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om vissa dccentraliscringsfrågor m. m. inom justitiedepartementets 
område; 

beslutad den 9 maj 1985. 

Regeringen föresliir riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprntokoll. 

På regeringens viignar 

OLOF PALME 

STEN WICKBOM 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att regeringen befrias från sin nuvarande befatt

ning med vissa besvärsiirenden inom justitiedepartementets verksamhets

område. Det gäller vissa ärenden enligt lagstiftningen om bokföring, pass. 

vapen och hittegods. Enligt förslaget avlastas också regeringen ett par 

ärendegrupper där den f. n. fattar beslut i första instans. Sålunda föreslås 

bl. a. att frågor om tillsättning av revisions- och regeringsrättssekreterare 

skall ankomma på de berörda domstolarna själva. Genom en ändring i 

lagstiftningen om rätt till fiske befrias regeringen från uppgiften att i vissa 

fall fatta beslut om forum i mål om brott mot denna lagstiftning. Slutligen 

föreslås ett par andra rationaliseringsåtgärder som berör pass- och vapen

lagstiftningen samt en ändring i fiskelagstiftningen som berör handräck

ningsfrågor. 

Lagändringarna föreslås triida i kraft den I januari 1986 .. 

I Riksdai:en 1984185. I .1am/. Nr 215 
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fiirslag till 

Lag om ändring i bokföringslagen (1976: 1251 

HiirigenL@ föreskrivs att 23 * bokförin!!slagen ( 1976: 125 l skall ha nedan 
angivna lydelse. 

;\'111·11rc111J<' lrcldsc Fiireslagcn lyde/s(' 

2J *I 
Mot 111y11cligh1•t.1 heslut enli/~t 

d('nna lag .f/ires tulun hos regcring-
1·11 i.:c110111 lw.1Tiir. 

Lii11sstyrc/.1·<'!1S h('sl11t i iiremh-11 
enligt 12 ~ tre<fjc stycket .fi/r iil'c•r
/.:lugas hos ri/.:ssf.:attn·erf.:l't genom 
hc.ITiir. Ri/.:ss/.:attncr/.:ct.1 hesl11t i 
.11/danu iirc11dc·11 fi'ir inte iirN/.:la
.i.:11.1. 

Af.\'11di!!herc·rs hesl11t enligt denna 
lag .får i ii1Tiga Ji1/I c'il'('r/.:/ag11.1 hos 
rcgeri111,:c11 gc110111 hc.ITiir. 

Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1986. I fr~lga om överklagande av 
beslut som bnsstyrelser har medddat före ikrafttriidande1 gäller äldre 
hestiimmel ser. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141 l 

Hlirigenom föreskrivs att 19 ~ jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141) skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11raranclc lyddl'l' 

Afot 111.rndighets hes/ut enligt 
dc1111a lag.fi'ir.1 talan hos regeringen 
genom hcl'l'iir. 

IH 
Lii11sstyrelscn.1· hes/ut i iircnJcn 

enligt 8 .~tredje strc/.:1•1.får öi·('r/.:lu
gas hos ri/.:ss/.:11ttt'l'1'r/.:c1 genom hl'
.ITiir. Ri/.:ssf.:ultl'l'l'r/.:ets beslut i så
dana ärenden fur i111e öi·a/.:/agas. 

Myndigheters hes/11t en/ig1 denna 
lag .fi/r i ö1Tiga fi1/I ii1·er/.:luga.1 hos 
regeringen genom hc.1Tiir. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1986. I fråga om överklagande av 
heslut som liinsstyrelser har meddelat före ikraftträdandet giiller äldre 

hestiimmelser. 

1 Senaste lydelse 1976: 991. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i passlagen (1978: 302) 

Härigenom föreskrivs i fråga om passlagen (I 978: 302) 
dels att 8 och 27 §§ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i 2 § och i övergångsbestämmelserna ordet "polisstyrelse .. i 

olika böjningsformer skall bytas ut mot "polismyndighet .. i motsvarande 
form. 

N111·aramle lydelse 

Skall passan.,;ökan ej avslås enligt 
7 ~ men framkommer i ärendet att 
sökanden är skäligen misstänkt för 
brott. \'{/få fängelse kan fiilja, skall 
passmyndigheten underrätta den 
som leder förundersökningen. Pass 
får i sådant fall ej utfärdas innan en 
vecka har förflutit från det under
rättelsen lämnades, med mindre un
dersökningsledaren medger det. 

Föreslagen lydelse 

Skall passansökan ej avslfas enligt 
7 § men framkommer i ärendet att 
sökanden är skäligen misstänkt för 
ett brott. för l'ilket inte iir fi'ircskri-
1·ct lindrigare stn(ff" iin fängelse i 
sex månoder, skall passmyndighe
ten underrätta den som leder förun
dersökningen. Pass fär i sådant fall 
ej utfärdas innan en vecka har för
flutit från det underrättelsen läm
nades. med mindre undersöknings
ledaren medger det. 

27 § 

Talan får ej föras mot passmyn
dighets anmaning enligt 17 § att 
överlämna pass. 

I annat fall än som avses i första 
stycket förs talan mot passmyn
dighets beslut enligt denna lag ge
nom besvär hos länsstyrelsen. om 
beslutet har meddelats av po/is.l"ty
re/se, och hos regeringen. om be
slutet har meddelats av passmyn
dighet utom riket. 

Mot beslut av länsstyrelse enligt 
denna lagförs talan hos regeringen 
genom besvär. Grundas beslutet på 
att passtillstånd har vägrats eller på 
att framställning enligt 24 eller 25 § 
har gjorts hos passmyndigheten, får 
talan dock ej fåras mot beslutet. 

Passmyndighctens anmaning en
ligt 17 § att överlämna pass får inte 
överklagas. 

l annat fall än som avses i första 
stycket fär pas.1·myndit:hetcns be
slut enligt denna lag öi·erklagas ge
nom besvär hos länsstyrelsen. om 
beslutet har meddelats av polis
myndigheten, och hos kammarrät
ten, om beslutet har meddelats av 
en passmyndighet utom riket. 

Beslut av länsstyrelsen enligt 
denna lag får öi·erklagas hos kam
marrätten genom besvär. Grundas 
beslutet på att passtillstånd har väg
rats eller på att framställning enligt 
24 eller 25 § har gjorts hos pass
myndigheten, får beslutet dock inte 
iiverkla1:as. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. I fråga om överklagande av 
beslut som länsstyrelser eller passmyndigheter utom riket har meddelat 
före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 

+1 RiksdaRen 1984185. J sam/. Nr215 
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4 förslag till 

Lag om ändring i vapenlagen ( 1973: 1176) 

Häriµenl>m förl.:'skrivs att 28 a och 42 ~~vapenlagen ( 1973: 1176! 1 skall 
ha nl.:'dan angivna lydelse. 

Föreslagen lydclsc 

28 a * 
Skickas skjut\'apen med posten. 

skall förs;indelsen vara assurerad. 
Skickas skjutvapen med posten. 

skall försändelsen vara assurerad. 
om dct inte' iir.fi·clg11 11111 1·11p<'n so111 

lll'.l"<'S i 5 ~ andra stycket. 

01.:'n som iitar sig att transportera skjutvapt:n eller ammunition hör vidta 
betryggande ~itgiirdt:r för att förhindra all nitgon obehörig kommer al 
,·apnen dlcr ammunitionen. 

42 ~ 

Polismyndighets beslut enligt denna lag far övaklagas hos Hinsstyrdse 
genom besv~ir. 

Linsstyrelsens heslut enligt 18 
ellt:r J I ~ fär ii1·erk/agas hos t<'gl'
ringen genom hl'.\"\'iir. Liinsst_l'rcl· 
.ffn.1· h1·slut enligt 29 l'lla 30 §eller i 
fråga om inlösen av skjulvapen el
ler ammunition får överklagas hos 
kammarrätten genom besvär. 

Länsstyrelsens beslut enligt 18, 
29, 30 eller J l § eller i fråga om 
inlösen av skjutvapen eller ammu
nition får överklagas hos kammar
rätten genom besvär. 

Länsstyrelsens beslut i ann«t ärende än som avses i andra stycket tär ej 
överklagas. 

Denna lag trädl.:'r i kraft den I januari 1986. I fråga om överklagande av 
beslut som liinsstyrclser har meddelat före ikraftträdandet giiller äldre 
bestLimmelser. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1938: 121) om hittegods 

Hiirigenom föreskrivs att i lagen (1938: 121) om hittegods skall införas en 
ny paragraf. 9 a ~.av nedan angiven lydelse. 

;\'111·tira11de lydl'ise 

I Lagen nmtryckl 19!!1: nMl. 

Fiireslagcn lydelse 

9 {/ * 
Polismy11dight'f1'11s hl's/111 i frclt:or 
som lll'.IT.1· i denna lag .filr ö1·erkla
gas hos lii11sstyrclsc11 i;c110111 be-
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N11rnra11de frJelsc Fiirl'.1·l11g1•11 lydelse 

.1Tiir. Liinsstyrel.1"1'11.1 hl'slut .filr illlc 
iirerklagas. 

Denna lag trader i kraft den 1 januari 1986. I fritga om överklagande av 
beslut som länsstyrelser har meddelat före ikrafttriidandct gäller iildrc 
bcstiimmdser. 

6 Förslag till 

Lag om ändring i rättegångsbalken 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 8 §och 4 kap. 2 * riittegiingshalkcn skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111·111:a11de lydelse Fiires/agl'n lydelse 

3 kap. 
8 §I 

För hcrcdning och föredragning 
av mål i högsta domstolen skola hos 
domstolen finnas rc1·ision.1·s1'krcte
rare. 1·ilka skola 1·1ira lag(t.11"11<1. 

\/id hiig~"/a do111stole11 skall f/11-
11as kansli. 

Domare. som avses i I kap. 2 §. 2 
kap. 3 § eller 3 kap. 4 §. utnämnes 
av regeringen. Rel'isionssekrete
rarc utnämnes eller ./iJrordnas m· 
regeringen. 

