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Yttrande över promemorian Resning vid nya uppg¡fter om den
tilltalades ålder (Ds 2018:19)
Sammanfattning
Åklagarmyndigheten tillstyrker utredarens ftirslag och instämmer i huvudsak i de
bedömningar som redovisas, men vill framftira nägra synpunkter och
kommentarer.
Resning

till nackdel fär den tilltalade (kap.

5 och 6)

Åklagarmyndigheten välkomnar ft)rslaget. Även om den nya bestämmelsen
troligen kommer att ffi en begränsad tillämpning är det, som framhålls i promemorian, ur flera aspekter angeläget att det finns en möjlighet till resning i dessa
fall, så att stötande situationer kan rättas till.
Resning till fürdel für den tilltalade (kap. 8)
Självklart får det inte finnas sämre möjligheter att i efterhand räfta till påftiljdsbestämningar som blivit ftir stränga än sådana som blivit ñr milda. Enligt
ftirslaget ska det inte krävas mer än att den tilltalade sannolikt skulle ha dömts till
en mildare påftiljd, für att resning ska få beviljas. Det uppställs inte något krav på
hur mycket mildare en ny fürväntad påftiljd ska vara. Åklagarmyndigheten har
känt viss tvekan till om det är rimligt attvarje skillnad i påftiljdsbestämning - t.ex.
ett ffital dagsböter eller några timmars ungdomstjänst - ska kunna ftiranleda
resning till den tilltalades ftjrdel. På de skäl som redovisas i promemorian har
myndigheten dock stannat für att det inte finns anledning att ha några invändningar mot fürslaget i den delen.
Resning vid bevistalan (kap. 9)
Det är riktigt att bevistalan är ytterst ovanligt. Någon säker prognos om hur ofta
det kan tänkas bli aktuellt framöver går emellertid inte att göra. I de fall bevistalan
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väcks rör det sig generellt om mycket allvarlig brottslighet. Det kan därftir framstå
som extremt stötande om det i efterhand visar sig att gärningspersonen, som inte

till

någon påftiljd alls,

i själva verket var straffrnyndig eller t.o.m. vuxen
när brottet begicks, samtidigt som någon lagftiring inte är möjlig. Om en sådan
dömts

situation skulle uppstå måste det finnas en möjlighet att undanröja bevistaledomen
så att åtal kan väckas. Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning vore det olyckligt
att nu avstå från att lagstifta om detta.

Resning i en delfråga i målet (avsnitt 11.2)
Om påftiljden ska ändras på grund av aft den tilltalade är äldre, eller yngre, än vad
domstolen funnit måste även utvisningsfrågan kunna prövas på nytt. Åklagarmyndigheten vill framhålla att det är angeläget att lagstiftningen inte ger utrymme
ftir någon tveksamhet i fråga om vad som kan prövas i resningsärendet och
tillstyrker därftir det ftirslag till lagtext som låimnas på sid. 78 i promemorian.

Detta yttrande har beslutats av vice riksfülagaren Kerstin Skarp efter ftiredragning
av kammaråklagaren Jenny Ahlner Wetterqvist. I beredningen har också vice
överåklagaren Peter Lundkvist samt tf. rättschefen Hedvig Trost deltagit.
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