
Justitieutskottets betiinkande nr 21 iir 1973 

Nr 21 

Justitieutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973: 92 med 
förslag till lagstiftning om straff för luftfartssabotage, m. m. jämte 
motioner. 

Propositionen 

I propositionen 1973: 92 har Kungl. Maj :t (justitiedepartcmentd) 

efter hörande av lagrade! föreslagit riksdagen att 

1. anta i propositionen framlagt förslag till lag om ändring i 

brottsbalken, 

2. godk:inna konventionen <.kn 23 september 1971 för bekämpande 

av brott mot den civila luftfartc-ns säkerhet (Montrcalkonvcntio11en). 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet 

till vad utskottet anför pa s. 4 och 5. 

I samband med propositionen behandlar utskottet en vid riksdagens 

början väckt motion, 1973: 271, och en i anledning av propositionen 

väckt motion, 1973: 185 5. Motionsyrkandena redovisas nedan på s. 3 och 

4. 

Det vid propositionL·n fogade lagförslaget är av följande lydelse. 

Fiirslag till 

Lag om iindring i hrottshalken 

Hfö·igcnom förordnas. att 2 kap. J ~ och 13 kap. 5 a. 6, 11 och 12 §§ 

hnittshalken skall ha nedan angivna lydelse. 

N11l't1ralldl' /vddsl' 1-'iircslagen lydelse 

2 kap. 

J ~I 

hir hnitt ,,1111 hegiitts lll<lfll riket di.imes iiven i annat fall iin som avses i 
, ~ dter s\·ensk lag ,1..:h vid svensk d<imstnl. 

I. '1111 hriittet fiiri.i\'ats ~1 svenskt fartyg eller luftfartyg. si'i o..:k eljest nm 
<kt hegi-1t'' i tj:instL'n av heLil ha\'are 11 eller nt1gon S(im tillhi.irde bcsiitt ningcn 
:'i -;i1dant fortyg. 

2. <)111 hrnttet heg:-1th av krigs man ii omdde diir avdelning a\' krigsmakten 
befann sig clln <'111 det l,egf1tts av annan iin krigsnrnn ;'i sfa!ant omr;'tde o..:h 
a vdc In ingen befann sig diir fiir annat iinda mill iin i.ivning. 

_'. nm l,r(lttet fiiriivab mot Sverige. svensk kommun eller annan 
menighet eller -,\·cnsk allmiin inr:ittning. 

4. <)111 hnittct hcg~itts inom nmdde som ej tillhör någon stat och fiiri.ivats 
nwt .wcnsk medborgare. svensk sammanslutning eller enskild inriittning 
eller mot utliinning med hemvist i Sverige. 

I Sena sk lydelse 197 2: 812. 
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Nurarande lydei.ff 

:'. om brot tt:t iir kapning av luft
fartyg eller folkriitbhrolt, eller 

6. <llll det lindrigaste straff som 
f:ingel-.;e i Fyra år eller diiröver. 

2 

Föreslagen lydelse 

5. om brottet är kapning av luft
fartyg, luftfartssabotage eller folk
rättsbrott eller försök till kapning av 
/11ftfartyg eller luftfartssabotage, 
eller 

svensk lag :ir stadgat för brottet lir 

13 kap. 
5 a 9~ 

Den SlHll umb,Jrd p/1 luftfartyg medels! olaga tv;lng bemiiktigar sig far
tyget eller ingriper i dess manövrering, dömes för kapning av I u f t far
t y g till fängelse i högst fyra år. 

.·i"r /1rottl'I grol"f. diiml'S till fiing
dse. liigst ett och hiigst tio år. Vid 
hedii111a11d1· llllrul"ida hrottl'I är 
,i.;rol"t skall siirskilt heuktas. om 
diirig1•110111 framkallats fara fiirflera 
111ii1111iskoli1· eller 11111 giimingen 
c/fl'st 1·arit a1· siirskilt farlig art. 

