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1. Inledning 

 

1.1.  Bakgrund 

 

1986 blev Sveriges dåvarande statsminister Olof Palme mördad. Den huvudmisstänkte, 

Christer Petersson, frikändes i Svea hovrätt i november 1989. Rätten fastslog bland 

annat att det inte gick att utesluta att makan Lisbeth Palme pekat ut fel person.
1
 1998 

avslog HD Riksåklagarens resningsansökan efter en långvarig polisutredning.
2
  

Flertalet resningsärenden till men för tilltalad har handlat om mord. Trots att 

institutet tar sikte på grova brott som ofta får stor medial uppmärksamhet har ämnet inte 

diskuterats särskilt flitigt i doktrin. Detta kan givetvis bero på att resning till men för 

tilltalad trots allt är av tämligen ringa praktisk betydelse. Diskussionen kring institutet 

ställdes emellertid på sin spets efter resningsärendet mot Pettersson 1998
3
, och har 

återigen blivit aktuell efter resningsärendet i fallet om mordet på Marina Johansson 

2013.
4
  

Resning är ett särskilt rättsmedel som är subsidiärt i förhållande till de allmänna 

rättsmedlen. Institutet används således endast gentemot lagakraftvunna avgöranden. Det 

kan emellertid tillämpas endast under särskilda, strängt begränsade, förutsättningar. 

Frågan om det föreligger skäl för resning bedöms i ett särskilt resningsförfarande. Om 

resningsskäl föreligger beviljas resning i målet, vilket leder till en ny prövning i sak i ett 

annat processuellt förfarande.
5
  

Bestämmelserna om resning kan sägas utgöra resultatet av en avvägning mellan två 

motstående intressen. Cars benämner dessa som orubblighetsprincipen och 

sanningsprincipen. Å ena sidan finns orubblighetsprincipen, vilken innebär att slutligt 

avgjorda rättstvister inte ska kunna bli föremål för förnyad prövning. Å andra sidan 

finns sanningsprincipen, vilken definieras som intresset av att ett avgörande är 

materiellt riktigt och att felaktiga avgöranden därmed ska korrigeras.
6
  Avvägningen 

mellan dessa intressen har utförts på olika sätt beträffande resning till nackdel för den 

                                                 
1
 RH 1989 s.310.  

2
 NJA 1998 s. 321. 

3
 NJA 1998 s. 321. 

4
 NJA 2013 s. 931. 

5
 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 175. 

6
 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 173, se även Ekelöf & Edelstam, A.a., s. 176. 
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tilltalade och resning till förmån för den tilltalade, genom att möjligheterna till resning 

är avsevärt mer begränsade i det förra fallet.
 7

 

För att resning till nackdel för tilltalad ska beviljas måste vissa förutsättningar som 

saknar motsvarighet i andra fall av resning vara uppfyllda. Detta har sin grund i att 

resning i brottmål till nackdel för en tilltalad innebär ett ingrepp i den enskildes trygghet 

och inte bärs upp av något enskilt intresse. Det kan diskuteras om möjlighet till resning 

till nackdel för tilltalad överhuvudtaget är påkallad. I Sverige anses emellertid att det 

skulle vara alltför stötande för rättskänslan om det generellt vore uteslutet att få resning 

till nackdel för tilltalad i verkligt grova fall.
8
 Även i Norge och Danmark kan resning till 

men för den tilltalade beviljas genom instituten gjenopptakelse respektive genoptagelse. 

Åtskilliga länder saknar dock möjligheten, däribland Frankrike, Italien och England.
9
 

Institutet är således inte en självklarhet i en modern rättsstat.  

 

 

1.2.  Syfte och frågeställningar  

 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att redogöra för och analysera institutet 

resning till men för tilltalad och utreda rättsläget de lege lata och de lege ferenda. 

Grunderna för resningsinstitutet i sin helhet kommer att behandlas ytligt och fokus i 

uppsatsen kommer huvudsakligen ligga på resning till men för tilltalad. Gällande rätt 

kommer att utredas i ljuset av HD:s resonemang i NJA 2013 s. 931 (Marinaärendet) och 

NJA 1998 s. 321 (Petterssonärendet). Utrymme ges även för en de lege ferenda 

diskussion huruvida de gällande bestämmelserna om resning till men för tilltalad i 

brottmål bör förändras. De aktuella resningsärendena har valts delvis för att de har varit 

medialt uppmärksammade, men framförallt för att de på ett tydligt sätt illustrerar hur 

prövningen av de rekvisit som gäller för resning till men för tilltalad går till.  

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Ekelöf & Edelstam, A.a., s. 176. 

8
 Welamson & Munck, Processen i hovrätt och Högsta Domstolen: Rättegång VI, s. 212. 

9
 Ekelöf & Edelstam, A.a., s. 135. 
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Följande frågeställningar kommer att besvaras inom ramen för det angivna syftet: 

 

 Har Pettersson- och Marinaärendet påverkat tillämpningen av reglerna om 

resning i brottmål till men för tilltalad och i sådana fall hur?  

 Kan det nuvarande regelverket avseende resning i brottmål till men för 

tilltalad kritiseras. Bör reglerna i någon mån ändras? 

 

 

1.3.  Metod  

 

I uppsatsen tillämpas en rättsdogmatisk metod, vilket här innebär att gällande rätt 

fastställs genom analys av olika rättskällor. Dessa utgörs av lag, förarbeten, rättsfall och 

doktrin. I huvudsak ligger fokus på att utreda gällande rätt, men även rättsläget de lege 

ferenda diskuteras.  

Även Ekelöfs teleologiska metod används i uppsatsen. Den innebär, i korthet, att 

vid bedömningen av säregna fall måste ändamålet för bestämmelsen, såsom det är 

tillämpligt på klara fall, fastställas. Även om lagstiftaren inte uttryckligen har reglerat 

sådana säregna situationer bör dessa avgöras så att även de bidrar till det ändamål som 

tillgodoses i de klara fallen. På så sätt tar man hänsyn till ändamålet med lagen på bästa 

möjliga sätt.
10

 

 Viss argumentering i uppsatsen sker i enlighet med en rättspolitisk metod. Det kan 

inte sägas föreligga någon allmänt vedertagen definition av rättspolitisk rättsvetenskap. 

Uttrycket används dock för sådana riktningar som har det gemensamt att avsikten med 

rättsreglerna, samhälleliga behov, den politiska bakgrunden eller konsekvenser av regler 

ges betydelse för tolkning samt utvärdering av gällande lagstiftning eller förslag till 

lagstiftning.
11

 I det aktuella arbetet är ändamålen bakom bestämmelserna, lagförslag 

samt konsekvensanalyser relevanta vid diskussionen av rättsläget de lege ferenda.    

 

 

 

                                                 
10

 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 85.   
11

 Olsen, SvJT 2004, s. 106. 
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1.4.  Material 

 

Processkommissionens betänkande från 1926
12

 och processlagberedningens förslag till 

rättegångsbalk från 1938
13

 är av stor betydelse för tolkning av gällande rätt. Förarbetena 

ger en bild av vilka ändamål som ligger bakom bestämmelserna om resning till men för 

tilltalad samt hur reglerna ska tillämpas. De ger emellertid enbart begränsad vägledning 

då de är förhållandevis kortfattade, varför den tolkning av bestämmelserna som gjorts i 

praxis och doktrin är av stor betydelse. I uppsatsen används Welamsons och Muncks 

redogörelse för resning i Rättegång VI: Processen i hovrätt och Högsta Domstolen samt 

Cars, Om resning i rättegångsmål för att analysera resningsinstitutet. För att illustrera 

den rättsvetenskapliga diskussion som har förts om Petterssonärendet och därmed även 

orubblighetsprincipens betydelse för tillämpningen av reglerna om resning till men för 

tilltalad används Diesens och Häckters artikel "HD:s beslut i Christer Pettersson-ärendet 

klargör orubblighetsprincipens primat”
14

. Det är särskilt intressant att analysera dessa 

författares slutsatser i ljuset av Marinaärendet och Diesens senare artikel "Resning till 

men".
15

  

För den rättspolitiska diskussionen är det framförallt ändamålen bakom resning till 

men för tilltalad som är av intresse. Dessa framgår av förarbetena. Även en motion
16

 

som illustrerar tämligen radikala åsikter om institutet från politiskt håll, samt Diesens 

rättsvetenskapliga artikel
17

 om bevisprövningen i resningsmål till men för tilltalad 

används som underlag för diskussionen huruvida reglerna bör ändras.   

 

 

1.5.   Avgränsningar 

 

Den huvudsakliga fokusen ligger på resning till men för tilltalad. Utrymme ges även för 

en diskussion om resning till förmån för tilltalad och i mindre utsträckning resning i 

tvistemål. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger framförallt på skillnaderna mellan de olika 

typerna av resning, men också på de gemensamma resningsgrunderna. En genomgång 

                                                 
12

 SOU 1926:32. 
13

 SOU:1938:44. 
14

 Diesen & Häckter, JT 1998/99. 
15

 Diesen, JT 2013/14. 
16

 Motion 2011/12:Ju20. 
17

 Diesen, JT 2013/14. 
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av likheterna och skillnaderna är av stor betydelse för att klargöra de intressen som 

ligger bakom reglerna om resning till men för tilltalad. I uppsatsen ges därför endast en 

kort redogörelse för reglerna om resning till förmån för tilltalad och resning i tvistemål. 

En mer utförlig diskussion om rättsläget de lege lata och de lege ferenda beträffande 

dessa resningsinstitut ligger därmed utanför ramen för uppsatsen. Det görs inte heller 

någon redogörelse för andra extraordinära rättsmedel i form av klagan över domvilla 

eller återställande av försutten tid då dessa är av ringa intresse för den aktuella 

diskussionen. 

Även rättskraftsinstitutet diskuteras då det är av stort vikt för att förstå de intressen 

som ligger bakom resningsinstitutet, i synnerhet orubblighetsprincipen kontra 

sanningsprincipen. Redogörelsen är dock kortfattad, då uppsatsen inte har som syfte att 

utreda domens rättskraft i någon större utsträckning. 

Vad gäller rättsfallsanalysen kommer huvudfokus ligga på Petterson- och 

Marinaärendet, då dessa är av stort intresse för utvecklingen inom praxis vad gäller 

resning till men för tilltalad, i synnerhet avseende uppställd tidsfrist för ansökan om 

resning och för bevisprövningen. Rättsfallen illustrerar även vilken genomslagskraft 

orubblighetsprincipen har för rättstillämpningen i resningsärenden till men för tilltalad. I 

uppsatsen görs emellertid också hänvisningar till andra betydande rättsfall för att 

förtydliga tolkningen av vissa rekvisit i reglerna om resning till men för tilltalad.  

 

 

1.6.  Disposition 

 

I uppsatsens andra kapitel ges en kortfattad redogörelse för domens rättskraft i brottmål. 

I kapitlet ligger fokus på avvisningsregeln i RB 30:9 och intressena bakom den. Detta är 

av stort intresse då resning utgör ett undantag till domens rättskraft, varför intressen 

bakom avvisningsregeln är av betydelse även för tolkningen av 

resningsbestämmelserna.  

Kapitel tre ger en översiktlig bild av resningsinstitutet. Framförallt genomgås 

förfarandet och motiven bakom reglerna. Kapitlet utgör en grund för att förstå de 

materiella förutsättningarna för resning, men är också nödvändigt för att tydliggöra 

ändamålen och intressena bakom institutet. Dessa ligger till grund både för diskussionen 

om det gällande rättsläget samt rättsläget de lege ferenda. 
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I kapitel fyra presenteras de faktiska omständigheterna i Pettersson- respektive 

Marinaärendet. Då delar av fallen redovisas i detalj i efterföljande kapitel ges endast 

kortfattade redogörelser av de faktiska omständigheterna.  

Det femte kapitlet utgör den största delen av uppsatsen. Gällande rätt avseende de 

materiella förutsättningarna för resning till men för tilltalad utreds. I den mån det är 

aktuellt analyseras de olika resningsgrunderna i ljuset av HD:s avgöranden i Pettersson- 

och Marinaärendet. De olika resningsgrunderna redovisas enskilt och rättsläget utreds 

genom analys av uttalanden i förarbeten, praxis och doktrin.  Tyngdpunkten i 

redogörelsen ligger emellertid på resningsgrunden ny omständighet eller nytt bevis samt 

på den stadgade ettårsfristen. Detta då det främst är dessa rekvisit som diskuterats i 

samband med Petterson- och Marinaärendet, samt är av störst intresse vid tillämpning 

av bestämmelserna om resning till men för tilltalad.    

I det sjätte kapitlet görs en sammanfattande diskussion av det gällande rättsläget 

efter Marinaärendet. Det sjunde kapitlet består av en de lege ferenda diskussion där 

kritik mot det gällande resningsinstitutet och förslag till förändringar diskuteras. 

Uppsatsen avslutas i kapitel åtta där de uppställda frågeställningarna slutligen besvaras.   

 

 

2.  Domens rättskraft i brottmål  

 

2.1.  Brottmålsdomens negativa rättskraft  

 

Efter att tiden för överklagande av en brottmålsdom som har meddelats av tingsrätt eller 

hovrätt gått ut utan att talan har förts mot domen vinner den laga kraft. Domar av 

Högsta domstolen vinner laga kraft omedelbart. Att en dom vunnit laga kraft innebär att 

den inte längre kan överklagas och att den kan verkställas. Av RB 30:9 framgår att 

rättskraften inträder när domen har vunnit laga kraft.
18

   

Brottmålsdomens negativa rättskraft, även kallad res judicata
19

, regleras av 

avvisningsregeln i 30:9 st. 1. Innebörden av bestämmelsen är att en gärning som redan 

har avgjorts genom dom inte på nytt ska kunna göras till föremål för process.  

                                                 
18

 Prop. 2011/12:156, s. 12. 
19

 Se Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 171. 
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Rättskraften har således betydelse som processhinder. För att en meddelad dom 

enligt 30:9  ska utgöra hinder för en ny prövning förutsätts att det ska vara fråga om 

samma gärning som den redan bedömda. Således är fastställandet av gärningens 

identitet av betydelse. Begreppet gärning nämns på flera andra ställen i RB. I 30:3 

framgår ramen för vad domstolen har att döma över och i 45:5 st. 1 och 3 anges 

åklagarens möjligheter att utvidga eller justera åtalet. Gärningens identitet tolkas 

emellertid inte på samma sätt i de olika bestämmelserna. Welamson menar att en 

ändamålstolkning leder till slutsatsen att det är omöjligt att ge gärningsbegreppet en 

enhetlig innebörd.
20

  

Bestämmelsen i 30:3 fastställer alltså processens yttre ram, men ger också den 

tilltalade möjlighet att förbereda ett effektivt försvar genom att denne ska veta vilken 

gärning som han har åtalats för.
21

 Ändamålet bakom bestämmelsen skiljer sig från det i 

avvisningsregeln i 30:9. Det är med hänsyn till intresset av partsrättssäkerhet som en 

lagakraftvunnen dom vinner negativ rättskraft. Det är viktigt att ett avgörande inte när 

som helst kan undanröjas och ersättas med ett annat.
22

 Avvisningsregeln i 30:9 ger även 

uttryck för den grundläggande principen ne bis in idem; icke två gånger i samma sak.
23

 

En liknande regel återfinns i artikel 4 p. 1 i protokoll nr. 7 till Europeiska konventionen 

om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, där det 

stadgas att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat 

för ett brott för vilket han redan har blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med 

statens lag och rättegångsordning. Även i artikel 14 p. 7 i FN:s internationella 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter finns en likartad bestämmelse.  

Det föreligger en logisk koppling mellan gärningsbegreppet i 30:9 och i 45:5 st. 3. 

Om åklagaren inte skulle ha möjlighet att anpassa åtalet till eventuellt nya 

omständigheter som framkommer under huvudförhandlingen fanns en risk att dessa 

ändå skulle omfattas av domens rättskraft, vilket skulle innebära att det inte längre var 

möjligt att väcka nytt åtal. Gärningsbegreppet i 30:9 och 45:5 st. 3 tolkas därmed vidare 

än i 30:3.
24

 Welamson menar att gärningsbegreppet i 30:9 måste ges en vidsträckt 

tolkning för att undvika en konflikt med den intressevägning som kommer till uttryck i 

                                                 
20

 Welamson, A.a., s. 122. 
21

 Andersson m.fl., Straffprocessen, s. 257 och 269. 
22

 SOU 1938:44, s. 65. 
23

 Ekelöf m.fl., Rättegång III, A.a., s. 172.  
24

 Ekelöf & Boman, Rättegång II, s. 142.  
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reglerna om förutsättningarna för resning till men för tilltalad.
25

 Andersson tolkar 

Welamsons resonemang enligt följande. Andra stycket i 58:3 ställer upp ett krav på 

giltig ursäkt för att åklagaren ska beviljas resning på grund av nya omständigheter eller 

bevis.
 
Om åklagaren kunde undvika preklusion av outredda gärningsmoment, som 

sammanhänger med åtalet, genom att inte åberopa dem skulle åklagaren kunna spara 

dessa moment och utreda dem senare vid ett lämpligare tillfälle.
26

 Andersson menar 

emellertid att Welamsons användning av resningsreglerna inte ger något kriterium för 

var gränsen mellan ”samma” och ”annan” gärning ska dras. Ursäktsrekvisitet stöder 

enbart den mer generella idén att den tilltalade av humana skäl bör besparas onödiga 

domstolsprövningar och att man därför kan kräva av åklagaren att denne inkluderar 

kumulativa eller alternativa gärningsmoment i åtalet då det framstår som motiverat.
27

 

Sammanfattningsvis äger en brottmålsdom negativ rättskraft genom att 

avvisningsregeln i 30:9 hindrar att en gärning som redan har avgjorts genom dom inte 

på nytt ska kunna göras till föremål för process. Gärningsbegreppet i 30:9 är vidare än 

ramen som rätten har att döma över enligt 30:3, och sammanfaller med det i 45:5 st. 3. 

