
påFörbud mot Vapen

platsallmän m.m.

Delb-eltâlirllkandea l995 VâpenutrednirllgA

1996Stockholm





l
Statens offentliga utredningar

WW 1996:50

w Justitiedepartementet

Förbud påmot Vapen
platsallmän m.m.

Delbetänkande 1995 vapenutredningårsav
Stockholm 1996



remissutsändningar SOU DsochFörFritzes kundtjänst.frånköpasSOU och Ds kan svararav
Regeringskansliets förvaltningskontor.Publikationer, uppdragOffentligaFritzes, av

kundtjänstFritzesBeställningsadress:
Stockholm106 47

08-20 50 21Fax:
08-690 91 90Telefon:

1993.Statsrâdsberedningen,Varför.ochpå remiss. HurSvara
remiss.skallför denunderlättar arbetetliten broschyrEn svarasomsom-

beställas hos:Broschyren kan
förvaltningskontorRegeringskansliets

inforrnationsenhetenArkiv- och
103 33 Stockholm

08-790 09 86Fax:
08-405 24 81Telefon:

91-38-20232-8ISBN
0375-250XISSNGöteborg 1996Systems AB.Graphic
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Till statsrådet och chefen
för Justitiedepartementet

Regeringen bemyndigade den 30 1995 chefen för Justitedeparte-mars
tillkalla särskildmentet att utredare med uppdragen göraatt en

genomgripande översyn vapenlagstiftningen med inriktning påav att
förebygga våldsbrott. Utredaren skulle med förtur sig fråganta an om

utvärdering knivförbudslagen utformningenen förbudav samt ettav
medföra skjutvapen på allmänmot att plats.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 5 majav 1995
hovrättslagmannen Dan Fernqvist särskild utredare fr.0.m. densom
8 maj 1995. Som fr.0.m. den 15 juni 1995 förordnadesexperter den
16 juni 1995 chefsâklagaren Dan Segge, polisintendenten Sven-Bruno
Nordenström, polisintendenten Bjarne Lundin och hovrättsassessorn
Anders Perklev.

Till sekreterare utredningen förordnades den 12 juni 1995
hovrättsassessorn Eva-Charlotte Salvall.

Utredningen har antagit 1995 års vapenutredning.nanmet
Härmed överlämnas utredningens delbetänkande Förbud mot vapen

på allmän plats m.m.
Utredningsarbetet fortsätter i enlighet med direktiven med en

översyn vapenlagstiftningen.av

Göteborg i april 1996

Dan Fernqvist

/Eva-Charlotte Salvall
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Utredningen tillsattes för genomgripandegöra översynatt en av
vapenlagstiftningen med inriktning på förebygga våldsbrott. Iatt

skulle ingå dels utvärdering de ändringar i vapenla-översynen en av
företogs förslag 1987 års vapenutredning, dels ut-gen som av en

förbud beträffandevärdering lagen 1988:254 knivar och andraav om
föremål. skulle utredaren påfarliga Därutöver rad olika punkteren

lagstiftningen skjutvapen, knivar och andra farligaöverväga om om
förebyggaföremål i tillräcklig grad ägnad elleratt attvar vapen

vapenliknande föremål korn till användning vid våldsbrott. Vidare
skulle utredaren belysa vilka möjligheter i praktiken finns attsom
enligt gällande bestämmelser uppdaga och ingripa såväl olagamot
innehav brott knivförbudet. skulleskjutvapen Utredarenmotav som

förtur fråganmed sig utvärdering knivförbudslagenta an om en av
utformningen förbud medföra skjutvapen på allmänett mot attsamt av

plats.
I direktiven det bl.a. behovet har föranlettsöversynattanges av en

våldet i samhället under år blivit Förekomstengrövre.attav senare av
våldssituationerinnebär olika i samhället riskerar drabbaatt attvapen

allvarligarefler individer och få konsekvenser ansågsDetän annars.
bl.a. påbörjadedärför angeläget den utvärderingen lagenavatt om

farliga slutfördes.förbud knivar och andra föremål Därvid bordemot
frågorna förbudvissa frågor särskilt såsom generelltövervägas, ettom

