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Remissyttrande Ds 2015:40
Falska polisbilar
Helsingborgs tingsrätt har anmodats att yttra sig över promemorian och får med
anledning av detta framföra följande.
Tingsrätten delar promemorians bedömningar och slutsatser i stort och tillstyrker införandet av en lag om skydd mot användning av vissa kännetecken på motorfordon. Tingsrätten instämmer också i att den nya lagen bör bygga på ett system med en administrativ sanktion i stället för en kriminalisering. Visserligen
torde en kriminalisering bli mer effektiv, bl.a. då den skulle kunna vara kopplad
till en möjlighet att förverka ett falskt fordon som missbrukas. Med tanke på det
reella problemets trots allt begränsade omfattning ter sig dock en administrativ
sanktion som det mest proportionerliga alternativet.
Vad gäller författningsförslagen har tingsrätten endast följande synpunkter av
närmast lagteknisk karaktär.
I 2 § första stycket definieras vilka kännetecken som den nya lagen avser skydda.
Enligt första punkten skyddas Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen. Tingsrätten föreslår, främst utifrån ett legalitetsperspektiv, ett förtydligande genom att
ordet heraldiska läggs till framför ordet vapen. Ett sådant förtydligande är av särskild relevans på Polismyndighetens och Säkerhetspolisens område eftersom
homonymen vapen i andra sammanhang normalt syftar på respektive myndig-
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hets tjänstevapen eller vapen av annat slag.
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I promemorian föreslås vidare att det i den nya lagen om skydd mot användning
av vissa kännetecken på motorfordon ska införas en bestämmelse i 6 § som
stadgar ett förbud mot att använda vite på sådant sätt att den som kan komma
att bli föremål för en straffsanktion av något slag tvingas att lämna uppgifter som
han eller hon annars hade kunnat avstå från att lämna. Tingsrätten har svårt att
finna en konkret situation där bestämmelsen kan komma att aktualiseras och
dess förekomst i lagen riskerar därför att skapa viss osäkerhet. Bestämmelsens
innehåll gäller under alla förhållanden, även i avsaknad av ett uttryckligt förbud i
nu nämnda paragraf. Mot bakgrund härav anser tingsrätten att bestämmelsen i
dess helhet bör utgå.
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