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Justitiedepartementet  

Straffrättsenheten 

 

 

 

 

 

 

Utkast till lagrådsremiss Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig 

brottslighet 

 

 

Kammarrätten har följande kommentarer och synpunkter på förslagen i avsnitt 

5.1 och avsnitt 7. Kammarrätten har i övrigt inga synpunkter på förslagen. 

 

Avgränsning för allvarlig brottslighet, avsnitt 5.1 

 

I promemorian framhålls vikten av att säkerställa en förutsebar rättstillämpning 

samt att påföljdssystemet inte uppfattas som orättvist eller godtyckligt. Mot 

denna bakgrund har vissa metoder för att begränsa ungdomsreduktionen valts 

bort, bl.a. att reduktion inte ska tillämpas vid återfall i organiserad brottslighet 

eller för vissa brott som förknippas med gängkriminalitet samt att tillämpning 

av reduktionen ska ske enligt en straffvärdemodell.  

 

Det valda alternativet, där tillämpningen av ungdomsreduktionen är avhängig en 

föreskriven straffskala, kan dock leda till tröskeleffekter t.ex. kopplade till 

brottsrubriceringen. En fylligare analys och beskrivning av effekterna av 

förslagen vore därför önskvärd med hänsyn till kraven på en förutsebar och 

rättvis straffmätning.  

 

Detsamma gäller övervägandet att tillämpningen av ungdomsreduktionen ska 

ske enligt samma straffskalegräns oavsett om det rör sig om fullbordade brott 

eller försök, förberedelse, stämpling, underlåtenhet att avslöja brott, anstiftan 
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och medhjälp. Särskilt med hänsyn till att de senare brotten generellt bedöms ha 

ett lägre straffvärde än motsvarande fullbordat brott. 

 

Särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare i rättegången slopas inte, 

avsnitt 7 

 

Det har enligt kammarrätten inte förts fram några bärande skäl för att behålla 

reglerna om särskilt utsedda domare för mål som avser de som är över 18 år - 

unga myndiga lagöverträdare.    

 

___________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Eva-Lotta Hedin. Föredragande har 

varit tf. assessorn Maria Norman Amanatidou 
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 Maria Norman Amanatidou 
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