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SAKEN 

Smuggling 

_____________________________ 

  

HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

Med ändring av tingsrättens dom när det gäller ansvar för brott dömer hovrätten Jennie 

Olsson för smuggling enligt 3 § 1 stycket lagen (2002:1225) om straff för smuggling 

till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar.  

 

Om fängelse i stället hade valts som påföljd, skulle fängelse 4 månader ha dömts ut. 

 

Kriminalvården i Vänersborg ska anordna samhällstjänsten. 

 

I beslag tagna alkoholdrycker förklaras förverkade. Beslagen skall bestå (Tullmåls-

journal 3450-0286-16 NR M-16-297 p 1-5). 

 

Jennie Olsson åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brotts-

offerfond.  

 

Med ändring av vad tingsrätten har beslutat om betalningsskyldighet för försvararkost-

nader förordnar hovrätten att Jennie Olsson ska ersätta staten för försvararkostnaden 
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vid tingsrätten. 

 

Sofia Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 750 kr, varav 3 800 kr 

för arbete och 950 kr för mervärdesskatt. Jennie Olsson ska ersätta staten för denna 

kostnad.  

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

 

Åklagaren har yrkat att hovrätten dömer Jennie Olsson för smuggling till villkorlig 

dom med samhällstjänst och förordnar att den alkohol som tagits i beslag ska förklaras 

förverkad. 

 

Jennie Olsson har bestritt ändring. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

 

Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten och spelat upp videoupp-

tagningen av förhöret där med Jennie Olsson. I hovrätten har åklagaren även åberopat 

en promemoria angående kontaktuppgifter till den präst som enligt Jennie Olsson var 

vidtalad för bröllopet.   

 

På åklagarens begäran har tilläggsförhör hållits med Jennie Olsson som berättat i hu-

vudsak följande. Det telefonnummer till prästen som hon lämnat till polisen är det tele-

fonnummer som hon själv använt för kontakt med den aktuella prästen. Telefonnumret 

är numera avstängt och hon har inte fått fram något nytt nummer. När hon avbokade 

bröllopet talade hon med prästen vid två tillfällen.  

 

Hovrätten gör följande bedömning.  

 

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att det genom utredningen och     

Jennie Olssons egna uppgifter är klarlagt att hon vid den tid och i de kvantiteter som 
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åklagaren påstått infört alkoholdrycker till Sverige via Helsinborg samt att hon under-

låtit att anmäla införseln av alkoholdryckerna till tullbehandling.   

 

Jennie Olsson har bestritt att hon gjort sig skyldig till brott på den grunden att alko-

holen varit avsedd för privat bruk. Hon har berättat att hon bland annat gjort inköp till 

sitt bröllop, men att den hon avsåg att gifta sig med överhuvudtaget inte hade känne-

dom om bröllopsplanerna. Jennie Olsson har vidare uppgett att delar av alkoholen 

skulle användas för hennes svägerskas och svågers födelsedagskalas, varav ett kalas 

skulle äga rum 2-3 dagar efter det att hon avsåg att föra in alkoholen och att tidpunkt 

för det andra kalaset var okänd.  

 

Den avgörande frågan vid prövningen av om Jennie Olsson gjort sig skyldig till 

smuggling är om införseln haft ett kommersiellt syfte eller varit för privat bruk. Vid 

denna bedömning är mängden varor en viktig omständighet. Som utgångspunkt för vad 

som kan utgöra privat införsel finns de referensvärden som tingsrätten redogjort för i 

sin dom. Mängden varor är dock inte ensamt utlagsgivande utan avgörandet ska grun-

das på en helhetsvärdering av alla föreliggande omständigheter (se rättsfallet NJA 

2000 s. 256).  

