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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i brottsbalken 

Utfärdad den 28 april 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 

dels att 2 kap. 5 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 e §, av följande lydelse. 

2 kap. 

5 §2    I de fall som avses i 3 § 2, 3 och 5 är svensk domstol behörig endast 

om gärningen är straffbar även enligt lagen på gärningsorten (dubbel 

straffbarhet). Om brottet har begåtts på flera staters område är kravet på 

dubbel straffbarhet uppfyllt om gärningen är straffbar enligt lagen på någon 

av gärningsorterna. Det får inte dömas till påföljd som är strängare än det 

svåraste straff som är föreskrivet för brottet enligt lagen på gärningsorten. 

Första stycket gäller inte 

1. om brottet har begåtts av någon som tillhör Försvarsmakten på ett

område där en avdelning av Försvarsmakten befann sig, 

2. om brottet har begåtts vid tjänstgöringen av någon som är anställd av

en svensk myndighet för att delta i en internationell militär insats eller i 

internationell civil krishantering, 

3. brott för vilket det lindrigaste straff som är föreskrivet enligt svensk lag

är fängelse i fyra år eller mer, och 

4. brott som avses i

a) 4 kap. 1 a, 4 c och 4 e §§ och 16 kap. 10 a § första stycket 1 och sjätte

stycket eller försök till sådana brott, 

b) 4 kap. 4 § andra stycket varigenom någon förmåtts att ingå ett sådant

äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som avses i 4 c § 

eller försök till sådant brott, 

c) 6 kap. 1–6, 8, 9 och 12 §§ eller försök till brott enligt 6 kap. 1, 2, 4–6,

8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år, 

d) 14 kap. 6 § eller försök till sådant brott,

e) 22 kap. 6 a och 6 b §§,

f) 2 § lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, eller

g) 8 § lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

4 kap. 

4 e §    Den som mot en person begår brottsliga gärningar enligt 3 eller 

4 kap., 5 kap. 1 eller 2 §, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen (1988:688) 

om kontaktförbud och ett motiv varit att bevara eller återupprätta en persons 

1 Prop. 2021/22:138, bet. 2021/22:JuU17, rskr. 2021/22:251. 
2 Senaste lydelse 2021:1014. 
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SFS 2022:310 eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder, döms, om var och en 

av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet 

och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för 

hedersförtryck till fängelse i lägst ett och högst sex år. 

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Mattias Larsson 

(Justitiedepartementet) 
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