Den ~om av oaktsamhet. genom 
all umgås 11varsaml med eld eller 
spriingiimne eller annorledes. vftllar 
brand eller oford s11m i I. 2 eller) 9 
~iig'> eller framkallar fara därfiir, 
eller vållar ~kada eller hinder snm i 
4 § sägs. dömes föra Il män farlig 
vård s) ös het till böter eller fäng
else i högst sex månader. 

Vidtager någon e/je.~t åtgiirtl som 
iir iignad att framkalla fara för 
luftfartygs siikerltet under flygning 
eller giir någon luftfartyg i trafik 
oan1·ii11dhart fiir flygni11g genom att 
fiirstiira eller skada det. diimes 
för I uftfa rt ssa bota ge till fiing
else i ltiiRst frra år. 

,4r brott som i fiirsta eller andra 
stycket siigs att anse som grort. 
diimes till fiinr<else pii viss tid. /iigst 
t1·å och högst tio år. eller på li1·stid. 
Vid hedömande huru rida hrottet iir 
grovt skall särskilt heaktas. om 
därigenom framkallats fara fiirflera 
miin11iskolil' dler om . gärningen 
eljest rnrit al' siirskilt farlig art. 

Den som av oaktsamhet. genom 
att umgås ovarsamt med eld eller 
spriingiimne eller annorledes. vållar 
hrand eller 11färd som i I.:! eller 3 * 
sägs eller framkallar farn diirfi.ir. 
eller vållar skada eller hinder som i 
4 §sägs eller skada som i 5 a *andra 
stycket siigs. dömes för a 11 män
f a r I i g v år d s I ö s h e t till böter 
eller fängelse i högst sex månader. 

Xr brottet grovt. diimes till fängelse i högst t d år. 

2 Senaste lydelse 1971 :188. 
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Nurarande lydelse Föreslagen lydelse 

11 * 
Om någon. som ådragit sig ansvar 

enligt I, 2, 3. 6. 7. 8. 9 eller 10 *· 
frivilligt avvärjt fara som där sligs 
innan avsevlird oliigenhet uppkom
mit, må dömas till lindrigare straff iin 
för gärningen är stadgat; dock mtt ej 
dömas till lindrigare straff än fängel
se, om Higsta straffet för hrottet el
jest iir fängelse i tv[1 är eller däröver. 
Var faran ringa och iir för giirningen 
ej stadgat svårare straff lin fängelse i 
ett år. skall ej dömas till ansvar. 

Om någon, som ådragit sig ansvar 
enligt I. 2. 3, 6. 7, 8. 9 eller 10 *eller 
enligt 5 a §fiirluftf11rtssabot<1gl'. fri
villigt avvärjt fara som där siigs in
nan avseviird nliigcnhct uppklHnmit. 
må dömas till limlrigare straff iin för 
gärningen iir stadgat; dock må ej 
dömas till lindrigare straff än fängel
se. om liigsta straffet för brottet el
jest iir fängelse i två år eller däröver. 
Var faran ringa och iir för gärningen 
ej stadgat svårare straff iin fängelse i 
ett år. skall ej dömas till ansvar. 

12 §·1 

Fiir försök. förheredelse eller 
stiimpling till mordhrand. grnv 
mordbrand. allmiinfarlig ödeliig
gelse. sabotage. grovt sabotage. 
k<tpning av luftfartyg eller spri
dande av gift eller smitta eller till 
förgiiring. s;'i od fiir 11nderl{11enhet 
att avsliija ,fidant brott dömi:s till 
anwari:nligt v;1d i 23 kap. stadgas. 

Fiir försök. förberedelse eller 
stiimpling till mordbrand. grov 
mordbrand. allmiinfarlig ödeliig
gelse. sabotage. grovt sabotage. 
kapning av luftfartyg. luftfartssa
hotage eller spridande av gift eller 

smitta eller till fiirgiiring. så ock fiir 
underl{itenhet att avslöja sttdant 
brott diimes till ansvar enligt vad i 23 
kap. stadgas. 

