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Justitiedepartementet

Yttrande över utkast t¡ll Lagrådsrem¡ss Brott mot förtroendevalda

Allmänna synpunkter

Åklagarmyndigheten har i ytrandet över departementspromemorian Ds

2018:29 tillstyrkt ft)rslaget att det införs en straffskärpningsregel i29 kap.2 $

brottsbalken som avser brott som begåtts mot förtroendevalda i stat, kommun
och landsting på grund av uppdraget eller om det begåtts mot en närstående till
en sådan person på grund av förtroendeuppdraget.

X'örslaget

Ä.klagarmyndigheten anser att förslaget att straffskärpningsregeln ska omfatta
också ledamöter som utsetts i svenska val till Europaparlamentet är

välgrundad. Mot den bakgrund som getts i departementspromemorian Ds
2018:29 faller det sig naturligt.

Det anges i utkastet att bestämmelsen ska tolkas på så sätt aft alla övriga
ledamöter i Europaparlamentet som utses i allmänna val i övriga medlemsstater

också ska omfattas. Det är lâttförståeligt att det eftersträvas att exempelvis en

ledamot fran Tyskland straffrättsligt ska behandlas på samma sätt som en

parlamentariker vald i Sverige. Detta gäller inte minst om de båda blir angripna
genom en och samma gärning. Skulle däremot samtliga parlamentariker som

angrips vara utsedda genom allmänna val i exempelvis Tyskland får
straffskärpningsregeln anmärkningsvärda konsekvenser. Straffskärpningsregeln

blir tillämplig om den angripne åir parlamentariker i Europaparlamentet, men
inte om han eller hon sitter i Förbundsdagen.
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Exemplet visar att konsekvenserna av ftirslaget i denna del inte fullt ut kan
överblickas. Förslaget får betecknas som ingripande eftersom det omfattar
drygt 700 ledamöter och närstående till dem i 27 stater. Ä.klagarmyndigheten
ställer sig tveksam till effekterna och behovet av förslaget i denna del.

S ammanfattningsvi s tillstyrker Äklagarmyndi gheten förslaget avseende

ledamöter som utsetts i svenska val till Europarlamentet. Dåiremot bedömer
Åklagarmyndigheten när det gäller övriga ledamöter aftfräganbör övervägas

ytterligare och att forslaget i nuläget inte bör bli föremål för lagstiftning.

Detta beslut har fattats av vice riksaklagaren Kerstin Skarp efter föredragning
av chefsåklagaren Ingela Sörgård. I den slutliga handläggningen av ärendet har
också överåklagaren Mats Svensson och rättschefen Marie-Louise Ollén
deltagit.
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