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Remissyttrande över Ds 2018:19 Resning vid nya uppgifter om
den tilltalades ålder (Ju2018/03126/DOM)
Utifrån det givna uppdraget anser hovrätten att utredningen har gjort ett gediget
arbete och att promemorian innehåller en bra genomgång av det område och
den lagstiftning som berörs. Förslagen framstår som väl analyserade. Hovrätten
tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag i promemorian. Hovrätten vill
dock lämna följande synpunkter.
I likhet med utredningen anser hovrätten att resning till den tilltalades fördel inte
bör kunna beviljas i mindre utsträckning än till den tilltalades nackdel och att en
ny resningsgrund därför bör införas (se avsnitt 8 i promemorian). Till skillnad
från utredningen anser dock hovrätten att den föreslagna bestämmelsen bör innehålla någon form av väsentlighetsrekvisit. Enligt hovrätten kan sanningsprincipen rimligen inte kräva att det extraordinära rättsmedlet resning ska stå till
buds för att möjliggöra även mycket små förändringar av påföljden. Att unga lagöverträdare generellt sett är mer sanktionskänsliga än vuxna lagöverträdare och
att resningsbestämmelsen är fakultativ till sin karaktär förändrar inte denna bedömning. I vart fall efterfrågar hovrätten en djupare analys av konsekvenserna
för domstolarna att införa en resningsgrund med föreslagen utformning.
Hovrätten noterar att en målsägande enligt föreslagen ordning har mycket stora
möjligheter att påkalla resning (se avsitt 11.1 i promemorian). Hovrätten ifrågasätter om en målsägande bör ges denna ställning i resningsprocessen.
Hovrätten delar utredningens uppfattning att när resning beviljats i fråga om påföljd med anledning av nya uppgifter om den tilltalades ålder bör även andra frågor där den nya uppgiften har betydelse kunna prövas på nytt (se avsnitt 11.2 i
promemorian). En särskild reglering av detta framstår inte som nödvändig.
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