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HÖGSTA DOMSTOLENS 

_____________________________________________________________________________________ 
 Postadress Telefon Expeditionstid 
 Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00 
HÖGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM   13.15-15.00 
 

BESLUT  Mål nr 

meddelat i Stockholm den 16 november 2004 Ö 545-04 

 

KLAGANDE 

NT 

 

MOTPART 

RRW 

Offentlig försvarare: advokaten SBC  

 

SAKEN 

Avvisande av överklagande 

 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 

Hovrätten för Västra Sverige, avd. 3, beslut den 9 januari 2004 i mål B 1742-03 

 

__________ 

 

HÖGSTA DOMSTOLENS AVGÖRANDE 

 

Högsta domstolen upphäver hovrättens avvisningsbeslut.   
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För biträde åt RRW i Högsta domstolen tillerkänns SBC ersättning av allmänna 

medel med tretusensjuhundrafemtio (3.750) kr för arbete. Denna kostnad skall 

stanna på staten. 

 

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN 

 

NT har yrkat att Högsta domstolen undanröjer hovrättens avvisningsbeslut av 

den 9 januari 2004.  

 

SCB har som offentlig försvarare bestritt yrkandet. 

 

SKÄL 

 

RRW dömdes den 5 februari 2003 av Göteborgs tingsrätt för våld mot tjänsteman 

varvid, såvitt nu är av intresse, påföljden bestämdes till villkorlig dom och dags-

böter. NT överklagade, i egenskap av målsägande, tingsrättens dom och yrkade 

att RRW skulle dömas till fängelse.  

 

I samband med att RRW därefter dömdes för annan brottslighet undanröjde  

Göteborgs tingsrätt i dom den 25 augusti 2003 i mål B 7837-03 den villkorliga 

domen och bestämde gemensam påföljd för den samlade brottsligheten. Den  

domen vann laga kraft.  

 

I sitt beslut den 9 januari 2004 avvisade hovrätten NT överklagande, med åbe-

ropande av att den påföljd som NT yrkat ändrad hade undanröjts genom en  

lagakraftvunnen dom och ersatts med en annan påföljd.  
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Hovrätten har i ett beslut den 6 april 2004 beviljat resning i Göteborgs tingsrätts 

mål B 7837-03 i den del av målet som avser förordnandet om undanröjande av 

villkorlig dom och i fråga om bestämmande av påföljd. Därefter har Göteborgs 

tingsrätt i dom den 10 maj 2004 i mål B 3807-04, med ändring av tingsrättens 

dom i mål B 7837-03, bestämt påföljd för den i det målet aktuella brottsligheten. 

Hovrättens beslut om resning och tingsrättens dom den 10 maj 2004 har vunnit 

laga kraft.  

 

Med hänsyn till det anförda föreligger inte längre hinder mot prövning av NT 

överklagande. Hovrättens avvisningsbeslut skall därför upphävas. 

 

_______ 

 

____________________          ____________________          ____________________ 

 

 

 

____________________          ____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

I avgörandet har deltagit: justitieråden Lennander, Regner (referent), Blomstrand, 
Nyström och Virdesten  
Föredragande revisionssekreterare: Delin 
 