 

I det här fallet är mängden alkohol mycket stor, vilket med styrka talar för att varorna 

inte varit avsedda för privat bruk. Det är bland annat fråga om införsel av över 3 550 

burkar starköl och 127 liter sprit. Till detta kommer att kostnaden för alkoholen och 

resan uppgår till mer än en månadslön för Jennie Olsson efter skatt. Det framstår inte 

som sannolikt att hon skulle ha bundit ett så pass stort kapital i alkoholvaror bland an-

nat för festligheter som inte ens med säkerhet skulle bli av. Med hänsyn till de anförda 

omständigheterna framstår Jennie Olssons vaga och osannolika uppgifter om syftet 

med införseln inte som trovärdiga. Det får därför anses visat att Jennie Olsson inte fört 

in varorna för privat bruk. Genom att hon vid införseln uppsåtligen underlåtit att an-

mäla varorna för tullbehandling har hon gjort sig skyldig till smuggling.  

 

Straffvärdet för smugglingsbrottet motsvarar enligt hovrättens uppfattning fängelse i 

fyra månader. Smugglingsbrott avseende spritdrycker i de mängder som det nu är fråga 

om är brott av sådan art att påföljden ska bestämmas till fängelse, om det inte finns 
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särskilda skäl att välja en inte frihetsberövande påföljd. Som särskilda skäl för att välja 

villkorlig dom i stället för fängelse kan rätten beakta om den tilltalade samtycker till att 

domen förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig 

med hänsyn till den tilltaldes person och övriga omständigheter (jfr rättsfallet NJA 

2000 s. 256).  

 

Jennie Olsson har tidigare dömts för annan typ av brottslighet. Dessa gärningar ligger 

längre tillbaka i tiden och saknar betydelse för bedömningen i detta mål. Det finns inte 

anledning att befara att Jennie Olsson kommer att göra sig skyldig till fortsatt brotts-

lighet. Hon har samtyckt till att en villkorlig dom förenas med en föreskrift om sam-

hällstjänst. På grund av hennes personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt 

bör påföljden bestämmas till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Antalet 

timmar samhällstjänst och det s.k. alternativstraffet ska bestämmas utifrån brottets 

straffvärde.  

 

Med hänsyn till utgången i målet och då det inte kan anses uppenbart oskäligt ska yr-

kandet om förverkande av de i beslag tagna alkoholdryckerna bifallas.  

 

Eftersom Jennie Olsson döms för brott med fängelse i straffskalan ska hon betala 

lagstadgad avgift till brottsofferfonden.  

 

Försvararens ersättningsyrkande är skäligt. På grund av utgången i målet och mot bak-

grund av Jennie Olssons ekonomiska förhållanden ska hon återbetala hela kostnaden 

för försvararen vid tingsrätten och i hovrätten.  

 

ÖVERKLAGANDE, se bilaga B 

Överklagande senast den 10 april 2017 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ingrid Björck, Kerstin Engström, referent, och 

Åsa Toll samt nämndemännen Ing-Marie Torstensson och Jimmie Stranne.  
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451 50 Uddevalla

Åklagare
Assistentåklagare Rebecca Budell
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DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från
Smuggling, 3 § 1 st lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2016-01-28

Förverkande och beslag
Yrkandet om förverkande av i beslag tagna alkoholdrycker ogillas. Beslaget hävs (TMJ
3450-0286-16 NR M-16-297 p 1-5).

Ersättning
1. Sofia Hansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 4 175 kr. Av beloppet

avser 835 kr mervärdesskatt.
2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

___________________________________

1
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 

Åklagaren har yrkat att Jennie Olsson ska dömas för smuggling enligt följande gär-

ningsbeskrivning. 

 

Jennie Olsson har den 28 januari 2016 i samband med införsel till riket via Helsing-

borg av 64,5 liter vin, 127,25 liter spritdrycker, 77,88 liter mellanklass- produkter 

och 1 172,16 liter starköl uppsåtligen brutit mot särskilt förskrivet villkor för inför-

seln genom att underlåta att anmäla alkoholdryckerna till tullbehandling. 

 

Alkoholdryckerna har inte varit avsedda för Jennie Olssons eget personliga bruk. 

 

Åklagaren har även yrkat att i beslag tagen alkohol ska förverkas från Jennie Ols-

son. 

