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Yttrande 

HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Datum Internt dnr 

Uff SVERIGES DOMSTOLAR 2023-03-13 2022/0339 

Justitiedepartementet 

iu.remissvarOregeringskansliet.se 

Remissyttrande över Domstolsverkets 

promemoria Nya bestämmelser för att avgöra 

brottmål i den tilltalades utevaro 
Justitiedepartementets diarienummer Ju2022/01931 

Hovrätten anser liksom utredningen att det finns goda skäl för att utöka 

möjligheterna för tingsrätterna att avgöra brottmål i den tilltalades utevaro. 

Hovrätten har emellertid vissa synpunkter som redovisas nedan. 

Det bör övervägas om utevarobestämmelsen ska vara tillämplig när det 

svåraste straff som kan följa på något av de åtalade brotten är fängelse i 

högst tre i stället för högst två år. Detta skulle inte göra någon större skillnad 

i förhållande till brottsbalksbrotten, eftersom fängelse i högst tre år sällan 

förekommer där, men däremot innebära att brott från specialstraffrätten 

såsom narkotikabrott och vapenbrott av normalgraden skulle omfattas. 

Dessa brott, framför allt narkotikabrotten, utgör mängdbrottslighet och kan 

ofta vara av mindre allvarligt slag trots högt straffmaximum. 

I förslaget framhålls att det inte längre ska ske någon förhandsbedömning av 

om utredningen är tillräcklig eller i fråga om påföljd. Emellertid ska vid 

bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att avgöra målet i den 

tilltalades utevaro beaktas bl.a. behovet av att ställa frågor till den tilltalade 

angående skuld och påföljd, om det är fråga om mycket allvarlig brottslighet 

eller om den tilltalade vid flerfaldig brottslighet riskerar ett mycket långt 

fängelsestraff. Dessa två uttalanden synes något oförenliga med varandra 

och det bör utvecklas hur prövningen av särskilda skäl ska ske om inte 

genom förhandsbedömningar. 

Hovrätten delar utredningens resonemang avseende eventuella 

konsekvenser för hovrätterna. Det vore önskvärt med en fördjupad analys 

angående när ett mål ska återförvisas till tingsrätten. 
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Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Agneta Ögren och 

tf. hovrättsassessorn Dennis Jernberg (referent). 
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