder till viss lind-
ring i ett fall innebär inte med automatik att samma lösning måste bli för
handen även i ett annat fall. Det är inte säkert att den lösning domstolen
fastställde i det första fallet är mest lämplig också i det andra fallet.50 

Principen ger dock inget svar på frågan varför just vissa omständighe-
ter skall beaktas framför andra och därigenom innefattas i bestämmelsen
i BrB 29 kap. 5 §. En historisk förklaring baserad på att vissa omständig-
heter oftare än andra förekommit i praxis kan inte sägas bidra till någon
materiell genomtänkthet. Det måste dock anses att risken för ”billighets-
inflation”, dvs. risken för att vilka omständigheter som helst kan komma
att beaktas i en alltför stor omfattning, är ringa. Det framgår av lagtexten
att hänsynen skall beaktas i skälig omfattning utöver brottets straffvärde. Bil-
lighetshänsyn skall således komplettera omständigheter som har med
straffvärdet att göra. Samma begränsande syn framkommer av förarbete-
na. Paragrafen är avsedd att tillämpas med försiktighet, så att den inte
medför risker för en oenhetlig praxis eller sociala orättvisor. Utifrån de fö-
reskrivna formella kriterier för omständigheter som skall beaktas vid på-
följdsbestämningen blir det sedan ytterst en fråga för HD att fastställa hur
tillämpningen bör utformas.51 

Med detta sagt ser jag förtjänster med principen. Som en form av på-
minnelse om att straffrättsskipning ytterst bygger på etiska värderingar
som bl.a. kräver förståelse för människors olikhet och utsatthet. I detta

50 Jag tolkar att även Dag Victor hyser en liknande uppfattning. Detta utifrån Victors dokto-
randseminarium ”Etiken i rättstillämpningen” hållet vid Stockholms universitet den 4 maj
2006.

51 Se bl.a. von Hirsch, a.a., s. 86 samt Ulväng, a.a., s. 116 f. Jag ser heller inte att principen kan
utgöra något hot mot legalitetsprincipen med hänsyn till att de omständigheter som kan
komma att inrymmas leder till en för den tilltalade fördelaktigare position. 
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ligger att fysiska, psykiska och sociala särdrag och umbäranden inte får
glömmas bort.52 Jag anser synsättet väl förenligt med allmänna humani-
tetssträvanden.

principen om återhållsamhet

Principen om återhållsamhet kan sammanfattande sägas ställa ett allmänt
krav på restriktivitet vid påföljdsval och straffmätning utifrån ett konse-
kvensrelaterat synsätt. Principen grundar sig i första hand inte på ett
medlidande med den individuella gärningspersonen, utan bygger på den
generella vetskapen om straffets negativa verkningar. 

Jag ser principens betydelse som särskilt stor vad gäller valet mellan
frihetsberövande och icke frihetsberövande påföljd.53 Detta utifrån bl.a.
vetskapen om fängelsestraffets negativa konsekvenser för den intagne.54

Att fängelsestraffet ger skadeverkningar för både den dömde och dennes
omgivning är väl känt.55 Att strafformen dessutom är förhållandevis eko-
nomiskt betungande för staten råder heller ingen tvekan om.56

Med tanke på principens övergripande karaktär ser jag den omfatta
samtliga hänsyn som innefattas i BrB 29 kap. 5 §. Jag har svårt att se att
något eller några av hänsynen tydligare än andra särskilt bör omnämnas.
Skillnaderna i hänsynens karaktär och omfång är således inte av betydel-
se för frågan om principens relevans. Detta synsätt kan naturligtvis moti-
vera att alla möjliga omständigheter som på något sätt kan relateras till
gärningspersonen kan inkluderas att kallas billighetshänsyn. Samma ar-
gument som använts för att begränsa de omständigheter, som kan anses
omfattas av principen om billighet, kan begagnas även i detta fall. Dock

52 För att använda Victors ord ”Varje individ bör kunna ställa anspråk på att bli betraktad i sin
helhet”, se Victor, Dag, ”Påföljdsbestämning i ett differentierat påföljdssystem”, SvJT 1999,
s. 143. 

53 Synsättet torde ligga i linje med 1989 års påföljdsbestämningsreform, se bl.a. SOU 1986:14
s. 77 ff. samt prop. 1987/88:120 s. 41.