För beredning och föredragning 
av mål i högsta domstolen.finns hos 
domstolen särskilda tjiinstcmiin. 

Domare, som avses i I kap. 2 §. 2 
kap. 3 * eller 3 kap. 4 §. utnämns 
av regeringen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 

1 Senaste lvddse 1972: 147. 
0 Senaste lyd.:lsc 1974: 'i73. 
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7 Förslag till 

6 

Lag om ändring i lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske 
dels att 39 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 40 a !i, av nedan angivna 

lydelse. 

Nuw1rande lydelse 

Finnes uppenbart att fiskered
skap utsatts eller anordning vidta
gits i strid med vad som gäller om 
fiskådra. och .fi"iUer 1'.i rättelse ge
nast efter det tillsägelse skett, får på 
ansökan av den som lider skada 
kronqfogdemvndigheten i orten, se
dan myndi,::heten med trm·iirdig 
person hållit syn på stiillet, medde
la 11ödig handräckning på de11 treds
ka11Jes hekust11ad. Kost11aden filr 
tas ut med tilliimpni11g m• l'{/d i 11t-
sök11ingshalke11 sägs om 11ttaga11de 
a1· flirrii tt ni11gskostnader. 

Föreslagen lydelse 

Är det uppenbart att fiskeredskap 
utsatts eller anordning vidta· 
gits i strid med vad som gäller om 
fakådra och sker inte rättelse ge· 
nast efter tillsägelse. får tingsrätten 
ptt ansökan av den som lider skada 
meddela handräckning. I fräga om 
sodan handräckning finns hestäm
melser i 17 § handräcknings/agen 
( 1981 :8471. 

Detsamma skall gälla. om någon begagnar av länsstyrelsen fastställt 
märke för redskap eller notvarp på sätt som är ägnat att obehörigen avhålla 
annan från att fiska. 

Om ett allmänt fiskeriintresse berörs får ansökan om handräckning även 
göras av allmän åklagare. av fiskeristyrelsen eller av fisketillsynsman som 
särskilt förordnats för detta. 

40 a !$ 

Har ett hrutt mot denna !ar: eller 
mot nägon föreskrift, som medde
lats med stöd a1• lagen, Jörörnts i 
.fiskezonen, fär åtal för hrottet 
1·iicka.1· vid den tingsrätt vars dom
krets är närmast den plats där hrot
tet Jörö1·ades. 

Denna lag träder i kraft den I januari t 986. I fråga om ansökan om 
handräckning som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel
ser. 

1 Lydelse enligt prop. 1984/85: 143. 



Prop. 1984/85: 215 

JLTSTITIEDEPARTEMENTET 

UtJrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssarnmantri1de 

198~-05-09 

Närvarande: ~tahrninistern Palme. tirdförande. Pch statsråden I. Carls

son. Lundkvist. Feldt. Sigurdsen. Gustal\son. Leijnn. Hjelm-Wallcn. Pe

\erson. Bo~tröm. Blidström. Göran<.son. CiraJin. Dahl. R. Carbsnn. 

Holmherg. Thunhorg. Wickhlim 

Föredragande: statsrildet Wickbum 

Proposition om ,·issa dccentraliseringsfragor m. m. inom justitiedepartemen

tets område 

Inledning 

Vfrren 1984 antog riksdagen riktlinjer för en systematisk översyn av 

möjligheterna att överklaga myndighetsheslut till regeringen (prop. 

1983/84: 120. K U 23. rskr 2501. Syftet med översynen skall hl. a. vara att 

begriinsa antakt hesviirsi1renden hos regeringen. 

En utgiing~punkt för översynen iir att varje departement inom sitt områ

de skall svara för heredningsarbetet niir det giiller att anpassa besviirsreg

lerna i olika författningar till Je riktlinjer som rik ... dagen sillunda har beslu

tat om. 

För jmtitiedepartementets del har under hösten 1984 gjorts en systema

tisk genomgfmg av sildana hesviirsiircnden som det enligt giillande författ

ningar ankommer pa departementet att bereda. Även en del ärendegrupper 

heträffande vilka regeringen f. n. har att hesluta i första instans har diirvid 

uppmärksammats fr{in samma utgångspunkter. 

Genomg~lngcn har gett vid handen att frågan om iindrade regler för vissa 

iircndetyper liimpligen bör prti\'as i samband med arbete som f. n. pågår i 

olika utredningar eller hedrivs i andra sammanhang inom regeringskans

liet. Betriiffande en del iirendegrupper finns emellenid redan nu underla!! 

för att i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har lagt fast ta upp frå!!an 

om en ~indring av hesvtirsreglerna eller. i vissa fall. de regler som iiliigger 

regeringen att fattä beslut i första instans. Ett par andra rationaliseringsfit

giirdcr som berör den lagstiftning som diirvid aktualiseras hör liimpligen 

anmälas samtidigt. 

I enlighet med det anförda t<tr jag i det följande upp friigor som riir 

t:! Ril.:.1J,1g,·n 198.J/85. I .1a111/. Nr 215 
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omliiggning av r:ikenskars<lr enligt bokftiringslagstiftningen la\'snitt 2l. 

vissa fri\gor rörande pas-;lagstiftningen <av-;nitt )). vissa fr:1gor rörande 

vapenlagstiftningen !avsnitt --Il. besv:irson.lningen enligt hittegodslagstift· 

ningen tavsnill 5). tillsiillning a\ tj:lnster som revisilins- och regerin!!sr:ltts

sekreterare lav~nitt fil och fr;·igan om forum fi.ir brutt nwt fiskclagstil'tning

en l<1\'snitt 71. 

De st:lllningstaganden som jag redovisar i det följande bygger till en del 

r:1 förslag i bet:inkandet ID' SB 19~.:>: 11 Det fl1rtsatta dekgeringsarhetet i 

regeringskansliet. lktilnkandet har remissbehandlats och en sammanstiill

ning av remissyttrandena har utgeth genom qatsradsheredningen-, flir

sorg. Underlaget utgörs i övrigt av olika remissbchandladl· pi"<Hnemori,H· 

och skrivelser. Jag redovi-;ar dessa liksLllll remissutfallet i det följande. 

2 Omläggning av räkenskapsar 

Enligt 12 ~tredje stycket hokföringslagen I 197fi: 1251 f;ir riikenskarsi1ret 

inte l:iggas om frän kalenderiir till brutet riikenskars<ir utan lansstyrelsens 

tillstiind. Linsstyrelsens beslut i s;1dana ärenden far enligt 23 ~samma 1:.ig 

iiverklagas till regeringen. 

I det nyss niimnda betiinkandet Det fortsatta delcgeringsarbetet i rege

ringskansliet uttalas att frilgan huruvida riikenskarsi1ret i ett visst fall skall 

fä liiggas om från kalenderår till brukt räkenskaps~ir inte iir av den beskaf

fenhc:ten att den hör prövas av regeringen. I betänkandet har föreslagits att 

riksskatteverket i stiillet blir sista instans i sildana ilrenden. 

Fiirslaget har tillstyrkts eller liimnats utan erinran a\' n.:mi<isinstanserna. 

Jag delar uppfattningcn att fragor om tilliimpningen av 12 ~ tredje 

stycket bnkföringslagen inte är av st1dan beskaffenhet att de biir foras upp 

till regeringen. Bl. a. med hilnsyn till att det iir önskviirt med en enhetlighet 

i tilliimrningen bör det dock iivcn i fortsiittningen finnas en central be

sviirsinstan' för dessa iirenden. Riksskattevcrkct iir enligt min mening 

lämpligt som s<tdan central besviirsinstans. Antalet besviirsärendcn av 

detta slag ilr f. n. ganska litet. Riksskatteverket torde diirför inte fa n[igra 

svårigheter att klara av ilrendena inom ramen för hefintliga resurser. 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört föreslär jag en iindring i 

bestämmelsen om besvär i 23 * bokföringslagen. I paragrafen bör tas in 

bestiimmelser om att länsstyrelsens beslut i ilrcnden enligt 12 ~ tredje 

stycket samma l;1g far överklagas till riksskatteverket och att riksskatte

verkets beslut i sädana ilrenden inte fi'tr överklagas. 

I ~ ~ tredje stycket och 19 ~ jordbrukshokföringslagen finns regler som 

iiveren,stiimmer med dem i 12 * tredje stycket och 23 ~ bokföringslagcn. 

Efter samritd med chefen för finansdepartementet föresliir _jag diirför att 

bcstiimmelsen om besviir i 19 ~ jlirclhruksbokfiiringslagen ilmlras r<i sam

ma sätt som den nwtsvarande bestiimmelsen i 23 * bokf'öringslagen. 
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3 Passfragor 

3.1 Instansordningen 

Enligt ~ ~ passlagen I 197X: 30~) g:iller att pass utf'::mbs av passm\·n

dighet. Polismyndighet ;ir ras-.myndigheten inom riket. Passmyndighet 

utum riket ar beskickning. lönat konsulat och sadan olönad k\)nsul som 

utrike-,Jepartementct bestiimmer. 

Svensk m..:dhorgare har riill al\ fo \anligt pass. om Jet inte föreligger 

ni1gu1 passhindcr t4 * ). 
I 7 ~ anges de omständigheter '-''fil sbll utgöra rasshinder. Bcstiimmcl

-,..:n innehiir att passansökan <.kall <1v-;Jas. l'l11 sökanden umkrlätit all av

hjiilra briqer i ansökningen. om vi1rclnadshavan:ns medgivande saknas 

betridlande barn under IX iir. Llm ,i,kandcn iir underkastad ett strallproces

sudlt tvangsmcdel. lllTI han <ir dt..:rlyst ueh skall omhiinder\a'> cl kr om han 

har dömts till frihetsberövande piifiiljd St">m ej har biir:ial verkstiillas lH.:h det 

finn-; sannlilika skiil att han iirnnar und;1ndra sig verkstiilligheten. 

