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Remissyttrande tjver promemorian "OmstHndigheter
som sHrskilt ska beaktas som skel ftir att diima till
livstids fHngelse fijr mord" (2019120:JuU31)

Utifrin de aspekter som hovritten har att bevaka ldmnas foljande synpunkter pi
Iagforslaget.

De wi omstindigheter som foreslis komplettera bestimmelsen ir av sidant slag
att de tedan idag kan beaktas vid bedomningen av strafftrirdet vid mord.
Begreppet nirstiende inryms i lydelsen aflflarc uait stirskilt htinslnsliis och den
omstzindigheten att gdrningen utgjort ett led i en brottsJighet som utcivats i
organisetad for:rn anges i 29 kap.2 $ brottsbalken som fcirsvirande vid
bedomningen av brottets strafft,dtde. En sidan losning som foreslis kan dirfot
enligt hovritten leda till en osdkethet kring hur de omstindigheter som tiknas
upp i paragrafen forhiller sig tili andra omstindigheter som inte sirskilt anges i
bestimmelsen men som likafullt dr av betydelse vid bedomningen av
straffvdrdet. Det skulle i sin tur kunna oka risken for att hinsyn i mindre
utstrickning tas till andra relevarrta omstindigheter vid den helhetsbedomning
som ska gotas. Det git inte hellet att utesluta att en alltfor detaljerad upprikning
kan leda fill en onyanserad bedomning av de exempel som ges i paragrafen.

Begteppet "nirstiende" medfcir vidare i sig svingheter vid den praktiska
tillimpningen. Dels fu avgrinsningen av begteppet som sidant ptoblematisk,
dels finns det fall di omstindigheten inte ar devantvid bedomningen av
sftaffvirdet. Mord begis under mycket skilda omstindigheter. Att ldgga till
begteppet nirstiende i bestdmmelsen kan enligt hovrdtten medfora en risk for
att omstdndigheten beaktas i situationet som egentligen inte isyftas, eller att de i
vart fall, bedcims stringare. Ett i och for sig lingtgiende exempel pi det ir si
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kallade "barmhirtighetsmord". Exemplifreringen riskerar r^6fidigt att exkludeta
situationet som det kan finnas anledning att bedoma sttingate, si som di offtet
inte i lagens mening anses som nirstiende men dir relationen til gnrnings-
personen andh ar sidan att den bot fi betydelse vid bedomningen av straff-
virdet.

Detta yttrande har beslutats av hovrittsptesidenten Erik Btattgitd och
hovrdttsrid et lga Clae s s on e fter fciredtagnrng av tf. hovritts as s e s s om
Hedwig Kagmark.

Erik Brattgird
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