Således innefattar rättskraften även sådana uppgifter som skulle kunna inrymmas i 

åklagarens åtalsjustering.     

 

 

2.2.  Intressen bakom avvisningsregeln 

 

2.2.1. Orubblighetsprincipen 

 

Avvisningsregeln i RB 30:9 är tillämplig även i fall där den tilltalade har kommit för 

lindrigt undan.  Enligt Welamson torde detta motiveras av orubblighetsprincipen snarare 

än av humanitetsskäl eller billighetsskäl gentemot den tilltalade.
28

 Varje tilltalad ska 

kunna förlita sig på att domen är slutgiltig. Avvisningsregeln torde även ha betydelse 

för den frikändas sociala anseende. Om det finns en möjlighet att när som helst ompröva 

skuldfrågan föreligger det en risk att den frikände bedöms som mindre aktningsvärd 

trots den frikännande domen.
29

 En förutsättning för att ett avgörandes betydelse inte ska 

                                                 
25

 Welamson, A.a., s. 139. 
26

 Se nedan i avsnitt 5.4.3. 
27

 Andersson m.fl. A.a., s. 269 f. 
28

 Welamson, Om brottmålsdomens rättskraft, s. 52. 
29

 För det anförda se Welamson, A.a., s. 52. 



9 
 

förringas är att domen i en viss utsträckning görs orubblig. Det krävs därmed ett 

definitivt avslut när det gäller en pågående rättegång. Resultatet av domen ska inte 

heller kunna åsidosättas genom dom i annan rättegång.
30

 Avvisningsregeln i 30:9 har 

således betydelse för medborgarnas personliga trygghet, på så sätt att den som har varit 

tilltalad i ett mål kan räkna med att saken för dennes del är utagerad i och med en 

lagakraftvunnen dom. Cars benämner detta intresse av att lagakraftvunna avgöranden 

inte rivs upp som orubblighetsprincipen.
31

 

Redan i den klassiska romerska straffprocessen, som i stort var ett ackusatoriskt 

förfarande, upprätthölls principen om domens orubblighet till förmån för den tilltalade. 

Förbudet mot en ny talan torde emellertid enbart ha omfattat det åtalade brottet, inte det 

handlingsförlopp som utgjorde grunden för åtalet. Det förekom även undantag till 

principen som i huvudsak motiverades av att det annars skulle uppstå en risk för 

eftersättande av målsägandens intressen.
32

 

Även i den kanoniska rätten upprätthölls orubblighetsprincipen. I glossatorernas och 

postglossatorernas skrifter kvarstod res judicata-reglerna i enlighet med vad som gällde 

i den klassiska romerska straffprocessen, trots att brottmålsförfarandet i stort hade mer 

inkvisitoriska drag. I italiensk praxis framträdde emellertid ett nytt institut: absolutio ab 

instantia. Det innebar att domstolen kunde meddela en dom som varken var friande 

eller fällande i fall där stark, men otillräcklig bevisning hade frambringats. Detta institut 

fick stor betydelse för rättsutvecklingen i Tyskland, där den inkvisitoriska 

rättsprocessen snart blev dominerande. Det fanns förvisso synpunkter om att ett 

återupptagande av frågan om den tilltalades brottslighet som innebar att domstolen satte 

sig över sin egen dom inte borde tillåtas, men domstolens plikt att utforska den 

materiella sanningen uppfattades vara viktigare.
33

 Absolutio ab instantia användes i en 

hög utsträckning, men även vid frikännande domar var den tilltalades skydd obetydligt. 

En skillnad var dock att vid en fällande dom ansågs tidigare förebringad bevisning vara 

konsumerad medan samma bevisning kunde användas igen vid ett förfarande enligt 

absolutio instantia. Även en fällande dom kunde dock i undantagsfall rubbas till den 

tilltalades nackdel. I tysk praxis uppkom sedermera institutet Aktensverdung. Det 

innebar att domstolen sände handlingarna i det aktuella målet till en juridisk fakultet 

som fick fälla avgörandet. Om avgörandet enligt domstolens mening var felaktigt kunde 
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 Welamson, A.a., s. 18. 
31

 Cars, A.a., s. 173. 
32

 För det anförda se Welamson, A.a., s. 58.  
33
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handlingarna skickas vidare till en ny fakultet som fick fälla ett nytt avgörande. Det 

fanns inte någon egentlig tidsfrist för omprövningen, vilket i realiteten innebar att 

frågan om den tilltalades skuld när som helst kunde bringas till omprövning. Bruket av 

icke slutliga avgöranden och den vidsträckta rätten till omprövning av avgöranden som 

syntes vara definitiva medförde att ett brottmål egentligen aldrig avslutades.
34

 I den allt 

mer inkvisitoriska processen fick således orubblighetsprincipen ge vika för 

sanningsprincipen, vilken kommer gås genom i detalj nedan i avsnitt 2.2.2.   

Den franska rätten utvecklades i samma riktning som den tyska. Principen om 

ne bis in idem var förvisso formellt aldrig ifrågasatt men i takt med att den franska 

rätten utvecklades mot ett allt mer inkvisitoriskt förfarande innebar den enbart ett 

tämligen skenbart skydd för den tilltalade. Den franska revolutionen fungerade 

emellertid som en betydelsefull vändpunkt i utvecklingen mot ett allt större 

åsidosättande av den tilltalades trygghet. Med den franska revolutionen försvann den 

inkvisitoriska straffprocessen och ersattes av ett ackusatoriskt brottmålsförfarande likt 

det engelska. Detta överensstämde väl med upplysningsidéernas betonande av de 

mänskliga rättigheterna och den enskildes från staten avskilda maktsfär. Inställningen 

till orubblighetsprincipen blev således betydligt mer positiv och rättssatsen ne bis in 

idem betraktades som en viktig medborgerlig rättssäkerhetsgaranti, vilken sedermera 

blev lagfäst i 1791 års konstitution.
35

  

I den svenska rätten var rättskraftsinstitutet en relativt sen företeelse. Först under 

1600-talet utvecklades institutet, troligtvis efter påverkan av utländsk rätt. Tillskapandet 

av en instansordning med fasta linjer genom 1614 års rättegångsordinantia och 1615 års 

rättegångsprocess var av stor betydelse. Författningarna innehöll stadganden som 

möjligen kan anses ge en antydan om en grundsats om domens orubblighet. I brottmål 

var orubblighetsprincipens räckvidd begränsad. Före 1734 års lag fanns ingen bestämd 

frist för att överklaga en brottmålsdom. Även om det sedermera infördes en 

överklagandefrist kvarstod vissa begränsningar av domens orubblighet. Den svenska 

rätten hade nämligen en motsvarighet till absolutio ab instantia. En gärning kunde 

närsomhelst upptas till omprövning om nya bevis uppkom. Konungen hade även en rätt 

att återbryta domar som i och för sig framstod som slutgiltiga. Precis som på 

kontinenten övervägde intresset av straffsanktionens effektivitet intresset av den 

tilltalades trygghet. Den svenska rätten påverkades sedermera på samma sätt av den 

                                                 
34

 För det anförda se Welamson, A.a., s. 60 f. 
35

 För det anförda se Welamson, A.a., s. 61 ff. 
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liberalistiska grundsynen på förhållandet mellan stat och individ. I lagförslagen under 

1800-talet märks en tydlig strävan att mera markerat tillgodose de tilltalades intressen, 

framförallt genom ett slutligt avgörande. Förslagen ledde emellertid inte till lagstiftning 

förrän under 1900-talet.
36

  

Den tidigare ordningen med en svagare orubblighetsprincip än vad som gäller för 

närvarande kan förklaras med att det förr innebar ett problem att åklagaren inte kunde 

överbevisa en nekande tilltalad om dennes skuld. Då polisen i viss utsträckning var 

dåligt organiserad och inte hade tillgång till den moderna kriminaltekniken ansågs det 

motiverat att grövre brottmål där bevisningen inte var tillräcklig kunde tas upp till ny 

handläggning vid ett senare tillfälle. Enligt en modern uppfattning skulle en svag 

orubblighetsprincip emellertid innebära en brist på respekt för människovärdet och efter 

den stora revolutionen i Frankrike betraktas ne bis in idem som en viktig rättsstatlig 

princip.
37

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att orubblighetsprincipens utveckling i 

såväl kontinental som svensk rätt visar ett tydligt samband med utvecklingen från ett 

inkvisitoriskt till ett allt mer ackusatoriskt processuellt förfarande. När 

inkvisitionsprincipen har varit ledande har intresset av domens orubblighet till förmån 

för den tilltalade fått stå tillbaka, medan den tilltalades intressen har varit av större 

betydelse när förfarandet haft ackusatoriska inslag. Den ackusatoriska principens 

företräde i svensk rätt är således av betydelse vid tolkningen av rättskraftsfrågor och 

orubblighetsprincipens betydelse.  

 

 

2.2.2. Sanningsprincipen 

 

Enligt Cars är alltså sanningsprincipen en motvikt till orubblighetsprincipen, och är ett 

uttryck för rättskipningens uppgift att nå materiellt riktiga avgöranden genom att 

felaktiga domslut kan korrigeras.
38

 Som framgår ovan i avsnitt 2.2.1 har 

sanningsprincipen historiskt sett fått ett större inflytande över processen än 

orubblighetsprincipen när domstolarna har arbetat enligt ett inkvisitoriskt förfarande. 

Även om den ackusatoriska principen idag har ett större inflytande än den inkvisitoriska 

                                                 
36

 För det anförda se Welamson, A.a., s. 64 ff. 
37

 Ekelöf m. fl., Rättegång III, s. 242. 
38

 Cars, A.a., s. 173. 
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har inte intresset av materiellt riktiga domar helt förlorat sin betydelse för det svenska 

rättssystemet. Trots att lagen i sig till viss del säkerställer materiellt riktiga avgöranden 

är det oundvikligt att vissa avgjorda mål i ljuset av senare upptäckta omständigheter 

framstår som materiellt oriktiga. Rättskänslan fordrar då att gärningen granskas på 

nytt.
39

 Den negativa rättskraften och orubblighetsprincipen kan således, enligt ett 

svenskt synsätt, inte upprätthållas utan undantag. Om ett avgörande framstår som 

materiellt oriktigt kan gärningen under vissa omständigheter prövas på nytt för att på så 

sätt ersätta den tidigare domen med en annan som stämmer bättre överens med de 

verkliga förhållandena.
40

  

Sanningsprincipens inflytande över det svenska rättssystemet visar sig i de särskilda 

rättsmedlen, i synnerhet resning. I kapitel tre redogörs bland annat för hur stort 

inflytande sanningsprincipen har i de olika fallen av resning i brottmål.  

 

 

2.2.3. Övriga intressen 

 

Även intresset av rättskipningens auktoritet har åberopats till stöd för 

rättskraftsinstitutet. Om domstolarna skulle bedöma en och samma fråga vid flera 

tillfällen på olika sätt skulle förtroendet för de rättskipande organens skicklighet och 

objektivitet rubbas. Rättskipningens auktoritet kan emellertid också skadas av att en 

uppenbart oriktig dom upprätthålls. Welamson anser att det uppstår en väsentligt större 

skada om en oskyldig fälls än om en skyldig tilltalad frikänns. Enligt honom torde 

därför auktoritetssynpunkten framstå som sekundär i förhållande till 

trygghetssynpunkten.
41

 

Avvisningsregeln har också en processekonomisk funktion. Arbetsbördan samt 

kostnaderna för domstolarna skulle onekligen öka om redan prövade mål kunde tas upp 

till ny prövning. Frånvaron av en avvisningsregel skulle också kunna innebära att en 

åklagare inte lade ner tillräckligt mycket arbete på utredningen, då avgörandet i sådana 

fall kunde korrigeras genom ett nytt åtal.
42

  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att avvisningsregeln fyller en viktig 

funktion i det svenska rättsväsendet. I synnerhet med beaktande av 
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 Welamson & Munck, A.a., s. 189. 
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 SOU 1926:32, s. 232. 
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 Welamson, A.a., s. 54.  
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orubblighetsprincipen, men även andra intressen gör sig gällande. Sanningsprincipen är 

emellertid också en grundsten inom processrätten, varför en lagakraftvunnen dom inte 

är helt orubblig. 

  

 

3.  Allmänt om resning 

 

3.1.  Resningsförfarandet 

 

RF 11:13 stadgar att resning i ärenden för vilka regeringen, förvaltningsdomstol eller 

förvaltningsmyndighet är högsta instans beviljas av Högsta förvaltningsdomstolen. I 

andra fall beviljas resning av HD eller, i den mån det föreskrivs i lag, av annan domstol 

som inte är förvaltningsdomstol. Enligt RB 58:4 st. 1 beviljas resning av hovrätten i mål 

som har avgjorts av tingsrätten. Av 58:10 a framgår att även vid avgöranden av annan 

myndighet än tingsrätt som skulle ha överklagats till tingsrätt eller hovrätt söks resning 

hos hovrätten. HD beviljar resning i mål som har avgjorts av övriga judiciella 

domstolar, vilket stadgas i 58:4 st. 1. Det är emellertid ingen självklarhet att resning 

prövas inom det vanliga domstolsväsendet. I både England och Norge finns fristående 

kommissioner som prövar resningsfrågor i brottmål och i Danmark sköter en 

specialdomstol resningsärenden.
43

 Tillämpningen av det svenska resningsinstitutet i 

brottmål har kritiserats av JK i rapporten "Felaktigt dömda". Där föreslås att införandet 

av en särskild resningsnämnd ska utredas även för svensk del.
44

 Rapporten har 

emellertid inte föranlett något resultat. Frågan om det bör införas en särskild 

resningsnämnd även i Sverige befinner sig dock utanför syftet med uppsatsen och 

behandlas således inte mer utförligt i detta arbete. 

Inom den ordinära processen är resning i princip möjlig avseende alla slag av 

avgöranden, alltså vanliga domar, deldomar och mellandomar samt slutliga och icke 

slutliga beslut. En första förutsättning för resning är enligt 58:1-3 att objektet utgörs av 

ett lagakraftvunnet avgörande. Det har ingen betydelse huruvida laga kraft har inträtt 

genom att en ordinär rättsmedelsfrist har utlöpt eller genom att avgörandet har 

meddelats av högsta instans. Resningen måste ha någon praktisk funktion att fylla. 
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Därför beviljas resning som regel inte heller beträffande ett avgörande som saknar 

rättskraft för den fråga som är föremål för prövningen.
45

 

Som tidigare har framgått är resning ett särskilt rättsmedel som är subsidiärt till de 

allmänna rättsmedlen. Resning är emellertid inte subsidiärt i förhållande till övriga 

extraordinära rättsmedel. Av NJA 1961 s. 62 framgår att en omständighet som åberopas 

som resningsgrund kan föranleda resning trots att den även kan föranleda återställande 

av försutten tid eller bifall till klagan över domvilla.
46

  

Den resningsprövande instansen avgör resningsärendet på handlingarna efter 

föredragning och handläggningen sker på ungefär samma sätt som vid överklagande av 

beslut. Muntliga inslag är tillåtna men är sällsynt förekommande.
47

 Det väcks inte 

någon ny talan vid en resningsansökan. Om det anses föreligga resningsskäl beviljas 

resning och målet tas enligt huvudregeln upp till ny prövning i sak i ett annat 

processuellt förfarande.
48

 Enligt 58:7 st. 1 p. 1 ska rätten förordna att målet åter tas upp 

vid den domstol som sist dömt i målet. Om det är uppenbart vilken utgång målet ska få 

kan den resningsbeviljande instansen redan i resningsärendet ändra domen enligt 58:7 

st. 1 p. 2. Detta gäller emellertid enbart vid resning i tvistemål och vid resning till 

förmån för tilltalad, alltså inte vid resning till men för tilltalad. 

 

 

3.2.  Motiv bakom resningsinstitutet 

 

Av kapitel två framgår att rättskraftsinstitutet och därigenom domens orubblighet är av 

stor betydelse inom det svenska rättssystemet. Orubblighetsprincipen gäller emellertid 

inte helt utan inskränkningar. Sanningsprincipen influerar också, måhända i mindre 

utsträckning, rättstillämpningen i form av de särskilda rättsmedlen. I förarbetena 

framhålls att även om en domstols rättskraftiga avgörande bör vara slutgiltigt är det 

allmänt erkänt att regeln inte kan upprätthållas utan undantag. Ett sådant undantagsfall 

är exempelvis när viktiga processuella regler har åsidosatts i förfarandet. Vid ett sådant 

väsentligt fel saknar rättegången den garanti för rättssäkerhet som lagen uppställer. Ett 

annat fall är när nya omständigheter eller bevis, som är av så stor betydelse att de med 
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viss sannolikhet kan antas leda till en annan utgång, frambringas efter att domen har 

vunnit laga kraft.
49

   

Orubblighetsprincipen har inte samma inflytande i alla situationer. Detta framträder 

tydligt genom att resningsförutsättningarna inte är likalydande för resning i tvistemål, 

resning i brottmål till förmån för tilltalad och resning i brottmål till nackdel för tilltalad. 

Exempelvis gäller för resning till nackdel för tilltalad en förutsättning som saknar 

motsvarighet i andra fall, närmare bestämt att saken rör ett grovt brott för vilket den 

tilltalade skulle undgå ansvar eller slippa avsevärt för lindrigt undan om möjligheten till 

resning inte fanns.  Kravet är en följd av att resning i brottmål till nackdel för en tilltalad 

innebär ett ingrepp i den enskildes trygghet som egentligen inte uppvägs av något 

enskilt intresse. Det är svårligen väsentligt för straffrättskipningens avsedda funktion att 

det ges tillfälle att korrigera en lagakraftvunnen dom varigenom en tilltalad har undgått 

en endast ringa påföljd eller har fått en bara obetydligt för lindrig sådan. Det kan 

diskuteras om möjlighet till resning till nackdel för tilltalad överhuvudtaget är påkallad. 