Ar sökanden misstiinkt for brott p~1 \'ilket föngel~c kan följa. filr pass inte 

utfärdas utan medgivande av förundersökningslcdaren t8 *'· 
I vis-,a fall frir pass inte utfärdas utan särskilt passtillstånd. Si1dant 

tillst{md fordras hl. a. för den som underg<l.r kriminalvftrcl i anstalt - utom 

ni'ir pilföljden iir fängelse p;'t s[1 kort tid att villkorlig frigivning inte hlir 

aktuell - och för den som står under övervakning efter dom pii skyddstill

syn eller villkorlig frigivning friin föngelse ( l 9 ~ l. 

Fr<iga om passtillstånd prövas i dessa fall. om sökanden iir intagen pil 

kriminalvardsanstalt av styresmannen för anstalten och i annat fall av den 

skyddskl)nsulcnt som har överinseende liver övervakningen. Stvresman

nen eller skyddskonsulenten kan hiinskjuta fdgan till övervakningsniimnd. 

Siidant hänskjut ande skall alltid ske. om styresmannen eller skyddskonsu

lenten finner att tillstånd inte hör meddelas 121 * ). 
Passtillståncl fordras också i vissa fall. (1m sökanden iir intagen p[i 

sjukhus enligt lagen ( 1966: ~93) om hcredande av sluten psykiatrisk vtird i 

vissa fall ( LSPV) eller inskriven i specialsjukhus enligt lagen ( 1967: 940) 

om om'>orger om vissa utvccklings'>lörda (ornsorgslagenl. Detsamma gäller 

om sökanden är försöksutskriven från sjukhus av nu angivet slag t20 h 
Fråga om passtillstånd prövas i dessa fall av utskrivningsnämnd eller 

heslutsnämncl för psykiskt utvecklingsstörda t22 *)· 

Ett pass skall iiterkallas. om innehavaren förl\)rar sitt s'venska medbor

garskap. I övrigt gäller i huvudsak att pass kan återkallas. om det under 

innehavstiden inträffar omstiindighet som skulle ha innefattat hinder mot 

bifall. Beslut om i1terkallelse meddelas av passmyndighet. Om en myndig

het som prövar frågor om passtillstiind begiir hos polismyndigheten att 

passet skall iltcrkallas för elen som t. ex. undergär kriminalvärd. gäller i 

princip att pass myndigheten är skyldig att besluta i enlighet med framstiill

ningen ( l 2, 15. 24. 25 ~§). 
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Polismyndighets heslut i ras'><trende ii\'erklagas genLrn1 bewiir hos liins

styrdse. Beslut som medddats a\· passmyndighet utom riket iiverklagas 

hos regeringen . 

.Ä.ven liinsstyrclsö heslut i passiirende överklagas hos regeringen. full

följJsfrirhuJ giiller dock om he-.,lutet har grundats pi·t att passtillstiind har 

viigrats eller pit att det har gjorts en s[1dan framstiillning om återkallebe 

som passmyndigheten iir hunden av ( 27 * l. 
I fr~tga om hesviir gäller vid<1re hl. a. att overvakningsnämnds hcslut om 

passtillstilnd överklagas ho<; kriminalvt1rdsniimnden eller hos hovriitt. Be

slut om passtillstiind a\' utskrirningsniimnd eller beslutsniimnd överklagas 

gen0m hesvär hm p-;ykiatrisb niimnden (28 *). 
Beslut av kriminalvilnbniimnden. hovrätt och psykiatriska niimnckn for 

inte överklagas f 29 * l. 
I en inom justitiedepartementet uppriittad promemoria Fiirre hes\'ärs

iirenden hl>S regeringen !dnr 423-8.'i) fön::sltis att regeringen skall hefrias 

friin uppgiften att syssla med besv~irsiirenden enligt passlagstiftningen och 

att hesvär i dessa ärenden i fortsättningen skall föras hos kammarrätt i de 

fall då enligt den nuvarande ordningen beslut i ett passärende för överkla

gas hos regeringen. 

I syfte att underliitta handläggningen och uppnt1 enhetlighet i de iirenden 

som härrör fdn passmyndigheter utom riket föresl[1s att hesviir i sådana 

passiirenden skall föras hos kammarrätten i Göteborg. Det påpekas i 

promemorian att nitgon siirskild ri.:glering av den frilgan inte behövs, efter

~om kammarrätten i Göteborg enligt I ~ förordningen l 1977: 93 7) om kam

marrätternas domkretsar m. m. redan nu handlägger hesvärsiirenden frfm 

utlandsmyndighcter. 

Promi.:morian har remisshchandlats. Remissyttranden har avgetts av 

justitiekanslern. rikspolisstyrdsen. kammarrätten i Göteborg, län~styrel

scn i Jönköpings län. liinsstyrelsen i Jämtlands län. polismyndigheten i 

Malmö polisdistrikt. Sveriges domareförhund och Föreningen Sveriges 

polischefer tillsammans med Föreningen Sveriges länspolischefcr. 

Förslaget har tillstyrkts eller lämnah utan erinran av samtliga remissin

stanser. Linsstyrelsen i Jönköpings län och polismyndigheten i Malmö har 

dock ifrågasatt om inte den föreslagna ordningen bör kompletteras med 

regler som gör det möjligt för regeringen att inträda som slutinstans i 

passiirenden. om riket kommer i krig eller liknande förhållanden inträder. 

Karnmarriitten i Göteborg. ä den andra sidan, har påpekat att intressen av 

nys~ angett slag torde kunna tillgodoses i rimlig omfattning genom den rätt 

som enligt 33 ~ passlagen tillagts regeringen att i krig eller vid krigsfara 

eller liknande utomordentliga förhållanden meddela särskilda föreskrifter 

om pass. Kammarrätten har för sin del väckt fr[igan om man inte nu borde 

begagna tillfället att förenhetliga besvärsgången mellan de "inliindska .. 

och "utländska" ärendena. Den naturliga lösningen är därvid, enligt kam

marrätten, att den ordning som giiller för de utländska ärendena hlir 
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tilliimplig iivrn för de inliindska. dv<,. all hesviir över polismrndighetens 

beslut i dessa iirenden anförs direkt till kammarriitten. 

Sjiilv vill jag erinra om att regeringL'n var si-,ta instans i passiirenden 

iiven innan pa">-;l<1gen kom till. Hesv~u- anfördes dit t~irnligcn ol"ta lws 

regeringen. Genorn passlagen har numera fullfol_iJsforbud införts i friiga 

om beslut av länsstyrelse för fall diir pas..;fr~igan har priivah a\· niimnd 

inom kriminalviirdcn eller vi\rdtirgan som avse-; i LSPV eller tim-,orgsla

gen. Fullföljdsförhudet triiffar de typfall i vilka hesviir tidigare vanligen 

anfördes. 

Som har redovisats i promemorian räknade man vid passlagens tillkomst 

med att antalet hcsviir i passiirenden skulle bli fiirhidlandevis litet. De 

ytterst rit fall som rnan hade att riikna med skulle t:nligt vad som förutsattes 

inte siillan komma att gälla rena ordning5fr~1gor. Ovt:r huvud \<1get var de 

passärenden Sl1m man di·1 föruhåg i allmiinhet inte förknippade med ni1gra 

sv<irlösta prnhlem av riittslig natur. Det framhölls ocks~i att det i vissa fall 

kan vara angeliiget att dessa besviirsiirenden avgörs snabbt. Till förmim för 

att regeringen borde vara slutinstans i dessa iirenden anfördes vidare bl. a. 

vissa synpunkter med anknytning till heredskapsflirh{lllanden lprop. 

1977178: 156 s. 201 och 202). 

Jag kan instämma i promemorians stiindpunkt att de skäl som sillunda 

anfördes till stöd för den nuvarande ordningen fortfarande har en viss 

bärkraft. Jag ansluter mig emellertid liksom remissinstanserna ock;i\ till 

uppfattningen att dessa skäl inte har den tyngden att de hör Higga hinder i 

vägen för att man iiven p[i det här området befriar regeringen från uppgif

ten att syssla med besviirsiirenden. 

Jag vill också papeka att de låt vara fo.taliga besviirsiirenden som med 

nuvarande ordning fors upp till regeringen inte alltid är helt okomplicerade 

frim riittslig synpunkt. Inte sii.llan avser prövningen olika slags riittsfri\gor 

som naturligt hör hemma under förvaltningsdomstolarnas prövning. Sär

skilt gäller detta besvär över beslut av passmyndigheter utom riket. Niir 

det giiller sistnämnda typ av besviirsärenden har nuvarande ordning för 

beredningen av ärendena även andra nackdelar. 

Jag kan inte finna annat än att kravet p[i en skyndsam handHiggning bör 

kunna tillgodoses även vid en prövning domstolsviigen. När det särskilt 

gäller fall då sökanden befinner sig utomlands vill jag också erinra lim att 

denne alltid - dvs. även om det föreligger ett passhinder - har en ovillkor

lig rätt att fä ett provisorisk\ pass för direktresa till Sverige. om han Lir 

svensk medborgare ( l I ~ passlagen). Passmyndigheterna utomlands infor

merar också regelmässigt den passiikande som har fått avslag om denna 

möjlighet. 

Jag delar allts{1 uppfattningen att man hör g[i över till en besvärs prövning 

hos förvaltningsdomstolarna i de aktuella iirendena. Det saknas skäl att i 

detta sammanhang. ompröva den gällande ordningen i vad denna innehiir 

att vissa nämnder och vårdorgan kan fatta hindande beslut i passärendcn. 
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!\led denna utgimgspunkt hlir den iikadc hdastningcn pa fiirvaltning-,dom

stolarna hdt obetydlig. Skulk man vidja att ga p~t den linje Slllll fi.lrordats 

a\ kammarriillcn i Giitehorg - all i1\·en en polismyndigheh heslu! i p;1ss

iirenden skall övcrklaga., direkt lill karnmarriittcn - iir det inte lika sjiilv

klart all antale! hesv:.irsiirenden hos domstolarna blir mycket li!el. l\fan 

kan niimligen anta al! i1tskillig.a a\ de bcsviir~ärenden som fors upp l'riin 

polismyndighe! 1ill liinsstyrelse inle sedan förs vidare till hiigre ins!ans. Till 

detta kommcr all de! intc i nägot annat sammanhang förekommer all ctc 

bc.,Jut av poliqnyndighet överklagas direkt till kammarriitt. Av bl. a. des-,a 

skiil i1r jag intc bcrcdd att fliresl~t en s~idan ordning. 