54 BrB 30 kap. 4 § 1 st. utgör ett tydligt exempel på där principen vinner genomslag. Bestäm-
melsen kan sägas förespråka en presumtion mot fängelse. De omständigheter som skall beaktas
som skäl för att utdöma en lindrigare påföljd än fängelse, dit bestämmelsen hänvisar, åter-
finns i BrB 29:5.

55 Se bl.a. Referat av BRÅ-rapport 1977:7, s. 30, SOU 1995:91 s. 58, Jareborg, N., Böter i stället
för fängelse, SvJT 2003, s. 233, Ashworth a.a., s. 238 f. samt Ulväng a.a., s. 105. 

56 Se bl.a. Jareborg 2003 a.a., s. 235 samt Jareborg & Zila a.a., s. 39 f.
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med det tillägget att begränsningen i större omfattning sker på lagstift-
ningsnivå än på domsnivå.57 Det generella bildar utgångspunkt snarare
än det individuella.

principen om tolerans

Jag anser att också en tredje princip, principen om tolerans, kan besitta viss
relevans för frågan om billighetshänsyns berättigande.58 Principen bygger
på en i doktrinen utvecklad toleransteori.59

Principen om tolerans förespråkar lindring utifrån i första hand straf-
fets underliggande kommunikativa funktion. De situationer och omstän-
digheter som kan leda till lindring med stöd av principen bör kräva en
viss aktivitet av gärningspersonen.

Gärningspersonens skadereducerande agerande kan i sammanhanget
tydas som ett uttryck för ånger och självinsikt om brottets skadeverk-
ningar. Detsamma gäller för de fall där gärningspersonen frivilligt anger
sig. En utgångspunkt är att denne visar en viss vilja till upprättelse och
kan sägas förhoppningsvis ha lärt av sina misstag och därför förtjänar en
mer tolerant bedömning.60 Det utrymme som ges för lindring kan ses

57 Jfr bl.a. Ashworth a.a., s. 83. Se också Jareborg, N., Straffmätning vid flerfaldig brottslighet,
SvJT 1999, s. 277 ff. samt Jareborg, N., Böter i stället för fängelse, SvJT 2003, s. 231 ff. som
ger uttryck för vad han kallar för en ”livet-är-kort-premiss”. Bentham utgår starkare än andra
från ett utilitaristiskt synsätt som stöd för återhållsamhet, se Bentham a.a., s. 194.

58 Framför allt gäller detta för bestämmelsens p. 2 och 3.
59 Teorins relevans gör sig dock i första hand gällande för frågan om hur återfall bör bedömas

och unga lagöverträdare behandlas. Se bl.a. Jareborg & Zila, a.a., s. 98 f., von Hirsch, A., Pro-
portionalitet och straffbestämning, Uppsala 2001, s 71 ff. von Hirsch, A., Proportionate
Punishment and Social Deprivation, Flores juris et legum: Festskrift till Nils Jareborg, Upp-
sala 2002, s. 328 ff., Asp, P. & von Hirsch, A., Straffvärde, SvJT 1999, s. 160, Ulväng, a.a.,
s. 111 f. och Sitte Durling, C., Tidigare brottslighet. Om rättsverkningar av återfall i brott,
Stockholm 2005, s. 102 ff., 168, 186 f. och 235 ff., samt SOU 1986:14 s. 434 ff. och prop.
1987/88:120 s. 49 ff. 

60 Trots att toleransprincipen inte i första hand bygger på individualpreventiv grund kan ytter-
ligare förhoppning vara att gärningspersonen utifrån sin lärdom inte gör om samma misstag
igen.
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som en form av tillgodoräknande av den – under omständigheterna –
goda gärningen.61 

En viktig skillnad föreligger mellan principen om tolerans och nämn-
da teori om tolerans vad avser räckvidden för rabatten. Teorin synes fö-
respråka en begränsning av rabatt vid flera återfall.62 Jag ser inte att
principen om tolerans företräder ett motsvarande synsätt vid tillämpning
av billighetshänsyn. Ett billighetsskäl kan inte bedömas vara mindre
starkt och därmed leda till minskad eller ingen lindring på den grund att
skälet utgjort underlag för lindring i en tidigare dom. Något lagstöd för
att skälet efter användning så att säga förbrukas finns inte. En exemplifie-
ring är på sin plats. Om A i en dom 1 dömts till en icke frihetsberövande
påföljd för ett begånget brott – som annars skulle ha lett till fängelse –
med hänvisning till BrB 29:5 p. 2, denne också kan dömas till en icke fri-
hetsberövande påföljd i en dom 2 rörande en helt annan sak med hänvis-
ning till samma billighetsskäl.63