 

Jennie Olsson har medgett att hon fört in alkoholen på det sätt åklagaren påstått men 

hon har förnekat brott. Hon har anfört att alkoholen har varit avsedd för privat bruk; 

hennes egna bröllop samt privata konsumtion, hennes svägerskas 40-årskalas, hen-

nes svågers 50-årskalas samt hennes fars privata bruk. Hon har motsatt sig att alko-

holen förverkas.   

 

UTREDNINGEN 

På åklagarens begäran har förhör hållits med Jennie Olsson. 

 

Åklagaren har som övrig bevisning åberopat fotografi över beslaget och specifikat-

ion över alkoholvarorna. 

 

Jennie Olsson har berättat i huvudsak följande. Det stämmer att hon tog in alkoho-

len den 28 januari. Alkoholen var till hennes eget bröllop den 30 april samt till hen-

nes svåger Torgny Dahlbergs 50-årskalas och svägerska Camilla Petterssons 40-

årskalas. Tanken var att hon, Torgny och Camilla skulle åka, men hennes syster 

köpte en resa till Torgny i 50-årspresent det datumet de hade tänkt åka. Därför änd-
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rade hon datum för sig själv när hon kunde åka och då kunde inte Camilla följa med 

eftersom hon inte fick ledigt från jobbet. Därför erbjöd hon sig att ta med alkohol 

till Torgny och Camilla eftersom hon ändå skulle åka. Hennes far erbjöd sig att åka 

med men han hade precis opererats för sin cancer ville hon inte att han skulle följa 

med.  

 

På bröllopet hade de tänkt bjuda 120 personer. Det skulle äga rum i Hamburgsund 

och festen på bygdegården i Dingle. De hade bokat en präst som heter Siv. Hon tror 

att hon heter Persson i efternamn. Hon skulle gifta sig med Therese Conroy men det 

blev inte av. De hade tänkt flytta fram det till augusti men de hade inte råd att köpa 

mer alkohol. De hade inte betalat för hembygdslokalen än. De hade pratat om gif-

temål i över ett år men hon bestämde att de skulle gifta sig den 30 april. Therese, 

som har en lättare utvecklingsstörning, har svårt att göra två saker samtidigt och vid 

tillfället pluggade hon. Därför ville hon inte störa henne med bröllopsplanerna. De 

hann inte bjuda in gästerna. Att hon uppgett till tullen att något datum för bröllopet 

inte var bestämt beror på att hon var ganska trött, att hon hade suttit många timmar 

hos tullen och suttit i bilen sedan sju på morgonen.  

 

Torgnys kalas skulle vara i slutet av februari, hon vet inte exakt datum. Camillas 

kalas skulle äga rum den 30 januari. Det var ungefär 45 till 50 personer som skulle 

komma till varje kalas. Det var familj och vänner som skulle till. Vännerna var 

bland andra Lone Hansen, Per-Arne Jensen, Kit Hansen. Till 50-årskalaset var det 

familj, jaktkamrater och arbetskamrater som skulle komma. Den största delen alko-

hol var för hennes privata bruk och hennes eget bröllop. Hon skulle förvara alkoho-

len i systerns ladugård. Torgny och Camilla skulle ha ungefär 30 flak öl var till de-

ras kalas. Camilla skulle nog ha vin också och Torgny skulle ha sprit också.  

 

De pratade om det några dagar innan hon skulle åka. Hon fick inget på papper på 

vad hon skulle köpa, bara uppgifter muntligt. Hon hade ingen egen lista utan hon 

förbeställde allt på nätet två eller tre dagar innan. Torgny och Camilla skulle också 
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ha beställt i förväg om de hade följt med. Hennes far bad henne köpa fyra dunkar 

Jeltzin till honom, vilka han skulle betala för. Hon betalade 19 000 kr för alkoholen 

med sitt Mastercard. Resan kostade 4 000 kr. Hon bokade den hemifrån. Hon hyrde 

lastbilen. De skulle göra upp efteråt när hon kom tillbaka med kvitton. De skulle 

dela på alla kostnader. Hon hade pengar att betala för all alkohol utan att få betalt 

innan. Torgny har betalat nu. Hon arbetar heltid och tjänar 18 600 efter skatt. Hon 

bor hemma hos sin syster och Torgny och betalar 2 000 kr/månad i hyra. Hon har 

åkt till Tyskland och handlat tre till fyra gånger tidigare. Den senaste gången var ett 

år innan aktuellt tillfälle.  