I åtskilliga länder saknas helt en sådan möjlighet. I Sverige anses det emellertid att det 

skulle vara alltför stötande för rättskänslan om det generellt vore uteslutet att få resning 

till nackdel för tilltalad i verkligt grova fall.
50

  

Om det är åklagaren som ansöker om resning till men för den tilltalade kan det 

ifrågasättas om resning ens borde vara tillåten. Det kan diskuteras huruvida det är 

skäligt att den som har blivit frikänd genom en lagakraftvunnen dom ska riskera att på 

nytt bli lagförd för samma brott. Det finns i sådana fall en risk att den frikände kommer 

leva i en ständig känsla av otrygghet. Det kan svårligen påstås att resning motiveras av 

straffets individualpreventiva och avskräckande effekt. Den tilltalade ska förvisso 

straffas om denne begår nya brott, men om inget återfall sker torde det inte heller 

behövas ett straff för att han eller hon ska rätta sig efter lagen. Straffets avskräckande 

funktion förutsätter enbart att brott i allmänhet blir bestraffade. Enligt Ekelöf och 

Edelstam torde inte heller målsägandens trygghet behöva beaktas beträffande resning 

till men för tilltalad. Att åtalsfrågan inte tas upp till ny bedömning utgör enligt RB 58:9 

inget hinder mot att målsäganden beviljas resning beträffande det enskilda anspråket, 

dvs. skadeståndsfrågan.
51

 I en motion från 2011 framfördes emellertid åsikten att det 

svenska samhället länge nog har underprioriterat brottsoffrets intressen till förmån för 
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brottslingens. Det ansågs att från rättvisesynpunkt borde det vara av minst lika stor vikt 

att brottslingar som på felaktiga grunder har frikänts eller fått för lindriga straff kan få 

sina domar omprövade. Vidare uppmanades regeringen att återkomma med ett 

lagförslag som i större utsträckning tillåter resning till men för den tilltalade, och 

därmed tillvaratar brottsoffrets intressen på ett bättre sätt. I synnerhet den uppställda 

ettårsfristen kritiserades på grund av risken att ett brottsoffer på grund av rädsla inte 

åberopade viss bevisning förrän tidsfristen löpt ut.
52

  Åsikten som framförs i motionen 

är tämligen radikal och ligger inte i linje med motiven till bestämmelsen om resning till 

men för tilltalad. Motionen har inte heller lett till någon åtgärd. Det kan emellertid ändå 

ifrågasättas om målsäganden inte har någon form av beaktansvärt intresse av att målet 

tas upp på nytt, även i skuldfrågan. Om målsägandens intresse ses i ett vidare 

brottsofferperspektiv kan behovet av upprättelse anses uppfyllas genom en ny prövning 

av skuldfrågan. Brottsoffrets intresse kan således vara ett argument för undantag till en 

brottmålsdoms negativa rättskraft, exempelvis genom att resning tillåts. 

 I förarbetena anförde processkommissionen som motivering till institutet att det 

måste vara stötande för rättskänslan om en person, som genom laga kraftvunnen dom 

har dömts till böter, inte skulle kunna åtalas på nytt om det har framkommit ny 

bevisning som otvivelaktigt visar att det begångna brottet har varit mord.
53

 Ekelöf m.fl. 

framhåller att respekten för straffrättskipningen i sin helhet skulle minska om 

allmänheten fann det stötande att vissa brottslingar gick fria av formella skäl. 

Medborgarnas förtroende är av stor vikt för straffrättskipningens funktion att verka 

upprätthållande på folkmoralen. Således anser Ekelöf m.fl. att resning till men för den 

tilltalade ytterst motiveras av straffsanktionens allmänpreventiva funktion.
54

 

Det kan dock diskuteras huruvida allmänpreventionens begränsade effekter 

verkligen är ett argument för institutet resning till men för tilltalad. Om en tilltalad har 

frikänts efter en prövning i två instanser kan det ifrågasättas om det i realiteten påverkar 

folkets syn på att begå brott om resning sedermera kan beviljas till men för den 

frikände. Resning torde således inte kunna användas som ett medel för att uppnå ett mål 

som borde ha infriats i ett tidigare läge i processen.
55
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Ett annat förhållande som ansetts motivera resning är att rättstillämpningen som 

ligger till grund för den ursprungliga domen uppenbart strider mot lag.
56

 Detta är 

emellertid enbart resningsgrundande i tvistemål och i brottmål till förmån för tilltalad, 

enligt bestämmelserna RB 58:1 p. 4 och 58: 2 p. 5. Således kan en uppenbart lagstridig 

rättstillämpning aldrig leda till resning till nackdel för tilltalad. 

Kravet att gärningen som är föremål för resning ska avse ett grovt brott finns som 

tidigare nämnts inte gällande resning till förmån för tilltalad eller i tvistemål, utan 

enbart i brottmål till men för tilltalad.  Resning till förmån för tilltalad motiveras av 

straffrättskipningens moralbildande funktion. Det är således av vikt att hänsyn tas till 

respekten för människovärdet genom att ingen får förbli oskyldigt dömd eller för strängt 

bestraffad, även om det enbart gäller en obetydlig påföljd. I tvistemål kan en felaktig 

dom undergräva förtroendet för rättskipningen även om det enbart rör sig om en ringa 

förlust för den ena parten.
57

  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för den som anser att rättskipningens 

viktigaste uppgift är att åstadkomma ett materiellt riktigt avgörande uppstår inga 

svårigheter att motivera möjligheten till resning. Institutet innebär emellertid ett 

påtagligt undantag från orubblighetsprincipen och rättssatsen ne bis in idem. Resning i 

brottmål till men för tilltalad leder därför till en betydande inskränkning i individens 

trygghet. 

 

 

4.  Redogörelse för Pettersson- och Marinaärendet 

 

4.1.  Petterssonärendet 

 

Petterssonärendet är troligtvis det mest kända fallet av resning till men för tilltalad i 

Sverige. Mordet på statsminister Olof Palme 1986 förändrade Sverige på många sätt och 

i ett längre perspektiv har det även fått en stor betydelse för tillämpningen av reglerna 

om resning i brottmål till men för tilltalad.  

I den ordinarie brottmålsrättegången blev Petersson frikänd i Svea hovrätt i 

november 1989. Rätten ansåg bland annat att det inte gick att utesluta att Lisbeth Palme 
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pekat ut fel person som gärningsman.
58

 I Pettersonärendet avslog HD Riksåklagarens 

ansökan om resning i målet mot Pettersson rörande mordet på Palme. De nya bevis som 

frambringades var inte av sådan beskaffenhet att de kunde berättiga till resning då de 

varken ensamma eller tillsammans skulle ha lett till en fällande dom om de hade lagts 

fram vid den ordinarie processen i Svea hovrätt 1989. I resningsärendet behandlades 

framförallt bevisvärdering, närmare bestämt om de nya bevisen sannolikt skulle ha lett 

till en annan utgång om de hade lagts fram i den ordinära processen. På vägen dit 

prövades också andra rekvisit som gäller för resning i brottmål till men för den 

tilltalade. 

Petterssonärendet får således inte enbart betydelse som prejudikat för hur 

beviskravet ”sannolikt” ska tolkas utan ger även en helhetsbild av hur resningsinstitutet 

ska tillämpas. Diesen och Häckter menar att HD:s beslut i Petterssonärendet klargör 

orubblighetsprincipens primat.
59

 

 

 

4.2.  Marinaärendet 

 

Marinas sambo (sambon) åtalades för mord 2011. Gärningsbeskrivningen gick ut på att 

han i juli 2010 dödat Marina (M.J.) i hennes hem i Spekaröd genom kraftigt våld mot 

hennes huvud, sannolikt genom att skjuta henne i huvudet. Därefter har han gömt 

hennes kropp. Vid tidpunkten för den ordinarie brottmålsrättegången hade kroppen inte 

hittats. Sambon friades i båda instanser. Hovrätten fann att många, men inte alla, 

omständigheter som hade kommit fram i målet var väl förenliga med åklagarens 

påstående. Utredningen i hovrätten var dock inte sådan att det med säkerhet gick att 

utesluta möjligheten att M.J.:s försvinnande hade en annan förklaring än att sambon 

hade dödat henne, eller att det inte skedde på det sätt och vid den tidpunkt som 

åklagaren hade påstått. Åtalet ansågs således inte styrkt.
60

 

I april 2012 hittades kroppen gömd i ett svåråtkomligt skogsparti ungefär tio 

minuters bilväg ifrån M.J.:s bostad. Förundersökningen återupptogs och riksåklagaren 

ansökte om resning i målet. HD ansåg att åklagaren hade giltig ursäkt att inte åberopa 

tidigare kända vittnesuppgifter. Ettårsregeln innebar inte hinder mot att viss bevisning 
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åberopades trots att den var äldre än ett år. HD fastställde att det var sannolikt att 

sambon skulle ha dömts enligt åtalet om den nya bevisningen hade förebringats under 

rättegången. Således beviljade HD resning till men den tilltalade.
61

  

 

 

5.  Materiella förutsättningar för resning samt 

utveckling i praxis 

 

5.1.  Inledning 

 

I det följande kapitlet redogörs för de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 

resning ska beviljas enligt gällande rätt. Hur reglerna ska tolkas klargörs genom 

förarbeten, praxis och doktrin. Stort utrymme ges åt resningsgrunden nya 

omständigheter eller bevis. Eftersom redogörelsen av grunden är omfattande delas den 

in i olika delmoment. Pettersson- och Marinaärendet har varit av stor betydelse för 

analysen av resningsgrunden nya omständigheter eller bevis, vilket det redogörs för i de 

aktuella avsnitten.  

 

 

5.2.  Brottsligt förfarande av domare m.fl. 

 

Resning till följd av brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse av ledamot av rätten, 

anställd tjänsteman, ombud eller ställföreträdare som kan antas ha inverkat på målets 

utgång kan beviljas både i tvistemål och brottmål enligt RB 58:1 p.1, 58:2 p. 1 och 58:3 

p.1. Bestämmelserna gällande brottmål skiljer sig från tvistemål på så sätt att även 

åklagare och försvarare uppräknas som aktörer vars brottsliga förfarande eller 

tjänsteförseelse kan utgöra grund för resning. Grunden för resning till nackdel för 

tilltalad liknar den som gäller till förmån till tilltalad med undantaget att det brottsliga 

förfarandet eller tjänsteförseelsen ska ha medverkat till att den tilltalade har frikänts 

eller att brottet har hänförts under en väsentligt mildare straffbestämmelse än den som 

borde ha tillämpats, vilket framgår av 58:3 p. 1.  
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Bestämmelserna omfattar enligt ordalydelsen varje brottsligt förfarande eller 

tjänsteförseelse av de angivna personerna. Welamson och Munck anser emellertid att 

det finns anledning att ifrågasätta om inte lagen i viss utsträckning får tillämpas 

restriktivt. De uppmärksammar att brottsligt förfarande av enskild part inte utgör 

resningsgrund såvida det inte gäller falsk skriftlig bevisning eller falsk utsaga under 

sanningsförsäkran. En enskild parts processande mot bättre vetande eller medvetet 

ljugande kan inte ensamt föranleda resning. Utifrån gällande lagstiftning finns det enligt 

Welamson och Munck inget skäl att part skulle kunna få resning på grund av ett 

förfarande av representant för motparten som inte skulle ha kunnat leda till resning om 

motparten själv förfarit på samma sätt. De menar därför att det kan antas att förfarande 

av ombud eller ställföreträdare som är straffbelagt enligt 9 kap. i RB, exempelvis mened 

och förhalning av rättegång, inte kan möjliggöra resning. Det brottsliga förfarandet av 

representant för part som avses torde således endast vara sådant som utgör trolöshet mot 

huvudman eller annars riktar sig mot den representerade parten.
62

 

Att det brottsliga förfarandet eller tjänsteförseelsen ska kunna antas ha inverkat på 

målets utgång för att resning ska möjliggöras innebär alltså att det måste föreligga ett 

visst kausalförhållande. Det framgår inte av lagtexten vilka krav som ställs på detta. 

Welamson och Munck menar att en tänkbar ståndpunkt är att förfarandet ska ha haft en 

avgörande betydelse på så sätt att utgången skulle blivit en annan om det inte 

förekommit. En annan möjlighet är att det är tillräckligt att förfarandet faktiskt spelat en 

roll, oaktat om målets utgång på annan grund kunde ha blivit detsamma.
63

 Hassler och 

Cars menar att det senare alternativet är lämpligare med hänsyn till instansordningen.
64

 

Welamson och Munck anser emellertid att frågan om hur kausalsambandet ska vara 

utformat troligtvis sällan ställs på sin spets då "kan antagas" är ett tämligen svagt 

beviskrav.
65

  

 

  

5.3.  Falsk bevisning 

 

Enligt RB 58:1 p. 2 kan resning i tvistemål beviljas om skriftlig handling som åberopats 

till bevis har varit falsk eller om vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga såvida 
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handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på målets utgång.  Samma förutsättningar 

gäller enligt 58:2 p. 3 för resning till förmån för tilltalad. Vad gäller resning till nackdel 

för tilltalad hänvisar 58:3 p. 1 till 58:2 p.3. En skillnad föreligger emellertid på så sätt 

att den falska bevisningen eller den falska vittnesutsagan måste ha medverkat till att den 

tilltalade frikänts eller att brottet hänförts till en väsentligt mildare straffbestämmelse för 

att resning ska beviljas. Enligt förarbetena är en skriftlig handling falsk om den kan bli 

föremål för förfalskningsbrott eller om dess innehåll är medvetet oriktigt.
66

 Medvetet 

osanna uppgifter av vittne kan leda till resning även om vittnet inte hörts under ed. 

Påhittade partsuppgifter kan emellertid inte utgöra grund för resning om de har lämnats 

utan sanningsförsäkran.
67

 Resningsgrunden omfattar inte förfaranden där oriktiga 

uppgifter lämnats culpöst, även om handlandet är straffbart enligt BrB 15:3 som 

ovarsam utsaga.
68

  

För att förfarandet ska omfattas av resningsgrunden måste det styrkas att 

bevisningen har varit falsk. Det behöver emellertid endast göras antagligt att utgången 

påverkats av detta förhållande. Oriktiga utsagor som inte omfattas av den aktuella 

resningsgrunden kan ändå få betydelse för möjligheten att få resning, genom 

resningsgrunden som hänför sig till nya omständigheter och bevis.  Då måste det dock 

göras sannolikt att utgången hade förändrats om bevisningen hade kunnat beaktas i 

målet. Dessutom måste sökanden ha haft giltig ursäkt för att inte tidigare åberopa 

bevisningen, se vidare i delkapitel 5.4.  

Welamson och Munck anför att åberopande av ny bevisning som resningsgrund 

undantagsvis kan vara förmånligare för sökanden om denne inte kan styrka att utsagan 

varit medvetet oriktig.
69

  De ifrågasätter varför sökanden ska kunna få resning genom att 

enbart göra det antagligt att en medvetet oriktig utsaga har påverkat utgången av målet, 

medan det måste göras sannolikt om utsagan har varit straffbart vårdslös men inte 

medvetet oriktig. Det skulle kunna motiveras av att det bör göras särskilt lätt för part att 

få resning om denne har blivit offer för ett särskilt allvarligt brott. Det är emellertid 

svårförklarligt att den bevislättnad som den aktuella resningsgrunden erbjuder också 

gäller i fall där parten inte har utsatts för något brott.
70
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5.4.  Ny omständighet eller nytt bevis 

 

Åberopande av ny omständighet eller nytt bevis torde vara den praktiskt viktigaste 

grunden till resning. Resningsgrunden regleras i RB 58:1 p.3, 58:2 p. 4 och 58:3 p. 2. 

För att resning ska beviljas krävs att det nya materialet kan ges en viss betydelse. De 

olika bestämmelserna skiljer sig åt dels gällande på vilket sätt det nya materialet 

påverkar bedömandet och dels vilket värde det kan tillerkännas.
71

 

För tvistemål föreskrivs enligt 58:1 p. 3 att varje annan utgång än den tidigare 

meddelade är relevant vid resningsbedömningen. Vad gäller resning till förmån för 

tilltalad gäller enligt 58:2 p. 4 att resning kan beviljas om någon omständighet eller 

något bevis som inte tidigare har lagts fram åberopas och dess förebringande sannolikt 

skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet skulle ha bedömts i 

enlighet med en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats. Det är således ett 

frikännande eller att brottet kan hänföras under en mildare straffbestämmelse som är av 

betydelse. Bestämmelsen beträffande resning till nackdel för tilltalad är betydligt 

snävare. Av 58:3 p. 2 framgår att resning enbart beviljas om det är föreskrivet fängelse i 

mer än ett år för brott, och om domen varit fällande krävs att det kan bli fråga om 

tillämpning av en väsentligt strängare straffbestämmelse. 

I samtliga fall av resning gäller för att den aktuella resningsgrunden ska beaktas att 

det nya materialet sannolikt skulle ha påverkat utgången om det hade lagts fram 

tidigare. Resning till förmån för tilltalad är emellertid också möjlig om det "... med 

hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på 

nytt pröva fråga om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts.". 