gatustridsvapen, förbudet bör utsträckas också till vissas.k.mot om
dit tillträdeplatser allmänheten kan ha inte räknasmen som som

allmän plats vissa platser i myndigheters lokalersom samt om av-
gränsningen de föremål omfattas förbud saluhållandemotav som av
och åldersgräns för överlåtelse enligt lagen lämpligt avvägd.var

frånVidare det det inte minst pedagogisk synpunktattanges - -
lagstiftningen fannsskulle fördel det i klart och tydligtettvara en om

förbud medföra skjutvapen till allmän plats detta intenäräven mot att
grund särskilda omständigheter kan befogat samt attav anses

särskilt förekomsten soft air anledning pås.k. att nyttav guns ger
någon form reglering tillhandahållandetöverväga om av av av

införas.börvapenattrapper
Sålunda har utredningen fått i uppdrag att

beträffande farligalagen förbud knivar och andraöverse om-
föremål, varvid det skall ingå utvärdering lagengöraatt samt attaven
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utvidgas,saluhållandeförbudet börknivförbudet ochöverväga om
förbudutformningenförslag tilloch lämna mot attöverväga ettav-

plats,skjutvapen på allmänmedföra
tillhandahållandeinförsel ochregleringfråganöverväga avom en av-

fungerandeföremål kan förväxlas medandraochvapenattrapper som
skjutvapen, samt

vidtagällande lagstiftningmöjligheter enligtpolisensbelysa att-
skjutvapeninnehavoch ingripa olagaför uppdagaåtgärder motatt av

knivförbudslagen.brottoch mot

knivförbudslagenutvärderingEn av

Bakgrund

detknivförbudslagen kanutvärderingen värtbakgrund tillSom varaav
"Knivvåld kartläggningarbetetföljande, hämtatsatt notera enursom -

särskilt detVåldsbrottsligheten,ungdomar". grövreknivvåld blandav
Oftabefolkningen.mindre itill ärkoncentreratvåldet, är gruppen

ingår vanligtvisför och våldetlagförda brotttidigaredessa personer
oftakriminell karriär. Förövarnamycket bredare ärdel av ensom en
våldformen dödligtvanligastetrettio år. Deni regel under avunga,

dödligtsamtliga fallundersökningknivvåld. EnSverigei är avav
visar bl.a.mitten juni 1995år 1991fr.o.m.knivvåld attt.o.m. av

gärningsmannenbegicksbrotten85 män,cirka attprocent avav
tredjedelar fallen,alkoholpåverkade i tvårespektive offret attavvar

falleni 85släkt eller bekantaoch offergärningsman procent avvar
enbart till deinträffade i bostäder. Settfyra falltresamt att yngreav

Omkring hälftenannorlundadock bilden någotsåggärningsmännen ut.
tvâalkoholpåverkade,offeroch derasgärningsmännen varav

inträffadehälften brottenoch knapptdem bekantatredjedelar avvarav
bostad.i

knivförbudslagenavseendeEnkäter

tagits efter detknivförbudslagen hartill utvärderinginitiativFlera av
genomförtsenkäter harår 1990 ochlagändringen infördessenasteatt

hardessaåklagarmyndigheter. Avhospolismyndighetersåväl hos som
framkommit.huvudsakligen följande

tolknings- ellertill någrasig ställer inteKnivförbudslagen i större
problemuppstår det oftareför polisen. Däremottillämpningsproblem

behovuppenbarligenfinnsvisitationsreglerna. Detfrågai ett avom
polisenbefogenhetermöjligheter ochvilkaredogörelse föringåendeen

sammanhang.sådanahar i
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Polisen ingriper oftast inte på grund enbart misstankeav om
knivinnehav. Brott knivförbudslagen uppmärksammas regel-mot
mässigt i samband med polisen ingriper med anledningatt av annan
brottslighet eller omhändertar någon berusad ellerär ordnings-som
störande. De misstänkta regel tidigareär kända brottslingar ochsom
missbrukare och i genomsnittär omkring 30 år. De vanligaste typerna

kniv i beslag morakniv/slidkniv,är följt fällkniv/-tasav som av
pennkniv; de vanligaste tillhyggena knogjärn ochär yxor.

