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Sammanfattning 

I Sverige prövas ansökningar om resning av HD, om den angripna domen meddelades 

av en hovrätt eller av HD själv, eller av hovrätten, om den angripna domen 

meddelades av en tingsrätt. Åklagaren beslutar om utredning ska göras i ett 

resningsärende. Dessutom kan rätten förelägga åklagaren att vidta en viss 

utredningsåtgärd. Ofta medför den nuvarande regleringen att den dömde själv eller 

med hjälp av grävande journalister eller andra privatpersoner måste bedriva utredning 

för att bevisa sin oskuld. Det är en ordning som inte är önskvärd ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv och som är ägnad att väcka misstro mot resningsförfarandet 

hos allmänheten.  

I Norge och England förhåller det sig annorlunda. Där föranledde ett antal medialt 

mycket uppmärksammade justitiemord att ett från domstols- och åklagarväsendet 

fristående resningsinstitut inrättades. Både norska Gjenopptakelsekommisjonen och 

engelska Criminal Cases Review Commission kan besluta om och vidta 

utredningsåtgärder i resningsärenden. Gjenopptakelsekommisjonen har dessutom 

makt att besluta i själva resningsfrågan. Båda instituten inrättades med syfte att 

garantera materiellt riktiga domar i brottmål. Sålunda har Gjenopptakelse-

kommisjonen en väglednings- och utredningsplikt, vilket innebär att 

resningssökanden ska få hjälp med sin ansökan och att varje ärende ska bli 

tillfredsställande upplyst innan ett beslut fattas i resningsfrågan.  

Felaktigt fällande domar i brottmål är oacceptabelt i en rättsstat. Resning är den sista 

rättssäkerhetsgarantin, den felaktigt dömdes sista chans till upprättelse. Därför måste 

resningsförfarandet vara utformat på så sätt att felaktigt fällande brottmålsdomar blir 

avslöjade och korrigerade. I det avseendet finns det många fördelar med den norska 

och den engelska ordningen, medan det svenska systemet på åtskilliga sätt är 

betänkligt. Alltför stor vikt fästs i Sverige vid orubblighetsprincipen, på bekostnad av 

sanningsprincipen. I syfte att tillgodose de rättssäkerhetskrav som kan ställas på samt 

stärka allmänhetens förtroende för resningsförfarandet bör Sverige inrätta ett 

fristående resningsinstitut.  
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Abstract 

In Sweden, petitions for a new trial in criminal cases are tried by the Supreme Court, 

if the attacked sentence was delivered by the Court of Appeal or by the Supreme Court 

itself, or by the Court of Appeal, if the attacked sentence was delivered by the District 

Court. The prosecutor decides whether an investigation is to be made in an arrend 

regarding the review of a criminal case. The Court can order the prosecutor to conduct 

a measure of investigation. In many cases, the present regulation means that the 

convict him- or herself, or with the help of digging journalists or other private persons, 

must conduct an investigation in order to prove his or her innocence. It is an order 

that is undesirable from a rule of law perspective and that creates mistrust towards the 

criminal cases review procedure among the public.  

In Norway and England, the situation is different. There, a number of high profile 

miscarriages of justice brought about the creation of a review commission 

independent of the Courts and the prosecutor. Both the Norwegian Gjenopptakelse-

kommisjonen and the English Criminal Cases Review Commission can decide to 

conduct an investigation in a review arrend. Gjenopptakelsekommisjonen even has 

the power to allow the review of a criminal case. Both commissions were created with 

the purpose of guaranteeing materially correct sentences in criminal cases. Hence the 

Norwegian commission has a duty to guide the applicant as well as to investigate his 

or her case satisfactorily before a decision is made to allow or refuse the review of the 

case. 

Miscarriages of justice are unacceptable in a state governed by law. Review is the 

final guarantor of the rule of law, the wrongly convicted person’s last chance of 

redress. Therefore, the review procedure must be devised in such a way that wrongful 

convictions are discovered and corrected. In that regard there are many positive 

aspects about the Norwegian and English orders, while the Swedish system is in 

several ways precarious. Too much weight is carried by the rule of immovability, at 

the expense of the rule of truth. In order to satisfy the demands regarding the rule of 

law that can be made on the review procedure and also to strengthen the public 

confidence in the review procedure, Sweden should create an indepentent review 

commission. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När en dom vinner laga kraft, blir den också rättskraftig. Det medför att den inte längre 

kan överklagas. Ett rättskraftigt avgörande kan endast angripas med ett extraordinärt 

rättsmedel. Ett sådant rättsmedel är resning. I Sverige prövas ansökningar om resning 

enligt 58 kap. 4 § RB av HD, om den angripna domen meddelats av en hovrätt eller 

av HD själv, eller av hovrätten, om den angripna domen meddelats av en tingsrätt. 

Enligt 58 kap. 6 a § är det åklagaren som beslutar om utredningsåtgärder ska vidtas i 

ett resningsärende. Rätten kan dock enligt 6 b § förelägga åklagaren att vidta en viss 

utredningsåtgärd. Om resning beviljas, ska rätten enligt 7 § samtidigt förordna att 

målet åter ska tas upp vid den domstol som sist dömt i målet. 

Det svenska resningsförfarandet, såsom det översiktligt presenterades i föregående 

stycke, skiljer sig fundamentalt från exempelvis den norska och den engelska 

ordningen. Där behandlas ansökningar om resning av ett fristående resningsinstitut 

istället för av domstolen och åklagarväsendet. Fristående resningsinstitut, alltså ett 

från domstols- och åklagarväsendet samt den politiska makten fristående organ som 

behandlar ansökningar om resning, är ett nytt och ovanligt fenomen. Det inrättades 

för första gången 1997 i England och två år senare i Skottland. År 2004 inrättades ett 

fristående resningsinstitut i Norge.1 Fenomenet är unikt för dessa tre länder.2  

I Sverige har det inte förts någon allvarlig debatt om att inrätta ett fristående 

resningsinstitut. Under åren 2004 till 2006 genomförde JK ett tillsynsprojekt 

angående rättssäkerheten i brottmål. Resultatet redovisades i rapporten Felaktigt 

dömda. I rapporten föreslår projektgruppen att det bör upprättas en oberoende 

resningsnämnd med uppgift att avgöra huruvida en resningsansökan bör föranleda 

utredningsåtgärder. Projektgruppen menar emellertid att beslutet om resning även 

fortsättningsvis ska fattas av domstol.3 Rapporten föranledde JK att till 

justitieministern överlämna en skrivelse med förslag om att regeringen skulle låta 

                                                           
1 Etterkontroll av Gjenopptakelsekommisjonen, s. 19 f. 
2 Uppgiften lämnades till mig via mail av professor Ulf Stridbeck, ordförande för utredningen som 

utvärderade Gjenopptakelsekommisjonen.  
3 Felaktigt dömda, s. 493 ff. 
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utreda frågan om inrättande av en särskild resningsnämnd.4 Regeringen beslutade den 

7 maj 2009 att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda bland annat hur 

förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmål kan förbättras.5 Regeringen 

överlämnade därefter till riksdagen en proposition rörande resningsförfarandet i 

brottmål. Frågan om inrättandet av ett fristående resningsorgan behandlas dock inte 

närmare i propositionen, trots att flera av remissinstanserna föreslog att ett sådant 

borde inrättas. Regeringen menade nämligen att den frågan inte omfattades av 

utredningens uppdrag och således inte heller av det aktuella lagstiftningsärendet.6 

Under ärendets beredning hos utredningen och regeringen behandlade justitie-

utskottet ett flertal motioner som innehöll förslag om att inrätta ett fristående 

resningsorgan. Samtliga avstyrktes med motiveringen att utskottet inte ville föregripa 

regeringens beredning av ärendet.7 I ett senare betänkande anförde justitieutskottet 

dock, utan någon närmare motivering, att det inte föreligger ett behov av att inrätta 

ett fristående resningsorgan.8 I oktober 2015 lades det fram ännu en motion med 

förslag om att inrätta ett fristående resningsorgan.9 Framtiden kommer att utvisa om 

ett sådant organ någonsin blir verklighet i Sverige. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att utreda huruvida ett fristående resningsinstitut bör 

inrättas i Sverige samt hur ett sådant institut i huvuddrag bör utformas. Jag kan av 

utrymmesskäl emellertid inte fullödigt diskutera hur institutet bör utformas. En sådan 

diskussion faller alltså utanför ramen för uppsatsen. Istället har jag valt att analysera 

några särskilt viktiga aspekter beträffande utformningen av institutet, nämligen 

huruvida institutet ska kunna fatta beslut i resningsfrågan (avsnitt 4.3.1), vilka 

förutsättningar för utredningsåtgärder som bör gälla (avsnitt 4.3.2) och vilken 

sammansättning av ledamöter institutet bör ha (avsnitt 4.3.3). Uppsatsen berör endast 

resning i brottmål. Det beror på att resning är av störst betydelse i brottmål, eftersom 

                                                           
4 JK:s skrivelse. 
5 SOU 2009:98. 
6 Prop. 2011/12:156 s. 26. 
7 Bet. 2006/07:JuU8 s. 20 f., bet. 2008/09:JuU24 s. 31 ff. och bet. 2010/11:JuU9 s. 27 ff. 
8 Bet. 2012/13:JuU3 s. 7 f. 
9 Motion 2015/16:1715. 
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särskilt starka rättssäkerhetsskäl där gör sig gällande, och på att behovet av ett 

fristående resningsinstitut främst gäller brottmål. Vidare behandlar jag endast resning 

till förmån för den tilltalade. Även det beror på rättssäkerhetsskäl. Det är viktigare att 

en oskyldig person blir frikänd än att en skyldig person blir fälld, varför 

resningsinstitutet är av störst vikt vid resning till förmån för den tilltalade. Min sista 

avgränsning är att jag bara diskuterar resningsgrunden i 58 kap. 2 § 4 p. RB. 

Anledningen till det är att 4 p. är den vanligaste resningsgrunden10 samt att flera av 

skälen som talar för att inrätta ett fristående resningsinstitut är hänförliga till de 

bevisvärderingsfrågor som 4 p. aktualiserar. 

De frågeställningar som jag avser att besvara i denna uppsats är följaktligen: 

1. Bör det inrättas ett fristående resningsinstitut i Sverige? 

2. Hur bör i så fall ett svenskt fristående resningsinstitut i huvuddrag utformas?  

 

1.3 Metod, disposition och material  

Min metod är delvis, men inte enbart, rättsdogmatisk. En inte oväsentlig del av 

uppsatsen består av en redogörelse för svensk, norsk och engelsk rätt på 

resningsområdet. Där använder jag den rättsdogmatiska metoden, som närmast 

handlar om att utifrån rättskällorna utreda gällande rätt på ett visst område. Även min 

de lege ferenda-diskussion kring huruvida ett fristående resningsinstitut bör inrättas i 

Sverige har rättsdogmatiska inslag, såtillvida att argumentationen förs utifrån 

rättskällorna. I övrigt är min metod svårare att kategorisera. Därför kommer jag i det 

följande att belysa min metod genom att beskriva uppsatsens disposition.  

Uppsatsen är huvudsakligen indelad i tre delar. Förhoppningen är att uppdelningen av 

uppsatsen i tre separata delar ska bidra med överskådlighet och tydlighet samt göra 

det lättare för läsaren att förstå min argumentation. I den första delen (avsnitt 2) 

redogör jag för svensk gällande rätt på resningsområdet, såvitt är relevant för 

uppsatsens syfte. Där beskriver jag även det svenska resningsinstitutets funktion och 

syften, som jag senare återkopplar till i min argumentation. Dessutom diskuterar jag 

                                                           
10 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 338. 
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rättssäkerhet på ett allmänt plan, eftersom rättssäkerhet spelar en mycket stor roll i 

denna uppsats. I den andra delen (avsnitt 3) presenterar jag det norska och det 

engelska resningsinstitutet i syfte att belysa alternativ till det svenska systemet. 

Såtillvida är uppsatsen inspirerad av utländsk rätt, men det är inte en komparativ 

uppsats. Den norska ordningen beskrivs betydligt noggrannare än den engelska. Det 

beror på att det engelska common law-systemet skiljer sig fundamentalt från såväl det 

svenska som det norska rättssystemet, medan de svenska och norska systemen har 

stora likheter med varandra. Därför är norsk rätt avsevärt mer relevant för svensk del 

än engelsk rätt. Jag har valt att inte behandla det skotska fristående resningsinstitutet 

över huvud taget, eftersom det är väldigt likt den engelska varianten. I den tredje delen 

(avsnitt 4 och 5) argumenterar jag, utifrån den jämförelse mellan svensk, norsk och 

engelsk rätt som gjorts i de två föregående delarna, för och emot att inrätta ett 

fristående resningsinstitut i Sverige. Min avsikt är således att ge läsaren en välupplyst 

och välövervägd bild av hur det svenska resningsförfarandet bör utformas. 

Argumentationen bygger främst på fördelarna med att inrätta ett fristående resnings-

institut i Sverige. Även eventuella nackdelar diskuteras, dock inte lika ingående. Det 

beror på att det varken i det norska, det engelska eller det svenska materialet finns 

någon större diskussion kring eventuella nackdelar samt på att konceptet som sådant 

inte torde ha så många nackdelar.  

Materialmässigt använder jag mig huvudsakligen av klassiska rättskällor: förarbeten 

och doktrin. Eftersom uppsatsen behandlar ett ämne som det finns ytterst lite skrivet 

om i Sverige, är jag emellertid tvungen att använda mig även av annat material. Det 

rör sig främst om uttalanden av sakkunniga i diverse medier såsom Dagens Nyheter 

och Dagens Juridik. Dessa är inte rättskällor i formell mening, men ett uttalande om 

fristående resningsinstitut av exempelvis Thorsen Cars är enligt mig, åtminstone för 

denna uppsats syften, lika relevant oavsett om det publiceras i Dagens Nyheter eller i 

Juridisk Tidskrift. Vidare använder jag mig i betydande grad av utländskt material, i 

synnerhet förarbeten. Mitt syfte med att redogöra för norsk och engelsk rätt är inte att 

lämna en fullödig beskrivning av de norska och engelska resningsreglerna, utan som 

nämnts att belysa alternativ till det svenska systemet. Därför närmar jag mig det 

utländska materialet på samma sätt som jag närmar mig det svenska materialet. Jag 

gör fria översättningar av såväl det norska som det engelska materialet – något annat 

är inte motiverat med hänsyn till syftena bakom redogörelsen för utländsk rätt. 
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2 Det svenska resningsförfarandet 

2.1 Rättssäkerhet – definition och syfte 

Rättssäkerhet är ett omfattande begrepp men handlar, såvitt är relevant i denna 

uppsats, om den enskildes skydd mot det allmännas utövning av tvångsmakt, eller 

mer specifikt att materiellt rättvisa resultat uppnås i konkreta tillämpningsfall.11 Enligt 

den definitionen är felaktigt fällande domar i brottmål oacceptabla i ett samhälle som 

gör anspråk på rättssäkerhet. Med hänsyn till respekten för människovärdet är det 

väsentligt att ingen förblir oskyldigt dömd eller för hårt bestraffad.12 Om det i ett 

samhälle accepteras att oskyldiga straffas, även om så endast sker i enstaka fall, 

inverkar det upplösande på den allmänna respekten för människovärdet.13 Rätts-

säkerhet är alltså ett självändamål i sig, men i ett samhälle utan rättssäkerhet blir även 

rättskipningen lidande. Som Axberger anför måste statens tvångsmakt brukas på ett 

rättssäkert sätt för att allmänheten ska ha förtroende för de rättskipande 

institutionerna. Utan det förtroendet blir rättskipningens effektivitet lidande genom 

att allmänheten inte accepterar domar, beslut och åtgärder som vidtas, vilket i sin tur 

medför att resurskrävande tvångsmedel måste användas i större utsträckning. 