Drnna l:ig triidcr i kraft den I juli 1973. 

Utskottet vill framhålla att den i förslaget till lag om ändring i 

brottsbalken såsom nuvarande lydelse upptagna texten till 2 kap. 3 § 

samma balk återger lydelsen enligt lagen (1972: 812) om ändring i 

brottsbalhn, vilken triider i kraft den 1 juli 1973. Lagrummets nu 

gällande lydelse har upptagits i SFS 1971: 188. 

Motionerna 

I. Motionen 1973: 271 av herr Winberg (m). vari yrkas att riksdagen 

antar följande 

Förslag till 

Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom förordnas att 13 kap. 5 a § brottsbalken skall ha nedan 

angivna lydelse 

.l Senaste lydelse 197I:188. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 kap. 

5 a § 
Den som -- - -- -- - - - - - - - - - - - fyra år. 

Är brottet grovt, dömes till Är brottet grovt, dömes till 

fängelse, lägst ett och högst tio år. 

Vid bedömande huruvida brottet 
är grovt skall särskilt beaktas, om 

därigenom framkallats fara för fle
ra människoliv eller om gärningen 

eljest varit av särskilt farlig art. 

fängelse på viss tid, lägst t1•å och 

högst tio år, eller på lil'stid. Vid 

bedömande huruvida brottet är 

grovt skall särskilt beaktas, om 
därigenom fram kallats fara för fle

ra människoliv eller om gärningen 

eljest varit av särskilt farlig art. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1973. 

2. Motionen I 973: 185 5 av herr Björk i Göteborg (s), vari yrkas att 

riksdagen i samband med behandlingen av propositionen I 973: 92 gör ett 

klarläggande uttalande om förhållandet mellan å ena sidan de artiklar i 

Haag- och Montrealkonvenlionerna, som avser utlämning, och å andra 

sidan förbehållet om "politiskt brott" i lagen (I 957: 668) om utlämning 

för brott. 

Utskottet 

Inledning 

Den 16 december 1970 antogs i H:wg en konvention för bekämpande 
av olag:1 besittningstagande av luftfartyg, Haagkonventionen. Konventio

nen ålägger de fördragsslutande sta tema alt föreskriva striinga straff för 
flygplanskapning och att uppfylla vissa förpliktelser i fdga om domsrätt, 

åtal och utlämning med anledning av kapningsbrott. För att Sverige 
skulle kunna ansluta sig till konventionen, genomfördes är 197 I vissa 

ändringar i brottsbalken. Bl. a. infördes en särskild bestämmelse om straff 
för kapning av luftfartyg. Straffskalan för sådant brott bestämdes till 

fängelse i högst fyra år eller, vid grovt brott, fängelse i fagst ett och högst 

tio år (prop. 1971: 92, Ju U I 97 1: 9, rskr 197 I: I 64 ). Konventionen, som 

trädde i kraft den 14 oktober 197 I, har ratificerats av Sverige och ett 

femtiotal andra stater. 

Mol bakgrund av att den civila luftfartens säkerhet hotas inte bara av 

flygplanskapningar utan även av sabotagchandlingar i olika former, 

tillkom den 23 september 1971 i Montreal under samarbete mellan 60 
stater en konvention för bekämpande av brott mot den civila luftfartens 

säkerhet, Montrcalkonventioncn. Konventionen trädde i kraft den 26 

januari 1973. Dess bestämmelser innebär i huvudsak alt stat som lilltriitt 

konventionen åtar sig att belägga vissa särskilt angivna former av 

sabotagehandlingar med stränga straff, att tillse att domsrätt betdiffande 
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sådana brott finns i viss angiven utsträckning och att vidta åtgärder 
antingen för frtal mot eller för utlämning av den som begått sabotagebrott 
och befinner sig inom statens område. Konventionens reglering av 

frågorna om jurisdiktion, åtal, utlämning, förundersökning m. m. är i 
stort sett densamma som i Haagkonventionen. 