I förarbetena framgår att resning i särskilt grova brottmål ska kunna beviljas i enstaka 

fall även då de nya omständigheterna eller bevisen inte är av den styrka att de sannolikt 

skulle ha lett till en annan utgång i skuldfrågan, men ändå kan väcka tvivel om domens 

riktighet i detta avseende.
72

 För resning i tvistemål och i brottmål till nackdel för 

tilltalad krävs även att sökanden gör sannolikt att denne inte har kunnat åberopa den nya 

bevisningen eller omständigheten vid den rätt som har meddelat domen eller att denne 

har haft giltig ursäkt att inte göra det. 

Genom att reglerna skiljer sig åt mellan de olika formerna av resning tydliggörs 

sanningsprincipens större genomslagskraft vid resning till förmån för tilltalad i 
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jämförelse med resning till nackdel för tilltalad, då det finns en större möjlighet att 

bevilja resning i det tidigare fallet. Den aktuella resningsgrunden kommer i efterföljande 

avsnitt redovisas mer i detalj. Fokus kommer emellertid enbart ligga på resning i 

brottmål. 

 

 

5.4.1.  Bevis och omständighet 

 

Den förevarande grunden för resning fordrar att det har framkommit åtminstone en ny 

omständighet eller ett nytt bevis. Enligt RB kan omständighet syfta till såväl 

bevisfaktum som rättsfaktum, ibland båda delarna.
73

 I doktrin råder enighet om att 

omständighet i det aktuella fallet avser rättsfaktum eller moment i rättsfaktum.
74

 Med 

rättsfakta menas faktiska omständigheter som har en rättsföljd knuten till sig. Det rör sig 

således om förhållanden vars existens det går att föra bevisning om. Rättsfakta kan 

ensamma eller i förening med andra rättsfakta leda till att en specifik rättsföljd 

inträder.
75

 En sådan omständighet skulle exempelvis kunna vara en senare tillkommen 

dom.  

Betydelsen av bevis i den förevarande resningsgrunden är emellertid inte fullt så 

klar. Det råder diskussioner huruvida bevis avser bevismedel, bevisfaktum eller 

bäggedera.
76

  Bevisfaktum är en omständighet som är av betydelse som bevis för 

huruvida ett rättsfaktum föreligger eller inte. Bevisfakta är av omedelbar betydelse för 

att styrka eller motbevisa bevistemat, men har endast en indirekt effekt för 

rättsföljden.
77

 Med bevismedel menas medel som gör det möjligt att dra slutsatser 

beträffande bevisfakta. Bevismedel regleras i 36-40 kap. RB.  Inom doktrin brukar de 

sägas vara bärare av de fakta som rätten tar del av. Bevismedel kan delas in i personella 

och reella, beroende på om föremålet rätten tar del av är en muntlig utsaga eller ett 

föremål. Exempelvis utgörs det personella bevismedlet vid vittnesbevisning av förhöret 

                                                 
73

 Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor, s. 53. 
74

 Se Ekelöf & Edelstam, A.a., s. 181, Cars, A.a., s. 152 ff. och Welamson & Munck, A.a., s. 197.   
75

 Cars, A.a., s. 152.  
76

 Exempel på diskussionen ges bl.a. i Cars, A.a., s.154 f., Ekelöf och Edelstam, A.a., s. 181 samt 

Welamson & Munck, A.a., s. 196 f.  
77

 Diesen m.fl., Bevis: Värderingar av erkännande, konfrontationer, DNA, och andra enstaka bevis, s. 25 

och s. 46. 



24 
 

med vittnet. Exempel på reella bevismedel kan vara skriftliga handlingar, brottsverktyg 

eller varuprov.
78

 

Om bevis i resningsgrunden har innebörden av bevismedel accepteras både 

bevisfakta och hjälpfakta som resningsgrund.
79

 Om med bevis i resningsgrunden istället 

avses ett bevisfaktum måste en sakomständighet av omedelbar relevans för att styrka 

eller motbevisa bevistemat åberopas. Åberopande av nya hjälpfakta är då inte tillräckligt 

för att få resning.
80

 Med hjälpfakta avses allt som är av värde vid bedömningen av 

bevisfakta. De kan enbart sänka eller höja värdet hos ett bevisfaktum och har således 

ingen självständig betydelse.
81

 Exampelvis kan ett vittnes iakttagelse ha högre 

bevisvärde om man vet att vittnet har en särskild god observationsförmåga.
82

 Diesen 

anför att hjälpfakta inte bör förväxlas med indicier. Han menar att indicier bör tolkas på 

samma sätt som indirekta bevis, alltså sådana omständigheter som inte direkt kan 

hänföras till bevistemat, till brottet och brottsplatsen, men som ändå är relevant vid 

bedömningen av dessa.
83

 Enligt Ekelöf utgör indirekt bevisning ett indirekt bevisfaktum 

som inte direkt har orsakats av bevistemat.
84

 

I praxis har HD, i mål där den tilltalade har ansökt om resning, accepterat bevisning 

rörande hjälpfakta, exempelvis beträffande tillförlitligheten av en utsaga som avgetts i 

den ordinära processen.
85

 Det finns även resningsärenden där HD har godtagit ny 

sakkunnigbevisning som skäl för resning.
86

 Då sådan bevisning inte utgörs av 

omedelbart relevanta omständigheter och inte självständigt kan bevisa brott torde den 

ses som tolkningsunderlag i form av hjälpfakta.
87

 Sammantaget torde bevis i den 

aktuella bestämmelsen kunna ges innebörden av bevismedel. Nya hjälpfakta borde 

således kunna accepteras som resningsgrund i båda fallen av resning i brottmål. Detta 

torde överensstämma med den vida definition av processmaterial som används i 

förarbetena, att varje förhållande av faktisk natur som är ägnat att påverka domarens 

uppfattning i bevisfrågan bör kunna åberopas som resningsgrund. Det anges vidare att 
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det nya materialet kan bestå av nya upplysningskällor av olika slag.
88

 Definitionerna ger 

således inget stöd för att användningen av resningsgrunden ska begränsas till att enbart 

gälla bevisfakta. 

I Petterssonärendet gjordes en prövning av återstående bevis efter att det 

konstaterats att viss bevisning hade diskvalificerats till följd av att ettårsfristen och 

kravet på giltig ursäkt inte uppfyllts.
89

 Diesen och Häckter menar att samtliga bevis som 

HD prövade i Petterssonärendet, alltså de som hade tillkommit inom ettårsfristen, var 

indirekta. HD:s argumentation indikerar att den inte diskvalificerar bevis av denna 

indirekta typ i resningsärenden till nackdel för tilltalad. Den hade i sådana fall kunnat 

konstatera att bevisningen inte var av karaktären att kraven ”sannolikt” kunde uppnås.
90

  

Även i Marinaärendet skedde en bedömning av vittnesobservationer som torde 

bedömas som indirekt bevisning. Det rörde sig om observationer av sambon på en 

rastplats i närheten av det skogsparti där kroppen hittades.  Vittnesobservationerna 

beskrivs mer detaljerat i avsnitt 5.4.3.  

 

 

5.4.2. Nyhetskravet 

 

Kravet på nyhet uttrycks i RB 58:3 som att sökanden ska åberopa omständighet eller 

bevis som inte tidigare har förebringats. I många fall råder det ingen tvekan om att 

åberopat processmaterial uppfyller nyhetskravet. Exempelvis gäller detta om ett okänt 

vittne träder fram eller en kropp hittas. Det kan emellertid uppstå betydande 

gränsdragningssvårigheter då vissa bevis kan ha förekommit i en tidigare 

förundersökning men inte upptagits i processen. Cars menar att syftet med nyhetskravet 

är att förhindra att en omprövning av bevisvärderingen sker i ett extraordinärt 

förfarande. Om åberopande av tidigare utredning var möjligt skulle det indikera att 

rättens bevisvärdering i det ursprungliga målet var felaktig. Således anser han att enbart 

skäl som har prövats av domstol tidigare prekluderas. Bevis som har förekommit 

tidigare i förundersökningar men inte har prövats av domstolen uppfyller således 

nyhetskravet om de åberopas i resningsförfarandet. Det har emellertid ingen betydelse 

om skälen tagits upp i underrätt eller i högre rätt. Nyhetskravet torde inte heller 
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uppfyllas om sökanden enbart bearbetar eller utvecklar vad som tidigare har 

framkommit i målet.
91

  

Att nyhetskravet vore uppfyllt för bevis som har förekommit i förundersökningar 

men inte tidigare har prövats av rätten skulle enligt Diesen och Häckters mening kunna 

underminera orubblighetsprincipen i en allt för hög utsträckning. Åklagaren skulle 

kunna spara på bevisning i den ordinära processen för att förbereda sig inför en 

eventuell resningsansökan. Även om åklagaren givetvis har ett intresse av att processen 

avgörs kan möjligheten att kunna åberopa bevis vid en senare resningsansökan 

föranleda att denne avstår från att överklaga domen och istället fortsätter 

brottsutredningen.
92

 För att minska möjligheten till taktiska beslut vid resning till men 

för tilltalad finns ett krav i 58:3 st. 2 att den part som åberopar nytt processmaterial som 

grund för resning ska göra sannolikt att denne inte kunnat åberopa det i den ordinära 

processen eller haft giltig ursäkt till att inte ha åberopat det tidigare. Sökanden ska inte 

ha kunnat åberopa materialet vid den domstol som meddelat den angripna domen eller 

genom att fullfölja talan.
93

 Om resningsskäl inte existerat under prövningen i den 

ordinarie processen eller om de var okända för sökanden kan denne åberopa dem, såvida 

det inte förelåg möjlighet eller skälig anledning att frambringa omständigheterna eller 

bevisningen tidigare.
94

 Begreppet giltig ursäkt kommer att redogöras för i avsnitt 5.4.3.   

Enligt 54:10 p. 2 utgör grund för resning även grund för prövningstillstånd. Detta 

leder till en problematik avseende hur nyhetsvärdet tillämpas om ett bevis har åberopats 

till stöd för en ansökan om prövningstillstånd som har avslagits. Tidigare menade 

Welamson att nyhetskravet inte är uppfyllt om sökanden tidigare har åberopat 

omständigheten eller beviset genom fullföljd.
95

 Även Diesen och Häckter har anfört att 

det ter sig märkligt att nyhetskravet skulle vara uppfyllt trots att processmaterialet redan 

åberopats i en dispensansökan. Eftersom skälen för resning är desamma som grunderna 

för prövningstillstånd borde rättens dispensprövning även innefatta en prövning av 

frågan om de åberopade skälen kan utgöra resningsgrunder. Eftersom materialet således 

kommer under domstolens prövning torde inte nyhetskravet vara uppfyllt. Slutsatsen är 

förenlig med ursäktsrekvisitet i 58:3 st. 2 som innebär att resning nekas om sökanden 

inte gör sannolikt att denne haft giltig ursäkt att inte åberopa beviset eller 
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omständigheten vid den rätt som meddelat domen eller genom fullföljd från denna.
96

 

Cars var av en annan åsikt och ansåg att bevis eller omständighet åberopad i en 

återkallad fullföljdsinlaga måste anses vara nya i resningshänseende.
97

 Av NJA 1998 s. 

148 framgår att det numera är klarlagt att bevis eller omständighet som åberopas i 

samband med överklagande som sedermera avslås ska anses vara nytt när resning senare 

söks, något som både Diesen
98

, Welamson och Munck
99

 ansluter sig till. HD anförde att 

en dispensprövning är mer summarisk till sin karaktär än den prövning som sker i 

samband med huvudförhandling, vilket talar för bedömningen. Rättsfallet berörde 

förvisso resning till förmån för tilltalad, men tolkningen torde vara tillämplig även när 

det gäller resning till men för tilltalad.  

I Petterssonärendet uttalade HD att enligt 58:3 st. 2 förlorar en part i princip 

möjligheten att åberopa en omständighet eller ett bevis i ett resningsärende om det hade 

kunnat åberopas vid överklagandet av domen, även om processmaterialet inte skulle ha 

räckt till för en ändring av domen.  

I Marinaärendet klargör HD att syftet med nyhetskravet är att förhindra en 

omprövning av bevisvärderingen på extraordinär väg. Det hindrar dock inte att den 

bevisning som förelåg vid rättegången prövas på nytt i ljuset av den nya bevisningen. 

De vittnesförhör som åberopades i målet återfanns i förundersökningsprotokoll som 

upprättades inför rättegången, men åberopades aldrig.  

 

 

5.4.3. Ursäktsrekvisitet 

 

Som tidigare anförts föreligger det enligt RB 58:3 st.2 inget undantagslöst krav på att 

omständigheten eller beviset blivit känd först efter att domen har vunnit laga kraft. Om 

sökanden har haft giltig ursäkt för att inte åberopa resningsskälet tidigare sker ingen 

preklusion. Det finns ingen motsvarighet till ursäktsrekvisitet vid resning till förmån för 

tilltalad, då det vore olämpligt om en tilltalad klandrades för att ha underlåtit att fullfölja 

talan genom ordinära rättsmedel.
100

 Ett annat skäl är att sanningsprincipen har ansetts 

väga tyngre än orubblighetsprincipen vid resning av brottmålsdom till förmån för 
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tilltalad, medan det motsatta gäller vid resning till men för tilltalad.
101

 Både Cars, 

Welamson och Munck anser att det finns visst fog för att ursäktsrekvisitet bör tillämpas 

strängt vid resning till nackdel för tilltalad, eventuellt strängare än vid dispositiva 

tvistemål.
102

 Förhållandet att uppenbart lagstridig rättstillämpning är en grund för 

resning i tvistemål men inte i brottmål till nackdel för tilltalad indikerar att 

orubblighetsprincipen till förmån för frikänd har större betydelse än vad den har 

gentemot vinnande part i tvistemål. Welamson och Munck konstaterar emellertid att det 

inte finns några preklusionsregler i det ordinära rättsmedelsförfarandet ens till förmån 

för tilltalad.
103

 Detta antyder att ursäktsrekvisitet kan tillämpas tämligen liberalt vid 

resning till nackdel för tilltalad.      

Det finns inte några preciserade riktlinjer för vad som ska anses vara en giltig ursäkt 

i lagens mening. Cars redovisar emellertid ett antal typfall där giltig ursäkt föreligger, 

exempelvis att resningsskäl inte förelegat under den ordinära processen eller om nya 

bevisfakta, som styrker ett rättsfaktum som tidigare hade kunnat åberopas, tillkommer. 

Han anför vidare att ursäktsrekvisitet inte förutsätter ett otillbörligt syfte, till skillnad 

från många andra preklusionsregler.
104

 I förarbetena framgår att det i tvistemål kan 

finnas situationer där det inte skäligen kan krävas att parten omedelbart inser betydelsen 

av ett nytt bevis. Framförskaffandet av beviset kan också vara förenat med svårigheter. I 

dessa fall kan parten anses ha giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa materialet i 

den ordinära processen. Förarbetena indikerar vidare att de skäl som gäller för giltig 

ursäkt i tvistemål även är tillämpbara i fråga om resning till men för den tilltalade.
105

 

Uttrycket giltig ursäkt förekommer även i andra regler i RB, exempelvis 32:8, 

42:15, 50:25 st. 2 och 55:13. Begreppet tolkas emellertid olika i bestämmelserna, vilket 

framgår i NJA 1989 s. 843 där HD anför att tolkningen skiftar beroende på i vilket 

sakligt sammanhang begreppet blir relevant. Enligt Cars står det emellertid klart att 

begreppet ska tolkas vidare än laga förfall i 32:8. Även om laga förfall, alltså avbrott i 

allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet som ej kunnat förutses, avser 

fysiska omöjligheter anser Cars att även vissa former av psykisk omöjlighet torde kunna 

beaktas såsom giltig ursäkt.
106

 I Petterssonärendet uttalar HD att en strikt tillämpning av 

ursäktsrekvisitet bör ske i ett fall som det i ärendet aktuella. Det är oklart huruvida HD 
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syftar till ett generellt restriktivt förhållningssätt eller om det är särskilda 

omständigheter i Petterssonärendet som motiverar en återhållsam tolkning. 

Även Diesen och Häckter konstaterar att det inte går att ge något bestämt svar på 

vad som är en giltig ursäkt enligt 58:3 st. 2. Svaret torde oftast fås genom en 

helhetsbedömning av de individuella omständigheterna. Det är således svårt att avgöra 

vilken betydelse ett enskilt prejudikat får för tolkningen av begreppet, i synnerhet ett så 

särpräglat sådant som i Pettersonärendet. Ärendet aktualiserade emellertid 

frågeställningar av principiellt intresse för tolkningen av ursäktsrekvisitet.
107

  

Efter att hovrätten frikänt Pettersson 1989 lämnade vittnet A uppgifter till polisen 

innan hovrättens dom hade vunnit laga kraft. Domen överklagades dock inte. 