A \ skiil som har redli\·isats i promemorian bilr passiirenden som kom

mer friin passmyndigheicr utom riket fo i.iverklai;as till kammarri11ten i 

Glitcbori; SlHll redan nu handbgger andra typer av besvi1rsiirendcn fr~in 

ut landsmyml igheter. 

Med den nu föreslagna ordningen kommer regeringsriillen att el'h:r di.,

penspn)vning bli slutinstans i dc hcsviirsiirenden som hiir itr ak1Uell;1. 

Jag förcsliir al\ 27 ~ pas-..lagen imdrns i enlighet med vad jag nu har 

an fön. Dessutom bör ordet ·"polisstyrelse·· i samma besliimmelse samt i 

2 ~ och i.iverg~mgsbestämmeiserna ersiittas med ''poli~myndighet"· t se 

prop. 1983/84:111s.141). 

Som framhiills redan vid passlagens tillkomst och som iiwn har berörts 

vid remissbchandlingcn kan speciella synpunkter göra sig giillande i pass

ärenden vid uto1ntirdentliga förhidlanden. Särskildu bcgriin~ningar i pass

riittighctcrna kan niimligen tiinkas bli ni.idvirndiga om riket kommer i krig 

eller krigsfara eller om andra a\· krig föranledda utomordentliga förh{11lan

den intriidcr. Begriinsningar av detta slag kan införas antingen genom 

beslut av riksdagen eller ocks~i av regeringen med stöd av det bemyndi

gamlc som nu finns i 33 ~ passlagen. N~igra nya bestämmelser i detta ämne 

behövs alltst1 inte. 

3.2 Vissa fragor beträffande underrättelseskyldigheten i passärenden 

I detta sammanhang bör ocksä redovisas en annan frftga som rör passlag

stiftningcn och som har aktualiserats genom en siirskild skrivelse fran 

rikspolisstyre Isen. 

Om det i el\ passärcndc inte föreligger något omedelbart passhinder som 

gör att passansökan skall avslås men det i ärendet framkommer att sökan

den är skäligen misstänkt för brott varå fängelse kan följa, skall passmyn

digheten enligt 8 * passlagen underrätta den som leder förundersökningen. 

Pass får i si\dant fall inte utfärdas innan en vecka har förflutit frän det alt 

underriittelsen lämnades. om inte undersökningsledaren medger att pass 

utfärdas. Denna underrättelseplikt syftar bl. a. till att bereda undersök

ningsledaren möjlighet att omedelbart ta upp en fråga om rcseförbud eller 

annat tvangsmedel mol sökanden, om detta skulle anses påkallat. 
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Ribpl1\iss1yrelsen har i sm skrivebc till regeringen föreslagit all den 

angivna undcrriitlclseskyldighe\en avskaffas. alternativt att den bcgriinsas 

till all giilla endast vid fråga om brott av allvarligare slag. förslagsvis brott 

Jiir minimistraffet uppgt1r till fongelse i sex mimader. Till stöd fiir fiirslagct 

har styrelsen anfiin att föreskriften i 8 *årligen fiirankder el\ förh~lil<111de

vis \lort antal underr:ittclser fd111 passmyndighelerna till undersökningsle

dare. men all erfarenheten har visat att underriittelserna i mycket ringa 

u\striickning leder till beslut som utgör passhinder. Vidare har styrelsen 

pi1pckat att forfarandct orsakar en forfangning av expediti1rnstidcn. vilket 

medfiir stora oliigenheler fiir de siikande som iir i omedelhan behov av 

p~1ss. och att urH.lerriiltebeskyldigheten medför ett omfa!lanJe och 1idskrii

vandc arbete för passmyndighe\erna som i de tles\a fall har en mycket 

anslriingd arhe1s-;i1ua1ion och otillriickliga resurser. 

Efter remis-; har ynranden iiver skrivelsen avgc\\s av riksaklagan::n 

I RÅ!. kriminalvimlss1yrelsen. liin-;s\\Telserna i Örebro och famllands liin 

..;amt poliss\yrelserna i Stockholms. Göteborgs och Malmö polisdistrikl. 

Förslaget har \·id rcmissbehandlingen himnats utan erinran av kriminal

v[irdsslyrclsen och polisstyreben i Göteborgs polisdistrikt. RÅ. liinsstyrel

serna i Örebr1i och Jämtlands liin samt poliss\yrclsen i Malmö polisdistrikt 

förordar att underriittelsskyldigheten hegriinsas till at\ avse siidana brott 

diir minimistraffet uppgär till fiingclse i sex mi'mader. 

RA anser för sin del alt Je\ endast är i f61ga om den grövre brottsligheten 

~ll!Tl Jet iir motivera\ atl ha kvar underriittelseskyldigheten. Bron med ett 

s\raffminimum av fangelse sex miinader iir ofta av sii allvarlig karaktär all 

del iir realistiskt all riikna med en viss risk att den misstiinkte söker 

undandra sig lagföring genom att liimna landet. RA pekar vidare p[\ al\ det. 

niir del giiller den grövsta bwllsligheten. skulle kunna frams1{1 som slö

iande om den missliinkte ges tillfälle till tlykt genom all en myndighet. utan 

alt undersökningsledare först informeras därom. ger honom tillg{rng till 

paS\. R.Ä p<.1pekar att en avgriinsning efter dessa linjer skulle innebära all 

undcrriitlclseskyldigheten kvars1är vid misstanke om exempelvis grovt 

skallehedriigeri och de grova formerna av gäldeniirshrott och andra förrnö

genhetsbroll medan motsvarande hrott av normal svårhetsgrad faller utan

för. 

För egen del ansluter jag mig till den uppfattning som har framförts av 

RA och majoriteten av rernissins\anserna. Jag är alltså inte beredd alt 

föresl<"i att underriillefseskyldigheten helt avskaffas utan förordar all den 

begrimsas till att avse sådana brott där straffminimum uppgfrr till fängelse 

sex mirnader. En si.idan lösning innehiir att såväl passrnyndigheter som 

undersiikningsledare avlastas en betydande del av Jet rutinmässiga syss

landel med dessa frilgor samtidig\ som man bibehi1ller en möjlighet att 

förhindra at\ personer som iir misstänkta for allvarligare brott skaffar sig 

pass i syfte at\ hege sig utomlanlis för att undandra sig lagfi.iring och straff. 

Jag förordar mol bakgrund av det anförda att 8 ~ passlagen iindras pil 
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s;idant siitt att den diir angivna underriittelseskyldigheten skall föreligga 

endast i de fall dii ~ökanden lir skiiligen misstänkt för brott for vilket inte ~ir 

föreskrivet lindrigare straff än fongelse i sex manader. 

4 Vapenfrågor 

4.1 Besvär i frågor om tillstånd till rnpenhandel 

Enligt vapenlagen ( 1973: 1176! prlivar polismyndigheterna bl. a. friigor 

nm tilbt{md att inneha skjutvaprn. om tills6nd att driva handel med 

skjut vapen samt om återkallehe av stidana tillst:ind. En polismyndighets 

beslut i en s[\dan f1-.lga for överklagas till länsstyrelsen. 

Ett beslut om avslag pi"i en ansökan om tillst{md att inneha skjutvapen 

kan inte överklagas vidare frfm hlmstyrelsen. Beslut av fansstyrelse i ek 

b[ida andra nyssniimnda typerna av iirendcn frir diiremot överklagas. Ur

sprungligen giillde att regeringen var hesvitrsinstam i bada fallen. Vid 1981 

iir~ iindringar av vapenlagen ( SFS 1981: 1360! överfiirdes emellertid he

svärsprövningen i fr~1ga om beslut om återkallelse av vapentillständ fr~ln 

regeringen till kammarriitt. Däremot lämnades besvärsordningen oföriind

rad i vad avser beslut rörande tillstånd till vapenhandel. 

Som ett led i strtivandena att begränsa antalet besvärsärenden hos rege

ringen har i en promemoria den 12 oktoher 1984 från justitiedepartementet 

(dnr 2589-84! föreslagih att regeringen skall befrias även frttn de hesvärs

~irenden som rör vapenhandel och att kammarrätt skall inträda som he

svärsinstans i dess ställe. I promemorian piipekas - med hiinvisning till ett 

uttalande i samband med 1981 års lagstiftning - att visserligen delvis andra 

aspekter gör sig gällande i fr:\gor som rör tillstånd att driva vapenhandel än 

niir det gäller enskilda personer~ vapeninnehav. men att det kan övervä

gas, om inte dessa synpunkter bör underordnas intresset av att hegränsa 

hesviirsiirendena hos regeringen. Vidare påpekas att regeringen visserligen 

iir slutinstans i fräga om åtskilliga andra ärendegrupper som giiller handel 

men att även den lagstiftning som reglerar dessa ärenden kan föruts~ittas 

hli omfattad av den översyn med sikte på att begränsa antalet besviirsären

den hos regeringen som riksdagen har beslutat om. 

Remissyttranden över promemorian har avgetts av rikspolisstyrelsen. 

kammarrätterna i Stockholm llch Sundsvall, länsstyrelserna i Viirmlands 

och famtlands län, Sveriges grossistförbund samt SPOFAB-Lcverantörs

förcningen för sport- och fritidsartiklar. Vid remissbehandlingen har för

slaget tillstyrkts eller lämnats utan erinran av samtliga instanser. 

