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Datum

Dnr

2019-12-10

AMR-5578-19

Ert datum

Er beteckning

2019-10-18

Ö 2655-19

Högsta domstolen
Box 2066
103 12 Stockholm

JK ./. riksåklagaren ang. återställande av försutten tid
(Hovrätten över Västra Sveriges beslut den 21 februari 2019 i mål B 1256-19)
Högsta domstolen har förelagt riksåklagaren att inkomma med skriftlig
förklaring i målet.
Jag vill anföra följande.
Inställning
Jag anser att den försuttna tiden ska återställas.
Bakgrund
JK dömdes av tingsrätten för hastighetsöverträdelse och brott mot
fordonsförordningen till penningböter. Hovrätten meddelade inte
prövningstillstånd. Enligt lag och meddelad besvärshänvisning var sista dagen
för att överklaga hovrättens beslut den 21 mars 2019.
JK har i Högsta domstolen ansökt om återställande av försutten tid. Han har
därvid gjort gällande att han inte fått del av hovrättens beslut innan tiden för att
överklaga beslutet passerats.
Grunderna för min inställning
Av yttrande från hovrätten (Högsta domstolens aktbilaga 11) framgår att JK
inte i förväg fått information om när beslutet skulle meddelas. Vidare framgår
att beslutet expedierats till JK via e-post enligt den rutin för sådan expediering
som gäller i hovrätten. Då någon dokumentation kring expedieringen inte finns
kvar kan det enligt hovrätten inte uteslutas att fel e-postadress angetts vid
expedieringen, varför enligt hovrätten beslutet inte delgetts JK.
Min bedömning
Högsta domstolen har i NJA 2012 s. 435 (målet är avgjort i plenum) förklarat
att när ett mål eller ärende har avgjorts på handlingarna och en part inte i
förväg har underrättats om när avgörandet skulle meddelas, ska ett påstående
att avgörandet inte har kommit parten till handa godtas, om inte
omständigheterna talar mot påståendet.
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Hovrätten har avgjort målet på handlingarna. JK har inte i förväg underrättats
om när avgörandet skulle meddelas. Mot bakgrund av vad som förekommit i
ärendet finns det inte någon omständighet som talar emot påståendet om att JK
inte fått del av hovrättens beslut innan tiden för överklagande gick ut. JKs
ansökan om återställande av försutten tid ska därför bifallas.

Katarina Johansson Welin
My Hedström