Resningsansökan grundar sig delvis på dessa uppgifter. Riksåklagaren menade att det 

inte fanns möjlighet att kontrollera A:s tillförlitlighet inom ramen för 

överklagandefristen, och att detta skulle bedömas vara en giltig ursäkt till att åklagaren 

inte fullföljde talan grundad på A:s vittnesmål.
108

 

Som tidigare nämnts framgår av förarbetena att giltig ursäkt för parts underlåtenhet 

att överklaga inom rätt tid kan vara att framskaffandet av bevis har varit förenat med 

särskilda svårigheter.
109

 Det kan emellertid inte konstateras att sådana svårigheter 

innebär en giltig ursäkt även vid resning i brottmål till men för tilltalad, med beaktande 

av de olika skyddsintressen som ligger bakom bestämmelserna, även om förarbetena 

lämnar utrymme för en sådan tolkning. Diesen och Häckter anför att om svårighet att 

framskaffa bevis hade varit giltig ursäkt även vid resning till men för tilltalad skulle det 

utgöra ett visst stöd för att acceptera tidsbrist som giltig ursäkt. I Petterssonärendet hade 

vittnet A till en början lämnat vissa av sina uppgifter anonymt och sedermera 

identifierats som en person med brottsligt förflutet. Det fanns skilda uppfattningar om 

hans trovärdighet bland de poliser som tidigare varit i kontakt med honom. Följaktligen 

torde det kunna hävdas att det förelåg särskilda svårigheter, i form av tidsbrist, att 

framskaffa bevis.
110

 Det är som tidigare nämnts emellertid oklart om särskilda 

svårigheter med framskaffande av bevis ens utgör giltig ursäkt vid resning i brottmål till 

men för tilltalad. Således går det inte att dra några säkra slutsatser huruvida HD hade 

bedömt riksåklagarens skäl som en giltig ursäkt för att inte frambringa bevisningen 

inom ramen för de ordinära rättsmedlen.  
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Av intresse är även att Pettersons relation till den så kallade bombmannen Lars 

Tingström kunde utgöra en tänkt motivbild. Bevisningen var känd vid tiden för den 

ordinära processen men åberopades inte då. Riksåklagaren menade att det inte var 

möjligt att sätta in bevisningen i ett meningsfullt sammanhang vid tiden för den ordinära 

processen, vilket skulle föranleda att det förelåg giltig ursäkt att inte då åberopa 

processmaterialet.
111

 Diesen och Häckter diskuterar frågan i ljuset av det tidigare 

nämnda förarbetsuttalandet, att det i tvistemål förekommer fall där det inte skäligen kan 

krävas att parten omedelbart inser bevisets betydelse. De menar att det av 

rimlighetsöverväganden torde framgå att det även i brottmål finns ett visst begränsat 

utrymme för part att korrigera en felbedömning gällande bevisvärdet.
112

 Enligt Cars 

borde förarbetsuttalandet tolkas som att giltig ursäkt föreligger för sökandens 

underlåtenhet att åberopa skäl som denne haft möjlighet att åberopa i den ordinära 

processen om parten inte insåg skälens betydelse och att detta inte berodde på dennes 

egen vårdslöshet eller försummelse. Rekvisitet ska uppfattas som subjektivt och vad 

sökanden borde insett vara relevant bör ställas i relation till dennes juridiska kunskaper 

och erfarenhet.
113

 Det torde således ställas ett ganska strängt krav på att åklagaren ska 

åberopa relevant bevisning. Diesen och Häckter ifrågasätter huruvida Riksåklagaren 

någonsin skulle kunna ha giltig ursäkt i Petterssonärendet. Palmemålet utgör förvisso en 

av de mest omfattande brottsutredningarna i svensk kriminalhistoria och svårigheten att 

göra en samlad bedömning av hela materialet kan ge stöd för att giltig ursäkt förelåg. 

Storleken på målet innebar dock också att maximala utredningsresurser har använts 

vilket talar emot att giltig ursäkt kan föreligga.
114

  

Avslutningsvis anser Diesen och Häckter att det inte kan uteslutas att åklagarens 

svårigheter att frambringa bevisningen i tid och problem med att sätta in beviset i ett 

meningsfullt sammanhang möjligen skulle kunna godtas som giltig ursäkt i ett annat 

resningsärende. De antyder också att HD kan kritiseras för sin restriktiva tolkning av 

rekvisitet giltig ursäkt i Petterssonärendet.
115

   

I Marinaärendet förelåg inte giltig ursäkt beträffande förhör med 33 namngivna 

personer som kunde ha gjorts inför den ordinarie rättegången. HD fastslog att 

bevisningen för att M.J. dödats förvisso hade stärkts väsentligt sedan kroppen påträffats 
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varför utredningen hade kunnat koncentreras kring frågan om vem som dödat henne. 

Det kunde därför anses befogat att förstärka utredningen avseende frågan om möjliga 

gärningsmän efter fyndet. Sammantaget fann emellertid HD att det inte förelåg 

tillräckligt starka skäl för att det skulle ha funnits en giltig ursäkt att inte åberopa 

bevisningen tidigare. Likaså förelåg inte giltig ursäkt för att den utförda analysen av 

M.J.:s användning av dator och mobiltelefon inte hade åberopats tidigare. HD 

motiverade bedömningen med att Riksåklagaren inte heller hade lämnat någon 

förklaring till att upphittandet av M.J.:s kropp skulle ha motiverat att denna analys 

gjordes först därefter. 

HD bedömde emellertid att det förelåg giltig ursäkt för åklagaren att inte tidigare 

åberopa uppgifterna i vittnesförhören med L.J., Ma.J ., S.W. och J.S. Uppgifterna hade 

lämnats under förundersökningen och var således kända för åklagaren före rättegången 

men åberopades inte i denna. Riksåklagaren menade att det som hade kommit fram efter 

det att M.J.:s kropp hittats medförde att den tidigare bevisningen hamnade i ett nytt ljus 

och att det därför fanns giltig ursäkt att inte åberopa vittnesförhören redan vid 

rättegången. 

HD bedömde att L.J.:s och Ma.J.:s uppgifter, som i huvudsak utgjordes av 

observationer av en man i en jeep på en rastplats i närheten av den plats där kroppen 

sedermera hittades, hade ett sådant samband med fyndet av kroppen att det fick anses 

ursäktligt att de åberopats först nu.  

Uppgifterna som S.W. och J.S. lämnat bestod huvudsakligen i observationer av 

M.J:s sambos jeep på en pendlarparkering. HD fastslog att frågan visserligen hade 

betydelse vid rättegången, men sedan kroppen påträffats var det närmast klarlagt att 

någon annan än M.J. själv ställt bilen på parkeringen. Vidare konstaterades även att 

bevisningen hade stärkts gällande dödstidpunkten, vilket föranledde att uppgifterna 

hade fått större betydelse. HD bedömde därför att åklagaren hade giltig ursäkt att 

åberopa S.W:s och J.S:s uppgifter först i resningsansökan. 

Jag anser att bedömningen huruvida det förelåg giltig ursäkt att inte åberopa de 

uppgifter som S.W. och J.S. lämnat redan i den ursprungliga processen kan ifrågasättas. 

Frågan om när jeepen iakttogs borde ha varit intressant redan i den tidigare rättegången 

och förklaringen att de nya uppgifterna sätter de gamla i ett nytt ljus torde inte medföra 

någon annan bedömning. Det kan i vilket fall konstateras att HD:s uttalande i 

Petterssonärendet, att en strikt tillämpning av ursäktsrekvisitet bör ske i ett fall som det 

förevarande, inte innebär ett generellt restriktivt förhållningssätt. Att nya uppgifter sätter 
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gammal bevisning i ett nytt ljus kan ses i belysning av förarbetsuttalandet att giltig 

ursäkt kan föreligga i situationer där det inte skäligen kan krävas att parten omedelbart 

inser betydelsen av föreliggande bevisning. Man kan således tolka HD:s bedömning i 

Marinaärendet som att det inte skäligen kunde krävas att åklagaren insåg bevisets värde 

innan kroppen hittades. Den upphittade kroppen innebar dock att åklagaren insåg det 

tidigare bevisets värde, varför det förelåg giltig ursäkt att åberopa bevisningen först i 

resningsansökan.  Således torde förarbetsuttalandena avseende resning i tvistemål kunna 

tillämpas även i brottmål som det förevarande, trots att det borde ställas höga krav på att 

åklagaren inser betydelsen av bevis i den ordinarie processen då denne besitter hög 

juridisk kompetens. Detta innebär att skillnaden mellan giltig ursäkt i tvistemål och 

brottmål inte längre är lika betydande eller kanske rentav obefintlig. 

 

 

5.4.4. Bevisvärderingen av det nya processmaterialet 

 

För att resning ska beviljas krävs enligt den nu aktuella resningsgrunden att den nya 

omständigheten eller det nya beviset sannolikt skulle ha lett till en ändring av utgången. 

Det är således inte tillräckligt att sannolika skäl för den tilltalades skuld föreligger i ett 

resningsmål till men för tilltalad. Bevisstyrkan är i sådana fall inte tillräcklig för en 

fällande dom varför det följaktligen inte är sannolikt att domstolen skulle ha ändrat sin 

ursprungliga dom. Sannolikhetskravet hänför sig alltså enligt Welamson och Munck 

inte till ett visst rättsfaktum utan till en viss bedömning. Det som prövas är om utgången 

sannolikt hade förändrats om omständigheten eller beviset hade förebragts i den 

ordinära processen. Oriktig bevisvärdering är därför i sig inte en resningsgrund. Det nya 

processmaterialet måste ha ett bevisvärde. Värdet måste sättas i relation till det 

ursprungliga sammanlagda bevisvärdet.
116

 I förarbetena framgår principen att ju mera 

övertygande den tidigare framlagda bevisningen till stöd för domen är, desto större krav 

ställs på det nya processmaterialet för att det ska bli aktuellt med resning.
117

 Hur högt 

bevisvärde det nya materialet måste ha för att beviskravet "sannolikt" ska uppfyllas 

måste således bedömas från fall till fall utifrån individuella omständigheter. 
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Diesen och Häckter konstaterar efter en statistisk analys av praxis
118

  att "sannolikt" 

i resningsärenden är ett högt krav som inte är jämförbart med de inomprocessuella krav 

som har samma beteckning. Enligt dem indikerar den statistiska analysen vidare att den 

omprövande instansen ofta är villig att acceptera den resningsprövande instansens 

prognos, och mekaniskt uppfattar resningsbeslutet som en signal att domen bör 

ändras.
119

 

I Pettersonärendet uttalade HD att även om ordet sannolikt i och för sig har samma 

betydelse i bestämmelserna om resning till förmån för en tilltalad och i bestämmelserna 

om resning till men för tilltalad, torde det emellertid rent faktiskt förhålla sig så att det 

krävs ett mera avgörande nytt material för en ny rättegång mot den som har frikänts än 

för att ge möjlighet att i efterhand fria någon från en fällande dom. Diesen och Häckter 

antyder att HD har låtit orubblighetsprincipen fått genomslag genom sin tolkning av 

beviskravet. De finner det olyckligt att HD tycks mena att ett högre beviskrav föreligger 

gällande resning till men för tilltalad genom att kräva "ett mera avgörande nytt 

material". Om samma beviskrav ges olika innebörd beroende av vilket sammanhang det 

framträder i skapas en begreppsförvirring och osäkerhet i rättstillämpningen.
120

 

Vid en resningsprövning är det inte relevant hur resningsinstansen själv vill avgöra 

målet. Det som istället prövas är hur den domstol som tidigare avgjort målet skulle ha 

dömt om den hade haft tillgång till de nya bevisen eller omständigheterna. Welamson 

och Munck anför att den hypotetiska bedömningen kan antas sammanfalla med 

resningsinstansens egen bedömning av det samlade bevisvärdet. Således torde 

prövningen av det nya processmaterialets betydelse kunna involvera en omprövning av 

värdet av den tidigare framlagda bevisningen.
121

 Diesen och Häckter menar att 

resningsinstansens bedömning i praktiken inte helt kan ta sikte på hur den domstol som 

tidigare dömt i målet skulle ha värderat processmaterialet. De anser att utgångspunkten 

snarare skulle vara den bevisvärdering som man anser att varje domstol skulle ha utfört. 

När HD i Petterssonärendet klargjorde att den utgått från den bevisvärdering hovrätten 

gjort ska det, enligt Diesen och Häckters uppfattning, ses som ett erkännande av att 

hovrätten utfört värderingen på ett korrekt sätt.
122
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Det finns fall där prövningen inte innebär några svårigheter, exempelvis när ett 

skriftligt avtal som förelegat redan vid tiden för den första processen hittas. 

Resningsinstansen behöver då bara addera det nya beviset till den tidigare framlagda 

bevisningen. Det kan emellertid uppstå mer komplicerade situationer. Exempelvis kan 

ett vittne, som tidigare har hörts, ändra sin utsaga på ett flertal väsentliga punkter.
123

 Vid 

bevisvärderingen måste det beaktas att samma person har lämnat olika uppgifter vid 

olika tidpunkter.
124

 Dessutom måste den tid som passerat mellan de både utsagorna 

påverka bedömningen.
125

 Även om det föreligger tidsfrister för resning i tvistemål och i 

brottmål till men för tilltalad kan det ändå tänkas att en lång tid kan passera innan 

vittnet hörs igen. Detta påverkar givetvis minnet och därmed också trovärdigheten av 

vittnets berättelse. Rätten behöver också fästa avseende vid trovärdigheten av den 

förklaring till varför ståndpunkten har ändrats som vittnet har lämnat.
126

  

Sammantaget tycks bedömningen i praktiken ta sikte på sannolikheten för att den 

nya jämte den gamla bevisningen skulle leda till en annan bedömning om resning 

beviljas snarare än om den ursprungliga domen hade ändrats om det nya 

processmaterialet hade varit tillgängligt då. Det är dock den nya bevisningens betydelse 

som prövas, inte enbart den utgång av målet som kan väntas efter resning. Om resning 

beviljas sker en ordinär prövning enligt vanliga regler och beviskrav. Om en lång 

tidsrymd har passerat sedan den ursprungliga domen kan den tidigare bevisningen ha 

fått ett reducerat bevisvärde som i princip innebär att det på förhand är givet att målet 

kommer få en annan utgång. Welamson och Munck menar att detta snarare är ett 

argument mot resning än för.
127

 

I Pettersonärendet klargjordes att den nya bevisningens och de nya 

omständigheternas värde alltid måste prövas i relation till de gamla. De nya 

vittnesuppgifter som åberopades var inte av sådan styrka att det var sannolikt att de hade 

lett till en annan utgång i den ordinära processen, oaktat om de bedömdes var för sig 

eller tillsammans. HD uttalade att det inte hade tillkommit något bärkraftigt bevis 

gällande själva skotten mot Olof Palme och att vittnesuppgifterna avseende den 

misstänktes närvaro i närheten av brottsplatsen strax efter tidpunkten för mordet 

bedömdes vara alltför osäkra. Även den delen av bevisningen som hänförde sig till 
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händelseförloppet före mordet eller frågorna om vapen och motiv bedömdes inte vara av 

tillräcklig betydelse för att hovrätten skulle ha dömt annorlunda i den ordinära 

processen.   

HD beaktade även att det av resningsansökan inte framgick att någon utredning av 

andra brottsspår hade vidtagits.  Det uttalades att det var väl känt att det vid sidan av det 

händelseförlopp som Riksåklagaren hade påstått i resningsansökan fanns andra spår 

som inte hade behandlats i resningsansökan, och att det i ärendet således inte var möjligt 

att ställa det påstådda händelseförloppet mot andra alternativ som hade aktualiserats i 

fallet. 

Diesen och Häckter menar att det av HD:s avgörande framgår att en allmän grund 

för bevisprövningen är att nya bevis måste beaktas i ljuset av den ursprungliga 

bevisbilden. De menar att det som ska prövas i ett resningsärende inte enbart är om den 

nya bevisningen kan ändra domslutet utan också om den kan rucka den bevisning som 

lades till grund för domen med beaktande av eventuella nya omständigheter eller nya 

bevis som talar mot den sökande, vilka anförts av motparten eller utgör notorisk 

kunskap.
128

 Resningsprövningen innebär således en omfattande bevisprövning baserad 

på all information som är tillgänglig vid tidpunkten för resningsbeslutet. Detta 

illustrerades av HD i Petterssonärendet genom att rätten ex officio tog upp möjligheten 

att det kunde finnas en annan gärningsman, genom att nämna att det var väl känt att det 

fanns eller hade funnits andra brottsspår som inte hade behandlats i resningsansökan.   

Även NJA 2001 s. 687 är av intresse avseende bevisvärderingen vid resning till men 

för tilltalad. I ärendet hade riksåklagaren ansökt om resning till men för en tilltalad som 

blivit dömd till livstids fängelse. Den tilltalade hade dömts för ett mord, nio försök till 

mord, sju fall av grovt rån, ett rån och ett fall av olaga vapeninnehav. Åtalet hade även 

innefattat två rån och två försök till mord som ogillades i domen. Efter ungefär fem år 

efter domen erkände den tilltalade de brott som denne hade friats ifrån. Den tilltalade 

motsatte sig dock resning till men för tilltalad. Frågan HD hade att bedöma var huruvida 

sannolikhetskravet var uppfyllt. HD anförde att om erkännandet hade förelegat vid den 

ursprungliga processen hade den tilltalade troligtvis dömts för de åtalade brotten. Det 

konstaterades dock att det krävdes mer än detta konstaterande för att resning till men för 

den tilltalade skulle beviljas. HD uttalade att ett erkännande från den tilltalade inte 

ensamt kunde läggas till grund för en fällande dom. Det krävdes att erkännandet också 

                                                 
128

 Diesen & Häckter, JT 1998/99, s. 44 f. 



36 
 

kunde styrkas av andra omständigheter. HD menade att det var mot bakgrund av 

hovrättens prövning av skuldfrågan som betydelsen av erkännandet skulle värderas. Vid 

den bedömningen konstaterade HD att erkännandet inte endast kunde adderas till den 

tidigare bevisningen, även den tilltalades trovärdighet behövde beaktas, samt det 

faktumet att denne lämnat olika uppgifter vid skilda tillfällen och att det förflutit 

ungefär tio år sedan brotten begicks. HD uttalade vidare att den tilltalades låga 

trovärdighet kombinerat med det faktumet att denne avtjänade ett livstidsstraff 

motiverade att särskild försiktighet skulle vidtas vid bedömningen av erkännandet. 

Resningsansökan avslogs med motiveringen att erkännandet inte kunde tillmätas sådan 

betydelse att resning till men för den tilltalade skulle beviljas. Även här framhöll alltså 

HD att det inte enbart var den nya bevisningen i målet som skulle prövas. Av HD:s 

argumentation i Pettersonärendet och i NJA 2001 s. 687 kan således slutsatsen dras att 

all information som är tillgänglig vid ett resningsbeslut torde vara relevant.  