Sjiilv ansluter jag mig liksom remissinstanserna till den i promemorian 

föreslagna lösningen. Förslaget föranleder ändring i 42 ~vapenlagen. 
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4.2 A.ndring a" bestämmelserna för \'apentransportcr 

Luft vapen iir enligt definitionen i 1 S vapenlagen att anse som en typ a\· 

skjut vapen och omfattas alltsi1 i princip av bcst:immelserna i vapenregle

ringen. Enligt 5 * andra stycket vapenlagen gäller emellertid att si1dana 

luthapen som har en i förhallande till andra skjutvapen begränsad effekt 

utan o;,ärskilt tillstånd får innehas a\' personer ~om har fyllt 18 är. 
Vilka luft\'apen som omfattas av undantags bestämmelsen framg{ir av de 

föreskrifter som ribpolisstyrelsen har meddelat med stöd uv bemyndi

gande i 49 * I vapenlagen. Föreskrifterna innchi!llcr förteckningar över 

s~1\·:i1 tillständspliktiga som tillståndsfria luftvapen. 

Skickao;, ett skjutvapen med pL1sten. skall forsiindelsen enligt 28 a s 
li:\rsta stycket vapenlagen vara assurerad. I paragrafens andra stycke före

skrivs vidare att den som transporterar skjut vapen bör vidta betryggande 

~1tgiin.ler for att förhindra att n~1gon obehörig kommer iit vapnet. H.eglerna i 

:!8 a ~ vapenlagen omfattar även luft vapen. 

AB Vapendepoten. Falun. har i en skrivelse till justitiedepartementet 

framhäll it att det inte torde finnas skäl för att kräva assurering vid postbe

fordran av luftvapen. Med hänvisning till att vapnet som si1dant i princip 

får innehas av envar som fyllt 18 år framhälls att kravet pii en så kostnads

kriivande transportform framstår som omotiverat. AB Vapendepoten har 

mot denna bakgrund hemställt att bestämmelserna i 28 a ~ vapenlagen 

:indras pt1 st1dant siill att de endast omfattar de vapen för vilka polismyn

dighetens tillstånd krävs för innehav. 

Efter remiss har yttranden över förslaget inhiimtats från rikspolisstyrel

sen. post verket. liinsstyrelsen i Värmlands län. statens järnvägar. Sveriges 

grossistförhund och SPOFA. Samtliga remissinstanser har tillstyrkt fram

stiillningen eller liimnat den utan erinran. 

Sjiilv finner jag i likhet med remissinstanserna den begiirda ändringen 

befogad. Bestiimmelsen i 28 a * vapenlagen bör mot den bakgrunden änd

ras ~ti att kravet pa assurans vid postbefordran inte avser sådana vapen 

som iir tillståndsfria enligt 5 ~ andra stycket vapenlagen. Det innebär att 

iiven vissa tjädervapen och harpunvapen kommer att omfattas av undanta

get. vilket ocksit fä.r anses följdriktigt. 

5 Hittegodsärenden 

Enligt lagen ( 1938: 121 I om hittegods ankommer det pft polismyndighe

terna att fatta vissa beslut i iirenden rörande hinegods. En polismyndighet 

far besluta om försiiljning av hittegods. om det inte kan vardas utan fara för 

försämring. om vården är förenad med alltför stora kostnader eller om det 

annar~ finns s;irskilda skiil för försäljning. Polismyndigheten fär ocksfi 

besluta att liimna ut hittegods till iigaren mot hittelön som polismyndighe-
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ten finner -.blig. Om iigaren inte gör an-;pr[ik pi1 hittegod-..::t inom vi-;s tid 

eller int.:: hlir kiind. for rolismyndigheten liimna ut hittegodset till upphit

tar.::n mtll <1tt denn.:: hetalar polismyndigheten-. kostnad.::r m.:d anledning av 

fyndet. 

Polismyndigheten har ticbi1 att avgi.ira om ett fynd verkligen utgör 

hittegods. I praktik.::n far pnlismyndigheten ihland ta stiillning till även 

andra rriigtir Sllm akt u;tli-..::ras i iirenden orn hitt.::gods. Det h<tr t. ex. fi.ire

ktl!nmit att pnlismyndigheten har fritt avgöra vem av flera persLiner som 

skulle anse-. vara upphittare. 

Lagen om hittegods innehiilkr inti: nagra he-.tiimmelser orn överkla

gande av pnlismyndighetens heslut. Siirskilda hestiimmelser om överkla

gamk i hittegodsiirenden finn-. inte hdkr i 11[1gon annan författning. Till 

följd hiirav blir best<immelsen i X kap. I *första stycket plilisförordningen 

1l9X.:l:77'\\l tilbmplig. Enligt denna far polismyndighetem beslut ()verkla

gas till bnsstyrelsen. 

Siirskilda hestiimmelser om il\'erklagande av liinsstyrelsens heslut i 

iirenden om hittegods saknas ocks<i. Enligt I X * allmiinna ,·erksstadgan 

I 196~: 600! jiimfört med ~ * bnsstyrelseinstruktionen ( 1971: 460! far läns

'.tyrelsen<. beslut överklagas tili regeringen genom hesvär. om inte annat 

finns föreskrivet. Denn<1 hestiimmelse rnedrör siiledes att liinsstyrelsens 

heslut i ett fr(in polismyndighet fullföljt iirende om hittegods kan överkla

gas till regeringen. 

I den förut (avsnitt ?il niimnda promemorian F:irre besvärsiirenden hos 

regeringen uttalas att de fr<igor som skall prövas i iirenden om hittegods 

inte itr av s[idant slag sum gör det n1Llliverat att behttlla regeringen som 

högsta in,tans. Enligt promemorian iir det emellertid inte liimpligt att slopa 

riillen acr \iverldaga liinsstyrelsens heslul. eftersom det skulle kunna leda 

till att (>lika praxis i ifri\gavarande iirenden kom att uppst[i vid de olika 

liinsstyrelserna. Eftersom det i huvudsak är rättsliga fr{1gor sLim skall 

prövas i iirenden om hittegods framstiir det som liimpligast att liinsstyn:l

sens heslut E1r överklagas till domstol. Med hiinsyn till att det iir frt1gan om 

överprövning av ett hcslut av en förvaltningsmyndighet framst;ir förvalt

ningsdomstol som liimplig hesviirsinstans. Promemorian mynnar ut i för

slaget att liinsstyrelsens beslut får överklagas till kammarr:itt med möjlig

het att efier dispensprövning föra saken vidare till regeringsriillen (jfr 33 ~ 

första stycket och Yi ~ fi.irvaltningsprl)(.;esslagen. 1971: 291 l. 

Förslaget har tillstyrkts eller bmnats utan erinran av ~amtliga remissin

stanser. Endast kammarrätten i Göteborg har närmare kommenterat för

slaget. Kammarriitten fr~tmhiiller bl. a. olägenheten med att ersiitt ningsfril

gor enligt hittegodslagcn i vissa fall kan tiinkas bli förem{il för prövning 

biick vid allmiin domstol !se 3 ~ lagen om hittegods) och av liinsqyrclse 

loch eventuellt iiven regeringen) efter hesv~ir över polismyndighetens be

slut. Promemorians förslag att bta liinsstyrelsens beslut överklagas till 

kammarrätt i stället för hos regeringen medför inte nagon förbiittring i det 
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avsccmkt. Kammarriittcn anser dod.; att prnmenwrian' flirslag kan godta-, 

i virntan pii att hittcgodslagstirtningcn hlir förcm:11 fiir en µcnomµripandc 

reforrm: ring. 

Inte hi::lkr jag anser att d.:t iir motiverat att bchalla rq:.:ring.:n stllll 

hiig,ta inslan-, i hittegodsiirenJ.:n. Om man i::mclkniJ i enlighet med 

promemorians förslag skulle l~ita liin-,styrelsens beslut L1 iivcrklagas till 

kammarriitl. skulle den oliigenhcl som kammarriilten i Götcbmg har hcriirt 

bli mer pi.1Laglig. Det skulle d~t skapas möjlighet till dubbel dom'it1)l,prih

ning ib{1de i förvaltningsdomstol och i allmiin domstol) av en llch 'amma 

hittegoJsfriiga. J;1g anser Lb1i'ör att Jen i promemorian foreslagna libning

en inte iir hell Himplig. Enligt min mening biir Jet i stiillet var;i tillriickligt 

all polismyndighetens be~;Jut for iiverklagas till liinsstyrL'i'ien. '>Om allhii 

bör lili slutinstans i hittegoJsiirenden. i\fojligheten att föra talan i allmiin 
domstol bi1r sjiilvfallet finnas kvar. 

Den liJsning som jag nu har förordat skulle visserligen kunna siigas 

innebiira en sitdan risk för en oenhetlig praxi' i liinsstyrelserna s1.1111 har 
beri1rts i promemorian. Denna risk hör do.::k inte iivcrdri\as. Till vi" d.::I 

linns det redan en utvecklad praxis i principiella hittegodsfriigm. ~Htnga 

giinger torde f.ö. de hittegodsi1renden som förs till länsstyreberna innehiil

la sf1Jana speciell:.i omstiindigheter som gör att utg;'ingen i ett iin:nde inte 

kan fa niigon rättsbild:.inde verkan. Slutligen finns ju möjligheten till pröv

ning i allmiin domstol fiir den som inte iir nöjd med liinsslyrebens he-,lut. 

Lagtekniskt bör saken lösas sil att det i lagen ( 1938: 121 l om hitlL'gPds 

fors in särskilda bestämmelser om överklagande. Dessa kan begriinsas till 

att ange att länsstyrelsen iir besvilrsinstans och att bnsstyrelsen~ beslut 

inte for överklagas. Regler L)m besvärsförfarandet linns i fiirvaltningslagen 

(1971:290). 

6 Tillsättning av revisionssekrcterarc och rcgeringsrättssekreterare 
m.m. 

För beredning och föredragning av mäl i högsta dllmstolcn sl\all enligt 3 

bp. 8 * rätlegångsbalken !RBJ finnas revisionssekreterare, som skall vara 

lagfarna. Vidare föreshivs i 4 kap. 2 * RB att vid högsta domstolen skall 

finnas kansli. Enligt 4 kap. 2 * RB utnämns eller förordnas revisionssekre

terarna av regeringen. För beredning och föredragning av mfal i regerings

rätten linns enligt 7 *lagen ( 1971: 289) om allmiinna förvaltningsdom~tolar 

särskilda tjänstemiin. Av förordningen ( 1979: 568) med instrukti1>r1 förre

geringsriitlcn framgår att berednings- och föredragningsuppgifterna an

kommer pä regeringsriittssekreterare som förordnas av regeringen. Av 

instruktionen framgår ocks:i att Jet vid regeringsriitten finns ett kansli. 

