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Yttrande över DS 2018-19 Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder
Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad departementspromemoria.
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker promemorians förslag, men önskar lämna några synpunkter.
Ändringarna inriktar sig på att stärka rättssystemets förmåga och legitimiteten i
rättsskipningen. Förslaget tar sikte på de allvarligare brotten där ett felaktigt antagande om
den tilltalades ålder har lett till ett resultat som kan uppfattas som stötande. Även om antalet
ärenden som kan bli aktuella kan antas vara av begränsad omfattning, finner
Ekobrottsmyndigheten att förslaget bör tillstyrkas.
En omständighet att beakta i förslaget är att det vid resning till den tidigare tilltalades fördel
inte krävs att det ska vara fråga om att den tilltalade döms till en väsentligt mildare påföljd.
Emellertid får de redovisade skälen för att inte införa ett sådant väsentlighetskrav anses ha
sådan tyngd att Ekobrottsmyndigheten inte framför någon invändning.
Såvitt avser frågan om särskild rättsverkan av brott kan omfattas av resningsärendet (avsnitt
11.2, sid. 78) anser Ekobrottsmyndigheten, liksom Åklagarmyndigheten, att det bör vara
tydligt vad som kan prövas i ett sådant ärende. Som anförts i departementspromemorian
skulle detta kunna införas i lagtexten som ett nytt tredje stycke i 58 kap. 3 § RB.
När det gäller frågan om möjligheten att bevilja resning efter en bevistalan gällande barn
under 15 år kan det, enligt Ekobrottsmyndighetens uppfattning, framstå som stötande att
felaktigheten inte kan korrigeras om det i efterhand visar sig att barnet varit straffmyndigt. En
möjlighet att undanröja bevisdomen för att väcka åtal bör övervägas.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. I ärendets slutliga
handläggning har t.f. chefsjuristen Birgitta Resenius deltagit. Kammaråklagaren Ove
Lundgren har varit föredragande.
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