I Marinaärendet handlade resningsprövningen huvudsakligen om hur bevisläget 

hade förändrats sedan M.J.:s kropp hittades. Den nya bevisningen som hänförde sig till 

hittandet av kroppen bestod av en rättsmedicinsk undersökning av M.J.:s kropp samt av 

undersökningar av fyndplatsen och av hennes bil. Även de vittnesuppgifter som 

diskuterades under avsnitt 5.4.3 utgjorde en del av den nya bevisningen rätten hade att 

pröva. HD inledde sin bedömning med att konstatera att även om någon fristående 

omvärdering av hovrättens bevisvärdering inte fick ske hindrade det inte att vissa 

omständigheter och bevis gavs en annan betydelse i ljuset av den nya utredningen, och 

att de i den meningen värderades annorlunda. Det uttalades vidare att ny utredning 

kunde påverka bedömningen av ett redan prövat bevis och att styrkan av den bevisning 

som har förelegat därvid var av intresse. HD fastslog även att ett avgörande huruvida 

den nya bevisningen var av sådan vikt att förutsättningar för resning förelåg måste 

bedömas med hänsyn tagen till den gamla bevisningens värde i enlighet med vad som 

redovisats i domen, eller till resningsdomstolens självständiga bedömning om sådan 

redovisning saknats eller inte gav tillräcklig ledning. HD tillämpade samma metod i 

NJA 2011 s. 254 samt i NJA 2010 s. 295.  

HD konstaterade att det genom den utredning som gjordes i anslutning till 

påträffandet av M.J.:s kropp var klarlagt att hon dog i sin säng och att någon 

undanskaffade kroppen i det emballage som den hittades i. Det fastslogs att det, till 

skillnad från när hovrätten gjorde sin bedömning, inte längre fanns någon anledning att 

utgå från någon annan utgångspunkt än att M.J. dog i  sin säng och att kroppen 
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undanskaffades. HD konstaterade vidare att det inte heller förelåg några hinder mot att 

dra andra slutsatser än hovrätten beträffande data- och telefontrafikens betydelse som 

bevis angående frågan om M.J. avled det aktuella datumet och om hennes sambo 

använde hennes mobiltelefon och bankkort. 

Diesen tolkar HD:s resonemang som att fyndet innebar att effekten i 

gärningspåståendet var fastställd. Det behövdes alltså ingen ytterligare bevisning som 

visade att kvinnan var död. Han anför vidare att konstaterandet av en skottskada ökade 

precisionen gällande handlingsrekvisitet. Den nya bevisningen påverkade emellertid 

inte frågan om gärningsmannaskapet i någon större utsträckning, då det inte förelåg 

några direkta bevis till följd av upphittandet av kroppen som pekade i riktning mot den 

misstänkte. I hovrätten var det oklart vilken effekten av den påstådda gärningen var, 

vilket ledde till att bevisningen inte kunde fokuseras till frågan om den tilltalades 

gärningsmannaskap på samma sätt som i HD.
129

 Följaktligen hamnade tidigare 

vittnesmål och teknisk bevisning i ett nytt ljus vilket förstärkte bevisningen mot den 

tilltalade. Diesen menar vidare att det fanns en hel del indicier som pekade i riktning 

mot den tilltalade i form av vittnesuppgifter, analys av mobiltrafik och motbevisade 

uppgifter från den tilltalade som fick ett ökat bevisvärde till följd av den upphittade 

kroppen.
130

  

HD fastslog även att den tilltalades förklaringsbörda var av vikt.
131

 

Förklaringsbördan innebär enligt Europadomstolen att den tilltalades tystnad eller brist 

på förklaring beaktas vid värderingen av åklagarens bevisning i situationer då den 

tilltalade kan förväntas komma med en förklaring.
132

 HD anförde att huruvida sambon 

skulle ha dömts om den nya bevisningen hade funnits tillgänglig berodde i hög grad på 

om han hade kunnat lämna en rimlig förklaring till M.J:s försvinnande. Det 

konstaterades vidare att någon sådan förklaring inte hade lämnats och att han dessutom 

hade lämnat oriktiga uppgifter om sina egna förehavanden. I det förevarande fallet 

stärktes alltså bevisningen mot den tilltalade med stöd av den honom åvilande 

förklaringsbördan.  

Genom denna helhetsbedömning av gamla och nya bevis nådde majoriteten 

slutsatsen att det visserligen inte var klarlagt men sannolikt att domen hade blivit 

fällande i hovrätten om den nya bevisningen hade förelegat vid tiden för den ordinarie 
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rättegången. Det är värt att notera att HD alltså menade att bevisningen låg i närheten av 

beviskravet för att resning skulle beviljas. Den undvek på så sätt att förutse utgången 

när målet återupptogs. 

Minoriteten i HD ansåg att det fortfarande förelåg alternativa hypoteser som inte 

kunde avfärdas samt att det saknades teknisk bevisning som band den tilltalade till den 

upphittade kroppen i skogen. De osäkerhetsfaktorer som hovrätten markerade hade 

alltså inte försvunnit genom att kroppen hittats. Diesen anför att det är problematiskt att 

HD vid resningsprövningar måste försöka bilda sig en egen uppfattning om hur nära 

beviskravet den sammantagna bevisningen befann sig i en ursprunglig process. Han 

menar att det troligen är denna problematik som medfört att det blev skilda meningar i 

HD i Marinaärendet. Majoriteten gjorde en noggrann bevisvärdering som redovisas 

utförligt i domskälen. Den framstår som tämligen självständig i sin bedömning av 

bevisläget, vilket ledde den till sin slutsats att bevisningen räckte för att resning skulle 

beviljas. Minoriteten utgick i större utsträckning ifrån hovrättens domskäl. Enligt 

Diesen är minoritetens votum mer i enlighet med innebörden av bestämmelsen, då den 

på ett tydligare sätt än majoriteten utgick ifrån domskälen i den ursprungliga 

processen.
133

  

Diesen diskuterar vidare huruvida HD borde överta bevisresonemang som är 

tveksamma. Han menar att majoritetens bedömning framstår som ett rimligt 

förhållningssätt. I ljuset av upphittandet av kroppen och övriga nya fakta håller inte 

hovrättens slutsatser längre. Diesen ifrågasätter varför HD ska utgå från hovrättens 

bevisvärdering när nya bevis ändå är så pass starka att de kan leda till en annan 

utgång.
134

 Diesens kritik mot förbudet mot en omprövning av den tidigare instansens 

bevisvärdering utvecklas nedan i kapitel sju.  

HD:s majoritet angav förvisso att någon fristående omvärdering av bevisningen inte 

fick ske, men uttalade också att ny utredning kunde påverka bedömningen av ett redan 

prövat bevis. Diesen menar att HD därmed medgav att regeln om förbud mot 

omvärdering inte är helt fri från undantag. Han menar att HD genom uttalandet bäddade 

för en ny sorts självständig prövning av resningsansökningar frikopplad från den 

ursprungliga instansens bevisprövning.
135

 Jag finner det inte lika tydligt att HD i 

Marinaärendet gjorde en fristående omvärdering av den ursprungliga bevisningen. HD 
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menade att vissa omständigheter och bevis gavs en annan betydelse i ljuset av den nya 

bevisningen, vilket ledde till att de värderades annorlunda. Jag anser därmed att HD inte 

gjorde en helt ny självständig värdering av den tidigare bevisningen, den bedömde 

snarare hur hovrättens bevisvärdering skulle ha påverkats av det nya processmaterialet. 

HD:s bevisvärdering var således i enlighet med gällande rätt. 

 

 

5.5. Resning till förmån för tilltalad på grund av jäv 

 

Enligt RB 58:2 kan resning till förmån för tilltalad beviljas om någon lagfaren domare 

eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för 

målets utgång. Resningsskälet föreligger således endast beträffande resning till förmån 

för tilltalad. Det ska vara fråga om en lagfaren domare för att resningsgrunden ska 

kunna tillämpas. Jäv för en nämndeman är således inte en resningsgrund.
136

  

Domarjäv är också grund för klagan över domvilla. I motiven ansågs det inte 

lämpligt att domarjäv kunde bli aktuellt som resningsgrund först sedan fristen för 

klagan över domvilla gått ut. Vidare kunde åklagarjäv inte angripas genom klagan över 

domvilla. Detta förklarar varför lagstiftaren föredrog att skapa ett nytt resningsskäl 

istället för att anpassa reglerna om domvilla. Det uppstår därför en viss överlappning 

mellan reglerna om resning och klagan över domvilla. Om jäv verkligen har förekommit 

och rätten att påtala domarjäv inte är prekluderad enligt 4:14 st. 2 p. 2 blir det nästan 

alltid resning. Detta är fallet eftersom beviskravet för att jävet inte påverkat utgången är 

synnerligen högt.
137

 

 

 

5.6.  Tilläggsregeln vid resning till förmån för tilltalad 

 

Den första delen av RB 58:2, att resning till förmån för en tilltalad beviljas om en dom 

har vunnit laga kraft och vissa under paragrafen angivna förutsättningar är uppfyllda, 

har diskuterats ovan. Denna del av bestämmelsen brukar benämnas huvudregeln. Den 

andra delen av 58:2  p. 4 stadgar att resning till förmån för tilltalad även kan beviljas om 

det, med beaktande av vad som åberopas och i övrigt framkommer, föreligger 
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synnerliga skäl att pröva frågan på nytt. Denna del av regeln brukar benämnas 

tilläggsregeln.
138

 Enligt bestämmelsen krävs att ny omständighet eller bevisning 

åberopas men det ställs inte upp något krav på att det nya processmaterialet sannolikt 

skulle ha lett till en annan utgång om det hade lagts fram i den ursprungliga processen. 

Enligt förarbetena är syftet med bestämmelsen att göra resning möjlig vid en lägre 

sannolikhetsgrad än enligt huvudregeln om det nya materialet i sig framkallar tvivel om 

den tilltalades skuld till brottet.
139

  

Tilläggsregeln innebär inte att kravet på sannolikhet nedsätts generellt. Rekvisitet 

"synnerliga skäl" och hänvisningen till vad som "i övrigt framkommer" innebär enligt 

Welamson och Munck att sannolikhetskravet sätts ned enbart när det föreligger 

särskilda omständigheter.
140

 Av förarbetena framgår att sådana särskilda omständigheter 

kan vara beskaffenheten av det brott den tilltalade dömts för samt förhållanden såsom 

att det förelegat betydande meningsskiljaktigheter inom den eller de domstolar som har 

prövat målet.
141

  

Bengtsson menar dock att det inte föreligger något sakligt skäl att tillmäta betydelse 

till att det förekommit olika meningar vid målets avgörande. Enligt honom kan inte 

heller situationen att avgörandet har blivit uppmärksammat och kritiserat av massmedia 

inverka på bedömningen. Däremot har HD ofta åberopat att det är fråga om allvarlig 

brottslighet när den har använt sig av regeln. Regeln har under lång tid tillämpats 

återhållsamt, men under senare år har den kommit att användas i betydligt högre grad.
142

 

Welamson och Munck menar att detta kan bero på en mer liberal inställning hos HD.
143

 

Det finns exempel på fall där resning har beviljats med stöd av tilläggsregeln utan att 

det ens åberopats någon relevant särskild omständighet.
144

 I vissa fall har HD beviljat 

resning med stöd av tilläggsregeln utan att åberopa någon särskild omständighet 

förutom det nya processmaterialets betydelse i förhållande till det tidigare, och HD har 

inte heller uttryckt att det nya beviset eller den nya omständigheten sannolikt skulle ha 

lett till en annan utgång.
145

 Welamson och Munck misstänker att HD eventuellt har 

funnit att sannolikhetskravet är uppfyllt, men har föredragit att motivera beslutet med 

synnerliga skäl för att inte ge en för tydlig anvisning om vad utgången efter resning bör 
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bli. Detta medför en risk att tilläggsregeln får karaktär av en huvudregel, vilket skulle 

strida mot förarbetena och bestämmelsens lydelse.
146

 

 

 

5.7.  Ettårsregeln 

 

Av RB 58:4 framgår att ansökan om resning i brottmål till men för den tilltalade ska 

göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökan 

grundas på. Om ettårsfristen överskrids prekluderas resningsskälets nyhetsvärde, vilket 

innebär att det inte längre får åberopas som resningsgrund. För resning till förmån för 

tilltalad uppställs däremot ingen tidsfrist. Som skäl för ettårsfristen kan anföras att 

bevismaterial kan försämras väsentligt med tiden
147

, i synnerhet gäller det vittnesmål 

och partsutsagor vid en förnyad prövning. Då minnet av själva händelsen förbleknar 

finns risken att det bara blir fråga om att återge vad man minns av vad man uppgivit i en 

tidigare rättegång. Tidsaspekten torde således få en avsevärd betydelse, vilket enligt 

Diesen och Häckter talar för att resning inte borde beviljas alltför lång tid efter att den 

ursprungliga domen meddelats.
148

 

Ettårsfristen ger uttryck för orubblighetsprincipens betydelse vid resning till men 

för tilltalad. En frikänd ska tillerkännas en viss trygghet vilket talar för att saken inte bör 

prövas igen efter att en längre tid har passerat. Ett skäl till att en ettårsregel inte finns 

beträffande resning till förmån för tilltalad, trots problematiken med försämrat 

bevismaterial, torde vara att sanningsprincipen har ett större inflytande när det gäller 

denna typ av resning än vad som gäller vid resning till nackdel för tilltalad.  

Tolkningen av ettårsfristen är inte oproblematisk. Fristen beräknas med 

utgångspunkt i det resningsgrundande förhållandet. Diesen och Häckter noterar att 

regleringen tycks utgå från att resningsansökan grundas på en ny omständighet eller ett 

nytt bevis, alternativt flera bevis eller omständigheter som blir kända på samma gång. 

Det uppstår emellertid svårigheter när resningsansökan grundas på flera bevis eller 

omständigheter som har framkommit successivt. Om flera bevis har uppkommit vid 

olika tillfällen uppstår frågan om vart och ett av dem måste ha blivit känt inom 

ettårsfristen. Om vart och ett av bevisen ensamt utgör grund för resningsansökan torde 
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enbart den bevisning som blivit känd för mindre än ett år sedan ligga till grund för 

prövningen. Den äldre bevisningen ska i sådana fall prekluderas för att inte stadgandet 

ska förlora sin funktion. Om flera nya bevis har blivit kända som sammantaget men inte 

enskilt utgör resningsgrund blir situationen emellertid mer komplicerad. Det är oklart 

om uppkomsten av det sista beviset i en kumulerad bevismängd eller det mest centrala 

beviset i resningsansökan ska räknas som fristdag. Ett annat alternativ är att varje bevis 

och omständighet enskilt måste uppfylla ettårsfristen.
149

  

Ett av syftena med ettårsfristen är som tidigare nämnts att den frikända ska kunna 

känna sig trygg med att den frikännande domen inte kommer att rubbas. Lösningen att 

det sista beviset i en beviskedja skulle utgöra fristdag verkar mot detta syfte. Det 

föreligger då en risk att åklagaren sparar på bevis och använder dem vid ett senare 

tillfälle. Fristdagen förflyttas i sådana fall till tidpunkten när det senaste beviset 

tillkommer. Följaktligen kan bevisning som är väsentligt äldre än ett år användas i 

resningsansökan. Ettårsregeln skulle i sådana fall förlora sin funktion. Om tidsfristen 

istället beräknades från det mest centrala beviset i resningsansökan skulle förvisso 

ettårsregelns funktion kvarstå då bevisen endast kommer kunna åberopas under en 

bestämd tid, men då uppstår istället en problematik när det gäller att fastställa vilket 

bevis som är mest centralt. Om en kumulerad bevismängd, likt den i Petterssonärendet, 

ligger till grund för resningsansökan finns en risk att inget bevis är centralt i förhållande 

till andra.
150

 I detta resningsärende argumenterade Riksåklagaren för en lösning där 

utgångspunkten för beräkningen av ettårsfristen skulle relateras till 

sannolikhetsrekvisitet i 58:3 st. 1 p. 2.
151

 Tidsfristen skulle då inte börja löpa förrän det 

nya processmaterialet sammantaget nådde den styrka som sannolikhetsrekvisitet krävde. 

Tidpunkten bestäms då av den resningsprövande instansens bevisvärdering. Detta 

medför att sökanden sedan sannolikhetskravet är uppfyllt inte kan spara på redan kända 

bevis i avvaktan på ytterligare processmaterial.
152

    

Cars anser att fristen genom en analogi med en tolkning av ursäktsrekvisitet, i vissa 

fall torde kunna räknas från den tidpunkt då sökanden inser betydelsen av en 

resningsgrund som denne tidigare känt till. Bedömningen av när fristen börjar skulle i 

sådana fall ske med hänsyn till målets och resningsgrundens beskaffenhet samt 
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sökandens kvalifikationer.
153

 Det skulle således vara sökandens insikt om bevisets eller 

omständighetens betydelse i processen som blir avgörande. Enligt min mening skulle 

Cars extensiva tolkning av ettårsregeln möjligen vara lämplig i tvistemål, men den 

svarar svårligen mot ändamålet vid resning till men för tilltalad i brottmål. Det skulle 

innebära en osäkerhet för den frikända som inte rimmar väl med orubblighetsprincipen.  

HD har tagit ställning till frågan i både Pettersson- och Marinaärendet. Ettårsfristen 

har getts en restriktiv tolkning i Petterssonärendet, i enlighet med orubblighetprincipen. 

HD:s bedömning innebar att tidsfristen räknades från varje enskilt bevis eller 

omständighet. Den strikta tolkningen innebar att ett stort antal av de åberopade nya 

bevisen prekluderades. HD menade att lagtexten inte var anpassad efter den situation 

som uppstått i ärendet och att ordalydelsen inte kunde anses ge stöd för att fristdagen 

skulle bestämmas genom bevisvärdering. Förarbetena till bestämmelsen gav inte uttryck 

för att den ska tillämpas så att de materiella och formella förutsättningarna för resning 

kopplas samman på det sätt som Riksåklagaren hade förespråkat.  