Såväl revisions- som regeringsrättssekreterartjiinsterna tillsätts utan le-
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digkungöram.k och efter förslag a\· dom-;tolen. praktiken frtmg~1s aldrii; 

domstolens fiirslag. 

Fr;lgan om att delegera beslutanderätten i dessa iirenden kom upp i 

samhand med domstolsverkets inriittande. I propositionen ( 1974: 149) forl'

slogs att beslutanderätten skulle överbtas till domstolsverket. Vid rib

dagsbehandlingen beslöt dock riksdagen att iirendena iivcn i fons~ittningen 

skulle ankomma pLI regaingcn duU 1975: 1. rskr 1975: 1 l. 

I 1983 iirs budgetproposition (prnp. 1982/83: 100 bil. 41 anmälde d[ivaran

dc chefen fiir justitiedepartementet att han avsiig att ta upp dessa fdgor 

utifrfin intresset av att i görlig mim decentralisera än:nden friin regerings

kansliet. 

Fr{1gan har härefter behandlats i det inledningsvis niimnda betiinkandet 

( Ds SB 1983: I) Det fortsatta delegeringsarbetet i regeringskansliet. I be

tiinkandet föresl:'1s bl. a. att högsta domstolen och regeringsrätten sjiilva 

skall tillsillta revisionssekreterarna och regeringsrättssekreterarna. 

Alla remissinstanser som har yttrat sig över bet;inkandet tillstyrker detta 

förslag. 

Mot bakgrund av den sakkunniges förslag och det positiva mottagandet 

som det har fått under remissbehandlingen finner jag tiden nu mogen att 

genomföra den decentralisering ~om tidigare har aviserats i fr~1ga om 

tillsättningen av revisions- och regeringsrättssekreterartjänsterna. Denna

turliga lösningen iir att domstolarna själva ti!!siitter dessa tjiinster. 

Mellan högsta domstolen och regcringsrättcn finns f. n. den skillnaden 

att högsta domstolens kansli och revisionssckreterarna uttryckligen nämns 

i lagtexten och att det ocks~t är angivet i lag att regeringen tillsätter 

revisions~ckreterartjiinsterna. Denna skillnad iir historiskt betingad men 

inte sakligt motiverad. Det rör sig här om organisatoriska och personalad

ministrativa iimnen av sildant slag som kan och bör regleras i förordning. 

Jag föresliir därför att bestiimmelserna för högsta domstolen utformas med 

7 ~ lagen om allmänna förvaltningsdomstolar som förebild. Hiirigenom 

utmönstras bestämmelserna om kansli och revisionssekreterare ur lagtex

ten. I enlighet härmed har jag utformat förslag till ny lydelse av 3 kap. 8 * 
och 4 kap. 2 ~ RB. Den tilltänkta delegeringen av tillsättningsrätten avses 

framgå av ändringar i instruktionen för högsta domstolen och regeringsrät

ten. 

Om riksdagen godtar detta förslag. är det min avsikt att föreslå regering

en en övergång till motsvarande ordning när det giiller tillsiittning av 

tjänster som hovrätts- och kammarriittsassessorer. Detta kriiver inte lag

iindring. 

I detta sammanhang vill jag upplysningsvis nämna en annan decentrali

seringslhiga som jag inom kort ämnar anmiila för regeringen och som berör 

domstolsviisendet. Det giiller en överföring från regeringen till tjänsteför

slagsniimnden för domstolsväsendet av prövningen av fragor om tillstfind 

enligt 12 kap. 3 ~ riittcgangsbalken fiir lagfarna domare och rättsbildade 

befattningshavare vid de allmänna domstolarna att vara rätteg[mgsombud. 
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7 Forum vid olovligt fiske i svensk fiskczon m. m. 

7. I lnlt:clning 

Utländska fiskare misstiinks ihland för l>lovligt eller olaga fiske utanför 

svenskt territurialvatten men inom den svenska fiskeznncn. De har di'1 ofta 

upptiickts av kusthevakningen vid tlygspaning eller vid ytövervakning med 

fartvg. Dessa fokarc saknar anknytning till Sverige och kan inte alltid 

gripas och föras till svensk hamn. För alt <!tal skall fri v:ickas vid sven ... k 

domstol när den missLinkte inte har gripit-. eller uppehi1ller sig i Sn~rige. 

miiste regeringen enligt 19 kap.~~ riittegling~balken tRBl for va~je siirskilt 

fall förordna ;~tl en viss domstol skall ta upp m[ikt. Dessa iirenden om 

anvisande a\ forum iir ganska frekventa. En ordning som inncbiir a11 

regeringen i möjligaste miin befrias friin dessa ärenden li):!ger i linje med de 
p;'tgiiende decentrali saingsstri1 vandena. 

I sammanhanget hör framh;lllas att i'ikla):!<ll'en.., behörighet att viick<1 ~1tal 

iir hcroende av att det linns en hch<'irig dnmstol. Det linns diirför inte. 
formellt sett. niigon behörig ilklagare s;l liingc ingen hd1iirig dnmstol finns 

för mälet. Detta innehiir i sin tur hl. a. all strafföreläggande inte kan 

utfärdas i de fall där s~dant föreliiggande annars skulle vara möjligt att 

tillgripa. Aven från den synpunkten är det angeläget att forumfr!1gtirna 

löses p{1 annat siitt iin genom regeringsbe•dut i varje enskilt fall. 
Riksaklagaren < RA l tog i en skrivelse till regeringen ilr 1 <;181 upp friigan 

om en enklare ordning för bestiimmandc av forum i de nu aktuella fallen. 

fr[1gan har diirefter hehandlats i en inom justitiedepartementet uppri1ttad 

promemoria den 13 ntwember 1984. där det föreslås att i lagen < 1950: ~%) 

om riill till fiske ( FLl införs en siirskild forumregel för dessa fall. 

Promemorian har remiss behandlats. Yttranden har avgetts av domstols

verket. riksåklagaren. hovrätten över Sbne m:h Blekinge. Karbkrona 

tingsrätt. sjöfarts verket. generaltullstyreben. fiskeristyrelsen. Sveriges 

liskares riksförhund och Sveri):!es fiskevatteniigareförbund. Riks;\klagaren 

har hifogat yttranden fdn cheferna för länsf1klagarmyndighetcrna i Malmö

hus. Kristianstads samt Blekinge liin och Kronobergs liin och fr~m chefs

ilklagarna i Ystads. Simrishamns och Karlskrona ;1klagardistrikt. Hovriit

ten över Skane och Blekinge har hifogat yttranden fr~in Trelleborgs tings

riitt och Ystads tingsrätt. 
I det följande skall jag ta upp frågan om en reglering av forumfrågan i de 

fall jag nyss nämnt. Jag iimnar i anslutning diirtill ocks;1 behandla en friiga 

som rör bestämmelserna i FL om handräckning i vissa fall. 

7.2 Bakgrund m. m. rtirancle forumfrågan 

Den följande redogörelsen tar enbart sikte p{1 det praktiska prohlemet 

om forum vid hrott inom liskezonen och därmed sammanhängande frägor 

om åklagares behörighet m. rn. Diiremot behandlas inte andra fdgor som 
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har samband med utliinningars (i\·ertri1delser a\ fi,kerilagstiftningen i 

~vensk liskcznn. e\empeJ\·is fr<igor om tv<mgsmedcl: jfr i sistniimnda del 

lagt·n ( J4~C: Yl.'ii om tull\'c:rkeh medverkan vid p1ilisiitr iivervakning . 

.'i1 t11sk lug11if111i11,r.: (Il/I riill lill.fiske 111.111. 

Enligt I ~lagen ( 1%6: 37411)m Sverige-; sjiitt:rritorium omfattar S\'nige<; 

sjiiterritorium del-; inre v;ttten och dels territ11rialhavet. Sjöterritoriet be

gr:insa., mot det fri;1 ha\'et elkr annan stat-- t..:rritorium <l\' territorialgriin

sen. I 2-4 ~~ges best:imrnelser um vad som tillhör det inre vattnel ti fors ta 

hand insjöar.\ attendrag och kanaler. vid kustt:rna bebgna hamnar. bukter 

llCh vikar samt vattt:ntl!nr<lden innanför eller mellan öar. holmar och skiir 

intill riita linjer <.om regt:ringen bt:stiimmeri od1 vad som tillhör territorial

havet (det utanför Sverigt:s landomraden od1 inre \'alten beliigna vatten-

1l!11r;.1dct med en bredd av tnh nautiska mil). Siirskilda regler giiller for 

t..:rritorialhavets uhtriickning niirmast grtinsen mot Norge. i Öresund. i 

Aland'i hav och i 1imriidt:l n:irmast gr:insen mot Finland. Ytterligare be

~t:1mmelser 1Hn sjöterritoriet finns i kungörelsen t 1%6: 37.'ii med niirmare 

bestiimmeber om bniikningen av Sveriges sjöterritorium. 

FL avser t I ~) r:ittcn till fiske inom Sverige<, sjöterritorium och inom 

-;\·ensk fiskC7on. I siirskilt <mgivna fall g:iller lagen iiven svenskt havsfiske 

utanfiir fiskezonen. Fiskezonen omfattar det havsomriide utanför territo

rialgriinsen vid Sveriges I-;uster som regeringen bt:stiimmer. Den far dock 

inte striicka'> ut iiver mittlinjen i förh[lllande till annan siat eller över annan 

linje om vilken överenskommelse träffa~, med annan stat. 

I forordningen ( 1977: 6-C) om den sv.::nska fiskczoncns omfattning <om

tryckt 1979: 111'.!) finns niirmare regler om liskezonen. 