Frågan införa generellt förbud innehavatt knivarett motom av
har berörts vid flera tillfällen, liksom förslag införam.m. att ettom

totalförbud innehav s.k. gatustridsvapen, eller imot fallvartav
totalförbud för ungdomar under år avseende sådanaarton vapen.
Majoriteten de tillfrågade i enkäterna tycks dock genomgåendeav vara
tveksam till så ingripande lagstiftning. Däremot det ständigtär etten
återkommande förslag knivförbudslagens tillämpningsområde skallatt

4 utvidgas till gälla innehav knivar i fordon på allmän plats.att Ettav
förslag saluförandet knivarär skallannat restriktivt,att av vara mer

framförallt i fråga försäljning till ungdomar under år. Vidareartonom
har många den åsikten knivinnehav, i fall fall, böratt grövrevart
straffas hårdare det enligt praxisän i dag.gör

Många polismyndigheter den nuvarande lagstiftningen börattmenar
tillämpas oftare och konsekvent, det bör förekomma högreattmer en
polistäthet på ställen och skall utnyttja närpolisverk-utsatta att man
samheten effektivt närkontakter med ungdomar. I övrigt tycksgenom
de flesta bäst kommer problemen med knivinnehavattmena man
och knivanvändning massiv information våldet och dessgenom en om
verkningar, såväl för gärningsman offer.som

Utredningens slutsatser utvärderingenav

detAv material inhämtats sig utredningen kunna sluta sigsom anser
till bestämmelserna i knivförbudslagen iatt väl avvägdaär ochstort
lätta tillämpa. frågorDe uppkommit tycks framföratt allt ha sinsom
orsak i bristande kunskap gällande bestämmelser, såväl i frågaom om
knivförbudslagens tillämpningsområde i fråga möjligheternasom om

ingripa knivinnehav.att mot
En central fråga det gäller knivförbudslagennär vadär som avses

med begreppet allmän plats. Det har, framför allt dengenom
offentliga debatten, framgått det finns behov belysa dettaatt ett attav
begrepp Inärmare. anslutning till begreppetnära allmän plats har en
del frågeställningar uppkommit, frågorna innehavsförbud it.ex. om
myndighets lokaler eller i fordon. Det har också visat sig finnas ett
behov närmare utvidgatöverväga innehavsförbud i frågaatt ettav om

föremål och i fråga plats, utvidgat förbudtyp ettav mot attom
saluhålla farliga föremål och påföljden för brott knivförbudslagen.mot
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funnit detutredningenSlutligen harnedan.behandlasfrågorDessa
knivinne-vid ingripandendet,på viktenpekaangeläget motattatt av

enskildadetomständigheterna ibedömningsamladhav, görs aven
detliksomvid föremâletsfästassärskild vikt börvarvidfallet, art

föremålet innehas.vilketisammanhang
skulleknivinnehav,ingripamöjligheterpolisensfrågaI motattom

dagredan ide reglertillämpningkonsekventtroligen somaven mer
dettabefogenhetervidarebehovetbuds innebärastår till att av

genomgångenEftermindre angeläget.uppfattasområde skulle avsom
utred-gäller detkroppsvisitation ärbestämmelserde som nuom

förtillräckligatillämpade,regler,dessa äruppfattning rättningens att
demsyfte ochbrottsförebyggandeiingripaskall kunnapolisen motatt

väsentligaknivförbudslagen. Detbegått brottharredan motettsom
möjlig-desprida kunskapsåledestyckssammanhangeti att omvara
kanregler. Detenligt gällandeingripaharpolisenheter att varsom

sammanhang,andragjorts i mångadet harhär, liksomplatssin att
ochpolismäntillräckligt medfinnsdetviktenframhålla annanattav

platsernärvarande påuppgifterordningshållande ärpersonal med som
med ellervåldsbrott,risk förföreliggererfarenhetsmässigtdetdär stor

redskap.föremålfarligaeller andraknivarutan som
i förstavaduppfattningen,denocksåUtredningen är att somav

platsallmänknivinnehavförekomstenminskaförhand krävs att av
attitydförändring,förbudsregleringinte strängare utanär enenm.m.

in-åstadkoms bästsådanbland ungdomar. Enalltframför genom
formationsinsatser.

