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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-02-17

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings-

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 6 februari 2003 (Näringsdepartementet)

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),

2. lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med

villkorlig körkortsåterkallelse,

3. lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn

Staffan Agélii.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i körkortslagen

8 kap. 2 §

Paragrafen reglerar möjligheterna att överklaga beslut som Vägver-

ket fattar enligt körkortslagen. Enligt första stycket får vissa beslut

som innebär vägran att utfärda körkort överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Tredje stycket föreskriver förbud mot att överklaga

beslut i ärende om godkännande som handledare och av övriga be-

slut i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyel-

se av körkort.
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I lagrådsremissen föreslås en komplettering av uppräkningen i tredje

stycket av de icke överklagbara besluten genom tillägg av sådana

beslut som fattas i ärende om villkor enligt den nya bestämmelsen i

7 kap. 3 § andra stycket. Mot detta är intet att erinra i sak. Tredje

stycket har emellertid formulerats så att uppräkningen där, med av-

vikelse från vad som gäller enligt nuvarande lydelse, har kommit att

täcka alla beslut i ärenden om utfärdande av körkort m.m., dvs. även

sådana avslagsbeslut som anges i första stycket.

Med utgångspunkt i att regleringen i paragrafen omfattar samtliga

beslut som Vägverket fattar enligt lagen ligger det enligt Lagrådets

mening närmast till hands att ersätta tredje styckets uppräkning av

de icke överklagbara besluten med en bestämmelse som i omedel-

bar anslutning till regeln i första stycket anger att andra verkets be-

slut enligt lagen inte får överklagas. Det har vid föredragningen upp-

getts att tredje stycket har utformats så som skett i tydlighetens in-

tresse. Häremot kan dock invändas att uppräkningen också kan

medföra viss osäkerhet huruvida det finns andra beslut än de där

nämnda som inte omfattas av överklagandeförbudet.

Mot bakgrund av det anförda förordar Lagrådet att tredje stycket ut-

går och att första stycket ges följande lydelse:

”Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första

stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut

av verket enligt denna lag får inte överklagas.”

Skulle likväl den hittillsvarande utformningen av paragrafen i huvud-

sak behållas, kan tredje stycket ges förslagsvis följande lydelse:
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”Vägverkets beslut i ärende om godkännande av handledare får inte

överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första

stycket i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om för-

nyelse av körkort samt beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra

stycket.”

10 kap. 4 §

I paragrafen finns bestämmelser om vilken länsstyrelse som är behö-

rig att handlägga frågor enligt lagen. Bestämmelsen i det nuvarande

första styckets andra mening, som handlar om personer som saknar

bestämd vistelseort i Sverige, har flyttats till ett nytt andra stycke och

har förtydligats i syfte att klargöra att den tar sikte enbart på situatio-

ner där ett körkortsingripande är aktuellt. Därutöver har det införts ett

nytt tredje stycke, i vilket anges att övriga körkortsärenden avseende

personer som saknar bestämd vistelseort i Sverige handläggs av den

länsstyrelse som har meddelat det senast gällande körkortstillstån-

det. Denna bestämmelse förutsätter således för sin tillämpning att

det har funnits ett gällande körkortstillstånd. Lagrådet har inte un-

derlag för att avgöra huruvida så alltid är fallet i de situationer som

bestämmelsen tar sikte på. Frågan bör övervägas ytterligare under

den fortsatta beredningen.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.