 

Tullen frågade vart hon hade varit och om mängden alkohol. Hon sade att hon inte 

visste exakt hur mycket det var men att det var ganska mycket öl, sprit och vin. Hon 

förklarade för tullen vad hon skulle ha varorna till. De frågade om hon visste hur 

mycket hon fick ta med sig. Hon sade att hon hade läst att det beror på vad man ska 

ha varorna till. De undrade om hon visste vilka mängder som var brukligt men det 

visste hon inte på rak arm. Hon kan ha sagt att hon hade 140-150 flak öl. Hon fick 

frågan varför hon hade lastat spriten under ölen och det förklarade hon med att hon 

inte ville att den skulle glida omkring. Spriten var förpackad i bag-in-box.  

 

Till vardags dricker hon varken mjölk eller vatten utan hon dricker öl till maten. 

Hon dricker ungefär ett flak öl i veckan.  

 

DOMSKÄL 

 

Skuldfrågan 

 

Reglerna kring alkohol 

I 4 kap. 4 § andra stycket punkten 2 och 4 alkohollagen (2010:1622) anges att re-

sande, som fyllt 20 år, till landet får föra in spritdrycker, vin och starköl för eget 

eller familjens bruk eller som gåva till närstående för dennes eller dennes familjs 
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personliga bruk. Av andra stycket punkten 7 i samma lagrum framgår även att sprit-

drycker, vin och starköl får föras in av en enskild person som har fyllt 20 år genom 

yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand, om införseln sker från ett 

land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och dryckerna är avsedda för 

den enskildes eller dennes familjs personliga bruk. I propositionen (prop. 

2007/08:119 s. 37) anförs att det är regeringens uppfattning att förslaget bör utfor-

mas så att enskilda personer tillåts att föra in spritdrycker, vin och starköl till Sve-

rige genom andra oberoende mellanhänder än yrkesmässiga sådana, dvs. genom 

privat ombud, för att förslaget ska kunna stå i överensstämmelse med EG-fördragets 

bestämmelser. I enlighet härmed bör därför en privatperson enligt 4 kap. 4 § andra 

stycket 7 alkohollagen kunna föra in alkoholhaltiga drycker för en annan privat per-

sons räkning såvida dryckerna är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga 

bruk. Bryter man uppsåtligen mot bestämmelsen i 4 kap. 4 § gör man sig skyldig till 

smuggling. 

 

Privat bruk 

Vid införsel av tobak och alkohol från ett EU-land till ett annat finns referensnivåer 

för privat bruk. Dessa nivåer är 10 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter starköl (Rå-

dets direktiv 2008/118/EG). Någon övre gräns finns inte. Referensnivåerna får be-

tydelse vad gäller bevisningen i fråga om införseln skett för privat bruk. Vid inför-

sel understigande nivåerna är utgångspunkten att införseln skett för privat bruk. 

Högsta Domstolen har uttalat att mängden varor är en viktig omständighet vid be-

dömningen av om införseln i ett konkret fall haft ett kommersiellt syfte eller varit 

avsedd för privat bruk, men denna omständighet är inte ensam utslagsgivande. Av-

görandet ska i stället grundas på en helhetsvärdering av omständigheterna i varje 

särskilt fall (se rättsfallet NJA 1999 s. 670). 

 

Bedömningen i detta fall 

Genom Jennie Olssons uppgifter och den övriga bevisningen i målet är det utrett att 

hon har fört in 64,5 liter vin, 127,25 liter spritdrycker, 77,88 liter mellanklasspro-
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dukter och 1 172,16 liter starköl till Sverige den 28 januari 2016 på det sätt åklaga-

ren påstått. Frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om alkoholen förts in 

för privat bruk.   