Dessutom kan vittnen och andra bli ovilliga att delta i rättsprocesser, och 

arbetsmoralen hos aktörer inom rättskedjan såsom domare och åklagare kan påverkas 

negativt.14 Ekelöf med flera konstaterar är medborgarnas respekt och förtroende för 

rättsskipningen är avgörande för rättsskipningens förmåga att upprätthålla 

folkmoralen.15 Rättssäkerhet är således ett mycket starkt och skyddsvärt intresse inom 

rättsväsendet i allmänhet och inom processrätten i synnerhet.  

 

2.2 Resningsinstitutets funktion och syften  

Av 30 kap. 9 § RB framgår att när tiden för talan mot en brottmålsdom har gått ut, 

alltså när domen vinner laga kraft, kan inte frågan om ansvar för den tilltalade 

                                                           
11 Definitionen är hämtad från Munck m.fl., s. 20 och Felaktigt dömda, s. 24. 
12 Welamson & Munck, Rättegång VI, s 189. 
13 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 189 
14 Munck m.fl., s. 22 f. 
15 Ekelöf m.fl., Rättegång III, s. 244. 
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gärningen som prövats genom domen tas upp till ny prövning. Avgörandet får därmed 

rättskraft, varvid domen inte längre kan överklagas utan ska verkställas. Det är då inte 

längre möjligt av få till stånd en ändring av domen med ordinära rättsmedel. Däremot 

kan en lagakraftvunnen dom angripas med det extraordinära rättsmedlet resning. 

Rättskraftsregeln i 30 kap. 9 § RB ger uttryck för den så kallade orubblighets-

principen, alltså intresset av att lagakraftvunna avgöranden inte ska kunna rivas upp.16  

Orubblighetsprincipen motiverades av Processlagberedningen med att parterna i en 

rättegång ska kunna lita på att ett slutligt avgörande inte när som helst kan rubbas. 

Utan en sådan trygghet kan de inte inrätta sig efter det meddelade avgörandet, och 

den resulterande osäkerheten påverkar även andra än parterna. En sådan osäkerhet 

skulle undergräva allmänhetens förtroende för rättsskipningen.  Processlag-

beredningen anförde vidare att det i brottmål är av särskild betydelse för den tilltalade, 

oavsett om han eller hon blivit frikänd eller dömts, att han eller hon inte kan åtalas på 

nytt för samma gärning. Orubblighetsprincipen fyller således en trygghetsfunktion. 

Dessutom skulle domstolarnas arbetsbörda och samhällets kostnader bli för höga om 

domstolarna kunde ta upp redan avgjorda mål till ny prövning.17 Det är alltså 

trygghetsfunktionen och de processekonomiska skälen som utgör de främsta motiven 

bakom orubblighetsprincipen, men den syftar även till att upprätthålla domstolarnas 

auktoritet och därmed allmänhetens respekt för lagen och rätten.18 Det bör också 

framhållas att orubblighetsprincipen har en särskild funktion vad gäller äldre 

brottmålsdomar. I sådana äldre mål har bevisningen för den tilltalades skuld inte 

längre samma styrka, till exempel på grund av att vittnenas minnesbilder har bleknat. 

Det är därför viktigt att domen inte kan rubbas. 

Det framhålls dock av Processlagberedningen att lagakraftvunna domars orubblighet 

inte kan upprätthållas helt utan undantag. Brottmålsförfarandet och rättegångs-

väsendet i stort måste nämligen uppfylla skäliga anspråk på rättssäkerhet. Ett exempel 

på undantagsfall då en dom bör kunna rubbas är då det efter avgörandet kommit fram 

nya omständigheter eller bevis och dessa med en viss sannolikhet kan antas leda till 

en annan utgång i målet.19 Processlagberedningen framhöll att intresset av att den 

                                                           
16 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 173. 
17 SOU 1938:44 s. 65. 
18 Prop. 1987/88:58 s. 15 och Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 189. 
19 SOU 1938:44 s. 65. 
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oskyldige inte fälls till ansvar är starkare än intresset av att den skyldige inte går fri 

från straff. Felaktigt fällande domar i brottmål drabbar dels de oskyldigt dömda, dels 

rättsordningen i dess helhet på grund av att rättssäkerheten kan framstå som hotad och 

förtroendet för rättsskipningen bli lidande. Orubblighetsprincipen och intresset av att 

skydda domstolarnas auktoritet väger alltså inte tyngre än rättsuppfattningens krav på 

att den oskyldigt dömde ska kunna få sin sak prövad på nytt.20 Processkommissionen 

har i sitt betänkande yttrat att ett strängt fasthållande vid orubblighetsprincipen ibland 

skulle kunna leda till ett resultat som inte överensstämmer med rättsskipningens 

viktigaste uppgift, nämligen att garantera ett materiellt riktigt avgörande av 

rättegångarna. Oavsett vilka garantier rättegångsordningen ställer upp i det avseendet, 

kan det inte helt undvikas att materiellt oriktiga domar meddelas. När det inträffar 

kräver rättskänslan att målet tas upp till ny prövning.21 

Resningsinstitutet utgör således en kompromiss mellan orubblighetsprincipen och 

intresset av att materiellt felaktiga domstolsavgöranden korrigeras, den så kallade 

sanningsprincipen.22 Medan orubblighetsprincipen är av grundläggande betydelse för 

rättsordningens stabilitet, utgör resningsinstitutet den sista rättssäkerhetsgarantin. Det 

möjliggör en omprövning av lagakraftvunna avgöranden som blivit felaktiga eller där 

viktiga rättssäkerhetsgarantier inte har beaktats.23 Resning är sålunda en garant för 

sanningsprincipen och den slutliga möjligheten att uppnå materiellt riktiga domar. 

Som framgått framhäver Processlagberedningen att resningsinstitutet har stor 

betydelse för allmänhetens förtroende för rättsskipningen och dess förmåga att 

meddela korrekta domar. Det förtroendet är, som jag konstaterat ovan i avsnitt 2.1, av 

avgörande betydelse för rättskipningens effektivitet. Det är således mycket viktigt att 

resningsinstitutet fungerar ändamålsenligt och bidrar till att upprätthålla rätts-

säkerheten i samhället.  

 

                                                           
20 SOU 1938:44 s. 68 och 75. 
21 SOU 1926:32 s. 232. 
22 Cars, Om resning i rättegångsmål, s. 173 och Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 175 f. 
23 SOU 2009:98 s. 31 f. och Felaktigt dömda, s. 78. 
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2.3 Resningsförfarandet 

2.3.1 Inledning 

Det ska noteras att resning endast kan komma ifråga beträffande lagakraftvunna 

avgöranden, vilket framgår av 58 kap. 1, 2 och 3 §§ RB. Resning är alltså endast 

möjligt när de ordinära rättsmedlen är uttömda. Vidare kan inte resning bli aktuellt 

om sökanden endast menar att domskälen, istället för domslutet, är oriktiga.24 

Dessutom måste det observeras att om resning beviljas, innebär inte det att domen 

undanröjs. Istället hävs domens laga kraft och rättskraft, varvid domen inte längre 

utgör ett hinder mot att pröva målet på nytt.25  

Resning regleras främst av uteslutande svensk rätt, men EKMR har en viss betydelse 

på området. Det finns nämligen en bestämmelse om brottmålsdomens rättskraft i 4 

art. i det sjunde tilläggsprotokollet till EKMR, där det framgår att ingen får lagföras 

eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han 

eller hon redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och 

rättegångsordningen i denna stat. Från den regeln finns ett undantag i 4 art. 2 p., som 

bland annat gäller om det föreligger bevis om nya eller nyuppdagade omständigheter. 

Därigenom är resningsreglerna förenliga med EKMR.  

 

2.3.2 Rättens handläggning av resningsärenden  

Resningsinstitutet regleras ytterst av 11 kap. 13 § RF, där det framgår att resning 

beviljas av HD eller, om det anges i lag, av en annan domstol. I 58 kap. 4 § RB stadgas 

att den som vill ansöka om resning ska göra det hos hovrätten, om domen meddelats 

av en tingsrätt, och annars hos HD. Tidigare prövades ansökningar om resning alltid 

av HD, främst på grund av behovet av en enhetlig tillämpning av resningsreglerna.26 

Den nuvarande regleringen infördes i avlastningssyfte för att ge HD större möjlighet 

att ägna sig åt prejudikatbildande verksamhet.27 De som är berättigade att ansöka om 

resning är de som fört eller kunnat föra talan med ställning som part i målet, något 

                                                           
24 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 342. 
25 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 196. 
26 SOU 1926:32 s. 239. 
27 Prop. 1987/88:58 s. 22. 



15 

 

som inte framgår av RB.28 Vad gäller åklagarsidan tillkommer rätten att begära 

resning allmän åklagare när ansökan sker hos hovrätten och riksåklagaren när ansökan 

sker hos HD. Det följer av 7 kap. 4 § RB.  

Resningsgrunderna till förmån för den tilltalade finns i 58 kap. 2 § RB. Den vanligaste 

resningsgrunden, och den enda som kommer att behandlas här, är 4 p.29 Av 4 p. följer 

att resning får beviljas till förmån för den tilltalade om någon ny omständighet eller 

något nytt bevis åberopas och omständigheten eller beviset sannolikt skulle lett till att 

den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse. 

Rätten ska alltså pröva vad utgången i målet sannolikt skulle blivit om beviset eller 

omständigheten förekommit i rättegången. Det nya materialet måste ha ett visst 

bevisvärde för att sannolikhetskravet ska vara uppfyllt och det värdet måste sättas i 

relation till bevisvärdet av den bevisning som sedan tidigare finns i målet.30 Ett nytt 

bevis kan exempelvis vara ett vittne som inte hörts tidigare i målet eller en skriftlig 

handling som inte förekommit tidigare. Det kan också röra sig om en ny uppgift från 

en person som har hörts tidigare i målet. Med ny omständighet avses nytt rättsfaktum 

eller moment i rättsfaktum, till exempel en senare tillkommen dom. Ett sakkunnig-

utlåtande kan föranleda resning om utlåtandet baseras på nya vetenskapliga rön, men 

det är tveksamt vad som gäller om utlåtandet grundar sig på tidigare kända 

erfarenhetssatser.31  Resning får enligt 4 p. även beviljas om det med hänsyn till vad 

som åberopas och i övrigt förekommer finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan 

om den tilltalades skuld. Denna så kallade tilläggsregel tar enligt Processlag-

beredningen främst sikte på enstaka fall av grova brottmål där de nya 

omständigheterna eller bevisen visserligen inte med sannolikhet skulle ha lett till en 

annan utgång i skuldfrågan, men ändå framkallar tvivel om domens riktighet.32 

Regeln innebär inte att sannolikhetskravet sänks rent generellt, utan endast när 

särskilda omständigheter föreligger. En sådan omständighet kan vara att domen avser 

ett allvarligt brott, då upprätthållandet av en materiellt felaktig brottmålsdom är 

allvarligare ju grövre brott den gäller.33 

                                                           
28 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 194 och SOU 1938:44 s. 576. 
29 Lindell m.fl., Straffprocessen, s. 338. 
30 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 201 f. 
31 A.a. s. 196 f. 
32 SOU 1938:44 s. 203. 
33 Welamson & Munck, Rättegång VI, s. 203 f. 
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Beviljas resning, ska rätten enligt 7 § samtidigt förordna att målet åter ska tas upp vid 

den domstol som sist dömt i målet. Det har att göra med att det inom den domstolen 

finns en på egen erfarenhet grundad kännedom om målet.34 Om resning beviljas i 

brottmål till förmån för den tilltalade och saken är uppenbar, får dock rätten själv 

omedelbart ändra domen. Det anses att ett återupptagande av målet i den situationen 

skulle vara en onödig omgång.35  

Beträffande rättens sammansättning i resningsärenden, är HD enligt 3 kap. 5 § RB 

domför med fem ledamöter – om inte prövningen är enkel, i vilket fall HD enligt 5 a 

§ själv får avgöra hur många ledamöter som ska ingå i rätten. HD kan således i enkla 

fall anpassa antalet ledamöter till vad som är lämpligt med hänsyn till ärendets 

beskaffenhet.36  HovRn är enligt 2 kap. 4 § RB domför med tre lagfarna domare. I 3 

kap. 7 § RB finns en jävsbestämmelse av innebörd att när HD behandlar en 

resningsansökan i ett mål som avgjorts av HD själv, får inte någon ledamot som 

deltagit i det tidigare avgörandet ingå i rätten, om ett tillräckligt antal ledamöter ändå 

finns tillgängligt inom domstolen. Samma princip tillämpas beträffande en förnyad 

resningsansökan. De ledamöter som deltagit i det tidigare resningsärendet ska alltså 

inte delta i det nya ärendet.37 Regleringen ifråga är i min mening viktig. Som 

framhållits ovan i avsnitt 2.2 är resningsinstitutet den oskyldigt dömdes sista 

rättssäkerhetsgaranti. Därför är det av vikt att en resningsansökan bedöms av andra 

än de som tidigare beslutat att fälla sökanden. På så vis minskas risken att eventuella 

förutfattade meningar påverkar bedömningen av ansökan. Det är värt att 

uppmärksamma att någon liknande jävsproblematik inte kan uppstå i hovrätterna, 

eftersom resningsärenden avseende hovrättsavgöranden ska prövas av HD.  

 

2.3.3 Utredningen i resningsärenden 

Av 58 kap. 5 § RB framgår att resningssökanden i sin ansökan ska uppge den dom 

ansökan avser, det förhållande som ansökan grundas på och skälen för ansökan samt 

de bevis som sökanden åberopar och vad han eller hon vill styrka med varje särskilt 

                                                           
34 SOU 1926:32 s. 239. 
35 SOU 1938:44 s. 578. 
36 Prop. 2008/09:117 s. 43. 
37 Nordh & Lindblom, Kommentar till RB – häfte 1, s. 92. 
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bevis. Det är alltså sökanden som har bevisbördan för att resningsförutsättningarna är 

uppfyllda. Det är emellertid ofta svårt för sökanden att själv göra någon utredning i 

syfte att hitta ny bevisning. Enskilda saknar som regel samhällets resurser att göra 

omfattande utredningar och om den som söker resning dessutom sitter i fängelse är 

hans eller hennes utredningsmöjligheter minimala. Sökanden får därför ofta förlita sig 

på att engagerade, ideellt arbetande advokater, journalister och privatpersoner hjälper 

till med utredningen. Men även dessa saknar tillgång till statens utredningsåtgärder 

och det finns naturligtvis ingen garanti för att ett visst resningsärende ska bli medialt 

uppmärksammat.38  

Resningssökanden är därför beroende av att staten bistår med utredningsåtgärder. 

Enligt 58 kap. 6 a § RB ska åklagaren sålunda återuppta förundersökningen om det i 

en resningsansökan åberopas eller om det på annat sätt kommer fram en omständighet 

eller ett bevis som inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att omständigheten eller 

beviset utgör grund för resning. Förundersökningen ska dock inte återupptas om det 

saknas behov av utredningsåtgärder, exempelvis om det kommit fram material som 

är så otvetydigt att det inte är nödvändigt att vidta några kompletterande 

utredningsåtgärder.39 Av 58 kap. 6 b § RB framgår att rätten i ett ärende om resning 

får förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd om det enligt 6 a § finns 

förutsättningar att återuppta förundersökningen.  