Knivar m.m.

förbudgenerelltEtt m.m.

skäl uteslutetuppenbaradetmeningutredningens attärEnligt av
liknandeknivar ochalla slagsinnehavförbudinföra motett av

förha klartSamtidigt börbostad.iskulle gällaföremål även mansom
Knivar ochjust bostaden.knivvåldförvanligaste platsen ärdensig att

hatillämpningsområde kanunder lagensföremål faller ettandra som
heltbostäder. Attutanföranvändningsområdelegalt ävenstort

genomförbartintedessabrukandetoch ärförekomsteneliminera av
förenat meddärförförbud måstegenerelltönskvärt. Etteller varaens

Vidareföljd.bedömningsfrågormed svåraundantag,omfattande som
rättsvårdandetill dekraftigt ökadetroligen krävasdetskulle resurser

förbudet.efterlevnadenkontrollmöjliggöraförinstanserna avatt aven
alltförförriskdet finnspåpekasocksåkan att ettDet om-att en

Utred-lagen har.effektallmänpreventivaurholkar denförbudfattande
förbudgenerelltinförasdet börsåledes inte motningen ettattanser
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knivförbudslagen tillämplig på.föremålinnehav samtliga ärsomav
och springknivarsamtspringstiletters.k. gatustridsvapenVad avser

för införs generelltskäl talar detutredningen starka att ettattanser
förenatsådant förbud bör dockförbud innehav dessa. Ettmot varaav

inom förtillståndsförfarande, lämpligen regleratmed ett enramen
sådantUtredningen föreslår därför inte någotvapenlagstiftning.samlad

frågan i sambandförbud i nuläget, närmare övervägaattutan avser
härtill föreslår utredningenvapenlagen. Med hänsynmed översynen av

frågaändring åldersgränsen i springstiletterinte heller någon omav
springknivar.och

Allmän plats

innebördplats i knivförbudslagen harallmänBegreppet samma som
plats, inom- ellerbrottsbalken. Med allmän plats härdet har i avses

för frekventeras allmänheten. Omupplåten ellerutomhus, är avsom
tider platsentillträde till platsen endast under vissaallmänheten har är

tider inte Som exempel på allmännaallmän under dessa men annars.
mening kan parker,platser i brottsbalkens nämnas vägar, gator, torg,

tillgängliga delar flygplatser och andra trafikom-för allmänheten av
tåg,spårvagns- och tunnelbanestationerråden, väntsalar, buss-, samt

Ävenkommunikationsmedel. hotell,andra allmännabåtar, bussar och
biografer, idrottsområden, bad-affärslokaler, teatrar,restauranger,

allt ikyrkogårdar o.dyl. allmänna platser,och campingplatser, utgör
tid till dem. Undan-mån den allmänheten har tillträdeden och under

områden allmänheten inte har tillträde, delsdels enskilda ditärtagna
någondit allmänheten visserligen tillträdeskog och mark äger men

finnas. del svårlösta avgränsnings-allmänhet inte brukar Trots att en
utredningens mening inteibland uppkommer kan dessa enligtproblem

omfattandedefinition begreppet ellerlösas en mergenom en annan av
exemplifiering.

liknandeSjukhus, myndighets lokaler och

allmänheten har tillträde, regeloch andra lokaler, ditVäntrum är som
det alltså redan i dagbetrakta allmänna platser. Här ärär att som

befogat.knivar innehavet inte Detförbjudet inneha äratt m.m. om
straffbartskulle bli svårt på tillfredsställande sätt avgränsa ettettatt

undersökningsrum, enskildaområde sträckte sig tillävensom
förbudklart tveksamt sådanttjänsterum dessutomDet är ettomm.m.

först hotfulla situationenvanligtvis denmotiverat. Det är närär
frågaform ingripande blir aktuellt. iuppstått någon Personenavsom

brotts-flesta fall redan gjort sig skyldig till brotthar då i de ett mot
försök misshandel, och kniven kanhot eller tillbalken, olagat.ex.
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under sådana förhållanden påregel beslagtas grund härav. Sam-som
utredningen innehavsförbudetinte bör utvidgas tillmantaget attanser

också enskilda platser på sjukhus, myndighets lokaleratt avse m.m.