I propositionen föresbs att riksdagen skall godkänna Montrealkon
ven tionen samt anta ett vid proposi tioncn fogat förslag till lag om 

iindring i brottsbalken, vilket utformats i nära anslutning till konventio
nens bestämmelser. Lagförslaget innebär bl. a. att en särskild bestämmel

se om straff för luftfartssabotage införs i brottsbalken. Förslaget 
innefattar också sådan fodring i brottsbalkens bestämmelser om svensk 
domstols behörighet att svensk domstol. liksom i friiga om folkriit tshrott 
och kapning av luftfartyg, ges domsriitt beträffande luftfartssabotage, 
oavsett var och av vem brottet har begåtts. Domsrätten föresliis ocksä 
omfatta försök till kapning av luftfartyg och försök till luftfartssabotage. 

Tillträde till knnl'entinnen 

I sam band med att Sverige tillträdde Haagkonventionen ut talades av 
statsmakterna att det från flera synpunkter är angeläget att Sverige aktivt 
deltar i de ansträngningar som vidtagits på det internationella planet i 
syfte att bekämpa de allt oftare förekommande kapningarna av civila 

luftfartyg. Det framhölls ocks~I att konventionen. som bedömdes stä i 
god överensstämmelse med den svenska rättsordningen, torde bli ett 

effektivt medel i kampen mot den allvarliga brottslighet som flygplans
kapningarna utgör. 

Montrealkonventionen kan som framgår av vad ovan anförts ses som 

ett komplement till Haagkonvcntionen, och de skäl som talade för att 

Sverige tillträdde H aagkonvcntioncn äger enligt utskottets mening giltig

het oeks~i i friiga om Montrcalkonventioncn. Utskottet tillstyrker diirför 
att riksdagen godkänner konventionen. 

/,ags/ iftningsiitgärder 

Som angivits i det förcgi\cnde föreslås i propositionl'n att vissa 
ändringar vidtas i brottsbalken i anslutning till att Sverige tillträder 

Montrealkonvent ionen. Den särskilda bestämmelsen om straff för luft
fartssabotage har i Kungl. Maj :ts förslag upptagits i ett nytt andra stycke i 

dt'n iir 1971 införda 5 a § i brot tsbalkt'ns 13 kap., vilkt'n reglerar kapning 
av luft fortyg. Straffskalan föres!C1s vara densamma som för kapning av 
luftfartyg, alltså fängelse i högst fyra h. I ett nytt tredje stycke ges regler 
för grova fall av båda brotten. I övl'rensstämmelsc med vad som gäller för 
grovt sabotage enligt 13 kap. 5 § föresli'ls att straffskalan för grovt fall av 
luftfartssabotage bcstiims till fängelse p3 viss tid, lägst tvt1 och högst tio 
ar, dler p;\ livstid. Bl. a. mot bakgrunden av att fallen av flygplanskapning 

blivit alltmer dakartadc under de år som förflutit sedan straff för 
tlygplanskapning infördes föreslås att denna straffskala skall gälla även 
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för kapning ;iv luftfartrg, niir brottet är att bedöma som grovt. Förslaget 

innebär en höjning ;iv straffmaximum för sådana brott, vilkl't nu utgör 

fängelse i högst tio ar. Samma straffskiirpning föresE1s i den vid 

riksdagens början väckta motionen 1973: 271. 
För att na överensstämmelse mellan den svenska lagstiftningen och 

konventionens bestämmelser krävs vissa ändringar i de svenska straffbc

stärnmdserna pa omradet. Utskottet finner liksom departementschefcn 

lämpligt att de erforderliga kompletteringarna sker gt>nom ändringar i 

brottsbalken och att en ny bestämmelse om luftfartssabotage tas in i 13 
kap. 5 a §som ett nytt andra stych. 