Sålunda gäller att förundersökningen ska återupptas om det nya material som 

åberopas sannolikt utgör grund för resning, naturligtvis under förutsättning att detta 

material vid en kompletterande utredning visar sig vara riktigt. I propositionen 

konstateras att åklagaren därför måste göra en prognos av det nya materialets 

betydelse för möjligheten att bevilja resning. Prognosen ska utgå från hur 

bedömningen i resningsfrågan skulle utfalla om de nya uppgifterna visar sig vara 

riktiga. Vidare måste enligt propositionen resningssökandens påstående om det nya 

materialet ha en viss substans för att det ska vara möjligt för åklagaren att bedöma om 

den nya omständigheten eller det nya beviset sannolikt utgör grund för resning. Därför 

bör vissa minimikrav ställas på de nya uppgifterna för att det ska komma på fråga att 

återuppta förundersökningen. Det konstateras emellertid att eftersom den enskilde 

                                                           
38 Olsson, JT 2009/10 s. 993. 
39 Prop. 2011/12:156 s. 33. 
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saknar tillgång till statens utredningsresurser, kan det inte krävas att han eller hon har 

säkrat bevisning om det nya materialet. Däremot måste påståendet om det nya 

materialet vara så konkretiserat att det förtjänar att tas på allvar, till exempel genom 

att sökanden anger skälen till att en ny undersökning kommer att ge ett visst resultat. 

Sökanden kanske kan uppmärksamma någon felaktighet eller otydlighet i 

förundersökningsprotokollet som medför att detta kan ifrågasättas. Ett riktmärke är 

att de nya uppgifterna inte får vara så vaga att ett återupptagande av 

förundersökningen skulle bli en ”fishing expedition” efter resningsmaterial.40  

Tidigare saknades det regler om åklagarens möjligheter att vidta utredningsåtgärder i 

resningsärenden. Enligt praxis kunde dock åklagaren besluta att återuppta 

förundersökningen om det kommit fram nya omständigheter eller bevis som skapade 

sådant tvivel om domens riktighet att resning borde kunna beviljas om en 

kompletterande utredning bekräftade innehållet i det nya materialet. Dessutom 

förekom det att HD förordnade att riksåklagaren skulle komplettera utredningen i ett 

resningsärende, även om sådana förelägganden var sällsynta.41 Sålunda är regleringen 

i 58 kap. 6 a och b §§ huvudsakligen en kodifiering av tidigare praxis som främst 

syftade till att skapa klarhet och förutsebarhet om när sökanden kan begära 

utredningsåtgärder.42 Den rådande ordningen där åklagaren beslutar om utrednings-

åtgärder i resningsärenden kommer att problematiseras nedan i avsnitt 4.1.1, men det 

kan redan här anmärkas att den ordningen är högst betänklig ur ett rättssäkerhets-

perspektiv.  

Slutligen bör framhållas att en offentlig försvarare ska förordnas för resningssökanden 

enligt 21 kap. 3 b § RB, om han eller hon är i behov av en försvarare med hänsyn till 

att åklagaren enligt 58 kap. 6 a § beslutat eller har möjlighet att besluta att återuppta 

en förundersökning eller det annars finns synnerliga skäl. Sökandens behov av en 

försvarare ska bedömas med beaktande av brottets beskaffenhet, sökandens 

personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. I propositionen 

framhålls att om ärendet avser ett allvarligare brott kan det finnas anledning att anta 

att ett försvararbehov föreligger. Som ett exempel på sökandens personliga 

förhållanden anges att sökanden är under 18 år. Angående utredningsåtgärdernas 

                                                           
40 Prop. 2011/12:156 s. 32 f. 
41 A.prop. s. 16 ff. 
42 A.prop. s. 22. 
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beskaffenhet anmärks att om sökanden, målsäganden eller ett vittne ska höras, kan 

det finnas skäl för en försvarare att bevaka sökandens intressen genom att närvara och 

ställa frågor. Med synnerliga skäl avses situationen där den dömde överväger att 

lämna in en ansökan om resning eller en begäran om att förundersökningen ska 

återupptas. I ett sådant tidigt skede kan det vara särskilt angeläget att få tillgång till 

rättsligt biträde, eftersom det kan behövas särskilda förberedelser eller arbetsinsatser 

som innehåller komplicerade juridiska eller andra frågor. I vissa sådana fall får det 

anses rimligt att staten bekostar rättsligt biträde, men den möjligheten bör användas 

restriktivt.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Prop. 2011/12:156 s. 43 ff.  
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3 Resningsinstitutet i främmande rättsordningar   

3.1 Det norska resningsinstitutet – Gjenopptakelsekommisjonen  

3.1.1 Bakgrunden till Gjenopptakelsekommisjonen 

I Norge inrättades 2004 ett fristående resningsinstitut vid namn Gjenopptakelse-

kommisjonen. Enligt den dittillsvarande ordningen behandlades resningsansökningar 

av samma domstol som meddelat det lagakraftvunna avgörandet. Ändringen var 

resultatet av en debatt som pågått under 1980- och i synnerhet 1990-talet, där stark 

kritik riktades mot reglerna om behandling av resningsansökningar. Kritiken riktade 

sig särskilt mot att sådana ansökningar blev utredda av samma åklagarmyndighet som 

tidigare åtalat sökanden och argumenterat för att denne var skyldig, samt att 

ansökningen därefter blev prövad av samma domstol som tidigare fällt sökanden. En 

starkt bidragande orsak till kritiken var att ett flertal felaktigt fällande domar i brottmål 

blivit mycket uppmärksammade i media, däribland ”Liland-saken” och ”Rødseth-

saken”. I debatten framfördes förslag om att en överordnad domstol till den som 

meddelat avgörandet skulle behandla resningsärenden – i likhet med den svenska 

ordningen. Det ansågs dock att en sådan ordning kunde leda till en alltför begränsad 

möjlighet att angripa avgöranden samt att det med hänsyn till Høyesteretts primära 

uppgifter inte var lämpligt att ålägga Høyesterett några nya typer av ärenden.44 I ett 

remissförfarande 2000 föreslog Justisdepartementet en förändring av resnings-

institutet. Två alternativa förslag presenterades: att resningsärenden ska behandlas av 

en sidoordnad domstol till den som meddelat den lagakraftvunna domen eller att 

resningsärenden ska behandlas av ett fristående resningsinstitut, efter engelsk och 

skotsk modell. Departementet självt konstaterade att skälen som talade för att införa 

ett fristående resningsinstitut främst var att det skulle skapa distans till den domstol 

som meddelade det lagakraftvunna avgörandet samt att det inte längre skulle finnas 

grund för misstanken att domstolar av kollegiala hänsyn väljer att inte bevilja resning. 

De remissinstanser som tillstyrkte förslaget om ett fristående resningsinstitut lade 

särskild vikt vid att ett fristående institut har goda förutsättningar att göra grundliga 

utredningar, att införandet av ett fristående institut kan öka allmänhetens förtroende 

                                                           
44 Etterkontroll av Gjenopptakelsekommisjonen, s. 16 ff. och Andenaes & Myhrer, Norsk straffeprosess, 

s. 573.  
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för behandlingen av resningsärenden samt att ett fristående institut medför en mer 

enhetlig praxis i resningsärenden.45  

Följaktligen lade regeringen fram ett lagförslag om att inrätta ett fristående 

resningsinstitut. Det ska noteras att lagförslaget i princip inte innehöll några ändringar 

i de materiella villkoren för beviljande av resning.46 I propositionen framhölls att 

materiellt riktiga domar är ett grundläggande krav i den norska processordningen. I 

valet mellan olika modeller för behandling av resningsärenden bör därför det 

alternativ väljas som ger bäst garantier för att resning beviljas i ärenden där så bör 

ske.47 Det påpekades att en svaghet med det rådande systemet var att den som blivit 

dömd själv måste skaffa fram ny bevisning för att kunna få resning. Ett av syftena 

med inrättandet av kommisjonen var att åtgärda den svagheten och göra det till ett 

samhällsansvar att avslöja felaktigt fällande domar i brottmål. Den felaktigt dömde 

ska inte vara beroende av sina egna personliga resurser eller utomståendes insatser för 

att få resning.48 Justiskomiteen anmärkte i sitt betänkande att den rådande ordningen 

innebar en fördel för rika eller i övrigt resursstarka personer, eftersom de har lättare 

än resurssvaga individer att vidta utredningsåtgärder. Det förhållandet ansågs 

betänkligt med hänsyn till principen om allas likhet inför lagen.49 Vidare anfördes i 

propositionen att det saknades anledning att misstänka att domstolarna tog kollegiala 

hänsyn eller i övrigt behandlade resningsärenden på ett sätt som kunde väcka misstro 

hos allmänheten. Detta var emellertid inte, framhölls det, ett skäl till att behålla den 

gällande ordningen. Det ansågs nämligen viktigt att motverka att förtroendet för 

domstolarna och åklagarmyndigheten försämrades i framtiden, och det rådande 

systemet gav i onödig grad upphov till kritik. För lagstiftaren uppgavs det vara ett 

centralt mål att organisera rättegångsförfarandet på ett sätt som väcker förtroende och 

respekt hos allmänheten, något som gäller särskilt i resningsärenden då det i sådana 

ärenden ofta förekommer kritik mot domstolarnas och åklagarmyndighetens beslut. 

Att vänta med att vidta förebyggande åtgärder tills skadan redan inträffat föreföll 

olämpligt.50 Sålunda föreslog departementet inrättandet av Gjenopptakelse-

                                                           
45 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) s. 19 ff.  
46 A.prp. s. 100. 
47 A.prp. s. 32. 
48 A.prp. s. 52 f. 
49 Innst. O. nr. 114 (2000-2001) s. 7. 
50 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) s. 24 f. och s. 30 f. 
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kommisjonen och anförde avslutningsvis att avgörande vikt fästs vid att resnings-

förfarandet måste vara inrättat på ett sätt som är förtroendeväckande, som leder till 

materiellt riktiga avgöranden och som gör det till ett samhällsansvar att avslöja 

felaktiga domar.51 Lagförslaget antogs av Stortinget och lagändringen trädde i kraft 

den 1 januari 2004. Gjenopptakelsekommisjonen påbörjade sitt arbete samma år.52  

 

3.1.2 Gjenopptakelsekommisjonens utformning och verksamhet  

De norska reglerna om resning finns i 27 kap. straffeprosessloven (strpl). Enligt 394 § 

strpl ska ansökan om resning göras hos kommisjonen for gjenopptakelse av 

straffesaker. Det gäller oavsett vilken domstol som meddelade det angripna 

avgörandet.53 Kommisjonen är ett fristående förvaltningsorgan som enligt 395 § 4 st. 

inte kan instrueras om sin myndighetsutövning. Kommisjonen avgör om resning ska 

beviljas, vilket följer av 399 §. Om kommisjonen beviljar resning, ska den enligt 400 § 

förordna att målet tas upp vid en domstol som är sidoordnad den som sist dömt i målet. 

Avgörandet i resningsfrågan ska innehålla skälen till beslutet.54 Av 395 § 3 st. följer 

att kommisjonens avgöranden i princip inte kan överklagas.  

Det framgår av 394 § strpl att en ansökan om resning ska innehålla uppgifter om 

vilken dom som ansökan avser, grunden för resning och vilka bevis som åberopas. 

Kraven som ställs på en resningsansökan ska enligt propositionen ses mot bakgrund 

av kommisjonens vägledningsplikt och självständiga ansvar för ärendets utredning, 

som kommer att behandlas nedan. Det innebär att en ansökan som inte innehåller 

bevisuppgifter inte får avvisas förrän sökanden fått möjlighet att komplettera 

bevisningen och ärendet i övrigt är tillräckligt utrett. I vissa fall kan det medföra att 

kommisjonen måste vidta utredningsåtgärder.55 En uppenbart ogrundad ansökan får 

dock avvisas enligt 397 §. Kapacitetshänsyn och hänsyn till ett försvarligt bruk av 

kommisjonens resurser motiverar den regeln.56 
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För att nå målet om en förtroendeväckande behandling av resningsansökningar, 

ansågs det i propositionen viktigt att ge sökanden tillräcklig vägledning om hur denne 

ska gå till väga i ärendet. Det kan nämligen vara svårt för den som har fått en oriktig 

dom mot sig och kanske sitter i fängelse att själv ta reda på hur en resningsansökan 

bör utformas.57 Av 397 § strpl framgår att kommisjonen är skyldig att vägleda den 

som ansöker om resning, så att denne kan tillvarata sina intressen i största möjliga 

utsträckning. Kommisjonen ska göra en bedömning av om sökanden är i behov av 

vägledning. Det anges i propositionen att vägledningsplikten inte är begränsad till 

processuella frågor, utan även gäller materiella frågor. Hur långt vägledningsplikten 

sträcker sig i det enskilda fallet beror på en konkret bedömning där det bland annat 

tas hänsyn till hur allvarligt brottet som ärendet handlar om är samt om sökanden har 

bistånd av en advokat. Till följd av kommisjonens väglednings- och utredningsplikt 

kan sökanden sällan anses ha ett behov av rättshjälp, men i vissa komplicerade 

ärenden kan han eller hon behöva särskild hjälp för att tillvarata sina intressen. Därför 

kan kommisjonen enligt 397 § 2 st. förordna en offentlig försvarare för den sökande 

om det finns särskilda skäl för det.58   

Utöver vägledningsplikten, har kommisjonen en utredningsplikt. I 398 § stadgas att 

kommisjonen på eget initiativ ska sörja för att ärendet blir så väl utrett som möjligt 

innan ett avgörande fattas i resningsfrågan. Bestämmelsen ska inte tolkas ordagrant, 

men ger uttryck för en rättslig standard som förutsätter en närmare avvägning i det 

enskilda fallet. Avsikten är att kommisjonen ska utreda ärendet så gott som möjligt 

utifrån vad som är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart med hänsyn till 

brottets allvar och ärendets betydelse för sökanden. Avvägningen kan leda till att ett 

nytt bevis inte inhämtas, även om beviset skulle bidra till utredningen i ärendet.59  

Vad gäller kommisjonens utredningsbefogenheter, framgår dessa av 398 a och b §§. 

Enligt 398 a § 1 och 2 st. kan kommisjonen inkalla den tilltalade och vittnen till förhör 

enligt reglerna om bevisupptagning utanför huvudförhandling, vilket innebär en 

skyldighet för den som ska höras att infinna sig. Kommisjonen kan även förelägga ett 

vittne att uttala sig om sådant för vilket det råder lagstadgad tystnadsplikt. Minst tre 

av kommisjonens medlemmar ska vara närvarande vid förhör som hålls med stöd av 
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398 a § 1 eller 2 st. Vidare kan kommisjonen eller någon som handlar å kommisjonens 

vägnar enligt 398 a § 5 st. hålla förhör med den tilltalade eller vittnen enligt reglerna 

om polisförhör. Varken den tilltalade eller ett vittne har någon skyldighet att infinna 

sig till ett sådant förhör, men förhöret får hållas av en ensam kommisjonsmedlem och 

även av en ensam utredare. Kommisjonen kan enligt 398 b § också begära 

bevisupptagning vid domstol. En representant för kommisjonen har rätt att vara 

närvarande och ställa frågor under ett förhör som hålls hos domstol. Kommisjonen 

kan även lämna begäran om personutredning till domstolen och utse sakkunniga. 

