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LAGRÅDET  

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-06 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Johan Munck och Per Virdesten samt 

justitierådet Olle Stenman. 

 

Skärpt straff för mord 

 

Enligt en lagrådsremiss den 30 januari 2014 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 

lag om ändring i brottsbalken. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Eva Marie 

Hellstrand. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Utgångspunkten för förslaget är den kriminalpolitiska ståndpunkten 

att mord i betydligt större utsträckning än hittills bör leda till fängelse 

på livstid som påföljd. Av remissutfallet framgår att denna utgångs-

punkt är långt ifrån oomstridd. Det ställningstagande som i enlighet 

härmed ligger till grund för lagförslaget får emellertid anses vara av 

den arten att det inte ankommer på Lagrådet ingå i prövning av 

själva utgångspunkten för förslaget. 

 

Straffskalan för mord ändrades så sent som år 2009, och år 2010 

genomfördes en straffmätningsreform med avseende på bl.a. allvar-

liga våldsbrott. Vid remissbehandlingen har ifrågasatts om det mot 
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denna bakgrund finns anledning att nu åter ta upp frågan om straffet 

för mord. Lagrådet har förståelse för dessa synpunkter men anser sig 

även i detta avseende ha att utgå från det ställningstagande som 

ligger till grund för förslaget.  

 

Enligt förslaget ska den som berövar annan livet dömas för mord till 

fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständig-

heterna är försvårande, på livstid. Enligt vedertaget synsätt innebär 

en sådan avfattning av straffbestämmelsen inte någon gradindelning 

utan endast att, i det fall omständigheterna bedöms vara försvå-

rande, fängelse på livstid ingår i straffskalan vid sidan av de tidsbe-

stämda straffen (jfr t.ex. prop. 1975/76:18 s. 146, 1986/87:149 s. 19 

och 1989/90:54 s. 57). Vid föredragningen inför Lagrådet har bekräf-

tats att detta är den avsedda innebörden av lagändringen. Denna 

kan då framstå som tämligen marginell. Eftersom fängelse på livstid 

för närvarande alltid ingår i straffskalan för mord, kommer ändringen 

lagtekniskt snarast att innebära en begränsning av möjligheten att 

döma till fängelse på livstid. Motivuttalandena kan dock antagligen 

väntas leda till en viss straffskärpning, eftersom lagändringen i be-

lysning av motivuttalandena kan läsas som en viss presumtion för 

livstidsstraff vid försvårande omständigheter 

 

Den valda konstruktionen har visserligen förebilder inom special-

straffrätten, men den förekommer inte i brottsbalken och kan lätt 

missförstås på sådant sätt att livstids fängelse skulle vara en obliga-

torisk påföljd vid försvårande omständigheter. Innebörden av kon-

struktionen har avsevärt större betydelse i mordparagrafen än i de 

specialstraffrättsliga bestämmelser som torde ha utgjort förbild för 

förslaget. Enligt Lagrådets mening skulle paragrafen vinna i tydlighet 

om den delades upp i två meningar. I den första meningen bör i så 

fall anges att den som berövar annan livet döms för mord till fängelse 
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på viss tid, lägst tio och högst arton år, och i den andra att det, om 

omständigheterna är försvårande, får dömas till fängelse på livstid.  

 

Med utgångspunkt i den läsart som enligt det föregående måste an-

tas vara den avsedda blir flera uttalanden i lagmotiven inadekvata. 

Det heter t.ex. i författningskommentaren kategoriskt att straffet för 

mord ”är fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande”. 

Detta blir inte riktigt, eftersom också fängelse på viss tid står till buds 

som straff även vid försvårande omständigheter. Flera andra uttalan-

den av likartad innebörd finns i remissen. I detta avseende bör utta-

landena i lagrådsremissen ses över. 

 

Enligt remissen avses den förslagna ändringen få till följd att livstids-

straff regelmässigt eller i vart fall i en majoritet av fallen kommer att 

dömas ut som påföljd för mord (remissen avsnitt 6.1 och 6.2). Denna 

uppfattning synes grundas på antagandet att, om sådana förhållan-

den som hittills beaktats i skärpande riktning vid fastställande av ett 

tidsbestämt straff i stället leder till livstidsstraff, detta tillsammans 

med de fall där fängelse på livstid enligt nuvarande praxis döms ut 

”statistiskt sett” skulle motsvara majoriteten av alla fängelsedömda 

för mord (remissen avsnitt 6.2).  

 

Denna uppfattning synes bygga på antagandet att domstolarna nor-

malt kommer att döma till fängelse på livstid så snart omständighet-

erna sammantagna bedöms som försvårande. Som framgår av det 

föregående står det emellertid domstolen fritt att även i sådana fall 

döma till fängelse på viss tid. Det vill också synas som om man med 

en sådan uppfattning underskattar de tolkningssvårigheter som ett 

genomförande av förslaget kan väntas medföra. Bedömningen av 

när omständigheterna sammantagna ska anses vara försvårande 

torde sålunda komma att påverkas av paragrafens ändrade kon-

struktion. Vidare måste kravet på försvårande omständigheter upp-
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fattas så att det ska föreligga försvårande omständigheter i förhål-

lande till ett tänkt normalfall av mord. Ett antagande att försvårande 

omständigheter i paragrafens mening skulle föreligga i flertalet fall ter 

sig under denna förutsättning motsägelsefullt.  

 

Det bör också påpekas att även om försvårande omständigheter 

skulle föreligga med avseende på själva den brottsliga gärningen, 

sådana förhållanden som avses i 29 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken ger 

möjlighet att underskrida straffminimum. I synnerhet psykisk störning 

och bristande omdömesförmåga (29 kap. 3 § 2 och 3 brottsbalken) 

kan antas förekomma i en inte obetydlig omfattning (jfr det i remissen 

i flera sammanhang åberopade rättsfallet NJA 2013 s. 376). Ytterli-

gare är att märka att den som var under 21 år vid brottet aldrig får 

dömas till fängelse på livstid. 

 

Det kan förutses att ett genomförande av förslaget kommer att föran-

leda tillämpningssvårigheter i en inte obetydlig omfattning. Ett inte 

obetydligt antal rättsfall kommer att fordras innan en fast praxis har 

utvecklats. Med sin utgångspunkt att Lagrådet inte har att gå in på 

den kriminalpolitiska ståndpunkt som ligger till grund för förslaget 

anses sig Lagrådet emellertid inte böra motsätta sig detta. 

 

 

 

 

 