Enligt FL giiller vad som i lagen föreskrivs om fiske i allmiint vatten 

iiven i liskczonen. dock med de begränsningar som föranleds av lagen 

t 1966: 3141 Pm klmtinentalsockeln. Fisket i allmiint vatten är i princip 

förbeh;lllet svenska medborgare. Utliinningar, som sedan minst tvä är är 

stadigvarande bosatta i Sverige. iir dock likstiillda med svenska medborga

re. Regeringen eller den rnyndighet som regeringen utser får medge att 

iiven andra utlänningar bedriver fi~kt:. Detta bemyndigande har regeringen 

utnyttjat genom att i fiskeriförordningen ( 198'.!: 1261 medge att uthinningar i 

vissa niirmare angivna fall ftir bt:driva yrkesfiske i bl. a. den svenska 

fr;kezonen. 

Del k;m niimnas a\\ det dessutom bl. a. finns särskilda regler i fråga om 

rätten att fr;°rn danskt fiskefartyg hed riva fiske inom vissa delar av Sveriges 

sjöterritorium. grundade pfi en konvention tir 1932. se kungörelsen 

( 1933: '.!821 med vissa bestämmelser rörande fiskeriforhilllandena i de till 

Sverige och Danmark griinsande farvattnen. Vidare k<m niimnas att Sveri

ge. Danmark och Norgt: genom en konvention år 1967 träffat siirskild 

överenskommelse om ömsesidig ri'itt till fiske i Skagerack och Kattegatt. 

I FL finns stralfliestiimmclser för övertriidelser av lagen och föreskrifter 



Prop. 1984/85: 215 21 

sum medJelah med stöd av den. Straffet ;ir höter eller fangelse i högst sn 

mi"inader. I friiga om L1laga eller olovligt tr~iltiske iir straffet normnade 

hiiter. <111knutrw till motorstyrkan hos Jet fiskefartyg som am·;ints. eller 

fiingelse i högst sex m;inader. Aven fiskeriförordningen innek1llcr ansvar-,

bL''>liimmelser avseende lisket i foke;onen. 

S1·1·11.1/.:. lags tilliilllfl/ighet o('h .1rensk i/0/1/sro/.1· hl'hiirighc1 

Som niimnts iir straffhötiimmelserna i FL i princip tilbmpliga lh:ksa ; 

den svenska fiskczonen utanför den svenska territorialvattengriinsen tse 

iiven prop. 1%7: 116 s. 12l. 

I fri1ga om möjligheten att efter svensk Jag och vid svensk dnmstol döma 

d.:n utliinning s,1m utan tillst(ind fiskar utanför svenskt territorium men 

inom Jen o;venska fiskezonen giiller de allmiinna reglerna i 2 kap. 3 ~ 

hrottshalken (BrBJ. Aven L'lll det tidig;ire dtt viss tveksamhet i fr[igan. 

;111ses numer<1 enligt -,iadgaJ praxis alt hrutt ;1v dett•t slag iir att hetrnkta 

sum ett .,i1dant "brott mot S\·erige··. som enligt tredje punkten n;imnda 

bgrum gi1r svensk lag tilbmplig lKh svensk ,JL1mstol hehi.1rig (jfr Beckman 

m. tl.. Brottsbalken j;imte förklaringar. band I. fjiirde uppi .. s. 93). Det kan 

i sammanhanget niimnas all. enligt den tidigare n;immL.1 konventionen fr~tn 

iir 1932 mellan Sverige och Danmark. övaträdelser av föreskrifterna i 

konventionen skall åtalas. avdömas och straffas i det land. vartill den 

skyldiges fartyg hör. 

\ 'iidt111de a1· riru/ 

Enligt 2 kap. ~ ~ BrB far i'1tal för brott som förövat.; utom riket i princip 

väckas endast efter förordnande av regeringen eller av den som regeringen 

bemyndigat diirtill. Det behövs do<.:k inte n{1got tillst[ind till <°Hal hl. a. om 

brottet förövats i Danmark. Finland. Island eller Norge eller av dansk. 

fin~k. isländsk eller norsk medborgare mot svenskt intresse. Niigon dele

gation av riitten att förordna om att <ttal för vii<.:kas har inte iigt rum annat 

iin för fall d<i brottet hegiitts av svensk medhorgare eller utWnning med 

hemvist i Sverige. ~c brevet ( 1972: X 181 till riks{1klagaren om viickande av 

iital i vissa fall. 

I.aga d1111l.1·11>/ 

I J 9 kap. RB finn-, reµler om laga domstol i hrottmi1l. I 19 kap. 2 ~ 

fiireskrivs att iital för brott. som förövats p{i ort utom riket eller pii 

utbndskt ranyg eller luftfartyg under resa inom eller utom riket skall. om 

inte regeringen för visst fall förordnar annat. tas upp av den riitt diir den 

mi~sliinkte .;kall s\·ara i tvistem[1l i allmänhet {dvs. i princip dfö· han är 

bosatt) eller av ri1tten i elen ort där han gripits eller eljest uppeh<'iller sig. 

Om n;·1gon av dessa förutsättningar inte iir uppfylld d{\ en utliindsk fiskare 

s,1m saknar anknytning till Svnige misstiinks för olovligt eller olaga fiske 

inL1m fiskezoncn. mhste regeringen förordna om forum. Detta sker efter 
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framstiillning av R;\. I fråga om utomnordiska medhorgare meddelas för

ordnande om forum samtidigt som förordnande om iital enligt 2 kap. 5 * 
HrB. 

Fra111stiil/11i11gc11.fi·å11 R,4 om iindrnd lagstiftning 

RA har i en framställning till justitiedepartementet den 19 novemher 

I 9X I föreslagit att lagstiftningen ändras sfi att förordnanden om forum i 

varje -;iirskilt fall beträffande nu aktuella hrott inom den svenska fiske

zonen undviks. Enligt RÅ. torde det föreligga nera möjligheter att lösa 

prohlemet. En möjlighet skulle vara alt ersiitta dler komplettera formule

ringen "för visst fall"" i 19 kap. 2 * RB med en skrivning som gör hesluten 

mer generellt tilliimpliga på hrott som begåtts inom visst omri1de. RÅ anför 

vidare att det borde överviigas om inte regeringen borde medges möjlighet 

att dekgera beslutsrätten i dessa fall till exempelvis RA. 

I' rc 1111c1111 >ria n 

I promemorian konstateras att de problem som har gett sig till känna vid 

tilliimpningen av den svenska fiskelagstiftningen i nu aktuella fall rör en 

avgränsad fråga. En utgi\ngspunkt bör enligt promemorian diirför liimpli

gen vara att man inte för att komma till rätta med dessa problem ändrar den 

huvudprincip som kommer till uttryck i 19 kap. 2 * RB när det gäller brott 

utom riket. Man bör i stiillet försöka skapa en siirskild forumregel för de 

fall som med nuvarande ordning skapar olägenheter i praktiken. 

När det giiller fd1gan vilka liinders medborgare som bör omfattas av en 

ny. siirskild forumregel avseende brott mot FL konstateras i promemorian 

att regeringen i fråga om utomnordiska medborgare under alla omstiindig

heter har att förordna om att iital får väckas. I samband med ett sådant 

förordnande brukar regeringen ocksfi förordna om forum enligt 19 kap. 2 * 
RB. Behovet av en enklare ordning för bestämmande av forum sägs därför 

vara störst i friiga om nordiska medborgare. Å andra sidan kan det enligt 

promemorian förefalla egendomligt att i forumsammanhang skilja mellan 

olika länders medborgare. Övervägande skäl talar enligt promemorian 

diirför för att alla utlitndska medborgare får omfattas av en regel. Vidare 

säg~ att inget heller hindrar att en st1dan regel vid sidan av de vanliga 

forumreglerna i 19 kap. RB far omfatta även svenska medborgare. 

Den lösning som enligt promemorian framstår som den mest ändamåls

enliga iir att i FL införa en siirbestämmelse om forum vid brott mot 

fiskelagstiftningen i den svenska liskezonen. Nagot ingrepp i de generella 

forumreglerna i 19 kap. RB behöver dit inte göras. En särregel hör enligt 

promemorian göras fakultativ. så att åtal kan väckas även vid den domstol 

som är behörig enligt nägon av reglerna i 19 kap. RU. om detta i ett enskilt 

fall skulle framstå som lämpligare (jfr 19 kap. 9 ~ RBL 

Vid utformningen av en generell regel om forum i de nu avsedda fallen 

ligger det enligt promemorian närmast till hands att täta den domstol. vars 
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domkrets närmast gränsar till den plats där brottet förövades. vara behö

rig. En sådan lösning sägs innebära att man för här aktuella fall later de 

nuvarande domsagogränserna, som slutar vid territorialvattengränsen. 

s. a. s. fortsätta i oförändrad riktning ut till fiskezonens yttre gräns. Del 

finns enligt promemorian ingen anledning att låta särregeln omfatta andra 

fall än dem där 19 kap. RB inte ger direkt vägledning för vilken domstol 

som är behörig. 

Mot den nu angivna bakgrunden föreslås i promemorian att en forum

bestämmelse av följande innehåll införs i FL som en ny 40 a §: Har ett 

brott mot denna lag eller mot någon föreskrift. som meddelats med stöd av 

lagen. förövats i fiskezonen. får åtal för brottet väck<is vid den tingsriitt, 
vars domkrets är närmast den plats där brottet förövades. 

RemissyttrandC'na 

Förslaget att införa en enklare ordning för bestämmande av forum i de 

aktuella fallen hälsas allmänt med tillfredsställelse. Lösningen att införa en 
särskild forumregel i FL tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga 

remissinstanser. 

När det gäller den närmare utformningen av en forumregel är meningar

na mer delade. Den i promemorian förordade lösningen tillstyrks eller 

lämnas utan erinran av ett flertal remissinstanser. bl. a. domsto/s1·erket, 

hol'rätten Öl'l'r Skåne och BlekinRe, sjöfarts1·erket, genera/tullstyre/sen 

och !freriges Fiskei·attenägareförbund. Inom denna grupp efterlyser några 

remissinstanser klargörande uttalanden om hur man skall beräkna vilken 

domkrets som är närmast. En annan grupp remissinstanser, däribland RÅ. 
Karlskrona tingsrätt, fiskeristyre/sen och S1·eriges Fiskares Rik.~f'örbund 

menar att den i promemorian förordade lösningen kan skapa problem 

därigenom att det kan visa sig svårt att fastställa vilken tingsrätts domkrets 

som är närmast brottsplatsen. särskilt med hänsyn till att kommungrän

serna i territorialvattnet inte är fastlagda. Man förordar inom denna grupp i 

stället en ordning där regeringen utser vissa lämpligt belägna tingsrätter att 

handlägga mål av den aktuella kategorin och därvid fastställer dessa tings

rätters domkretsar för sådana mål. 