Slutligen kan kommisjonen i särskilda fall anmoda åklagarmyndigheten att vidta vissa 

utredningsåtgärder. I propositionen framhålls att den möjligheten inte får utnyttjas 

rutinmässigt, då det skulle kunna påverka allmänhetens förtroende för kommisjonen 

negativt. Det ska därför vara fråga om särskilda fall, till exempel där det behövs 

kompetens som kommisjonen inte själv har.60   

Kommisjonens sammansättning regleras i 395 § strpl. Det ska finnas fem fasta 

medlemmar, varav tre ska vara jurister. Ordföranden, som måste vara jurist, utnämns 

för en period om sju år utan möjlighet till förlängning. De övriga medlemmarna utses 

för en period om tre år med möjlighet till en förlängning. Medlemmarna är inte 

heltidsanställda, utan kan arbeta med annat vid sidan av. De medlemmar som är 

jurister bör enligt propositionen ha bred erfarenhet från olika roller inom 

straffprocessen, helst både åklagare, försvarare och domare. Däremot bör en medlem 

i kommisjonen av förtroendeskäl inte samtidigt arbeta som åklagare. Lekmännen bör 

ha yrkesutbildning, yrkeserfarenhet och personliga egenskaper som kan komma till 

nytta i kommisjonens verksamhet. De bör emellertid inte vara sakkunniga inom 

exempelvis rättsmedicin eller psykiatri, eftersom sådana fackkunskaper troligen bara 

är relevanta i ett fåtal ärenden. Dessutom kan kommisjonen vid behov, som nämnts 

ovan, inhämta sakkunnigutlåtanden. En av anledningarna till att kommisjonen ska ha 

två medlemmar som inte är jurister är att undvika att kommisjonen blir betraktad som 

en juristkommission som beskyddar sin egen yrkesgrupp.61  

De faktiska utredningsåtgärderna vidtas inte av kommisjonsmedlemmarna själva, 

utan av kommisjonens sekretariat. Medlemmarna av sekretariatet bör enligt 
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propositionen ha utbildning i och erfarenhet av utredningsarbete samt tillräcklig 

juridisk kompetens för att veta vilken typ av uppgifter som kommisjonen har 

användning av vid prövningen av en resningsansökan.62 Per juni 2012 hade 

sekretariatet 11 anställda: sju utredare med juridisk kompetens, två utredare med 

polisbakgrund, en kontorschef och en sekreterare.63 

 

3.1.3 Utvärdering av Gjenopptakelsekommisjonen   

I december 2010 tillsatte den norska regeringen en arbetsgrupp med uppdrag att 

utvärdera hur Gjenopptakelsekommisjonen fungerar och om den uppfyllt de mål som 

låg till grund för dess inrättande, nämligen att skapa förtroende för resningsinstitutet 

hos allmänheten och att skapa goda förutsättningar för att fatta riktiga beslut i 

resningsfrågor. Arbetsgruppen presenterade sin rapport i juni 2012.64 Kommisjonen 

är vad som i rapporten kallas en hybridorganisation. Dess uppgifter är en blandning 

av att utreda faktiska förhållanden, som vanligen förknippas med åklagar- och 

polismyndigheten, och att pröva om de juridiska kraven för resning är uppfyllda, som 

brukar förknippas med domstolsväsendet. Kommisjonens inrättande var en reform 

som bland annat syftade till att skapa förtroende för resningsinstitutet hos 

allmänheten, men som det konstateras i rapporten väcker en reform bara förtroende 

om den bidrar till bättre procedurer och beslut.65  

Inledningsvis kommenterar arbetsgruppen kommisjonens sammansättning av jurister 

och lekmän. Den tvärvetenskapliga kompetensen i kommisjonen bedöms positiv i 

flera bemärkelser. Dels styrker den kommisjonens oavhängighet och därmed 

allmänhetens förtroende, dels möjliggör den en mångfald av perspektiv på komplexa 

fall. Dessutom kan den avvärja grupptänkande – alltså det likformiga och inåtvända 

tänkande som kan prägla grupper av personer med liknande bakgrund. Det föreslås 

att vid rekrytering av jurister till kommisjonen, bör särskild vikt fästas vid erfarenhet 

av försvararrollen på grund av att försvarare har erfarenhet av att kritiskt granska 

utredningsmaterial samt en större vilja att gräva djupt i ärenden. Vad lekmännen 
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beträffar, bör åtminstone en av dessa ha forskarkompetens inom exempelvis 

psykologi eller psykiatri.66  

Vidare konstaterar arbetsgruppen att vägledningsplikten och dess tillämpning av 

kommisjonen leder till att resningssökande som saknar försvarare får god hjälp med 

att tillvarata sina intressen. Exempelvis ges vägledning via kommisjonens hemsida, 

som anses vara översiktlig, informativ och har ett ansökningsformulär som sökanden 

kan fylla i. Vägledning ges också via samtal med de sökande, antingen personligen 

eller per telefon. Sökanden får därigenom information och kan ställa frågor. Samtalen 

är ägnade att väcka förtroende och är en styrka som saknades hos det tidigare systemet 

när domstolarna avgjorde resningsärenden.67 

Angående kommisjonens utredningsplikt, framhåller arbetsgruppen att utrednings-

ansvaret i resningsärenden tidigare låg hos åklagarmyndigheten, som även var part i 

ärendet, i likhet med den nuvarande svenska ordningen. Det var en olycklig dubbelroll 

som skapade förtroendeproblem.68 Kommisjonen har emellertid också en dubbelroll, 

då den har ansvar dels för utredningen, dels för att pröva om resning ska beviljas. Här 

finns ett inslag av inkvisitoriskt straffprocess, det vill säga ett system där domaren 

både leder utredningsarbetet och bedömer bevisningen som han eller hon själv fört in 

i målet. Det systemet medför risker såsom att domaren forskar efter bevis för den 

tilltalades skuld i större utsträckning än för dennes oskuld samt att domaren 

överskattar bevisningen för den tilltalades skuld.69 Under remissförfarandet inför 

lagförslaget om inrättande av kommisjonen anförde Høyesterett att denna dubbelroll 

var problematisk. Det påpekades att kommisjonens utredningsplikt kan få 

konsekvenser för dess objektivitet vid prövningen av resningsfrågan. Justis-

departementet menade dock att den risken var liten, då kommisjonen inte sedan 

tidigare bildat sig en uppfattning om sökandens skuld och därför inte skulle ha någon 

särskild ståndpunkt att försvara.70 I rapporten framhålls att avstånd till det material 

som ska bedömas visserligen ger bättre förutsättningar för en objektiv prövning, men 

att kommisjonens dubbelroll egentligen inte är så problematisk på grund av att 

utredningen sköts av sekretariatet medan prövningen i resningsfrågan görs av de fem 
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kommisjonsmedlemmarna. Även om det finns ett visst problematiskt inslag i 

kommisjonens dubbelroll, anses det att fördelarna med systemet överväger 

nackdelarna.71  

Arbetsgruppens slutsats är att inrättandet av kommisjonen uppfyllt ändamålet att 

skapa förtroende för resningsinstitutet samt att kommisjonens utredningsfunktion har 

förbättrat förutsättningarna för materiellt riktiga resningsbeslut.72 Det framhålls att 

det faktum att alla resningsansökningar behandlas av ett och samma organ medför att 

ansökningarna kan behandlas med en mer specialiserad kompetens än när 

domstolarna ansvarade för att pröva resningsansökningar. En fördel med det tidigare 

systemet var dock att domstolarna hade en mer oavhängig roll än kommisjonen har, 

eftersom domstolarna endast i liten grad bidrog till utredningen i resningsärenden. 

Inte desto mindre anser arbetsgruppen att den nuvarande ordningen ger bättre 

förutsättningar för riktiga bedömningar, då kommisjonen har bättre möjligheter än 

åklagarmyndigheten att göra opartiska utredningar i resningsärenden. Vidare 

konstateras att eftersom kommisjonen har goda förutsättningar att fatta riktiga beslut, 

stärks allmänhetens förtroende för kommisjonen och dess behandling av 

resningsärenden. Dess utredningsmöjligheter uppges vara av särskild betydelse för 

allmänhetens förtroende. Dessutom är det förtroendeväckande att åklagar-

myndigheten har en avsevärt mindre roll i resningsärenden än tidigare. En 

problematisk aspekt är dock att förläggandet av resningsärenden till ett särskilt organ 

gör det sannolikt att resningsinstitutet blir mer synligt för allmänheten än tidigare. 

Resningsärenden är ofta kontroversiella och inrättandet av kommisjonen har lett till 

ett synliggörande av de personer som är ansvariga för prövningen i resningsärenden, 

vilket innebär att adressaten för eventuell kritik också blivit mer synlig.73 Å andra 

sidan är detta positivt i den bemärkelsen att transparensen i resningsförfarandet ökar. 

Av rapporten framgår att inrättandet av kommisjonen har varit ett lyckat projekt. 

Statistik från kommisjonen visar dessutom att antalet beviljade resningsansökningar 

har ökat. Innan kommisjonen inrättades, låg antalet beviljade resningsansökningar på 

14 %. Sedan inrättandet av kommisjonen har den procentsatsen ökat succesivt och låg 

2011 på hela 26 % (43 stycken beviljade resningsansökningar), även om genomsnittet 
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för åren 2004-2011 låg på 16 %. I relation till England är den procentsatsen mycket 

hög.74 Eftersom inrättandet av kommisjonen inte medföljdes av några här relevanta 

ändringar i de materiella villkoren för beviljande av resning, får det ökade antalet 

beviljade resningsansökningar tillskrivas kommisjonens arbete.  

Även om inrättandet av kommisjonen varit lyckat, har kommisjonen också utsatts för 

kritik. I två uppmärksammade fall, ”Torgersen-fallet” och ”Treholt-fallet”, har 

kommisjonen flera gånger beslutat att inte bevilja resning, vilket gett upphov till kritik 

om att kommisjonen är för lojal mot domstolsväsendet.75 Konkreta förslag på 

ändringar har presenterats. Exempelvis har det påståtts att kommisjonen behöver mer 

transparens, att kommisjonen inte bör bevilja resning i bagatellfall där det rör sig om 

mindre än sex månaders fängelse och mer än tio år förflutit sedan avgörandet, att 

kommisjonen oftare borde förordna försvarare för den sökande, att sekretariatet inte 

bör lämna förslag om beslut i resningsfrågan till kommisjonen samt att sekretariatet 

behöver fler medlemmar med polisbakgrund.76 

 

3.2 Det engelska resningsinstitutet – CCRC 

3.2.1 Bakgrunden till CCRC 

Enligt tidigare gällande ordning i England var det inrikesministerns ansvar att pröva 

resningsansökningar. Inrikesministern kunde hänvisa mål till Court of Appeal (nedan 

”överklagandedomstolen”). En sådan hänvisning skulle behandlas som ett 

överklagande till domstolen och utgjorde således inte – till skillnad från vad som 

gäller när en resningsansökan beviljas i Sverige eller Norge – ett förordnande om att 

domstolen skulle ta upp målet till ny prövning. Den som ville ha resning skulle alltså 

vända sig till inrikesministern med sin begäran. Enligt lagstiftningen, sektion 17 i 

Criminal Appeal Act 1968, kunde inrikesministern efter en skönsmässig bedömning 

(”if he thinks fit”) besluta om målet skulle hänvisas till överklagandedomstolen. I 

praktiken krävdes dock som regel att det framkommit ny bevisning av något slag.77 
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Antalet resningsansökningar som hänvisades till överklagandedomstolen var mycket 

litet. Mellan 1981 och 1988 hänvisades totalt bara 36 mål till överklagandedomstolen, 

att jämföra med de 43 resningsansökningar som beviljades av Gjenopptakelse-

kommisjonen enbart under 2011.78 Under 1980- och början av 1990-talet blev ett antal 

rättsskandaler mycket uppmärksammade i brittisk media, exempelvis ”Birmingham 

Six-fallet” där sex män blev friade av överklagandedomstolen efter att ha suttit 16 år 

i fängelse. Mot bakgrund av detta tillsattes 1991 en kommission, The Royal 

Commission on Criminal Justice (nedan ”kommissionen”), för att utreda bland annat 

hur rättssystemet fortsättningsvis skulle undvika materiellt felaktiga domar i brottmål. 

Kommissionen presenterade sin rapport 1993.79  

Inledningsvis gjorde kommissionen några allmänna uttalanden om vikten av 

rättssäkerhet. Det anfördes att alla laglydiga medborgare har ett intresse av ett 

rättsväsende där risken att oskyldiga personer blir dömda och skyldiga personer blir 

frikända är så låg som möjligt. Att någon blir berövad sin frihet, kanske i många år, 

efter att ha blivit fälld för ett brott som han eller hon inte begått är dels en personlig 

tragedi, dels en skymf mot det civiliserade samhället. Om oskyldiga personer fälls, 

blir dessutom de verkliga förövarna – som kan vara mycket farliga individer – inte 

upptäckta. I varje enskilt fall där en oskyldig person döms eller en skyldig person 

frikänns görs rättvisan narr av och förtroendet för rättssystemet undermineras.80 Det 

framhölls vidare att till följd av att ett antal felaktigt fällande domar blivit mycket 

uppmärksammade i media de senaste åren fanns det ett behov av att stärka 

allmänhetens förtroende för rättssystemet. Trots att antalet felaktiga domar torde vara 

litet, orsakar de nämligen väldigt stor skada. Upprätthållandet av lag och ordning är 

beroende av allmänhetens välvilja och förtroende, dels vad gäller laglydnad, dels vad 

gäller enskildas vilja att samarbeta med polis och domstolsaktörer.81  

Kommissionen menade att den rådande ordningen där inrikesministern var ansvarig 

för prövningen i resningsärenden var olämplig. Av konstitutionella och ibland 

politiska skäl var ministeriet nämligen ovilligt att göra noggranna utredningar i 

resningsärenden och att hänvisa mål till överklagandedomstolen. Därför föreslog 
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kommissionen inrättandet av ett särskilt resningsorgan, som skulle ha möjlighet att 

bedriva utredning i resningsärenden och hänvisa mål till överklagandedomstolen för 

förnyad prövning. Det betonades att det är viktigt att resningsorganet uppfattas som 

fristående från domstolsväsendet.82 Till följd av kommissionens rekommendation 

inrättades Criminal Cases Review Commission (nedan ”CCRC”) genom Criminal 

Appeal Act 1995 (nedan ”CAA”). CCRC påbörjade sitt arbete den 1 januari 1997.83 

 

3.2.2 CCRC:s utformning och verksamhet 

CCRC är, liksom Gjenopptakelsekommisjonen, ett från domstolsväsendet fristående 

resningsinstitut. Enligt sektion 8 i CAA ska CCRC bestå av minst 11 medlemmar. 

Minst en tredjedel av det totala antalet medlemmar måste ha juridisk kompetens och 

minst två tredjedelar måste ha erfarenhet av straffprocessen, till exempel 

utredningsarbete i brottmål. CCRC tar emot resningsansökningar från enskilda, men 

kan enligt sektion 14 också på eget initiativ inleda ett resningsärende. Dessutom kan 

överklagandedomstolen enligt sektion 15 förelägga CCRC att vidta vissa utrednings-

åtgärder. 

CCRC kan hänvisa ett mål till överklagandedomstolen, vilket följer av sektion 9-12. 

För att en hänvisning ska kunna ske, krävs emellertid enligt sektion 13 att CCRC anser 

att det finns en reell möjlighet att överklagandedomstolen beslutar att inte upprätthålla 

domen på grund av att det framkommit ny bevisning eller nya argument. En 

hänvisning kan annars ske endast om det föreligger exceptionella omständigheter. Det 

ska understrykas att det här finns en skillnad mellan CCRC och Gjenopptakelse-

kommisjonen. CCRC kan nämligen inte bevilja en resningsansökan i norsk, eller 

svensk, mening. När CCRC hänvisar ett mål till överklagandedomstolen innebär det 

inte ett förordnande om att målet ska tas upp till ny prövning, såsom är fallet när 

Gjenopptakelsekommisjonen eller en svensk domstol beviljar resning. Istället 

behandlar överklagandedomstolen ett hänvisande som ett överklagande från 

resningssökanden, vilket framgår av sektion 9-12. Beslutar CCRC att hänvisa målet, 

ska överklagandedomstolen enligt sektion 14 få en redogörelse för skälen till beslutet. 

                                                           
82 Royal Commission, s. 182 ff. och Naughton m.fl., s. 1. 
83 Naughton m.fl., s. 1. 



31 

 

Om CCRC beslutar att inte hänvisa ett mål till överklagandedomstolen, ska en 

redogörelse för skälen till beslutet lämnas till den sökande. 

