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Ju2015/05779/L5
Hovrätten delar utredningens uppfattning att det är viktigt att det finns ett bra
och adekvat skydd för våra centrala samhällsfunktioner. Problemet med falska
polisbilar har emellertid beskrivits som ett tämligen begränsat problem. Därtill
kommer att frågan om vad som utgör myndighetsutövning i samband med framförande av en s.k. falsk polisbil endast, såvitt framgår av utredningen, prövats vid
ett tillfälle och då i en dom av Svea Hovrätt. Det kan inte uteslutas att det finns
utrymme för andra bedömningar av detta begrepp. Hade utgången i det målet
hade blivit en annan är det möjligt att problemet framstått som än mer begränsat. Sammantaget måste de förfaranden som inte träffas av lagrummet om
föregivande av allmän ställning vara mycket få. Hovrätten anser därför att behovet av en reglering möjligen kan sättas ifråga. Ska en reglering införas kan det
finnas skäl att överväga om inte regleringen ska möjliggöra ett skydd även för
andra samhällsviktiga utryckningsfordon t.ex. ambulanser.

Hovrättens delar utredningens slutsats att vid en reglering så framstår lösningen
med en administrativ sanktion som den mest rimliga. Hovrätten redovisar nedan
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sina närmare synpunkter på förslaget.
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Enligt utredningens förslag ska lagen heta ”Lag om skydd mot användning av vissa
kännetecken på motorfordon” . Hovrätten är tveksam till om denna titel tillräckligt
speglar lagens innehåll. Hovrätten föreslår att ordet ”polisära” borde ingå i titeln
så att det redan av titeln framgår att det är polisiära kännetecken som skyddas.
Även i 1 § är hovrättens förslag att ordet ”polisära” borde användas som ett förtydligande framför ordet kännetecken. För det fall att en reglering skulle omfatta
ett skydd även för andra uttryckningsfordon än de polisiära är dessa synpunkter
naturligtvis överflödiga.

Hovrätten har utifrån de aspekter domstolen har att beakta inte några ytterligare
synpunkter på förslaget.
______________________

Detta yttrande har beslutats av hovrättsrådet Karin Jungerfelt och i handläggningen av ärendet har även tf. hovrättsassessorn Sara Fröding Linebäck deltagit.

På hovrättens vägnar

Karin Jungerfelt

/Sara Fröding Linebäck