En invändning mot förda resonemang skulle kunna vara att lindringen
med stöd av toleransargument blir för stor i relation till proportionalitets-
aspekter, om både det förhållandet att ett brott begås för första gången
och förekomsten av billighetshänsyn skall beaktas. Jag ser dock riskerna
för orättvisa som liten. Vad avser lindring för förstagångsförbrytare synes
toleransteorin inte vunnit genomslag i praxis.64  

Konklusion och sammanfattning
Jag har ovan beskrivit tre principer som jag anser – ur ett humanitetsper-
spektiv – kan härledas ur bestämmelsen i BrB 29 kap. 5 § och motivera
de billighetshänsyn som omfattas.

För att principerna skall kunna erhålla giltighet i förhållande till be-

61 Se bl.a. prop. 1987/88:120 s. 91 Jareborg & Zila a.a., s. 130 f., Asp, P., Straffansvar vid brotts-
provokation, Stockholm 2001, s. 320, von Hirsch, A. & Ashworth, A., Proportionate Sen-
tencing. Exploring the Principles, Oxford 2005, s. 177, Holmqvist, L., Billighetshänsyn, SvJT
1999, s. 193.

62 Se bl.a. Asp & von Hirsch, a.a., s. 160.
63 En annan sak är att det i dom 2 ändå kan dömas till fängelse beroende på att det nya brottet

bedöms ha högt straffvärde eller att fråga är om artbrottslighet eller att brottet utgör återfall
i brott.

64 Se Sitte Durling a.a., s. 168 f.
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stämmelsen måste de omständigheter, som kan anses inkluderas, in-
skränkas till att gälla omständigheter som är förenliga med sådana som
nu omfattas av bestämmelsen. Detta för att minska utrymmet för sköns-
mässiga bedömningar och leva upp till kravet på förutsebarhet. Dessut-
om måste tillämpningen ske i enlighet med kraven på likabehandling och
proportionalitet.

Det finns stora likheter mellan principerna. De vilar på samma ideolo-
giska grund och de förespråkar lindring vid påföljdsbestämningen. Jag ser
ingen inbördes rangordning mellan principerna eller att någon princip
framför någon annan måste gälla uteslutande vid påföljdsvalet eller ute-
slutande vid straffmätningen.65 Inget hindrar heller att principerna åbero-
pas samtidigt som ideologiskt stöd för enskilda billighetshänsyn.

Trots dessa likheter jag ser ändå, av i första hand systematiska skäl, en
uppdelning som ändamålsenlig. Principerna förespråkar lindring utifrån
olika utgångspunkter.

Principen om billighet ställer inget allmänt krav på återhållsamhet.
Lindring förespråkas i stället i det enskilda fallet utifrån ett etiskt ställ-
ningstagande som delvis bygger på medlidande med gärningspersonen.
Flera av de omständigheter som ryms i bestämmelsen kan anses omfattas
av principen. Det finns heller inget hinder mot att nya omständigheter
kan inkluderas med stöd av bestämmelsens p. 8. 

Principen om återhållsamhet ställer ett allmänt krav på restriktivitet
vid påföljdsbestämning. Detta är inte i första hand baserat på medlidande
med den individuella gärningspersonen utan bygger på den generella vet-
skapen om straffets negativa verkningar. Jag ser principens betydelse som
störst för att motivera en icke frihetsberövande påföljd.

Toleransprincipen, slutligen, motiverar lindring på grundval av att
gärningspersonen agerat på ett visst sätt. En tolerant bedömning måste
så att säga förtjänas. Som exempel på omständigheter som kan anses om-
fattas av principen kan särskilt de som beskrivs i bestämmelsens p. 2 och
3 omnämnas.

65 Som jag tidigare nämnt ser jag dock betydelsen av principen om återhållsamhet som störst
vid valet mellan frihetsberövande och icke frihetsberövande påföljd.