CCRC har vittgående utredningsmöjligheter, vilka regleras i sektion 17-21. CCRC 

kan begära ut sekretessbelagda dokument och andra handlingar som är relevanta för 

ett visst resningsärende från statliga myndigheter. Vidare kan CCRC begära att 

polisen eller någon annan myndighet utser en utredare för att hjälpa CCRC med 

utredningen i ett visst resningsärende. CCRC kan sedan instruera utredaren om vilka 

utredningsåtgärder som denne ska vidta samt övervaka utredarens arbete. I sektion 21 

stadgas slutligen att CCRC kan vidta även andra åtgärder som anses lämpliga i 

utredningsarbetet. Sålunda kan CCRC bland annat hålla förhör med vittnen och 

parterna i målet. Det framhölls av kommissionen att för en person som blivit felaktigt 

dömd och suttit länge i fängelse kan det vara svårt att göra en tydlig skriftlig 

presentation av sitt fall och sina argument, varför ett förhör med den dömde ibland är 

nödvändigt för att övertyga CCRC om att vidare utredning behöver göras i ärendet.84 

 

3.2.3 Utvärdering av CCRC 

Enligt CCRC:s egna uppgifter har per den 30 november 2015 608 av totalt 18 942 

slutbehandlade mål (ca 3,2 %) hänvisats till överklagandedomstolen sedan CCRC 

påbörjade sin verksamhet 1997.85 Jämfört med Gjenopptakelsekommisjonen är det en 

väldigt låg procentsats. Det låga antalet hänvisade mål har gett upphov till kritik om 

att CCRC inte uppfyller sitt syfte, nämligen att avslöja materiellt felaktiga 

brottmålsdomar. Kritiken är emellertid främst riktad mot de i sektion 13 angivna 

kraven för att CCRC ska kunna hänvisa ett mål till överklagandedomstolen, alltså 

resningsgrunderna, snarare än mot CCRC:s utformning, sammansättning eller 

utredningsmöjligheter.86 Eftersom en diskussion kring resningsgrundernas 

utformning faller utanför ramen för denna uppsats, kommer den kritiken inte att 

analyseras närmare här.  

                                                           
84 Royal Commission, s. 185. 
85 http://www.ccrc.gov.uk/case-statistics/ (5/1 2016).  
86 Naughton m.fl., s. 221 ff. 
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4 Ett fristående resningsinstitut i Sverige? 

4.1 Behovet av ett fristående resningsinstitut  

4.1.1 Bedömningen av om ny utredning ska ske i ett resningsärende 

I ett resningsärende är det den sökande som har bevisbördan för att förutsättningarna 

för resning är uppfyllda, till skillnad från den ordinära brottmålsprocessen där 

åklagaren har att bevisa att den tilltalade är skyldig. Ofta är det svårt för enskilda 

sökande att själva göra någon utredning i syfte att hitta ny bevisning. Enskilda saknar 

som regel samhällets resurser att göra omfattande utredningar och om den som söker 

resning dessutom sitter i fängelse är hans eller hennes utredningsmöjligheter 

minimala. När en enskild själv försöker säkra bevisning finns det dessutom en risk 

för att bevisningens värde minskar. Exempelvis kan domstolen anse att uppgifter från 

egenhändigt hållna förhör inte bör tillmätas någon större betydelse på grund av att 

förhören inte genomförts i rättssäkra former inom en förundersökning.87 

Resningssökanden är därför beroende av att samhället bistår med utredningsåtgärder. 

Enligt 58 kap. 6 a § rättegångsbalken ska åklagaren återuppta förundersökningen om 

det i en resningsansökan åberopas eller om det på annat sätt kommer fram en 

omständighet eller ett bevis som inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att 

omständigheten eller beviset utgör grund för resning. Förundersökningen ska inte 

återupptas om det saknas behov av utredningsåtgärder. Av 6 b § framgår att rätten i 

ett ärende om resning får förelägga åklagaren att vidta en viss utredningsåtgärd om 

det enligt 6 a § finns förutsättningar att återuppta förundersökningen. Det ska dock 

noteras att skrivningen ”i ett ärende om resning” innebär att det måste finnas ett 

ärende om resning hos domstolen, det vill säga att det kommit in en ansökan om 

resning. Rätten kan inte förelägga åklagaren att vidta utredningsåtgärder 

dessförinnan. Således bistår samhället i vissa fall med utredning, men den dömde är 

alltså beroende av utredningsåtgärder från åklagarväsendet, som tidigare fått honom 

eller henne dömd och som kommer att vara hans eller hennes motpart i en ny rättegång 

om resning beviljas. Detta är, som konstateras i JK:s rapport Felaktigt dömda, en 

principiellt bakvänd ordning, särskilt mot bakgrund av att det är en naturlig roll för 

                                                           
87 Prop. 2011/12:156 s. 28. 
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åklagarväsendet att bevaka de intressen som knyts till en lagakraftvunnen doms 

orubblighet. Enligt rapporten bör därför åklagarsidan betraktas som part i 

resningsärendet, och den dömde ska inte behöva vara beroende av sin motpart för att 

få sin sak prövad.88 Rapporten föranledde JK att i en skrivelse till justitieministern 

påtala detta missförhållande. JK anförde dels att det är svårt för Åklagarmyndigheten 

att på ett för alla förtroendeingivande sätt fylla sin roll, dels att när åklagaren fått 

framgång med sitt åtal är det svårt att se objektivt på frågan om nya omständigheter 

som den dömde för fram borde leda till ny prövning. Således föreslog JK att 

regeringen skulle utreda frågan om inrättandet av en särskild resningsnämnd.89 Någon 

sådan utredning har inte gjorts.  

Det ska noteras att sedan JK:s rapport presenterades har rättsläget delvis förändrats 

genom införandet av 58 kap. 6 a och b §§ RB. Tidigare saknades lagreglering 

beträffande åklagarens möjligheter att förordna om kompletterande utrednings-

åtgärder i syfte att angripa en dom som vunnit laga kraft. Enligt då gällande praxis 

återupptog dock riksåklagaren förundersökningen om det framkommit nya 

omständigheter eller bevis som gav sådan anledning att betvivla en doms riktighet att 

resning borde kunna beviljas om en kompletterande utredning bekräftade innehållet i 

det nya materialet. Dessutom förekom det att HD förordnade att riksåklagaren skulle 

komplettera utredningen i ett visst resningsärende.90 Sålunda är de nya lagreglerna en 

kodifiering av tidigare praxis och av 58 kap. 6 a och b §§ RB följer att åklagaren 

fortfarande har en central roll när det gäller nya utredningsåtgärder, varför JK:s kritik 

ännu är relevant. En av remissinstanserna i lagstiftningsärendet, Advokatsamfundet, 

anmärkte följdriktigt att resningssökanden även fortsättningsvis är beroende av sin 

motparts (åklagarens) bedömningar för att få till stånd en granskning av domen. 

Advokatsamfundet föreslog att låta ett fristående organ pröva sökandens begäran om 

utredningsåtgärder, med motivering att en sådan ordning vore i större 

överensstämmelse med ett modernt synsätt på individens förhållande till det allmänna 

samt att det kan vara problematiskt att det föreligger ett starkt motsatsförhållande 

mellan resningssökanden och Åklagarmyndigheten.91 Åklagarmyndigheten är 

förvisso bunden av objektivitetsprincipen enligt 1 kap. 9 § regeringsformen, men som 

                                                           
88 Felaktigt dömda, s. 493 ff. 
89 JK:s skrivelse, s. 222. 
90 Prop. 2011/12:156 s. 16 ff. 
91 R-2010/0190 s. 1 ff.  
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Axberger anmärker är det ett alltför högt krav på förmågan till objektivitet att begära 

att åklagaren med engagemang ska hjälpa den dömde att visa att åklagarens talan i 

den ursprungliga processen borde ha ogillats.92 Vidare har JO riktat allvarlig kritik 

mot en tidigare vice riksåklagare för att ha brustit i sin objektivitetsplikt i ett 

resningsärende.93 I sitt yttrande till JO i ärendet ifråga anförde riksåklagaren att det är 

den dömdes sak att göra sannolikt att domen i väsentlig del är oriktig, att riksåklagaren 

därvid är den dömdes motpart samt att om det inte föreligger entydiga bevis i friande 

riktning måste utgångspunkten vara att riksåklagaren ska motsätta sig resning.94 Med 

andra ord innebär yttrandet att riksåklagaren i främsta rummet ska upprätthålla 

orubblighetsprincipen. Såväl fallet i sig som riksåklagarens yttrande illustrerar 

riktigheten i de JK-uttalanden som presenterats ovan. JO avslutade sin kritik genom 

att framhäva möjligheten att upprätta ett fristående resningsinstitut med uppgift att 

utreda om det finns förutsättningar för att ansöka om resning och möjligen även pröva 

om resning ska beviljas. Utan ett sådant institut, menar JO, tvingas riksåklagaren att 

vara den dömdes motpart och samtidigt bära ansvaret för att utreda om nya 

omständigheter är av sådant slag att de motiverar en ansökan om resning till den 

dömdes förmån.95 I JK-rapporten framhålls att en ordning där en fristående instans 

bedömer förutsättningarna för att utreda förekommande resningsgrunder och även 

självständigt utreder dem ger ett bättre underlag för resningsinstansen att avgöra om 

orubblighetsprincipen ska gälla eller om det finns så starka skäl för en ny prövning 

att den ska sättas åsido. Detta ökar i sin tur förutsättningarna att uppnå materiellt 

riktiga resningsbeslut.96  

Jag instämmer i JK:s och JO:s uppfattning. Ett rättssäkert resningsförfarande där 

materiellt riktiga resningsbeslut är ledstjärnan kräver att en från parterna – åklagaren 

och den dömde – fristående instans avgör om en ny utredning ska ske i ett 

resningsärende. Att åklagaren ska agera dels motpart till den dömde, dels objektiv 

bedömare av huruvida en ny utredning ska göras är olämpligt ur rättssäkerhets-

synpunkt. Även om åklagarväsendet som regel kan förväntas iaktta saklighet och 

opartiskhet, finns det stor risk att allmänheten och i synnerhet den dömde uppfattar 

                                                           
92 Munck m.fl., s. 61. 
93 JO 2007/08 s. 87. 
94 JO 2007/08 s. 135. 
95 JO 2007/08 s. 136. 
96 Felaktigt dömda, s. 496. 
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åklagaren som partisk i ett resningsärende. För domstolsväsendets och Åklagar-

myndighetens förtroende är det viktigt att resningsärenden handläggs på ett för 

utomstående opartiskt sätt. Detta är också ett skäl till att låta ett fristående 

resningsinstitut avgöra utredningsfrågan i resningsärenden. Sålunda anfördes i den 

norska propositionen som resulterade i inrättandet av Gjenopptakelsekommisjonen att 

det är positivt att Åklagarmyndigheten får en mer tillbakadragen roll i 

resningsärenden. Det ska nämligen inte finnas anledning att hävda att åklagaren 

motarbetar den dömdes försök att få resning beviljad.97 Även utredningen som 

utvärderade Gjenopptakelsekommisjonen uttalade att försvagandet av Åklagar-

myndighetens roll i resningsärenden stärker allmänhetens förtroende för 

resningsinstitutet.98 Det kan också nämnas att överåklagare Lisbeth Johansson har 

uttalat att från Åklagarmyndighetens sida skulle det vara en lättnad att inte vara den 

instans som ska tillstyrka eller avstyrka en resningsansökan, då det arbetet är 

omfattande, resurskrävande och svårt.99 Genom att låta ett fristående resningsorgan 

bedöma om utredningsåtgärder ska vidtas samt även sköta den faktiska utredningen 

slipper Åklagarmyndigheten lägga ned resurser på resningsärenden, samtidigt som 

rättssäkerheten främjas. 

 

4.1.2 Funktionsfördelning – bör HD och hovrätterna behandla 

resningsärenden? 

Av 58 kap. 4 § RB följer att en resningsansökan behandlas av hovrätten, om domen 

meddelades av en tingsrätt, och annars av HD. Som framgått ovan i avsnitt 2.3.2 

infördes den nuvarande ordningen i syfte att ge HD större möjlighet att ägna sig åt 

prejudikatbildande verksamhet. I propositionen framhölls att prövningen i 

resningsärenden ofta kräver en omfattande granskning av processmaterialet i det 

bakomliggande målet, varför reformen var viktig för att HD skulle kunna ägna mer 

tid och kraft åt prejudikatbildande verksamhet.100 Det fästes dessutom stor vikt vid att 

HD själv i sitt remissyttrande anförde att förslaget skulle frigöra resurser inom 

                                                           
97 Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) s. 20. 
98 Etterkontroll av Gjenopptakelsekommisjonen, s. 114. 
99 Munck m.fl., s. 126. 
100 Prop. 1987/88:58 s. 19. 
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domstolen och därmed förbättra HD:s möjligheter att på ett tillfredställande sätt fylla 

funktionen av prejudikatinstans.101   

Jag vill emellertid ifrågasätta om reformen verkligen medförde någon större lättnad i 

arbetsbördan för HD. Det kan antas att den som blir fälld i tingsrätten och är missnöjd 

med domen väljer att överklaga den till hovrätten, snarare än att vänta tills 

tingsrättsdomen vunnit laga kraft och sedan begära resning. Det är, som framgått, 

mycket svårt att få resning, medan kraven i 49 kap. 13 och 14 §§ RB för att hovrätten 

ska pröva en tingsrätts dom i brottmål inte är särskilt stränga. Därför torde de flesta 

resningsansökningar avse en hovrättsdom, och sådana resningsansökningar prövas av 

HD. Dessutom kan enligt 58 kap. 14 § RB hovrättens beslut i resningsfrågan 

överklagas till HD. Det krävs förvisso prövningstillstånd, vilket följer av 

hänvisningen till 54 kap., men som Ekelöf och Edelstam påpekar är det inte osannolikt 

att antalet resningsärenden som HD slipper genom reformen vägs upp av ett 

motsvarande antal ansökningar om prövningstillstånd.102 Det kan i detta sammanhang 

nämnas att Rättegångsutredningen i sitt betänkande föreslog att en hovrätts beslut i 

resningsfrågan inte skulle kunna överklagas till HD, om inte hovrätten med hänsyn 

till behovet av enhetlig rättstillämpning eller annars fann synnerliga skäl att tillåta det, 

men förslaget fick inte gehör i propositionen.103 Jag menar att det mot bakgrund av 

det ovan anförda fortfarande torde finnas ett behov av att avlasta HD och ge 

domstolen större möjlighet att ägna sig åt sin huvudsakliga uppgift: prejudikat-

bildande verksamhet.  

Vidare kan lämpligheten i att hovrätterna behandlar resningsärenden ifrågasättas. 

Inför reformen anförde ett par remissinstanser, bland annat Svea hovrätt, att ett 

överflyttande av resningsärenden till hovrätterna riskerar att medföra en oenhetlig 

rättstillämpning beträffande resningsreglerna.104 Processkommissionen anförde 40 år 

tidigare att en enhetlig rättstillämpning är särskilt viktig beträffande resningsreglerna 

och att en olikformig rättstillämpning på det området skulle vara mer förkastlig än 

annars. Om hovrätterna tilläts besluta om resning, ansågs det finnas en fara för 

ojämnhet i rättstillämpningen som inte helt kan avlägsnas genom möjlighet att 

                                                           
101 Prop. 1987/88:58 s. 24. 
102 Ekelöf & Edelstam, Rättsmedlen, s. 194. 
103 Prop. 1987/88:58 s. 29. 
104 A.prop. s. 22. 