Vad beträffar strafflatituden finner utskottet liksom departemcnts

chefen att luftfartt>n bör bered:.is samma straffrättsliga skydd mot 

sabotagehandlingar som det vilket tillkommer samfärdsel inom Sverige 

enligt bestämmelserna om sabotage och grovt sabotage i 13 kap. 4 och 

5 §§ brottsbalken. Utskottet tillstyrker silkdcs att straffet för luftfarts

sahotage skall utgöra fängelse i högst fyra iir och för grovt sadant hrott 

fängelse på viss tid, lägst två och högst tio är, eller pil livstid. 

Enligt utskotll'ts mening utgör vidare de mycket allvarliga händelser 

som efter 1971 års lagstiftning drabbat elen civila luftfarten både 

utomlands och i Sverige starka skiil att nu införa livstids fängelse i 

straffskalan även för kapning av luftfartyg. Härför talar ocksa att en 

sadan straffskärpning innebär att man uppnär överensstiimmelse mellan 

straffskalorna för luftfartssabotagc och kapning av luftfartyg. 

Pa anförda skiil tillstyrker utskottet Kungl. M;ij :ts förslag till utform

ning av 13 kap. 5 ;i ~ brottsbalkl,n. StiH!ningstagandet innebiir ett 

tillgodoseende av iinskemåkn i motionen 1973: 271. 
Utskottet har ingen erinran mot övriga i propositionen föreslagna 

ändringar i brottsbalken. 

Förhäl/andet mellan ku11i·e11tio11ema och 195 7 ars 111/ii11111ings/ag 

Bcstiimrnclser om utlämning för brott från Sverige till nordiskt l:ind 

finns i lagen ( 195 9: 254) om ulliimning för brott I ill Danmark, Fin"1nd, 

Island och Norge, medan bestiimmdSL'I' om ulbmning till utomnordiskt 

land ges i lagen (1957:668) om utEimning för brott. B:.lcla dessa lagar 

bygger på principen att rr;\ga om utlämning skall prövas fritt pil grundval 

av s:imtliga föreliggande omsliindigheter i v:irje ensk'i!t fäll. För beviljande 

av utlämning kriivs inte att det' föreligger ett utUmningsavtal mellan 

Sverige och den stat som begiir uWimning. Beslut om ulliimning fattas av 

Kungl. Maj:! eller - i vissa iirendcn enligt 1959 iirs lag -- av iiklagarc. För 

att utlämning skall kunna medgL'S mastl' vissa -i lagarna uppställda villkor 

vara uppfyllda. Siilunda fiir enligt 1957 i1rs l;ig SVL'nsk fr1edborgarL' inte 

utlämnas. Enligt samma la!! skall den giirning för vilken utliimning bL,gi.irs 

motsvara brott för vilkd enligt svensk lag stadgas r:ingt'lse i mer iin ctl f1r. 

Vidare far utlämning inte beviljas för politiskt brott. Lagarna anger ocks:°1 

vissa andra hindn fiir utliimning. 

Enligt utliimningslagarna föreligger inte skyldighl't dtt bcvilju utliim-
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ning, även om samtliga de villkor som anges i den ti!Eimpliga lagen är 

uppfyllda. Genoni utlämningsavtal med annan stat kan Sverige dock ha 

åtagit sig att till den staten utlämna person som uppehftllcr sig här. För 

ratifikation av sådant avtal krävs dock alltid att avtakt som förutsättning 

för utlämning fritn Sverige innl'l1iiller bestämmelser som innebär att 

iltminstone de minimivillkor för utlämning som uppställs i utWmnings

lagstiftningen skall vara uppfyllda. r. n. har Svt·rige bilaterala utlämnings

avtal endast med Belgien, Amerikas förenta stater och Storbritannien. Ett 

av Kungl. Maj :t i prop. 1 973 :89 framlagt förslag all riksdagen skall 

godkänna ett utlämningsfördrag mellan Sverige och Australien har 

tillstyrkts av justitieutskottet i betänkandet JuU 1973: 23. Vidare kan 

nämnas att Sverige tillträtt den europdska utlämningskonventionen av 

den 13 decembn 1957. 
Som angivits i dd föregåendt' innebiir Montrcalkonvcntiorn:ns bestäm

