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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-05-10
Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina
Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson.

Enligt en lagrådsremiss den 22 april 2004 (Justitiedepartementet) har
regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
2. lag om ändring i polislagen (1984:387),
3. lag om ändring i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad
egendom och hittegods m.m.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Charlotte von
Essen.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
Förslaget till lag om ändring i polislagen

24 a §

I paragrafens första stycke har tagits in en bestämmelse som innebär
att en polisman, under de förutsättningar som anges i bestämmelsen,
får tillfälligt omhänderta egendom som kan komma att användas vid
ett rattfylleribrott. Enligt författningskommentaren är avsikten att polisen främst skall kunna omhänderta en berusad persons fordonsnycklar. I undantagsfall skall dock bestämmelsen kunna bli tillämplig på
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det fordon som den berusade personen har framfört eller kan tänkas
komma att framföra.

Enligt Lagrådets mening bör lagtexten förtydligas, så att det klarare
framgår vilken egendom som polismannen skall kunna omhänderta
och att det endast i undantagsfall blir fråga om att omhänderta fordonet. Lagrådet föreslår att 23 a § första stycket får följande lydelse:

Kan det av särskilda skäl anses finnas risk för att brott enligt 4 eller
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott kommer att begås, får en polisman, i syfte att förhindra brottet, tillfälligt omhänderta
fordonsnycklar eller annat som behövs för färden eller, om så krävs,
fordonet.
24 b §
Paragrafen innehåller bestämmelser om bl.a. en polismans skyldighet att anmäla ett omhändertagande av egendom till sin förman, den
tid under vilken ett omhändertagande får bestå och till vem omhä ndertagen egendom skall återlämnas.

För att öka överskådligheten anser Lagrådet att de föreslagna bestämmelserna bör delas upp på tre olika paragrafer, 24 b – 24 d §§.
Lagtexten bör också förtydligas något.

Lagrådet föreslår att bestämmelserna utformas på följande sätt:
24 b § En polisman som har beslutat om omhändertagande av
egendom med stöd av 24 a § skall skyndsamt anmäla det till sin förman. Förmannen skall omedelbart pröva om omhändertagandet skall
bestå.
24 c § Ett omhändertagande skall upphöra så snart det inte längre
finns skäl för det och får i nte vara längre än 24 timmar.
Omhändertagen egendom skall återlämnas till den från vilken egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den
till någon annan.
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24 d § Hämtas inte egendomen när ett omhändertagande har upphört, får polismyndigheten under de förutsättningar som anges i lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöra egendomen eller sälja den för statens räkning.
Den från vilken egendomen omhändertogs skall snarast efter omhändertagandet delges underrättelse om att egendomen kan komma
att förstöras eller säljas. Om det är känt att någon annan också berörs av omhändertagandet, skall även denne delges en sådan underrättelse.
Övriga lagförslag

Godtas Lagrådets förslag angående uppdelning a v bestämmelserna i
den förslagna 24 b § polislagen, får vissa hänvisningar i de övriga
lagförslagen ändras.