37 

 

överklaga hovrättens beslut till HD.105 I propositionen som föranledde den nuvarande 

ordningen anfördes, i direkt motsats till Processkommissionens uttalanden, att 

behovet av en enhetlig rättstillämpning på resningsområdet inte är större än på andra 

rättsområden samt att behovet av enhetlig rättstillämpning tillgodoses genom att HD 

efter parts överklagande av hovrättens beslut kan ta upp prejudikatvärda fall till 

prövning.106  

För egen del menar jag att det är irrelevant om behovet av enhetlig rättstillämpning är 

större på resningsområdet än på andra rättsområden. Enhetlig rättstillämpning är 

önskvärt rent principiellt med hänsyn till förutsebarhet och rättssäkerhet, vilket gäller 

inom alla rättsområden. För någon som blivit felaktigt dömd och kanske sitter i 

fängelse är det förvisso särskilt stötande om hans eller hennes resningsansökan inte 

blir beviljad medan någon annans likvärdiga ansökan blir det. En sådan brist på 

enhetlighet skulle dessutom vara skadlig för allmänhetens förtroende för 

rättskipningen. Att låta hovrätterna besluta om resning motverkar en enhetlig 

rättstillämpning beträffande resningsreglerna – något som inte heller förnekas i 

propositionen – och en sådan ordning är inte önskvärd. Därför är det olämpligt att 

hovrätterna tillsammans med HD delar ansvaret för att pröva resningsansökningar. 

Till detta kommer att de flesta resningsansökningar, som nyss nämnts, torde avse 

hovrättsdomar och därför prövas av HD, vilket medför att hovrätterna har relativt lite 

erfarenhet av att pröva resningsansökningar. Resningsinstitutet är, som jag tidigare 

framhållit, den sista rättssäkerhetsgarantin. Varje prövning av en resningsansökan kan 

ha stor betydelse för enskilda individer, exempelvis för någon som sitter i fängelse. 

Därför är det väldigt viktigt att prövningen görs av specialister på resningsområdet.  

Detta menar jag förstärker bilden av att hovrätterna inte är lämpade att behandla 

resningsärenden.  

Det är alltså varken lämpligt att HD ensam eller tillsammans med hovrätterna prövar 

resningsansökningar. Behovet av en enhetlig rättstillämpning och av bedömare som 

är specialister kräver att endast ett organ har det ansvaret, men med hänsyn till HD:s 

arbetsbelastning och primära uppgift som prejudikatbildande instans är HD inte en 

lämplig kandidat. Möjligen skulle ansvaret kunna förläggas till en enskild hovrätt, 

                                                           
105 SOU 1926:32 s. 239. 
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men det skulle riskera att överbelasta den hovrätten på samma sätt som HD var 

överbelastad innan reformen (och fortfarande torde vara). Ett annat alternativ vore att 

utöka HD:s personalresurser, men en sådan reform förkastades av Rättegångs-

utredningen. Det påpekades nämligen att om HD får alltför många ledamöter, riskerar 

enhetligheten i rättstillämpningen att gå förlorad och därmed också förtroendet för 

HD:s vägledande ställning. Kort sagt skulle det finnas en risk för att HD:s auktoritet 

på sikt skulle minska.107 En bättre lösning vore därför enligt mig att inrätta ett 

fristående resningsinstitut med uppdrag att behandla resningsärenden. Ett sådant 

organ skulle arbeta enbart med resningsärenden och dess resurser användas 

uteslutande till det. Därmed skulle personalen vid institutet bli specialiserad på att 

göra bedömningar i resningsärenden, vilket i sin tur skulle främja kvaliteten i dess 

arbete. Utredningen som utvärderade Gjenopptakelsekommisjonen konstaterade att 

när alla resningsansökningar behandlas av ett och samma organ, får det organet en 

särskild kompetens på resningsområdet.108 Sammantaget resulterar det anförda i ett 

mer rättssäkert resningsförfarande och en enhetlig rättstillämpning på resnings-

området. Vilka befogenheter ett svenskt fristående resningsinstitut lämpligen bör ha 

kommer att diskuteras närmare nedan i avsnitt 4.3.  

 

4.1.3 Allmänhetens förtroende för resningsförfarandet 

Ett av de starkaste skälen till att Gjenopptakelsekommisjonen inrättades i Norge var, 

som framgått ovan i avsnitt 3.1.1, att stärka allmänhetens förtroende för rätt-

skipningen. Det ansågs viktigt att motverka att förtroendet för domstolsväsendet och 

Åklagarmyndigheten försämrades i framtiden, och det tidigare systemet gav upphov 

till kritik. Målet var alltså att organisera resningsförfarandet på ett sätt som skulle 

väcka förtroende och respekt hos allmänheten. Utredningen som utvärderade 

kommisjonen anförde att det finns ett nära samband mellan allmänhetens förtroende 

för kommisjonen och kommisjonens förutsättningar att fatta riktiga beslut. De 

förutsättningarna ansågs vara goda, vilket utredningen menade stärker allmänhetens 

förtroende för kommisjonen.109  

                                                           
107 SOU 1986:1 s. 68. 
108 Etterkontroll av Gjenopptakelsekommisjonen, s. 114. 
109 A.a. s. 114. 
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Jag menar att det nuvarande svenska resningsförfarandet inte i tillräcklig grad är ägnat 

att ingjuta förtroende hos allmänheten. Ovan i avsnitt 4.1.1 har jag redan konstaterat 

att Åklagarmyndighetens starka roll i resningsförfarandet är ägnat att väcka misstro 

hos allmänheten. Till följd av åklagarens dubbelroll i resningsärenden finns det 

nämligen stor risk att åklagaren uppfattas som partisk, inte minst av den dömde själv. 

I Felaktigt dömda anförs att media ofta förenklar komplicerade mål, vilket lätt kan 

leda till uppfattningen att ett justitiemord skett. Den uppfattningen förstärks av att det 

inte verkar finnas möjligheter till en oberoende och opartisk utredning i 

resningsärenden, då åklagaren beslutar om utredning. Projektgruppen menar att 

problemet inte är att åklagaren inte kan fullgöra sin funktion i sak, utan att funktionen 

i formell mening inte är oberoende. Ett fristående resningsinstitut skulle fånga upp 

efterfrågan på oberoende granskning och utredning. Om institutet i ett visst fall anser 

att någon resningsgrund inte föreligger, torde dess bedömning ha större möjlighet att 

vinna acceptans hos allmänheten än om åklagaren utreder sig själv.110 Vidare 

försämras domstolens förutsättningar att fatta materiellt riktiga beslut i resningsfrågan 

om åklagaren på grund av bristande objektivitet rent faktiskt inte ser till att ärendet 

blir ordentligt utrett. Konsekvensen därav kan bli att förtroendet för både 

domstolsväsendet och Åklagarmyndigheten minskar. Förtroendeskäl kräver därför att 

ett från åklagaren fristående organ ansvarar för utredningen i resningsärenden.  

I Norge innan reformen ansågs det vara ett förtroendeproblem att prövningen av själva 

resningsfrågan gjordes av domstol. Det ska framhållas att enligt det tidigare norska 

systemet skulle samma domstol som meddelat en viss dom pröva en resningsansökan 

avseende den domen. En sådan ordning förefaller, som uppmärksammades i 

propositionen, tveksam ur ett rättssäkerhets- och objektivitetsperspektiv. Situationen 

i Sverige är dock annorlunda. Här prövas resningsfrågan av en domstol som är 

överordnad den domstol som meddelade den angripna domen. En resningsansökan 

kan visserligen avse en dom från HD och i så fall ska ansökan prövas av HD, men 

med beaktande av hur svårt det är enligt 54 kap. 10 § RB att få prövningstillstånd 

torde de fallen vara sällsynta. Samma starka reformskäl som fanns i Norge före 

inrättandet av kommisjonen föreligger alltså inte idag i Sverige. Dessutom bygger det 

                                                           
110 Felaktigt dömda, s. 497. 



40 

 

svenska rättegångssystemet på att domstolar överprövar varandras avgöranden, varför 

det är svårt att av förtroendeskäl hävda att resningsfrågan inte bör prövas av domstol.  

Å andra sidan är resningsinstitutet den sista rättssäkerhetsgarantin. Därför är det 

viktigt att resningsförfarandet är utformat på ett sätt som både tillgodoser sökandens 

anspråk på rättssäkerhet och är ägnat att väcka förtroende hos allmänheten. Ett 

fristående resningsinstitut är till sin natur ägnat att ingjuta förtroende hos allmänheten, 

som framgått i avsnitt 3.1.1. Jämförelsevis anfördes det i propositionen som 

föranledde inrättandet av Gjenopptakelsekommisjonen att det saknades anledning att 

misstänka att domstolarna tog kollegiala hänsyn eller i övrigt behandlade 

resningsärenden på ett sätt som kunde väcka misstro hos allmänheten. Det 

förhållandet ansågs emellertid inte vara ett skäl till att behålla den tidigare ordningen, 

eftersom det är viktigt att allmänheten har förtroende för rättskipningen även om 

något missförhållande inom systemet rent faktiskt inte föreligger. Samma argument 

kan framföras beträffande det svenska systemet. Om den dömde blivit fälld i två, eller 

till och med tre, instanser kan han eller hon och även allmänheten få uppfattningen att 

själva domstolsväsendet är emot honom eller henne. Huruvida domstolarna gjort 

något fel är härvid inte intressant, utan det viktiga är hur allmänheten uppfattar 

situationen. Därför finns det anledning att låta ett fristående institut pröva 

resningsfrågan. Det kan förvisso anmärkas att om domstolarna generellt har ett högt 

förtroende, skulle inrättandet av ett fristående resningsinstitut inte nödvändigtvis 

medföra att allmänhetens förtroende för behandlingen av resningsärenden ökar. Att 

utreda huruvida domstolarna i Sverige rent faktiskt har ett högt förtroende hos 

allmänheten faller utanför ramen för denna uppsats, men det kan som sagt konstateras 

att ett fristående resningsinstitut till sin natur är ägnat att väcka förtroende hos 

allmänheten. Således är stärkandet av allmänhetens förtroende för resningsinstitutet 

ett argument för att inrätta ett fristående resningsorgan i Sverige. 

 

4.1.4 Transparens 

En fråga som är nära knuten till allmänhetens förtroende för resningsinstitutet är 

transparens. Med transparens åsyftas här information från domstolarna i form av 

resningsstatistik och årsrapporter avseende deras handläggning av resningsärenden. I 
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Sverige saknas officiell statistik över resningsinstitutets tillämpning. Det 

konstaterades av rapportförfattarna till Felaktigt dömda och jag har inte heller själv 

lyckats hitta någon sådan statistik.111 Även årsrapporter avseende handläggningen av 

resningsärenden saknas. Däremot tillhandahåller både Gjenopptakelsekommisjonen 

och CCRC lättillgänglig statistik över och årsrapporter om sitt arbete.112 I Felaktigt 

dömda framhålls att resningsärenden idag är tämligen osynliga i den bemärkelsen att 

ingen statistik förs och ingen uppföljning av rättshaverier sker. Genom inrättandet av 

ett fristående resningsinstitut menade projektgruppen att systematiska fel i rättskedjan 

kan belysas, diskuteras och bli föremål för korrigering. Det skulle således ha en 

reparativ effekt i hela rättskedjan.113 Det skulle förvisso vara möjligt för de svenska 

domstolarna att tillhandahålla resningsstatistik och årsrapporter, men det kan bli svårt 

att sammanställa det materialet om det kommer från landets alla hovrätter samt HD. 

Det är lättare att få en överblick över resningsinstitutets tillämpning om uppgifterna 

kommer från ett enda organ. Även detta är ett skäl till att inrätta ett fristående 

resningsinstitut i Sverige.  

 

4.2 Invändningar mot att inrätta ett fristående resningsinstitut 

4.2.1 Inledning 

Det finns inte mycket skrivet om fristående resningsinstitut i Sverige. Konceptet 

diskuterades av projektgruppen som skrev Felaktigt dömda och dåvarande JK Göran 

Lambertz samt senare av flera framstående jurister, däribland Johan Munck och 

Stefan Lindskog.114 I övrigt finns några spridda uttalanden i media. Diskussionen har 

främst varit inriktad på varför det vore positivt att inrätta ett fristående resningsinstitut 

i Sverige. Någon egentlig debatt med för- och motargument har emellertid inte förts. 

Thorsten Cars har förvisso avstyrkt idén om att inrätta ett fristående resningsinstitut i 

Sverige, med motivering att det saknas bärande skäl.115 Han menar att eftersom en 

                                                           
111 Felaktigt dömda, s. 94. 
112 http://www.ccrc.gov.uk/publications/corporate-publications/ (5/1 2016), http://www.ccrc.gov.uk/case-

statistics/ (5/1 2016) och http://www.gjenopptakelse.no/index.php?id=154 (5/1 2016).  
113 Felaktigt dömda, s. 496 f.  
114 A.a. s. 493 ff., JK:s skrivelse, s. 11 f., Munck m.fl., s. 144 f. och 

http://www.dagensjuridik.se/2015/11/stefan-lindskog-resningsarendena-hor-inte-hemma-i-hogsta-

domstolen (5/1 2016).  
115 Cars, SvJT 2006 s. 988. 
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resningsansökan prövas av närmast högre domstolsinstans än den som senast dömt i 

målet och på grund av jävsreglerna som gäller för HD när HD senast dömt i målet, är 

det svårt att se något skäl att inrätta ett fristående resningsinstitut. Dessutom anför han 

att det inte bör komma ifråga att utvidga reglerna om resning till förmån för 

tilltalad.116 Justitieutskottet har – utan närmare motivering – påstått att det inte finns 

något behov av att inrätta ett fristående resningsorgan.117 Vidare har tidigare 

riksåklagaren Fredrik Wersäll uttalat att det är magstarkt att påstå att HD inte är 

mäktig att objektivt och sakkunnigt pröva om resning ska beviljas samt att hela 

systemet inte bör vältas över ända.118 Det uttalandet får väl tolkas som att hans 

uppfattning står i samklang med Cars och Justitieutskottets.  

Ingenstans har jag dock hittat något självständigt argument mot att inrätta ett 

fristående resningsinstitut i Sverige. Jag vill framhålla att Cars argument – att reglerna 

om resning till förmån för tilltalad inte bör utvidgas – över huvud taget inte är 

relevant. Inrättandet av ett fristående resningsinstitut har ingenting med 

resningsgrunderna att göra. Vidare vill jag framhålla att Cars och Justitieutskottets 

uppfattningar att det saknas bärande skäl och inte finns något behov av att inrätta ett 

fristående resningsinstitut har blivit motbevisade genom den argumentation som förts 

ovan i avsnitt 4.1. Det finns nämligen, som framgått, starka skäl för en reform. Nedan 

avser jag att undersöka vilka, om några, självständiga argument som kan framföras 

mot inrättandet av ett fristående resningsinstitut i Sverige samt även hållbarheten i 

dessa argument.  

 

4.2.2 Orubblighetsprincipen  

Av hänsyn till orubblighetsprincipen ska det vara svårt att få resning. Ur ett svenskt 

perspektiv förefaller det därför betänkligt att införa ett system som leder till ett ökat 

antal resningar. Som redovisats ovan i avsnitt 3.1.3 ledde inrättandet av 

Gjenopptakelsekommisjonen till ett ökat antal beviljade resningsansökningar, med ett 

rekordhögt antal om 26 % ansökningar beviljade 2011. Det framgår dock tydligt av 

såväl lagtexten som motiven att ledstjärnan vid utformningen av det norska 

                                                           
116 Cars, DN 21/3 2011 ”Det behövs ingen ny institution för resning”.  
117 Bet. 2012/13:JuU3 s. 7 f. 
118 Wersäll, DN 23/5 2006 ”Magstarkt av JK att påstå att HD inte klarar jobbet”.  
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resningsinstitutet var materiellt riktiga domar i allmänhet och att undvika felaktigt 

fällande domar i brottmål i synnerhet. Särskilt kommisjonens väglednings- och 

utredningsplikt är exempel på det. Kommisjonen upprätthåller alltså vad som i 

Sverige kallas för sanningsprincipen. Däremot nämns domars orubblighet inte över 

huvud taget i propositionen. I Sverige är emellertid orubblighetsprincipen stark. En 

reform enligt norsk modell skulle kunna anses försvaga orubblighetsprincipen i den 

mån reformen, såsom skedde i Norge, leder till ett ökat antal beviljade resnings-

ansökningar. Det vore, med hänsyn till de skäl som bär upp orubblighetsprincipen, 

inte önskvärt. Jag vill dock framhålla att det i detta sammanhang inte föreligger något 

motsatsförhållande mellan sanningsprincipen och orubblighetsprincipen. Visserligen 

medförde inrättandet av kommisjonen ett ökat antal beviljade resningsansökningar, 

men som redan anmärkts berodde inte det på någon ändring av resningsgrunderna. 