melser bl. a. att stat som tillträtt konventionen åtar sig att vidta atgiirder 

antingen för :Jtal mot eller för utlämning av den som begf1tt sabotagL'hrott 

och befinner sig inom statens omrt1de. Motsvarande förpliktd_ser, s~1vitt 

gäller kapningsbrott, har Sverige iklätt sig vid tillträdet till Haagkonven

tionen. Enligt dt' artiklar i Haag- och Montrealkonventionerna som 

reglerar frågan om utlämning av den som är misstiinkt eller dömd för 

ifo!gavarande brott skall de villkor för utlfoming giilla som är uppställda i 

lagen i den stat som mottar framställning om utEimning. 

Mot bakgrund av den starka internationdla opinionen mot flygplans

kapningar och flygplanssabotagc uttalas i motionen 1973: 1855 bl. a. att 

bestämda krav kan komma att resas att Sverige till annat land skall 

utlämna personer som överbevisats om stida na brott. Bl. a. med hänsyn 

härtill och dii propositionen 1973: 92 inte ger ni1gon viiglcdning om i 

vilka fall det kan anses befogat att bedöma ett brott som politiskt brott, 

hemställer motionären att riksdagen gör ett klarläggandL' uttalande om 

förhiillandt't mellan i1 ena sidan de artiklar i Haag- och Montrealkonven

tionerna som avser utlämning och ~i andra sidan förbeh:lllet om politiskt 

brott i 1957 ars utWrnningslag. 

Utskottet vill i anledning av motionrn först framhålla att som framg[1r 

av vad ovan anförts Sverige inte genom konventionerna förpliktas till 

uWimning av den som iir misstänkt för hrott som avses med konventio

nerna men väl iitar sig att, om den misstänkte inte utlämnas, överlämna 

fallet till behörig myndighet hiir i landet för beslut i iitalsfriigan. Frågan 

huruvida utlämning skall sh för brott som avses med konventionerna 

skall liksom eljest bedömas i enlighet med reglerna i viir utliimningslag

stiftning. Härav följer att förbudet mot utlämning fiir politiskt brott i 

1957 ilrs lag även har avseende pi1 ifriigavarande brott. Vad giiller 

konventionerna innehalkr de att villkor för utlämning som uppstiills i 

lagen i den stat som mottar framställning om utlämning skall iakttas. 

Fnligt konventionerna skall salcdes förbmkt i den svenska lagen mot 

utlämning för politiskt brott respekteras. 1 anslutning till det sagda kan, i 

anledning av vad som uttalas i motionen, tilläggas att Sveriges tilltriide till 

konventionerna sjiilvfallct inte innebär niigon förändring beträffande den 
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vidstrii<.:kta asylriitt som vi traditionellt medger politiska flyktingar. 

Utöver vad nu sagts bör l'nligt utskottets mening i nu förevarande 

sammanhang inte göras ni1got uttalande av riksdagen i det av motionären 

angivna avseendet. 

U tsk o Il e ts h <' m si ii Ila n 

Utskottd hemsliiller 

A. att riksdagen 
I. antar det genom propositionen 1973: 92 framlagda för

slaget till lag om iindring i brottsbalken, 

2. avslår motionen 1973: 271 i den mån den inte tillgodo

setts genom utskottets hemställan under A 1; 
B. att riksdagen godkänner konventionen den 23 september 

1971 för bekiimpande av brott mot den civila luftfartens 

siikerhct; 
C. att riksdagen avslar motionen 1973: 1855. 

Stockholm den 15 maj 1973 

P;1 justitieutskottets viignar 
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