7.3 Föredragandens övenäganden 

Forumfrclgan 

Vid sådana brott mot den svenska fiskelagstiftningen som begås utanför 

svenskt territorium men inom den svenska fiskezonen av personer som 

inte är bosatta i Sverige skapar nuvarande ordning för fastställande av 

behörig domstol praktiska olägenheter. Normalt sett finns det ingen dom

stol som är behörig direkt på grundval av de vanliga forumreglern<i i RB. 

utan regeringen måste förordna om forum i varje enskilt fall. Som allmänt 

vitsordats under remissbehandlingen av den inom justitiedepartementet 
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upprättade promemorian är det fr[m flera synpunkter angeliigct att man 

inför en enklare ordning i detta hilnseende. 

Förslaget i rromcmorian som gt1r ut pa att en särskild forumregel för de 

aktuella fallen införs i FL har vunnit allmänt gillande under remisshchand

lingcn. Även jag ansluter mig till denna lösning. särskilt med hiinsyn till att 

man diirigenom kan undvika att göra djupare ingrepp i det nu giillande 

forumsystemet iin som betingas av de oltigenheter som gjort sig giillande i 

praktiken. 

PromemL)rians lösning innehilr att den tingsrätt vars domkreh niirmast 

griinsar till brottsplatsen iir behörig att ta upp ~1tal för brollet. Nagra 

remi~sinstanser har mot denna lösning anfört all det kan vara svårt att 

faststiilla vilken tingsriills domkrets som ligger niirmast en viss angiven 

punkt i fiskezoncn. beroende r[i att kommungränserna. som domkrels

gränserna ju följer. f. n. inte iir fastsliillda för tcrritorialhaveh del. Dessa 

remissinstanscr förordar i stället all m[ilen samlas till vissa tingsri1ttcr som 

utses av regeringen. Denna lösning förutsiitter att regeringen fastställer 

siirskilda domkretsar for de aktuella tingsrätterna. 

Enligt l kap. I * kommunallagen ( 1977: 179) är riket indelat i kommuner. 

Kommunindelningen av riket omfattar såväl land- som sjöterritoriet. Till 

kustkommunerna hör således hela vattenområdet utanför kusten fram till 

territorialvattengränsen. Enligt l kap. 2 § lagen (1979: 411) om iindring i 

rikets indelning i kommuner. landstingskommuner och församlingar an

kommer det på regeringen att. om osäkerhet råder beträffande gränsen for 

en kommuns område. förordna om gränsens rätta sträckning. Inom kam

markollegiet tas f. n. fram underlag for regeringens beslut i fdga om 

fastställande av kommungränserna i allmänt vatten. Det är ännu för tidigt 

att siiga niir ett regcringsbeslut kan föreligga. 

De problem som kan uppstå vid bestiimmande av behörig clllmstol pä 

grund av att kllmmungränserna inte är exakt fastställda i allmiint vallen 

föreligger i princip redan i dag i fråga om sådana brott som begås i allmiint 

vatten innanför territorialvattengränsen. Såvitl känt har några siirskilda 

svflrigheter inte uppstått i denna del. I allmänhet torde det klart framgå 

inom vilken kommuns område som ett brott har begålls. Skulle Jet i något 

fall räda tveksamhet bör man - som påpekats i generahullstyrelsens och 

fiskeristyrelsens remissvar - kunna hämta ledning genom att konstatera 

vilken punkt på den s. k. baslinjen för beräkning av territorialhavet som 

ligger närmast brottsplatsen. Denna linje utgörs vid landområden av 

strandlinjen och i övrigt av räta baslinjer vilka är utsatta på sjökortet. Man 

torde normalt kunna räkna med att brottsplatsen ligger inom den kommun 

som den angivna punkten pf1 baslinjen hör till. 

Det nu beskrivna förfaringssättet bör i princip kunna användas iiven i 

fråga om brotl som begås utanför territorialvattengränsen men inom fiske

zonen. om den i promemorian föreslagna regeln genomförs. I dl'.n mtm 

kommungränserna i allmänt vatten framdeles kommer att fastställas. mins-
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kar givetvis behovet av att använda baslinjen som hjälp i dessa samman

hang. 

Oavsett om man väljer promemorians lösning eller den lösning >iom 

innebiir att regeringen fastställer särskilda domkretsar för hrott utanför 

territorialvattengriinsen men innanför liskezonen kan det i en del fall 

uppkomma tvekan huruvida ett brott har begälls p[1 den ena eller andra 

sidan om griinsen för domkretsen. Det kan t. ex. gälla överträdelser av 

besliimmeber om fredningstider. minimimått rn:h andra hestämmelser om 

fokets vtircl och bedrivande. För en lösning enligt alternativet med särskil

da domkretsar talar att sädana oklara fall blir färre eftersom domkretsarna 

förutsiilts bli större än enligt promemorieförslaget. Mot en sådan lösning 

talar all det knappast är tillfreclsstiillande att tingsrättens - och eventuellt 

även hovriittens - behörighet skulle bedömas efter skilda regler beroende 

p~t om brottet hegätts inom fiskaonen eller i territorialhavet. 

Sistnämnda oliigenheter uppkommer inte med promemorians lösning. 

Den kräver inte heller n{1gra -.iirskilda kompletterande bcsliimmelser i 

t. ex. förordning. 

Jag har efter samråd med chefen för jordbruksdepartcmentet stannat för 

den lösning som föresh1s i promemorian. nämligen att den tingsriitt vars 

domkrets kan anses ligga närmast brottsplatsen blir behörig att uppta åtal 

för sildana brott mot fiskelagstiftningen som begås i liskezonen. I enlighet 

med vad som foreslils i promemorian bör regeln utformas sa att även de 

allmänna forumreglerna i 19 kap. RB kan tillämpas när det är möjligt och 

lämpligt (jfr 19 kap. 2 s RB). 

Om olovligt eller olaga fiske bedrivits inom ett område som grundar 

behörighet för flera domstolar. torde iiven utan uttrycklig hänvisning hu

vudregeln i 19 kap. I §första stycket tredje meningen RB få anses tillämp

lig. I sädana fall skall alltså de domstolar som kommer i fråga anses ha lika 

behörighet. Motsvarande bör gälla i den situationen att flera självständiga 

brott har begåtts inom skilda domkretsar (jfr 19 kap. 6 s RBl och i det fallet 

att det är ovisst var inom fiskezonen brottet förövades (jfr 19 kap. I * 
andra stycket RBl. 

Den nya regeln hör som föreslas i promemorian införas som en ny 40 a s 
iFL. 

Genom den föreslagna ordningen kommer allts[i att direkt framgå av 

lagen vilken domstol som är behörig vid brott i fiskezonen i de aktuella 

fallen utan att regeringen behöver förordna om forum. Detta torde innebä

ra att även den inledningsvis niimnda frågan om åklagares behörighet i 

dessa situationer är reglerad. 

Som tidigare nämnts krävs enligt 2 kap. 5 ~ BrB särskilt förordnande 

från regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för att åtal skall 

fii viickas i de fall brott mot FL inom fiskezonen begåtts av utomnordiska 

medborgare. I linje med de decentraliseringssträvanden som ligger bakom 

de olika förslag som jag har presenterat i detta ärende avser jag att senare 
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anm~ila frågan om en delegation till RÅ av befogenheten att meddela 

ätalsförordnandc i dessa fall. 

l/andräckning enligt FL 

I 39 * FL finns bestämmelser om handräckning i vissa fall. Enligt gällan

de regler ankommer det på kronofogdemyndigheten att meddela hand

räckning. I överensstämmelse med vad som numera gäller för motsvaran

de fall enligt 21 kap. 4 * vattenlagen (1983: 291 l bör i samband med att 

andra ändringar nu görs i FL befogenheten att besluta om handräckning 

överföras till allmän domstol och reglerna om s. k. specialreglerad hand

räckning i 17 § handräckningslagen (1981: 847) göras tillämpliga (jfr prop. 

1980/81: 88 s. 187 och 195 samt prop. 1981/82: 130 s. 620). 
Jag förordar efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet att 

39 § första stycket FL ändras i enlighet med det sagda. 

8 Ikraftträdande m. m. 

De föreslagna lagändringarna bör träda i kraft den I januari 1986. 

Såvitt gäller de ändringar som jag har förordat i olika besvärsregler bör 
genom övergangsbestämmelser föreskrivas att äldre regler fortfarande 

skall gälla i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före 

ikraftträdandet. Även ändringen i 39 § f!.. påkallar en övergångsbestäm

melse. 

Av förslagen är bara det som rör 39 § FL av det slag som avses i 8 kap. 

18 * regeringsformen. Detta förslag har karaktären av en konsekvensänd

ring och är helt okomplicerat. Lagrådets hörande bör därför kunna under

lätas. 

9 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att anta inom justitiedepartementet upprättade förslag 

till 

I. lag om ändring i bokföringslagen (1976: 125), 
2. lag om ändring i jordbruksbokföringslagen (1979: 141 ). 
3. lag om ändring i passlagen (1978: 302). 

4. lag om ändring i vapenlagen (1973: 1176), 
5. lagom ändring i lagen (1938: 121) om hittegods, 

6. lag om ändring i rättegångsbalken, 

7. lag om ändring i lagen ( 1950: 596) om rätt till fiske. 

Det vid 2 angivna förslaget har upprättats i samråd med chefen för 

finansdepartementet och förslaget vid 7 i samråd med chefen för jord

bruksdepartementet. 
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JO Beslut 

Regcringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föresl[1 riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1985 