HD fastslog även att den tillämpning som Riksåklagaren hade föreslagit rimmade 

illa med orubblighetsprincipen, som är ett bakomliggande syfte med ettårsregeln. 

Riksåklagarens metod skulle leda till att rätten först måste ta ställning till om det förelåg 

sannolika skäl och därefter, om kravet ansågs vara uppfyllt, skulle domstolen räkna 

fristen från den tidpunkt då åklagaren fått kännedom om den kronologiskt sista 

omständigheten eller beviset i kedjan som tillsammans med det tidigare framkomna 

processmaterialet innebar att sannolikhetskravet var uppfyllt. Detta skulle innebära att 

resningssökanden måste förutse resningsinstansens bedömning av när fristen började 

löpa, vilket ledde till svårigheter att förhålla sig till ettårsregeln. HD konstaterade 

förvisso att det av domstolen valda alternativet, att behandla varje nytt förhållande för 

sig och beräkna ettårsfristen separat för vart och ett av dessa, innebar uppenbara 

nackdelar när processmaterial framkommit successivt och sett för sig inte kunde antas 

räcka för resning. HD menade att detta kan leda till att det enskilda förhållandet 

antingen blir prekluderat eller att resningsinstansen finner att det inte utgör tillräckligt 

skäl för resning. HD fastslog emellertid att vid en bedömning av en situation som inte 

tycks ha förutsetts av lagstiftaren måste syftet med ettårsfristen och hänsynen till den 

tilltalades intresse vara utslagsgivande.  
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Diesen & Häckter anser att detta absoluta upprätthållande av ettårsregeln inskränker 

åklagarens möjligheter att få resning i mycket stor utsträckning, i synnerhet i stora och 

komplicerade indiciemål. I många grova brottmål är bevisen så komplexa att det ter sig 

orealistiskt att plocka ut enskilda delar. Trots att varje enskilt bevis måste värderas var 

för sig tenderar det samlade bevisvärdet uppnå tillräcklig styrka först genom att de 

enskilda bevisen samverkar med varandra. Om faktagrunden består av en mängd 

bevisfakta och hjälpfakta av olika värden är det ofta svårt att bestämma var det 

avgörande i värdet ligger. Diesen och Häckter konstaterar emellertid att Palmemålet i 

stort är av en speciell karaktär eftersom förundersökning bedrivits under många år efter 

att processen avslutats. Normalt sett ska åklagaren kunna samla ihop nya bevis under ett 

års tid. Frågan om beräkningsgrunden för ettårsfristen blir i sådana fall nästan teoretisk. 

HD:s avgörande i Pettersonärendet innebar emellertid en viktig markering när det gäller 

orubblighetsprincipens centrala betydelse.
154

 

Justitierådet Regner var i Pettersonärendet skiljaktig i fråga om ettårsregeln. Han 

ansåg att även bevis som blivit kända före ettårsfristen skulle få tas upp till prövning 

såvida någon relevant bevisning tillkommit inom fristen. Han anförde att ett vägande 

skäl för detta var att det inte fanns några hinder att beakta den äldre bevisningen i en ny 

rättegång efter beviljad resning, det skulle därför te sig motsägelsefullt att utesluta den 

vid resningsprövningen.  

I Marinaärendet hittades M.J.:s kropp den 14 april 2012. Riksåklagaren ansökte om 

resning den 8 april 2013. HD fastslog att den bevisning som hade ett direkt samband 

med att kroppen påträffades hade åberopats i rätt tid.  De vittnesmål som åberopades, 

uppgifter som L.J., Ma.J., S.W. och J.S. hade lämnat, var emellertid kända mer än ett år 

före resningsansökan. HD hade tidigare fastslagit att uppgifterna hade fått ny betydelse 

genom att M.J.:s kropp hittats och att det därmed var ursäktligt att de åberopades först 

vid tiden för resningsärendet, se ovan under avsnitt 5.4.3. Frågan HD i nu aktuellt 

hänseende bedömde var istället om ettårsfristen innebar hinder för att uppgifterna 

åberopades, eller om fristen med avseende på dessa uppgifter skulle räknas från en 

senare tidpunkt.  

I Petterssonärendet hade riksåklagaren åberopat flera vittnesförhör som föll både 

inom och utom ettårsfristen. HD fastslog emellertid att Marinaärendet skiljde sig från 

Petterssonärendet eftersom resningsansökan grundades på väsentligen ett enda 

                                                 
154

 Diesen & Häckter, JT 1998/99, s. 34. 



45 
 

förhållande, närmare bestämt att M.J.:s kropp hade hittats. Det innebar då inget hinder 

enligt ettårsregeln att åberopa den bevisning som förelegat dessförinnan om det förelåg 

giltig ursäkt att åberopa den först vid tiden för resningsansökan. Ettårsfristen hade 

således inte hindrat att åklagaren fått åberopa viss ny bevisning trots att den varit äldre 

än ett år. 

I Marinaärendet tycks alltså HD luckra upp det absoluta upprätthållande av 

ettårsregeln som förespråkades i Petterssonärendet. Istället för att fristen räknades från 

varje förhållande taget var för sig räknades fristen från upptäckten av det mest centrala 

beviset, nämligen M.J.:s kropp. Detta är till viss del i enlighet med Justitierådet Regners 

anförande i Petterssonärendet, att såvida relevant bevisning har tillkommit inom 

ettårsfristen får även bevis som blivit kända före fristen tas upp till prövning. 

Resningsansökan måste enligt HD:s uttalande i Marinaärendet emellertid grunda sig på 

väsentligen ett enda förhållande.  

Det kan diskuteras huruvida HD:s avgörande i Marinaärendet innebär att 

orubblighetsprincipen inte längre illustreras lika tydligt i resningsärenden till men för 

tilltalad som HD gav sken av i Petterssonärendet. Om bedömningen av ettårsfristen i 

Marinaärendet sågs som oklar torde det enligt HD:s tidigare avgörande i 

Petterssonärendet ha varit den tilltalades intresse och syftet med ettårsregeln som skulle 

varit utslagsgivande. Det kan dock konstateras att bevisningen i Marinaärendet till stor 

del skiljde sig ifrån den i Petterssonärendet. Resningsansökan grundades på en stor 

mängd bevisfakta och hjälpfakta av olika värden. Till skillnad från i Petterssonärendet 

kunde det konstateras att det avgörande värdet i den samlade bevisningen låg i den 

upphittade kroppen. Därmed uppstod inte samma problem med bristande förutsebarhet 

som i Petterssonärendet. Det kunde dock inte fastställas att den upphittade kroppen 

enskilt hade räckt för att uppfylla sannolikhetskravet. 
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6.  Analys av det gällande rättsläget i ljuset av 

Petterson- och Marinaärendet 

 

6.1.  Sammanfattning av rättsläget efter Petterson- och Marinaärendet 

 

De nu gällande resningsbestämmelserna manifesterar Processlagberedningens åsikt att 

det är viktigare att ge den som har blivit oskyldigt dömd upprättelse än att fälla en 

frikänd som har undkommit straffansvar. Det finns således fler och större möjligheter 

att bevilja resning till förmån för tilltalad i jämförelse med resning till men för tilltalad. 

Det finns fler resningsgrunder till förmån för tilltalad och tillämpningsområdet är inte 

lika snävt. Skillnaderna är följande 

 

 Vid resning till men för tilltalad krävs giltig ursäkt för att inte ha åberopat 

nytt processmaterial tidigare. 

 Synnerliga skäl kan inte åberopas som resningsgrund vid resning till men för 

tilltalad. 

 Vid resning till men för tilltalad måste det åtalade brottet ha ett visst 

straffvärde och ett nytt avgörande måste sannolikt leda till en fällande dom 

eller leda till ett väsentligt strängare straff än i tidigare dom. 

 Oriktig rättstillämpning eller jäv kan inte åberopas som resningsgrunder vid 

resning till men för tilltalad.  

 Ansökan om resning i brottmål till men för den tilltalade ska göras inom ett 

år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökan 

grundas på. 

  

De förarbetsuttalanden som finns till vägledning för hur bestämmelserna om resning 

till men för tilltalad ska tillämpas är inte särskilt utförliga. Praxis och doktrin är således 

av stor betydelse för att avgöra tolkningsfrågor. Då resning till men för en tilltalad är 

ovanligt finns det emellertid få rättsfall som ger vägledning. Således torde 

bestämmelsernas motiv och bakomliggande intressen vara av stor betydelse vid tolkning 

av oklara rekvisit.  
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Petterssonärendet aktualiserade många av de tolkningsproblem som uppstår vid 

tillämpningen av reglerna om resning till men för tilltalad, framförallt när det gäller 

resningsgrunden ny omständighet eller nytt bevis. Den första svårigheten vid tolkningen 

av rekvisiten är vad som menas med ny omständighet eller nytt bevis. I doktrin råder 

enighet om att med omständighet menas rättsfaktum. Som tidigare har framgått av 

framställningen har det emellertid förelegat diskussioner huruvida bevis avser 

bevismedel, bevisfaktum eller bäggedera. Jag anser att det numera är klarlagt att bevis i 

bestämmelsen avser även bevismedel enligt gällande rätt. HD:s bedömning beträffande 

vittnena E och I:s observationer av en flyende man i Petterssonärendet indikerar att HD 

inte diskvalificerar indirekt bevisning, det vill säga sådan bevisning som inte är direkt 

hänförlig till bevistemat. Även i Marinaärendet har indirekt bevisning, i form av 

observationer som vittnen har gjort av sambon vid en rastplats i närheten av den 

upphittade kroppen, godkänts. Jag anser att HD:s resonemang är i linje med den vida 

definitionen av processmaterial som används i förarbetena att varje förhållande av 

faktisk natur som är ägnat att påverka domarens uppfattning i bevisfrågan bör kunna 

åberopas som resningsgrund. Den vida tolkningen av begreppet bevis ligger i linje med 

sanningsprincipen, vilket jag finner rimligt. Om enbart direkt bevisning fick åberopas 

riskerade resningsinstitutet att inte fylla sitt ändamål, genom att sannolikhetskravet vid 

ansökan om resning i relativt lättbedömda mål på grund av preklusion av indirekt 

bevisning och hjälpfakta inte skulle komma att uppfyllas. Detta skulle innebära en risk 

för att allmänheten fann det stötande att brottslingar gick fria av formella skäl, vilket 

enligt Ekelöf m.fl. skulle innebära att respekten för straffrättskipningen i dess helhet 

skulle minska.
155

  

Vad gäller tolkningen av nyhetskravet är det numera genom NJA 1998 s. 148 

klarlagt att nyhetsvärdet inte försvinner även om bevis eller omständighet har åberopats 

i en dispensansökan, åtminstone vad gäller resningsärenden till förmån för tilltalad. 

Detta torde dock vara fallet även vid resning till men för tilltalad. Jag anser att 

orubblighetsprincipens betydelse endast ska illustreras genom att reglerna om resning 

till men för tilltalad och de om resning till förmån för tilltalad skiljer sig åt beträffande 

de uppställda rekvisiten, exempelvis genom ettårsregeln. När de olika reglerna delar 

vissa begrepp menar jag således att dessa bör tolkas på samma sätt. Det kan givetvis 

argumenteras för att samma begrepp i olika bestämmelser ibland ska tolkas på olika sätt 
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med hänsyn till bakomliggande intressen, såsom intresset av att en dom görs orubblig. 

En tolkning bör inte ske till nackdel för den tilltalade. Jag anser dock att reglernas 

utformning tyder på att lagstiftaren har menat att samma begrepp i de olika 

resningsbestämmelserna ska tolkas på samma sätt. 

Pettersson- och Marinaärendet tillför inget nytt vad gäller tolkningen av 

nyhetskravet. I Marinaärendet har HD emellertid förtydligat att bevis som återfanns i 

förundersökningsprotokoll men inte tidigare åberopats under rättegången inte ska 

prekluderas. Vidare klargjordes i detta fall att syftet med nyhetskravet är att förhindra en 

omprövning av bevisvärderingen på extraordinär väg. HD fastställde dock att detta inte 

förhindrade att tidigare frambringad bevisning prövades i ljuset av den nya bevisningen 

i resningsärendet.  

Mer intressant är kanske HD:s tolkning av ursäktsrekvisitet. Det är svårt att här dra 

några slutsatser av Petterssonärendet då det var ett så pass särpräglat fall. HD:s 

uttalande, att en strikt tillämpning av ursäktsrekvisitet borde ske i ett fall som det 

förevarande, kan innebära att rekvisitet skulle tillämpas strikt i det konkreta fallet. Detta 

på grund av att det rörde sig om en omfattande polisutredning och ett uppmärksammat 

fall, eller möjligen för att det rörde sig om ett mycket grovt brott och då 

resningsansökan inkommit lång tid efter att Pettersson frikänts. Klart är att en 

helhetsbedömning av individuella omständigheter måste göras för att avgöra hur högt 

kravet för giltig ursäkt är. Målet kan ändå tolkas som att HD genom det strikta kravet på 

giltig ursäkt indikerade att rekvisitet generellt ska tillämpas strikt, med beaktande av 

orubblighetsprincipens betydelse vid resning till men för tilltalad. I Marinaärendet tycks 

emellertid HD inte ha tolkat rekvisitet lika strikt, varför HD:s tolkning i 

Petterssonärendet ändå inte kan anses ge uttryck för ett generellt förhållningssätt. HD:s 

tolkning i Marinaärendet ligger i linje med förarbetsuttalanden gällande tolkning av 

ursäktsrekvisitet vid resning i tvistemål, där det uttalas att svårigheter att framförskaffa 

bevis kan innebära giltig ursäkt.
156

 Jag anser även här att det är av godo om samma 

begrepp tolkas på samma sätt i olika bestämmelser.  

Vad gäller frågan om bevisvärdering klargjorde HD i Petterssonärendet att det nya 

processmaterialets bevisvärde alltid måste prövas i relation till det gamla materialets 

bevisvärde. Rätten prövade inte enbart om den nya bevisningen kunde ändra utgången, 

utan också hur den stod sig i förhållande till nya bevis eller omständigheter som talade 
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emot att resning skulle beviljas. HD uttalade även att mera avgörande nytt material 

krävdes för en ny rättegång mot den som hade frikänts än för att ge möjlighet att i 

efterhand fria någon från en fällande dom. Jag finner likt Diesen och Häckter
157

 att detta 

antyder att orubblighetsprincipens inflytande har inneburit att HD har gjort en striktare 

tolkning av beviskravet i resningsmål till men för tilltalad än vad som gäller vid resning 

till förmån för tilltalad. Jag anser att olika beviskrav för de olika 

resningsbestämmelserna inte torde vara i enlighet med lagstiftningens ändamål. 

Möjligheten till resning till förmån för tilltalad grundat på tilläggsregeln innebär att 

beviskravet i vissa fall kan sänkas om det föreligger särskilda omständigheter. Det 

borde således inte vara i enlighet med resningsreglernas utformning att beviskravet 

"sannolikt" vid resning till förmån för tilltalad skulle vara lägre än i reglerna om resning 

till men för tilltalad. I sådana fall skulle tilläggsregeln till viss del förlora sin betydelse.  

I Petterssonärendet illustrerade HD, genom sin argumentation angående andra spår 

som åklagaren inte hade behandlat i resningsansökan, att bevisprövningen baserades på 

all information som var tillgänglig vid tidpunkten för resningsbeslutet, inte enbart på 

den nya bevisningen och den ursprungliga bevisbilden. Även i Marinaärendet gjorde 

HD en tämligen självständig bevisprövning, trots att den angav att någon fristående 

omvärdering av tidigare bevis inte fick ske. Det angavs att ny utredning kan påverka 

bedömningen av ett redan prövat bevis. Bevisfrågan lämnades dock relativt öppen inför 

den nya prövningen genom att det antyddes att bevisvärdet i ärendet låg i närheten av 

det uppställda beviskravet.  

Jag finner likt Diesen att en mer självständig prövning av bevisningen är mer rimlig 

eftersom bevisvärde i många fall förändras i takt med exempelvis nya vetenskapliga 

rön, eller förändrade vittnesberättelser. Detta får emellertid inte ske på bekostnad av den 

frikändes trygghet. Minoritetens bevisprövning i Marinaärendet anser jag var mer i 

enlighet med gällande lagstiftning då den på ett tydligare sätt än majoritetens utgick 

ifrån domstolens bevisvärdering i den ursprungliga processen. Det kan dock inte påstås 

att majoriteten gjorde en helt självständig och därmed lagstridig bedömning.  Enligt min 

mening utgick majoriteten, måhända svagt, ifrån hovrättens bevisvärdering och 

motiverade ändringen av de tidigare bevisvärdena med att bevisen, i och med 

upphittandet av kroppen, kunde bedömas i ett nytt ljus. På så sätt kan majoritetens 

bevisvärdering ses som att den prövade hur hovrättens bevisvärdering hade påverkats av 
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det nya processmaterialet. Även om bedömningen kan anses vara självständig torde den 

trots det vara i enlighet med gällande lagstiftning.   

Vad gäller ettårsregeln har Petterssonärendet haft stor betydelse. Bedömningen att 

tidsfristen räknades från varje enskilt processmaterial innebar en strikt tillämpning av 

bestämmelsen, grundad på orubblighetsprincipen. Det kan därför te sig märkligt att HD 

i Marinaärendet tycks ha luckrat upp det absoluta upprätthållande av ettårsfristen som 

förespråkades i Petterssonärendet. Fristen räknades istället från det mest centrala 

beviset, det vill säga den upphittade kroppen. Marinaärendet skiljer sig förvisso från 

Petterssonärendet genom att det förelåg bevisning som kunde bedömas som central, 

genom att resningsansökan grundades på väsentligen ett enda förhållande. 