Fordon på allmän plats

Utredningen föreslår det i knivförbudslagen införs tilläggatt ett om
förbud inneha knivar i fordon på allmän plats.mot att m.m.

En utbredd uppfattning bland dem har tillämpa knivför-attsom
budslagen det bör straffbart inneha knivar och andraär att attvara
farliga föremål fordon,i dessa befinner sig på allmän platsäven om
och innehavet inte befogat. allmänt rådande sådanaEttär synsätt är att

förinnehav närvarande inte förbjudna enligt knivförbudslagen, medär
hänvisning till bilen i sig enskild plats. Utredningenutgöraatt anses

dock uppfattningenden fordon inte bör betraktasär att ettav som en
enskild befinnerplats i sig, det platsen där bilen sigärutan att som
skall avgörande för innehavsförbudet på allmän plats ärvara om

Äventillämpligt eller såledesinte. utredningen att ettom menar
obefogat dagensinnehav kniv i bil allmän plats redan medav en
lagstiftning tillborde straffbart kan det, med hänsyn denanses som

rådande iallmänt uppfattningen, lämpligt uttryckligenattvara
lagtexten förbjudet inneha kniv i fordondet är attatt somange
befinner sig på allmän plats.

Det här vikt det endast sådana innehavär äratt notera attstorav av
knivar och andra farliga föremål anledning befara deatt attsom ger
skall komma till användning vid våldsbrott med förbudet.som avses
Enligt straffrihet, medutredningens mening bör området för en

särskilt i dessatillämpning undantagsreglerna,generös stortvaraav
fall.

Saluhållande

livFlertalet de knivar kommer till användning vid brott motav som
hälsa naturliga ocheller vanligt förekommande knivar medär annars

legitima Sådana måste få förekomma i samhälletanvändningsområden.
förbud saluhållande överlåtelse endast vissaoch ochett mot av

troligen endast fåkategorier knivar skulle med anledning häravav en
vidare medföramarginell betydelse. Ett saluhållandeförbud kan pro-

för marknad handharblem svåra överblicka denär attsom som
försäljningen på lämpligtknivar. Ett problem sättärannat att ettav

knivar iden förbjudna kretsen, inte minst med tanke påavgränsa att
har användningsområde och knivarallmänhet ett stort att typernya av

ständigt dyker på marknaden.upp
de inteVad ungdomar det inte realistiskt tänka sigär attattavser
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skulle tillåtas ha tillgång till knivar i allmänhet. förbudEtt motm.m.
försälja knivar till ungdomar kan därför, enligt utredningensatt

mening, knappast någon praktisk betydelse. Att införastörre ett
förbud försälja vissa slag knivar till ungdomarmot att möterav

hinder nämntssamma som ovan.
I sammanhanget har utredningen några de störrenoterat att av

postorderföretagen den tiden initiativ väsentligensenaste eget
minskat sin exponering knivar, i synnerhet stridsknivarav som
"Combat knife" och liknande. förekommerDet också det frånatt
branschens sida uppställs krav köparen skall år.överatt artonvara

Sammantaget utredningen således inte utvidgat saluhäl-att ettanser
landeförbud motiverat.är

Skjutvapen m.m.

Förvaringsbestämmelserna i vapenlagen syftar till förhindraatt att
obehöriga kommer Vad den legala vapeninnehavarensvapnen. avser
handhavande finns det emellertid inte någon regleringvapnetav
motsvarande den förgäller knivar enligt knivförbudslagen,som m.m.

motiverar knivförbud på allmäntrots att argument ettsamma som
plats i hög grad kan gällande beträffandegöras skjutvapen.även

Särskilt med hänsyn till den ökade våldsanvändningen i samhället
det önskvärt polisen i brottsförebyggande syfte kunde ingripavore om

handhavande framstår direkt olämpligt,mot ett vapnetav som som
redan innan farlig situation uppkommit och behöva ställasutan atten
inför alltför besvärliga avvägningsfrågor. Utredningen föreslår därför

det i knivförbudslagen förbudet innehav knivaratt upptagna mot av
skall omfatta skjutvapen.ävenm.m.