 

Vad gäller mängden alkohol kan konstateras att den mängd som Jennie Olsson fört 

in vida överstiger de referensnivåer som är angivna i direktivet. Enligt Jennie Ols-

son har införsel emellertid inte enbart varit för hennes egna bruk utan även för hen-

nes svägerskas och svågers födelsedagskalas samt för hennes fars privata bruk. 

Hennes egna bruk ska dessutom ha varit avsett för hennes bröllop som var planerat 

att äga rum några månader senare samt att hon konsumerar relativt stora mängder öl 

varje vecka. Om hennes uppgifter stämmer får den införda alkoholmängden anses 

rimlig med hänsyn till ändamålen.  

 

Inledningsvis kan konstateras att det inte finns anledning att ifrågasätta Jennie Ols-

sons uppgifter om hennes alkoholvanor. När det gäller de övriga ändamålen har hon 

lämnat detaljerade uppgifter om de tillställningar för vilka alkoholen var avsedd. 

Hon har även förklarat hur planeringen inför resan gick till, varför hon åkte ensam, 

att hon förbeställde alkoholen, hur betalningen skulle ske och hur hon skulle förvara 

alkoholen. Hon har även lämnat uppgift om vilken präst som var bokad för bröllo-

pet vilket bör vara enkelt att kontrollera. Med anledning av att Jennie Olsson tjänar 

18 600 kr efter skatt och bor hemma hos sin syster till låg kostnad är det inte orim-

ligt att hon hade ekonomiska möjligheter att tillfälligt lägga ut för alkoholen. Att 

hon lastade spriten längst in i lastbilen kan inte anses tala för att hon försökte 

gömma den eftersom enbart ölen var av sådan kvantitet att den kunde väcka miss-

tankar hos tullen. Det fanns därför ingen anledning för henne att gömma viss alko-

hol bakom annan alkohol. Med hänsyn till vad som nu anförts godtar tingsrätten 

hennes invändning om att alkoholen har varit för privat bruk. Hon får också anses 

ha varit sådant privat ombud för svägerskan, svågern och fadern som avses i 4 kap. 

4 § andra stycket punkten 7 alkohollagen. Jennie Olsson ska därför frikännas från 

åtalet.  
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Övrigt 

Eftersom i beslag tagen alkohol inte har varit föremål för brott ska yrkandet om 

förverkande avslås och beslaget hävas.  

 

Med anledning av att Jennie Olsson frikänns från åtalet ska kostnaden för försvaret 

stanna på staten. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400) 

Överklagande, ställt till Hovrätten för Västra Sverige, ska ha kommit in till tingsrät-

ten senast den 22 november 2016.  

 

 

Carina Ekengren 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 
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ANVISNINGAR FÖR ÖVERKLAGANDE 
 
 

Överklagande skall göras skriftligen. Skrivelsen skall ställas till Högsta 
domstolen, men den skall skickas eller lämnas till hovrätten. 
 
Skrivelsen skall ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges 
under rubriken ÖVERKLAGANDE i hovrättens avgörande. Någon 
tidsgräns gäller dock inte för klagan över beslut om häktning, reseförbud 
eller restriktioner enligt 24 kap 5a § rättegångsbalken. 
 
Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen skall pröva ett 
överklagande. Prövningstillstånd behövs dock inte när Justitiekanslern 
eller Riksdagens ombudsmän överklagar i mål om allmänt åtal. 
 

 

Prövningstillstånd får meddelas endast om  

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Högsta 

 domstolen, eller 

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för 

 resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten 

 uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. 

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål, kan 

 prövningstillstånd meddelas också i övriga mål. 

 

 

 

I skrivelsen till Högsta domstolen skall anges 

1. klagandens namn, adress och telefonnummer. 

2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning, målets 

 nummer och dagen för avgörandet). 

3. den ändring i avgörandet som klaganden yrkar. 

4. de skäl som klaganden åberopar för att avgörandet skall ändras. 

5. de omständigheter som klaganden åberopar till stöd för att prövningstillstånd  

skall meddelas, och 

6. de bevis som klaganden vill åberopa och vad som skall styrkas med varje 

 särskilt bevis. 
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