Marinaärendet må ses som ett ärende där det stod klart att det fanns ett centralt nytt 

processmaterial. Jag menar emellertid att det i många fall kan vara svårt att bedöma 

vilken bevisning som är mest central. Prejudikatet i Marinaärendet kan således anses 

rimma illa med HD:s uttalande i Petterssonärendet att varken ordalydelsen eller 

förarbetena beträffande ettårsregeln ger stöd för att fristdagen ska bestämmas utifrån 

bevisvärdering. Jag anser förvisso att den strikta tolkningen i Petterssonärendet i vissa 

fall kan innebära stora svårigheter för åklagaren att få resning till men för tilltalad 

beviljad, men vid ett oklart rättsläge är det inte lämpligt att tolkningen av en oklar regel 

sker till den frikändes nackdel, i synnerhet då det även rimmar illa med ändamålen 

bakom resningsbestämmelsen i fråga.       

 

 

6.2.  Orubblighetsprincipens betydelse för tolkningen av rekvisiten vid 

resning till men för tilltalad 

 

Diesen och Häckter anser att HD:s beslut i Pettersonärendet klargör 

orubblighetsprincipens primat. HD:s beslut i Pettersonärendet påvisar att för resning 

gentemot en frikänd krävs så klara bevis att en preliminär utomprocessuell 

bevisvärdering leder till slutsatsen att en brottsling går fri. Endast då kan 

orubblighetsprincipens betydelse ge vika för upprätthållandet av sanningsprincipen.
158

 

Jag finner, likt Diesen och Häckter, att orubblighetsprincipens genomslagskraft när det 

gäller resningsbestämmelserna till men för tilltalad illustreras genom HD:s avgörande i 
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Petterssonärendet. Vad gäller tolkningen av beviskravet att det nya processmaterialet 

"sannolikt" skulle ha lett till en ändring av utgången anser jag att det inte torde ha varit 

lagstiftarens mening att orubblighetsprincipens betydelse vid reglerna om resning till 

men för tilltalad skulle tydliggöras genom att beviskravet tolkades på olika sätt i 

resningsbestämmelserna. Som tidigare nämnts tydliggörs istället orubblighetsprincipens 

betydelse för reglerna om resning till men för tilltalad genom de rekvisit som skiljer sig 

åt mellan reglerna för de olika formerna av resning. Jag anser således att 

upprätthållandet av orubblighetsprincipen inte bör leda till att gemensamma rekvisit för 

resningsbestämmelserna tolkas olika beroende av vilken resningsform det rör sig om. 

Detta tycks inte heller ha varit fallet i Marinaärendet, där bevisvärderingen tyder på att 

det inte föreligger högre krav för resning till men för tilltalad än för resning till förmån 

för tilltalad. Ursäktsrekvisitet tycks tolkas på samma sätt som vid resning i tvistemål 

och även ettårsfristen har fått en mindre strikt tillämpning i jämförelse med den som HD 

gav uttryck för i Petterssonärendet.  

Jag menar att det föreligger en skillnad mellan ettårsregeln, ursäktrekvisitet och de 

resningsgrunder som är gemensamma för resning till men för tilltalad och för resning 

till förmån för tilltalad. Ettårsregeln och ursäktsrekvisitet är i sig regler som är 

uppställda för att det ska vara svårare att få resning beviljad. Det kan således antas att 

orubblighetsprincipen har haft ett starkt inflytande när reglerna stiftades. Således torde 

även principen få ett stort genomslag vid tolkning av reglerna. Jag finner likt Diesen och 

Häckter att HD:s tolkning av ettårsregeln i Petterssonärendet måhända är för strikt, och 

om den skulle tillämpas generellt i alla resningsärenden till men för tilltalad skulle det 

praktiskt taget vara omöjligt för åklagaren att få resning beviljad i mål där 

processmaterialet består av indicier. Det är dock olyckligt att regeln har tillämpats på ett 

helt annat sätt i Marinaärendet, genom en tolkning som snarare grundar sig i 

sanningsprincipen än orubblighetsprincipen. I Petterssonärendet påpekade HD 

problematiken med att ettårsfristens startpunkt bedömdes genom bevisvärdering. Detta 

problem torde föreligga även om resningsansökan grundas på väsentligen ett enda 

förhållande.   

Sammanfattningsvis torde det nu gällande rättsläget innebära att begreppet giltig 

ursäkt ska tolkas på samma sätt vid resning i tvistemål och vid resning till men för 

tilltalad. Mycket talar även för att beviskravet "sannolikt" ska tolkas på samma sätt vid 

olika former av resning, något som jag finner rimligt. Orubblighetsprincipens 

genomslagskraft vid resning till men för tilltalad består i reglernas utformning, snarare 



52 
 

än i tolkningen av dem. Jag anser emellertid att ettårsregeln fortfarande är svårtolkad. 

Vid sådana svårtolkade fall borde ändå ändamålet bakom bestämmelsen vara 

vägledande när det gäller tillämpningen. Tolkningen borde inte heller ske till den 

frikändes nackdel. Faktum kvarstår emellertid att ettårsfristens startdatum enligt det 

gällande rättsläget räknas ifrån uppkomsten av den mest centrala bevisningen när 

resningsansökan grundas på väsentligen ett enda förhållande. 

 

  

7.  Bör resningsbestämmelserna förändras? 

 

I det följande kapitlet kommer resningsinstitutets vara eller icke vara att analyseras mot 

bakgrund av ändamålen bakom bestämmelserna och den kritik som har framförts. 

Förslag på förändringar av bestämmelserna om resning till men för tilltalad, RB 58:3 

och 58:4, kommer också diskuteras i ljuset av Pettersson- och Marinaärendet.  

Många håller nog med processkommissionens motivering till behovet av resning till 

men för tilltalad, att det måste vara stötande för rättskänslan om en person som genom 

lagakraftvunnen dom dömts till böter inte kunde åtalas igen om det framkommit 

bevisning som visar att det begångna brottet var mord. För de som värdesätter 

individens trygghet mot statliga ingrepp högre än intresset av materiellt riktiga domar 

blir det emellertid svårare att motivera resning. Som har framgått i uppsatsen är därför 

institutet utformat som en sammanvägning av de intressen som uppbär 

orubblighetsprincipen och sanningsprincipen. Andra intressen kan emellertid göra sig 

gällande, bland annat intresset av upprättelse utifrån ett brottsofferperspektiv, som 

enligt tämligen radikala åsikter borde föranleda att det inte skulle göras någon skillnad 

mellan reglerna om resning till förmån för tilltalad och de om resning till nackdel för 

tilltalad.
159

 Jag anser emellertid att det vore orimligt om intresset av att frigivna 

brottslingar straffas skulle värdesättas lika högt som intresset av att oskyldigt dömda får 

en chans att få sin sak prövad igen. Meddelande av materiellt riktiga avgöranden är 

visserligen en av rättskipningens mest centrala uppgifter, och brottsoffers behov av 

upprättelse kanske inte enbart uppfylls genom bifall av ekonomiska anspråk. Det kan 

ändå inte påstås att det föreligger ett enskilt intresse som uppväger den frikändes 

intresse av domens orubblighet. En frikänd saknar givetvis intresse av att den åtalade 
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gärningen prövas igen och även för ett brottsoffer kan ett återupptagande av ett avgjort 

mål vara besvärande.  

Förekomsten av resning till men för tilltalad är enligt min mening trots allt 

motiverad i det svenska rättssystemet, som en slags säkerhetsventil som medför att 

materiellt felaktiga domar kan rättas till i efterhand. Det är stötande för rättskänslan om 

förmodade gärningsmän går fria på grund av formella skäl. I ett fall som Marinaärendet 

har ansökan om resning väckts en kort tid efter fällande dom. I dessa lägen finner jag att 

de restriktiva krav som ställs för att resning ska bifallas tillgodoser de intressen som 

uppbär både orubblighetsprincipen och sanningsprincipen, och på så sätt fyller resning 

till men för tilltalad sin funktion. När en lång tid har passerat sedan den ursprungliga 

domen, som i Petterssonärendet, anser jag emellertid att intresset av den frikändes 

trygghet bör värdesättas högt. Naturliga följder av ettårsregeln och kravet på giltig 

ursäkt torde vara att resning i normalfallet väcks en tämligen kort tid efter den 

ursprungliga domen. På så sätt behöver inte den frikända frukta en ny process under en 

lång tid. Ett av skälen till att reglerna är mera svårtillämpade i ett fall som 

Petterssonärendet i förhållande till ett fall som Marinaärendet är möjligen att lagstiftaren 

inte hade förutsett att resning till nackdel för tilltalad kunde komma att väckas en lång 

tid efter den ursprungliga processen.  

Det är enligt min mening emellertid en nödvändighet att institutet resning till men 

för tilltalad måste kunna tillämpas även en lång tid efter den ursprungliga domen, trots 

orubblighetsprincipens stora betydelse för den enskildas trygghet. Det måste finnas 

möjlighet att bevilja resning till men för tilltalad även i omfattande mål med en stor 

mängd bevisning. Ettårsregeln torde enligt det gällande rättsläget inte innebära ett 

problem såvida det kan konstateras att resningsansökan kan grundas på väsentligen ett 

centralt bevis, likt Marinaärendet. Detta leder emellertid till att fastställandet av om det 

ens existerar ett så pass centralt bevis, att det kan konstateras att resningsansökan har 

grundats på väsentligen ett enda bevis, blir beroende av bevisvärdering. Detta kan 

innebära att bedömningen av om uppkommen bevisning ryms inom ettårsfristen blir 

svårförutsedd, vilket således verkar negativt för den frikända. Att ettårsregeln innebär 

stora problem för åklagaren vid resning till men för tilltalad i mål med utdragna 

utredningar torde dock vara i enlighet med intresset av domens orubblighet.   

En annan problematik är HD:s bundenhet till den tidigare bevisvärderingen. Diesen 

menar att det är ett uppenbart problem att den resningsprövande instansen, som oftast är 

HD, måste utgå ifrån den bevisvärdering som den tidigare domstolen har gjort vid 
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avgörandet av skuldfrågan. HD ska med utgångspunkt i domskälen försöka bedöma om 

nya bevis eller omständigheter ändrar bevisläget i så hög utsträckning att utgången i 

målet skulle blivit den motsatta om processmaterialet hade funnits tillgängligt i 

ursprungsprocessen. Denna hypotetiska prövning kan innebära en risk för spekulativ 

argumentation. Det är dessutom vanskligt att bedöma hur stark bevisningen var i det 

ursprungliga avgörandet. Han menar vidare att domskäl ofta är överdrivna för att 

motivera slutsatsen om en tilltalads skuld eller oskuld, även om bevisvärdet har befunnit 

sig i närheten av beviskravet.
160

 Han anser därför att formuleringen i RB 58:1 p. 3, att 

nytt bevis "sannolikt skulle ha lett till en annan utgång", borde avlägsnas och på så sätt 

ge möjlighet för resningsinstansen att göra en ny självständig bedömning när nya 

omständigheter har framkommit. En rimlig förändring av förfarandet torde enligt 

Diesen vara att HD först prövar resningsfrågan på grundval av meddelad dom och allt 

som parterna framför i resningsprocessen. Efter resningsbeslutet sköter 

resningsinstansen den nya rättegången. Han finner ingen rationell motivering till varför 

målet ska återupptas i den instans som senast avgjorde saken. Detta skulle vidare 

innebära en lösning på problemet att HD:s utslag i resningsfrågan blir avgörande för 

utgången i den efterföljande rättegången trots att den aldrig tagit del av de faktiska 

bevisen. Avgörandet i Marinaärendet lämnade emellertid bevisfrågan tämligen öppen 

vilket eventuellt möjliggjorde en mindre självgående och mer förutsättningslös process. 

Detta leder dock till en risk för fler resningar till men för tilltalad där bevisläget blir 

svårbedömt. Även detta talar enligt Diesen för att HD bör ta fullt ansvar för den 

eventuella omprövningen.
161

 

Bevisvärden förändras genom tiden och det föreligger alltid en risk att domskäl är 

överdrivna. Likt Diesen anser jag därför att HD:s bevisprövning borde vara frikopplad 

från den tidigare instansen och således mer självständig. HD ska alltså få värdera all 

bevisning i målet självständigt, både de nya och de tidigare förebringade bevisen och 

omständigheterna. Detta öppnar inte bara upp för mer materiellt riktiga avgöranden utan 

också för en effektivare process. HD torde dock fortfarande i hög utsträckning kunna 

utgå ifrån den tidigare instansens bevisprövning. Eftersom många bevis försämras med 

tiden har den ursprungliga instansen i många fall bättre förutsättningar att göra en 

bevisvärdering. Jag menar dock att HD inte borde vara tvingad att utgå ifrån den 

urspungliga bevisvärderingen i alla lägen. Enligt min mening är det olämpligt att 
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orubblighetsprincipen upprätthålls genom ineffektiva regler som möjliggör spekulation. 

Sådana regler innebär vidare en stor inskränkning i sanningsprincipen.  

Jag anser dock, till skillnad från Diesen, att det ter sig olämpligt att HD tar fullt 

ansvar för en eventuell omprövning. Om det enligt dagens resningsförfarande anses vara 

problematiskt att HD:s utslag i resningsfrågan blir avgörande för en efterföljande 

rättegång torde saken inte bli bättre av att samma instans som gör resningsbedömningen 

prövar gärningen när målet tas upp på nytt. HD torde, precis som underrätterna, vara 

påverkad av sitt tidigare resningsbeslut, trots att den inte tagit del av bevisningen i 

resningsförfarandet. Dessutom innebär ett förfarande där HD alltid prövar 

resningsbeviljade mål att möjligheten till att överklaga den nya domen bortfaller, då HD 

är högsta instans. Detta förfarande skulle i vissa fall kunna innebära ett brott mot artikel 

2 i Protokoll nr. 7 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna, i vilken det framgår att var och en som dömts av 

domstol för brottslig gärning skall ha rätt att få skuldfrågan eller påföljden omprövad av 

högre domstol. Enligt min mening är detta således en betydande nackdel med Diesens 

förslag som inte kan motiveras av vara sig ändamålsskäl eller effektivitetsskäl.  

 

 

8.  Avslutning 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Pettersson- och Marinaärendet har påverkat 

tillämpningen av reglerna om resning i brottmål till men för tilltalad. HD:s avgörande i 

Petterssonärendet öppnade upp för att många av de regler som gäller vid resning till 

men för tilltalad skulle tolkas strikt vid oklara fall. Pettersonärendet kan således anses 

illustrera orubblighetsprincipens betydelse vid tolkning av bestämmelserna som gäller 

vid resning till men för tilltalad. Om HD:s uttalanden i målet hade inneburit en generell 

tillämpning av reglerna skulle ursäktsrekvisitet, sannolikhetskravet och ettårsregeln ha 

fått en ytterst strikt tillämpning. HD:s avgörande i Marinaärendet indikerade dock att 

tillämpningen av reglerna i Petterssonärendet inte innebar ett generellt förhållningssätt.  

Pettersson- och Marinaärendet har framförallt haft betydelse för tillämpningen av 

ettårsregeln. HD har i resningsärendena fastställt att ettårsfristen, enligt gällande rätt, 

ska räknas ifrån varje enskilt processmaterial såvida resningsansökan inte grundas på 

väsentligen ett enda förhållande, såsom en upphittad kropp. I sådana fall innebär 
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ettårsregeln inget hinder mot att även bevisning som varit äldre än ett år får åberopas, så 

länge det mest centrala beviset har uppkommit inom ettårsfristen. Vad gäller 

ursäktsrekvisitet anser jag att HD:s avgörande i Marinaärendet tydliggör att giltig ursäkt 

ska tolkas på samma sätt vid resning till men för tilltalad som vid resning i tvistemål, 

vilket exempelvis torde innebära att en situation där det inte skäligen kan krävas att en 

part omedelbart inser bevisningens betydelse kan vara en giltig ursäkt till att inte ha 

åberopat den tidigare.  

Förekomsten av institutet resning till men för tilltalad kan kritiseras. Det kan å ena 

sidan diskuteras huruvida resning till men för tilltalad överhuvudtaget ska existera, då 

bestämmelsen innebär ett ingrepp i den enskildas trygghet och intresset av en orubblig 

dom undermineras. Å andra sidan kan det argumenteras för att det borde bli lättare för 

åklagaren att få resning till men för tilltalad beviljad, sett utifrån ett 

brottsofferperspektiv och med beaktande av intresset av att korrigera materiellt felaktiga 

domar.  Vad gäller kritik mot själva regelverket har jag fokuserat på Diesens kritik av 

den resningsprövande instansens bundenhet till den ursprungliga instansens 

bevisvärdering. Sammanfattningsvis anser jag att resning till men för tilltalad fyller en 

viktig funktion i det svenska rättssamhället. Resningsreglerna fungerar i stort sett väl i 

deras nuvarande form. De problem som föreligger beror till stor del på 

tolkningsproblematik. Då resning till men för tilltalad rör sig om ett ingrepp i den 

enskildas trygghet anser jag att det vore välkommet om tydligare resonemang 

beträffande institutet redovisades i förarbetena. Om institutet motiverades på ett tydligt 

sätt med en genomgång av för- och nackdelar torde tillämpningen av reglerna om 

resning till men för tilltalad framstå som klarare. Vad gäller resningsinstansens 

bevisvärdering anser jag att intresset av att ändra materiellt felaktiga domar skulle 

tillgodoses på ett bättre sätt om reglerna ändrades så att en mer självständig värdering av 

alla bevis och omständigheter i målet vore möjlig.    
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