Bestämmelsens placering i knivförbudslagen innebär att samma
bedömningsgrunder blir tillämpliga. Vid bedömningen ettav om
innehav befogat bör således,är liksom beträffande knivförbudet,
föremålets betydelse, det sammanhang iävensomart storvara av
vilket det innehas. Att dock bedömningen invänd-ärnotera att av en
ning bör bakgrund den innehar med tillståndmot attses av som vapen
har kvalificerat sig för detta vid den prövning polismyndig-att,genom
heten gjort, ha befunnits lämplig såsom vapeninnehavare. Om inga
andra omständigheter talar det bör således rimlig förklaringemot en
till innehavet på platsen godtas.

I fråga skjutvapen finns bestämmelser sådana i vapenlagen.om om
Utredningen föreslår avgränsningen föremålde skallatt av som
omfattas förbudet sker hänvisning till de Skjutvapen ochav genom en
vissa andra föremål omfattas vapenlagen. Härigenom kommersom av

s.k. soft air särskiltäven i direktiven,omnämns attguns, som
omfattas förbudet.av
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lagvalshänseendeuppstå iinga oklarheter skallFör ut-att anser
särskildinföras be-knivförbudslagen bördet iredningen att en
inträderenligt denna lag inteföreskriverstämmelse att omansvarsom

ocksåHärmed förståsi fråga.straff för vapenbrott kan komma att
enligt vapenlagen.förklaras förverkatförekommande fall skallivapnet

Vapenattrapper m.m.

sammanhang.varit i mångaharFrågan vapenattrapper uppem.m.om
tillsådana föremål kommerotillfredsställandeNaturligtvis detär att
föranledning beakta riskenfinnsvid brott, liksom detanvändning att

generelltuppkommer. Ettvåldsanvändningnödvärnssituationer medatt
förbjudna kret-dock denföremål kräverförbud vissa slag attmot av

princip vilkaimed hänsyn tillavgränsad. Inte minstklartär attsen
rånsituationer ochtill användning ihelst kan kommaföremål t.ex.som

för-denpå lämpligtdå svårigheter sätt avgränsamöter att ettstora
någotföreslådet motiveratutredningen intebjudna kretsen, attanser

saluhållaförbud inneha ellergenerellt vapenattrappermot att m.m.
sådana platserföremål påvissa slagförbud innehaEtt mot att av

såemellertid inteskulle utgöraomfattas knivförbudslagen ettsom av
medfalletpersonliga sfäreni denomfattande ingrepp ettvoresom

förbjudnadenbeskrivningenvarför kravetgenerellt förbud, av
därför,regleringlämpligt avvägdnågot lägre. En ärkretsen kan sättas
förbudinförsknivförbudslagenmening, det ienligt utredningens ettatt

användassärskilt ägnadeföremålinnehav är attmot somav som
till detvilket knyterhälsa,brott liv ellervid hot mot anvapen om

ägnadeföremålinnehavredan gällande förbudet är attmot somav
bedömningenVidbrott.användas vid sådant ettav omsom vapen

måstesådant brottvid hotanvändasinnehav särskilt ägnatär att om
idet sammanhangföremålets ochvidnaturligtvis vikt läggas artstor

har tänktutredningenföremålvilket det innehas. De närmastsom
vapenliknandeandraskjutvapenkopiorvälliknande ävenär men

i fråga.föremål kan komma

Påföljd vid brott

straffskalantillämpningen ärUtredningen har konstaterat att av
flesta falli depenningböter,vanlig påföljdtämligen onyanserad. En är

tillhåll tendenssinadockDet finnstolvhundra kronor. ennumera
påföljden bli dagsböter.låterbrottet ochallvarligareatt man ser

iomständigheternabör tillhänsynUtredningen större tasattanser
knivförbudslagenbör upprepade brottenskilda fallet. Sålundadet mot

dåexempelvisförsvårande,omständigheterna variteller fall där en
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kniv innehafts på särskilt skyddsvärd plats eller där innehaveten
framstått särskilt farligt, medföra påföljdsträngare änannars som en

