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Sveriges advokatsamfund har genom kompletterande remissbehandling den 28 juni 2017 
beretts tillfälle att avge yttrande över utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av 
kapningsbrottet.  
 
Sammanfattning 

 
I lagrådsremissen föreslås att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och 
Pekingkonventionen samt att straffansvaret för kapningsbrottet (13 kap. 5 a § 
brottsbalken) utvidgas till att, utöver olaga tvång, omfatta den som olovligen med tekniskt 
hjälpmedel kapar luftfartyg eller andra transportmedel som t.ex. fartyg, buss, tung lastbil 
eller tunnelbana. 
 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget om att Sverige bör tillträda 
Pekingprotokollet och Pekingkonventionen. Advokatsamfundet har heller ingen erinran 
mot den föreslagna utvidgningen av straffansvaret för kapningsbrott.  
 
Synpunkter 

 
Advokatsamfundet har tidigare yttrat sig över delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot 
deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40),1 som 
föregått de nu aktuella förslagen. Advokatsamfundet hade i tidigare remissyttrande ingen 
erinran mot de förslag som i delbetänkandet rörde Pekingprotokollet och Peking-
konventionen. 
 
Sverige är part till konventionen för bekämpande av olaga besittningstagande av 
luftfartyg, benämnd Haagkonventionen, och konventionen om bekämpande av brott mot 
den civila luftfartens säkerhet, benämnd Montrealkonventionen. År 2010 antogs ändringar 

                                                
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 3 oktober 2016, till vilket hänvisas i nu relevanta delar. 



   

 

av dessa konventioner. Detta skedde genom antagandet av ett tilläggsprotokoll till 
Haagkonventionen (Pekingprotokollet) samt, i förhållande till Montrealkonventionen, 
genom antagandet av en ny konsoliderad konvention benämnd Pekingkonventionen 
(Pekingkonventionen). 
 
Bör Sverige tillträda Pekingprotokollet och Pekingkonventionen 

 
I lagrådsremissen redovisas på ett tydligt sätt vad Sveriges tillträde till Pekingprotokollet 
och Pekingkonventionen skulle innebära samt vilka förändringar som krävs i svensk 
lagstiftning för ett sådant tillträde. Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen och 
de grunder som anförs för förslaget om att Sverige ska tillträda Pekingprotokollet och 
Pekingkonventionen.  
 
Lagändringar erforderliga för Sveriges tillträde till Pekingprotokollet och 

Pekingkonventionen 

 
Advokatsamfundet har ingen erinran mot lagrådsremissens bedömningar och förslag om 
erforderliga lagändringar till följd av antagandet av och tillträdet till Pekingprotokollet 
och Pekingkonventionen. 
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