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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-12-08 

 

Närvarande:  F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund 

samt justitierådet Kerstin Calissendorff. 

 

Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon 

 

Enligt en lagrådsremiss den 24 november 2011 (Landsbygdsdeparte-

mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över 

förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259).  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bjarne 

Örnstedt.   

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

45 § 

 

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lydelsen av bestämmelsens 

första stycke 2 och 3 som bl.a. rör subsidiär tillämpning av bestäm-

melsen samt, i tredje stycket, undantag för ringa fall. I författnings-

kommentaren anges att det, frånsett den materiella ändringen i första 

stycket 2, är fråga om språkliga moderniseringar. 
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Lagrådet anser att den ändring som föreslås i punkterna 2 och 3 är 

principiellt felaktig. Förslaget utgår från att det är ansvaret som är 

straffbelagt, när det rätteligen är fråga om att gärningen är straff-

belagd. En sammanföring av de två skilda förutsättningarna för att ett 

brott ska föreligga (ansvar, dvs. skuld, och otillåten gärning) har 

således skett. Lagrådet föreslår att bestämmelserna formuleras på 

sedvanligt sätt: 

 

2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av 26 § första stycket 1, 2 eller 3 om gär-
ningen inte är belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott,  
 
3. bryter mot 27 § om gärningen inte är belagd med straff i brotts-
balken, 

 

I förslaget till tredje stycke anges att ”I ringa fall ska ansvar inte 

dömas ut…”. Inte heller denna lydelse är enligt Lagrådets mening 

invändningsfri. Ansvar är inte en påföljd (rättsföljd) utan en förut-

sättning för påföljd och kan därmed inte gärna ”dömas ut”. Det 

uttryck som används i bestämmelsen i dess nuvarande lydelse, ”skall 

inte dömas till ansvar…”, anger däremot att, vid ringa fall av den 

otillåtna gärningen, förutsättningen ansvar inte ska anses föreligga. 

Lagrådet föreslår att det inte sker någon ändring av bestämmelsen i 

denna del. Bestämmelsen skulle då lyda: 

 

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf. 
 
 
 

 

 

 

 