Istället får ökningen tillskrivas kommisjonens arbete och förutsättningar att 

genomföra grundliga utredningar. Att genom inrättandet av ett fristående resnings-

institut öka möjligheterna till utredning har över huvud taget inget att göra med 

orubblighetsprincipen. Det handlar istället om att skapa goda förutsättningar för en 

rättssäker tillämpning av redan existerande regler. Därför är orubblighetsprincipen 

inte ett relevant argument mot att införa ett fristående resningsinstitut i Sverige. 

 

4.2.3 Allmänhetens förtroende för resningsförfarandet 

Jag har redan konstaterat att inrättandet av ett fristående resningsinstitut inte 

nödvändigtvis skulle medföra att allmänhetens förtroende för resningsförfarandet 

skulle öka. Om det svenska domstolsväsendet åtnjuter ett högt förtroende hos 

allmänheten, skulle förtroendet för resningsförfarandet till och med kunna sjunka om 

ett nytt resningsinstitut inrättades. Därför kan det argumenteras för att det nuvarande 

systemet bör behållas. Emellertid är fristående resningsinstitut, såväl den norska som 

den engelska varianten, till sin natur ägnade att väcka förtroende hos allmänheten. 

Därför tror jag inte att det finns någon långsiktig risk att förtroendet skulle sjunka. I 

den norska propositionen som föranledde inrättandet av Gjenopptakelsekommisjonen 

anfördes förvisso att reformen innebar en helt ny ordning vars konsekvenser inte med 
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säkerhet kunde förutses.119 Så är fallet även i Sverige, men den norska reformen var 

ett lyckat projekt och det finns ingen anledning att tro att en motsvarande reform i 

Sverige skulle bli mindre lyckad.  

 

4.2.4 Risken för inkvisitorisk straffprocess 

Ett resningsorgan enligt norsk modell skulle kunna anses vara oförenligt med den 

inom straffprocessen grundläggande ackusatoriska principen, enligt vilken rätten ska 

vara opartisk och inte själv föra in material i processen utan endast bedöma den 

bevisning som parterna själva fört in i målet. Ett sådant resningsorgan skulle snarare 

överensstämma med den inkvisitoriska modellen, enligt vilken domaren bedriver 

egen utredning i målet och sedan bedömer sin egen bevisning. Som framhållits ovan 

i avsnitt 3.1.3 medför ett inkvisitoriskt system problem ur objektivitetshänsyn. Det 

finns till exempel risk för att domaren forskar efter bevis för den tilltalades skuld i 

större utsträckning än för dennes oskuld samt att domaren överskattar bevisningen för 

den tilltalades skuld. I propositionen som föranledde inrättandet av Gjenopptakelse-

kommisjonen diskuterades inte problematiken med kommisjonens inkvisitoriska 

inslag närmare. Det anfördes dock att problemet inte var särskilt stort, eftersom 

kommisjonen inte sedan tidigare bildat sig en uppfattning om sökandens skuld och 

därför inte har någon särskild ståndpunkt att försvara. Dessutom ansågs 

kommisjonens utredningsmöjligheter vara en viktig förutsättning för materiellt riktiga 

beslut i resningsfrågan, vilket vägde tyngre än nackdelarna med den inkvisitoriska 

ordningen.120 Som redan nämnts menade även utredningen som utvärderade 

kommisjonen att problemet inte är särskilt stort, då utredningen sköts av sekretariatet 

medan prövningen i resningsfrågan görs av de fem kommisjonsmedlemmarna.  

Jag tror att eftersom kommisjonen har en väldigt utpräglad roll att avslöja felaktigt 

fällande domar i brottmål, kommer objektivitetsproblemet snarast till uttryck genom 

ett överskattande av bevisningen för den dömdes oskuld. Det torde finnas en risk för 

att kommisjonen hyser en alltför stor tilltro till det material och de uppgifter som 

kommisjonen själv inhämtar, även om utredningen görs av sekretariatet. 

                                                           
119 Ot.prp. nr 70 (2000-2001) s. 20. 
120 A.prp. s. 53. 
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Medlemmarna av kommisjonen och sekretariatet tillhör samma organisation och det 

finns därför en organisatorisk samhörighet som skulle kunna leda till objektivitets-

problem. Det skulle möjligen kunna förklara varför antalet resningsansökningar som 

kommisjonen beviljar är så högt. Å andra sidan var antalet beviljade resnings-

ansökningar i Norge högt, om än inte lika högt, redan före inrättandet av 

kommisjonen. Jag anser dock att kommisjonens inkvisitoriska inslag är ett problem, 

i teorin om inte i praktiken, som bör tas i beaktande vid inrättandet av ett fristående 

resningsinstitut i Sverige. Hur detta problem lämpligen bör lösas kommer att 

diskuteras nedan i avsnitt 4.3.1.  

 

4.3 Utformningen av ett svenskt fristående resningsinstitut  

4.3.1 Ska resningsinstitutet kunna besluta i resningsfrågan? 

Som framgått ovan fattar Gjenopptakelsekommisjonen beslut i resningsfrågan, medan 

det förhåller sig annorlunda med CCRC. Båda organen ansvarar för utredningen i 

resningsärenden. En central fråga vid utformningen av ett svenskt fristående 

resningsinstitut är huruvida institutet ska kunna besluta i resningsfrågan, eller om den 

makten ska finnas kvar hos domstol. I det senare fallet blir institutets uppgift att fatta 

beslut i utredningsfrågan och att genomföra utredningen. 

Intressant nog uppmärksammades denna fråga inte över huvud taget i propositionen 

som föranledde inrättandet av Gjenopptakelsekommisjonen – inte heller i rapporten 

som föregick inrättandet av CCRC – utan tydligen förutsattes det att kommisjonen 

skulle ha makt att bevilja resning. Jag anser emellertid att detta är långt från självklart. 

En fördel med att låta resningsinstitutet pröva resningsfrågan är att eftersom institutet 

självt ansvarar för utredningen i ärendet, har institutet bättre insyn i bevisningen som 

kommit fram under utredningen och därmed bättre förutsättningar än en domstol att 

fatta ett materiellt riktigt beslut i resningsfrågan. Dessutom gör sig de argument som 

diskuterats i avsnitt 4.1.2 och 4.1.3 gällande, nämligen att HD behöver avlastas för att 

kunna lägga större resurser på prejudikatbildande verksamhet samt att stärka 

allmänhetens förtroende för resningsförfarandet.  
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Å andra sidan vore det, som framhållits i avsnitt 4.2.3, ur objektivitetsperspektiv 

problematiskt om institutet skulle dels utreda ärendet, dels pröva resningsfrågan. En 

sådan inkvisitorisk ordning skulle kunna resultera i att institutet fäster alltför stor vikt 

vid och överskattar den egna utredningen, vilket skulle kunna såväl gynna som 

missgynna resningssökanden. Med tanke på att sökanden som regel torde framhålla 

omständigheter som talar för dennes oskuld och institutet därför vanligen skulle 

utreda den typen av uppgifter, är det sannolikt att objektivitetsproblematiken ofta 

torde gynna sökanden. Det skulle försvaga orubblighetsprincipen på ett sätt som inte 

är önskvärt. Även sanningsprincipen riskerar att drabbas om prövningen inte görs 

objektivt. Vidare anser Munck att orubblighetsprincipen rent principiellt bara bör 

kunna brytas av en domstol.121 Dessutom ansåg varken projektgruppen som skrev 

Felaktigt dömda eller JK att institutet bör pröva resningsfrågan.122 Jag anser, med 

hänsyn till risken för bristande objektivitet hos resningsinstitutet och vikten av att 

upprätthålla orubblighetsprincipen, att makten att besluta i resningsfrågan bör vara 

förbehållen domstolsväsendet. Jag vill därvid framhålla att de argument som 

framfördes i avsnitt 4.1.2 och 4.1.3 till stöd för inrättandet av ett fristående 

resningsinstitut inte faller genom att resningsfrågan även fortsättningsvis bör prövas 

av domstol. Institutet bör nämligen lämna en rekommendation till domstolen 

avseende beslutet i resningsfrågan. Genom att institutet förbereder ärendet och lämnar 

en rekommendation som enligt mig bör väga tungt, behöver inte domstolen gå igenom 

ärendet lika noggrant som tidigare. På så vis sparar HD resurser. Institutets 

förberedelse och rekommendation torde också motverka problematiken kring 

hovrätternas mindre erfarenhet på resningsområdet. Vad gäller allmänhetens 

förtroende för resningsförfarandet, avser det argumentet i första hand att 

åklagarväsendet ska fråntas sin roll som beslutsorgan i utredningsfrågan – vilket 

uppnås genom inrättandet av ett fristående resningsinstitut.  

Även om jag inte rekommenderar att resningsinstitutet ska pröva resningsfrågan, bör 

det framhållas att en sådan reform skulle kräva en ändring i RF. I 11 kap. 13 § RF 

stadgas nämligen att resning beviljas av HD eller, om det anges i lag, av en annan 

domstol. Således konstaterar Munck att det förmodligen skulle vara oförenligt med 

                                                           
121 Munck m.fl., s. 145. 
122 Felaktigt dömda, s. 494 f. och JK:s skrivelse, s. 12. 
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RF att låta något annat organ än domstol pröva resningsfrågan.123 Redan 

Processlagberedningen anförde att den materiella resningsrätten inte bör överflyttas 

från HD till en för det ändamålet inrättad institution, då en sådan reform inte torde 

vara förenlig med de konstitutionella grunder som vårt rättsväsende vilar på.124  

Således menar jag att den som vill ha resning ska ansöka om detta till institutet, som 

tar ställning till om utredning i ärendet ska ske och vid behov genomför utredningen. 

Sedan, utifrån vad som framkommit under en eventuell utredning och tidigare 

förekommit i målet, lämnar institutet en rekommendation i resningsfrågan till 

domstolen. Därefter fattar domstolen beslut i resningsfrågan.  

 

4.3.2 Förutsättningar för utredningsåtgärder 

I Norge finns det inte några särskilda krav för att en utredning i ett resningsärende ska 

inledas. Enligt 398 § strpl ska Gjenopptakelsekommisjonen på eget initiativ sörja för 

att ärendet blir så väl utrett som möjligt. Den svenska regleringen är, som framgått, 

betydligt strängare. I propositionen till 58 kap. 6 a § RB motiveras den restriktiva 

ordningen med hjälp av orubblighetsprincipen. Det anfördes att en målsägande ska 

kunna inrätta sitt handlande efter en dom som vunnit laga kraft utan att behöva känna 

oro över att förundersökningen kan återupptas. Även Förundersökningsutredningen 

menade att orubblighetsprincipen kräver en hög tröskel för att utredningsåtgärder ska 

få vidtas i ett resningsärende.125 Jag anser emellertid att orubblighetsprincipen inte 

kan dras så långt. Orubblighetsprincipen kommer till uttryck genom de materiella 

resningsgrunderna och så länge de förblir oförändrade inskränks inte orubblighets-

principen på ett sätt som står i strid med dess bakomliggande syften. Som framhölls 

ovan i avsnitt 2.2 utgörs dessa syften främst av trygghetsskäl, upprätthållandet av 

domstolarnas auktoritet och processekonomiska aspekter. En målsägande i ett mål där 

den tilltalade dömts behöver inte känna oro över att förundersökningen kan 

återupptas, om inte den dömde antingen lyckas producera falska bevis till styrkande 

av sin oskuld eller rent faktiskt är oskyldig. Den förstnämnda situationen torde vara 

mycket ovanlig, och i den sistnämnda situationen är det av rättssäkerhetsskäl viktigt 

                                                           
123 Munck m.fl., s. 145. 
124 SOU 1938:44 s. 75. 
125 Prop. 2011/12:156 s. 29 och SOU 2009:98 s. 83. 
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att förundersökningen återupptas. Vad gäller domstolarnas auktoritet, skadas inte den 

av att en förundersökning återupptas. Om den dömde är oskyldig skadas domstolarnas 

auktoritet snarare av att domen upprätthålls, och om den dömde är skyldig finns det 

knappast någon större risk att ett återupptagande av förundersökningen skulle leda till 

att resning beviljas. Beträffande de processekonomiska aspekterna är det naturligtvis 

en kostnad för samhället att vidta nya utredningsåtgärder, men materiellt riktiga 

brottmålsdomar väger tyngre än ekonomiska hänsyn med beaktande av den enskildes 

rättssäkerhet och allmänhetens förtroende för rättskipningen.   

Orubblighetsprincipen kan alltså inte motivera de stränga kraven för att 

förundersökningen ska återupptas. Det kan dock antas att resursskäl gör sig gällande. 

Det i avsnitt 4.1.1 nämnda uttalandet av överåklagare Lisbeth Johansson ger stöd för 

den tolkningen. Det är i och för sig rimligt att Åklagarmyndighetens resurser främst 

bör läggas på myndighetens primära uppgift, den åtalande verksamheten. Men med 

beaktande av resningsinstitutets stora betydelse för rättssäkerheten bör utredningen i 

resningsärenden ha högre prioritet än vad som idag är fallet. Det är viktigt att det råder 

en rimlig balans mellan orubblighetsprincipen och sanningsprincipen. En sådan 

balans uppnås enligt mig genom att resningsgrunderna förblir oförändrade men 

kraven för att vidta utredningsåtgärder i resningsärenden sänks eller, med inspiration 

från den norska ordningen, tas bort helt.  

 

4.3.3 Vilken sammansättning av domare och lekmän bör institutet ha? 

Såväl Gjenopptakelsekommisjonen som CCRC har lekmannainslag. Utredningen 

som utvärderade kommisjonen anförde, som redovisats ovan i avsnitt 3.1.3, att 

lekmannainslaget är avsett att stärka allmänhetens förtroende för kommisjonen. 

Dessutom get det en mångfald av perspektiv på komplexa fall och kan avvärja 

grupptänkande. Även om utredningen fann att lekmannainslaget är positivt, är frågan 

om lekmän bör finnas med i ett svenskt fristående resningsinstitut komplicerad.  Det 

är säkert riktigt att inkluderande av lekmän skulle öka allmänhetens förtroende för 

institutet. I svenska doktrin- och förarbetsuttalanden återfinns även andra positiva 

aspekter av lekmannanärvaro i domstolarna. Diesen nämner bland annat att breddad 

livserfarenhet inom domstolen bör leda till att bedömningen blir mer nyanserad, 
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individualiserad och medkännande. Domstolens referensramar och praktiska 

kunskaper ökar. Således skapas större allsidighet i prövningen. Vidare ger lekmännen 

medborgarna inflytande över och förtroende för rättskipningen. Genom lekmanna-

deltagandet hamnar rättens avgöranden i linje med den allmänna rätts-

uppfattningen.126 I förarbeten har det uttalats att för en tillförlitlig bevisprövning är 

det en fördel om den sker på grundval av iakttagelser och erfarenheter hos domare 

som även är verksamma på områden utanför domstolarna.127 På annat håll har det 

påståtts att yrkesdomaren genom sin rutin har större möjligheter än lekmannadomaren 

att komma till en objektivt riktig bevisvärdering.128  

Den vanligaste resningsgrunden är, som nämnts, att nya bevis eller omständigheter 

åberopas. Rätten ska då pröva vad utgången i målet sannolikt skulle blivit om beviset 

eller omständigheten förekommit i rättegången. Prövningen av en resningsansökan 

handlar såldes främst om bevisvärdering. Frågan om det svenska resningsinstitutet 

bör ha ett lekmannadeltagande är därför avhängig frågan om lekmän är bättre eller 

sämre än jurister vad gäller bevisvärdering. Diesen konstaterar att i allmänhet har 

lekmän en mer subjektiv och emotionell utgångspunkt än jurister samt svårare än 

jurister att bedöma bevisningens relevans. Dessutom menar han att en nackdel med 

blandade rätter, där det finns både lekmän och jurister, är att yrkesdomarna i en sådan 

rätt, genom att de anpassar sig till lekmännen, saknar utrymme för tillämpning och 

utveckling av kunskaper och metoder som ökar säkerheten i bedömningen.129 Han 

slår fast att lekmän har en sämre förmåga än professionella domare att bedöma 

bevisningens styrka och relevans.130  

Lekmäns bristande kompetens vad gäller bevisvärdering talar för att resningsinstitutet 

bör bemannas av jurister. Resning är den sista rättssäkerhetsgarantin och därför måste 

prövningen göras av specialister. Därmed är dock inte sagt att lekmän bör uteslutas 

helt. Det finns många kategorier av lekmän och vissa kategorier torde ha större 

fallenhet för bevisvärdering än andra. Sålunda anfördes i utredningen som 

utvärderade Gjenopptakelsekommisjonen att lekmän med utbildning inom psykologi 

                                                           
126 Diesen, Lekmän som domare, s. 31 och 235 ff. 
127 SOU 1961:6 s. 55. 
128 SOU 1974:96 s. 6. 
129 Diesen, Lekmän som domare, s. 379 f. 
130 Christiansson & Granhag m.fl., Handbok i rättspsykologi, s. 396. 
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visat sig vara till stor nytta för kommisjonens arbete.131 Jag tror att i synnerhet 

psykologer som specialiserat sig inom rättspsykologi skulle kunna bidra med 

värdefulla insikter vid bevisvärderingen. Pär Anders Granhag, professor i psykologi 

vid Göteborgs universitet, menar att domstolen ofta lutar sig mot egna erfarenhets-

satser för att avgöra värdet hos ett visst bevis, snarare än att använda någon mekanisk 

metod, och konstaterar därför att psykologi spelar en viktig roll vid domstolens 

bevisvärdering. Han slår fast att det finns ett gap mellan bevisteori och praktik och att 

detta gap rymmer en mängd psykologiska påverkansfaktorer med relevans för 

bevisvärdering.132 Jag anser därför att resningsinstitutet skulle kunna dra stor nytta av 

kompetens på detta område. Sådan kompetens skulle främja kvaliteten i bevis-

värderingen och därmed öka förutsättningarna för materiellt riktiga beslut i 

resningsfrågan. Därmed garanteras inte bara den enskilde sökandens rättssäkerhet, 

utan även allmänhetens förtroende för resningsinstitutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131 Etterkontroll av Gjenopptakelsekommisjonen, s. 49. 
132 Christiansson & Granhag m.fl., Handbok i rättspsykologi, s. 407 och 419. 
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5 Slutsats 

5.1 Bör Sverige inrätta ett fristående resningsinstitut? 

Orubblighetsprincipen kräver att det ska vara svårt att få resning. Det finns goda skäl 

som bär upp orubblighetsprincipen, nämligen trygghet för parterna, upprätthållande 

av domstolarnas auktoritet och processekonomi. Det är därför inte i sig ett 

missförhållande att det är svårt att få resning i Sverige. Däremot är felaktigt fällande 

domar i brottmål ett mycket allvarligt missförhållande i en rättsstat. Med hänsyn till 

sanningsprincipen måste det finna goda förutsättningar för den felaktigt dömde att bli 

rentvådd. En annan ordning skulle inskränka den enskildes rättssäkerhet och äventyra 

allmänhetens förtroende för rättskipningen. Det svenska resningsförfarandet, såsom 

det idag är utformat, ger sämre förutsättningar att avslöja felaktigt fällande domar i 

brottmål än vad som är acceptabelt.  

Den dömde är enligt 58 kap. 6 a § RB hänvisad till åklagaren, sin motpart som tidigare 

fått honom eller henne dömd, för att få till stånd nya utredningsåtgärder och 

därigenom bevisa sin oskuld. Även om åklagaren är bunden av objektivitetsprincipen 

enligt 1 kap. 9 § RF, är detta ett missförhållande som är ägnat att väcka misstro mot 

resningsförfarandet hos den dömde i synnerhet men även hos medborgarna i 

allmänhet. Åklagaren har ett naturligt intresse av att upprätthålla orubblighets-

principen och det är därför inte rimligt att begära att åklagaren ska kunna betrakta 

varje resningsärende med helt opartiska ögon. Att sådan objektivitetsbrist rent faktiskt 

har förekommit har jag konstaterat i avsnitt 4.1.1. Domstolen kan förvisso enligt 58 

kap. 6 b § RB förelägga åklagaren att vidta vissa utredningsåtgärder, men det 

förutsätter att det först kommit in en resningsansökan till domstolen. Eftersom en 

ogrundad ansökan enligt 58 kap. 6 § RB får avslås omedelbart, bör ansökan vara så 

välgrundad som möjligt. Därför bör utredning i ärendet göras på ett tidigare stadium, 

alltså innan ansökan skickas in till domstolen. På det tidiga stadiet är den dömde 

emellertid helt beroende av åklagarens bedömning av om ny utredning ska ske. 

Följaktligen blir den dömde ofta tvungen att förlita sig på hjälp från journalister eller 

andra privatpersoner. Det är inte acceptabelt i en rättsstat. För att garantera en objektiv 

och rättssäker prövning av om utredningsåtgärder ska vidtas i ett resningsärende, 

måste prövningen göras av ett från Åklagarmyndigheten fristående organ.  
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HD:s primära uppgift är att leda rättstillämpningen genom sin prejudikatbildande 

verksamhet. I syfte att låta HD lägga större resurser på den verksamheten, 

överflyttades ansvaret för att pröva resningsansökningar avseende tingsrättsdomar till 

hovrätterna. Det är dock troligt att den reformen endast hade en minimal påverkan på 

HD:s arbetsbelastning, som konstaterats i avsnitt 4.1.2. Därför torde det fortfarande 

finnas ett behov av att avlasta HD. Det är emellertid inte lämpligt att överflytta alla 

resningsärenden till hovrätterna, eller att alls låta hovrätterna pröva resnings-

ansökningar. Resning utgör nämligen den sista rättssäkerhetsgarantin och därför 

måste rättstillämpningen på resningsområdet vara enhetlig. Sådan enhetlighet uppnås 

bäst om ett ensamt organ är ansvarigt för alla resningsärenden. Dessutom är det, av 

hänsyn till resningsinstitutets stora betydelse för rättssäkerheten, nödvändigt att 

prövningen av varje ansökan görs av specialister på resningsområdet. Hovrätterna 

torde, som nämnts, ha relativt lite erfarenhet av resningsärenden, varför specialist-

kunskap saknas. Det anförda talar för att låta ett från domstolsväsendet fristående 

organ pröva resningsansökningar. Som framhållits i avsnitt 4.3.1 bör den makten 

emellertid förbehållas domstolarna. I samma avsnitt föreslog jag en kompromiss-

lösning, som kommer att diskuteras närmare i avsnitt 5.2. 

Resningsförfarandet måste vara utformat på ett sätt som inger förtroende hos 

allmänheten. Den nuvarande ordningen, där åklagaren beslutar om ny utredning i 

resningsärenden, är förkastlig från den synpunkten. Däremot är det svårt att av 

förtroendeskäl hävda att domstolarna inte bör pröva resningsansökningar, eftersom 

rättssystemet bygger på att domstolarna omprövar varandras avgöranden. Inte desto 

mindre kan det nog för den dömde kännas, och för allmänheten framstå, som att själva 

domstolsväsendet är emot honom eller henne om det blir fällande dom i två eller till 

och med tre instanser och domstolen sedan avslår en resningsansökan. Som nämnts 

är det emellertid olämpligt att överlåta makten att besluta i resningsfrågan från 

domstolarna till ett fristående organ. En kompromisslösning presenteras i avsnitt 5.2.  

En ytterligare fördel med att inrätta ett fristående resningsinstitut är att det skulle 

underlätta upprättande och sammanställande av statistik och årsrapporter avseende 

rättstillämpningen på resningsområdet. Alla resningsansökningar skulle passera 

genom institutet och därmed skulle resningsärenden bli synliggjorda i större 

utsträckning än vad som är fallet i dag. Systematiska fel i rättskedjan skulle kunna 
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belysas, diskuteras och bli föremål för korrigering, med en medföljande reparativ 

effekt i hela rättskedjan. 

Det finns en påfallande brist på självständiga argument mot att inrätta ett fristående 

resningsinstitut i Sverige. Invändningarna rör snarare frågan hur institutet bör 

utformas än om det alls bör inrättas. De relevanta argumenten kommer därför att 

beröras i avsnitt 5.2. Sammanfattningsvis konstaterar jag att det finns mycket goda 

skäl för att inrätta ett fristående resningsinstitut i Sverige och anser därför att så bör 

ske. 

 

5.2 Hur bör ett svenskt fristående resningsinstitut utformas? 

Det är viktigt att resningsinstitutet inte blir en fjärde instans. Såväl Förundersöknings-

utredningen som norska Justiskomiteen har uttalat det.133 Det finns goda skäl för den 

synpunkten. Processlagberedningen anförde att de extraordinära rättsmedlen endast 

bör komma till användning i den utsträckning som är nödvändigt till följd av att det 

ordinära förfarandets garantier för rättssäkerheten i särskilda fall inte är tillräckliga. 

En annan ordning skulle medföra att samma uppgifter som tillkommer det ordinära 

förfarandet överflyttades till de extraordinära rättsmedlen. Följden av det skulle bli 

att det ordinära förfarandet försvagades och därmed skulle rättssäkerheten bli lidande. 

Förutsättningarna för materiellt riktiga avgöranden är nämligen som regel bättre i ett 

ordinärt än i ett extraordinärt förfarande. Därför måste det finnas en tydlig gräns 

mellan det ordinära förfarandet och de extraordinära rättsmedlen.134 En av 

anledningarna till varför förutsättningarna för materiellt riktiga avgöranden är bättre 

i det ordinära förfarandet är att bevisningens styrka ofta har avtagit när det gått en tid 

sedan domen vunnit laga kraft. I synnerhet vittnesbevisning förlorar i styrka, då 

vittnenas minnesbilder bleknar med tiden. Orubblighetsprincipen är också ett starkt 

argument till varför resningsinstitutet inte får bli en fjärde instans. Särskilt mot 

bakgrund av att förutsättningarna för materiellt riktiga avgöranden är bättre i ett 

ordinärt förfarande framstår domens orubblighet som viktig.  

                                                           
133 SOU 2009:98 s. 83 och Innst. O. nr. 114 (2000-2001) s. 1. 
134 SOU 1938:44 s. 72. 
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Syftet med att inrätta ett fristående resningsinstitut är emellertid inte att skapa en 

fjärde instans, utan i första hand att främja rättssäkerheten i och stärka allmänhetens 

förtroende för resningsförfarandet. Institutet måste utformas på ett sätt som 

tillgodoser sanningsprincipens intressen utan att förfela syftena bakom orubblighets-

principen. Det är en svår balansgång.  

Den kanske viktigaste frågan vid utformningen av institutet är om det ska ha makt att 

fatta beslut i själva resningsfrågan. Som framgått finns det goda skäl som talar för en 

sådan ordning, men med hänsyn till att institutet i så fall skulle få betänkliga 

inkvisitoriska inslag samt att orubblighetsprincipen rent principiellt bara bör kunna 

brytas av en domstol anser jag att den makten bör förbehållas domstolsväsendet. Jag 

menar emellertid att det finns en lämplig kompromisslösning. Institutet bör, efter att 

ha tagit ställning i utredningsfrågan och genomfört en eventuell utredning, lämna en 

rekommendation i resningsfrågan till domstolen. Rekommendationen ska vara 

utförligt motiverad och torde, med hänsyn till institutets goda insyn i ärendet, kunna 

väga tungt hos domstolen. Genom institutets förberedelse av och rekommendation i 

ärendet slipper HD lägga alltför mycket tid och resurser på resningsärenden. 

Dessutom minskar risken för att hovrätternas mindre erfarenhet på resningsområdet 

leder till oenhetlig rättstillämpning. Slutligen torde domstolens beslut i resningsfrågan 

ha större möjlighet att vinna acceptans hos allmänheten om beslutet fattas på 

rekommendation av ett fristående organ. Sålunda främjas allmänhetens förtroende för 

resningsförfarandet. 

En annan mycket viktig fråga vid utformningen av institutet är under vilka 

omständigheter det ska kunna vidta utredningsåtgärder i ett visst ärende. Som nämnts 

anförde Förundersökningsutredningen att av hänsyn till orubblighetsprincipen måste 

kraven för att utredningsåtgärder ska få vidtas i resningssyfte vara höga. Jag håller 

inte med. Orubblighetsprincipen upprätthålls genom de materiella resningsgrunderna 

och det finns ingen anledning att dra principen längre än så. Jag har visat i avsnitt 

4.3.2 att de syften som ligger bakom orubblighetsprincipen inte förfelas genom att 

kraven för att utredningsåtgärder ska få vidtas i ett resningsärende sänks. Däremot 

kanske det inte är önskvärt att enligt norsk modell ålägga institutet en allmän 

utredningsplikt. Det skulle nämligen vara väldigt resurskrävande och det kan antas att 

många resningsansökningar skulle utformas till rena ”fishing expeditions” efter 
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resningsmaterial. En lämplig balans mellan sanningsprincipen och orubblighets-

principen uppnås i min mening genom att sänka kraven för att en utredning ska få 

göras. Kraven kan exempelvis formuleras enligt följande: ”Institutet ska vidta de 

utredningsåtgärder som institutet anser behövs för att domstolen ska kunna fatta ett 

materiellt riktigt beslut i resningsfrågan, om det i resningsansökan åberopas uppgifter 

som kastar rimligt tvivel över domens materiella riktighet.” Kravet på rimligt tvivel 

medför att de åberopade uppgifterna måste ha en viss substans och därmed att en 

eventuell utredning inte blir en ren ”fishing expedition” efter resningsmaterial.  

Den sista frågan beträffande institutets utformning som jag valt att belysa är om 

institutet bör bemannas uteslutande av jurister eller om det bör finnas ett 

lekmannadeltagande. Såväl Gjenopptakelsekommisjonen som CCRC är bemannade 

av en blandning av jurister och lekmän. Även om lekmän generellt sett har en mer 

subjektiv och emotionell utgångspunkt än jurister samt svårare än jurister att bedöma 

bevisningens relevans, finns det goda skäl att inkludera vissa kategorier av lekmän 

bland institutets personal. I synnerhet bör lekmän med psykologutbildning inkluderas, 

då bevisvärdering är en verksamhet som innehåller många psykologiska påverkans-

faktorer. Kompetens på det området är därför nödvändigt för att institutet ska ha så 

goda förutsättningar som möjligt för att kunna lämna materiellt riktiga 

rekommendationer i resningsfrågan till domstolen. På så vis främjas såväl rätts-

säkerheten i som allmänhetens förtroende för resningsförfarandet. 

Sammanfattningsvis anser jag att institutet bör utformas enligt följande. Den som vill 

ansöka om resning ska göra det hos institutet. Därefter granskar institutet ansökan och 

avgör om någon utredning i ärendet behöver göras. Kraven för att en utredning ska få 

göras ska vara relativt generösa. Eventuella utredningsåtgärder vidtas av särskilda 

utredare som är anställda vid institutet. Utifrån de uppgifter som framkommit under 

en eventuell utredning och det material som tidigare förekommit i målet, lämnar 

institutet en rekommendation i resningsfrågan till domstolen. Rekommendationen 

lämnas av en blandning av jurister och lekmän med psykologutbildning. Slutligen 

fattar domstolen beslut i resningsfrågan.  
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