det i praktiken i dag. Straffskalan medger redan i daggör en mer
nyanserad bedömning storleken böterna och enligt utred-ärav
ningens mening i och för sig väl avvägd vad brott knivför-motavser
budslagen i normalfallet. kanDet emellertid finnas skäl stränga-att se

vissa allvarliga brott lagen, i synnerhet det införsmot ettre om
förbud inneha skjutvapen allmän plats. Möjligen skullemot att en
bestämmelse brott medföra praxis beträffande brottävengrovt attom

norrnalgraden blev nyanserad. Utredningen föreslår därför attav mer
särskild skala för brott införs. Som brott bör framförgrovt grovten

allt bedömas någon innehar föremål särskilt farlig elleratt artav
innehav farligt föremål i sammanhang där föreliggerdet synnerligav
fara för det skall komma till användning vid brott liv elleratt mot
hälsa. Också innehav mängder farliga föremål bör bedömasstörreav

brott. Likaså bör överträdelse saluhållandeförbudetgrovtsom en av
kunna bedömas brott, exempelvis överlåtelse skett igrovtsom om

skala eller den har varit särskilt farlig såsomstörre art,om av
annonsering, exponering eller försäljning till kretsen yngreav
personer.

Möjligheter ingripaatt

I vapenutredningens uppdrag ingår endast belysa polisens möjlig-att
heter enligt gällande lagstiftning vidta åtgärder för uppdaga ochatt att
ingripa Utredningenbrott. har alltså föreslå någraintemot att

Ämnesområdetändringar i denna del. förhar övrigt varit föremål för
genomgripande Polisrättsutredningen, betänkandenöversynen av vars

för närvarande bereds inom Justitiedepartementet.
Utredningen har försökti vissa hänseenden åskådliggöra tillärnp-

ningen de bestämmelser reglerar de rättsliga förutsättningarnaav som
för olika ingripanden, skälig misstanke.typer t.ex.av
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Författningsförslag

Förslag till lag ändring i lagen 1988:254 förbudom om
beträffande knivar och andra farliga föremål

Härigenom föreskrivs lagen 1988:254 förbud beträffandeatt om
knivar och andra farliga föremål skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lag 1988:254 förbud Lag 1988:254 förbud motom om
beträffande knivar och andra på allmän platsvapen m.m.
farliga föremål

§I 1 §
Knivar, andra stick- och skärva- Denna lag gäller skjutvapen

och andra föremål enligt vapenlagen 996.6är 1 7 ochpen som
ägnade användas sådana föremål iatt vapenla-som vapen som
vid brott liv eller hälsa får jämställs med skjutvapen,mot gen
inte innehas på allmän knivar,plats andra stick- och skärva-
eller inom skolområde där föremål i övrigtsamtpen som
grundskole- eller gymnasieun- ägnadeär användasatt som
dervisning bedrivs. vid brott liv ellermotvapen

hälsa. Lagen gäller sådanaäven
föremål särskilt ägnadeärsom

användas vid hot sådantatt om
brott.

2 §
Föremål i får1 §angettssom
inte innehas allmän plats, i
fordon på allmän plats eller
inom skolområde där grundsko-
le- eller gynmasieundervisning
bedrivs.

Förbudet i första stycket gäller inte, föremålet enligt särskildaom
föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller

Rubriken 2 och 5 §§ erhöll denna lydelse Lagsamt 1990:413.genom
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innehavarensföremåletstillmed hänsyn art,innehavet annarsom
befogat.omständigheter ärövrigaoch attbehov somanse

ellerklingankonstruerade såknivareller är attStickvapen som
ellerspringstiletterskaftsittskjutasellerfällaskansnabbtbladet ut ur

21 år.underinnehasintefårspringknivar personerav

3 §2 §
ellerkaststjärnorKnogjärn,ellerkaststjärnorKnogjärn,

föremål ärsådanaandraföremål ärsådana somandra som
användasägnadesärskiltanvändas attägnade somsärskilt att som

liv ellervid brotteller motlivvid brott mot vapenvapen
ellerspringstiletterhälsaellerspringstiletter samthälsa samt

överlåtasintefårspringknivaröverlåtasfår intespringknivar
ellerår21undertillår eller21undertill personerpersoner

saluhâllas.saluhâllas.
andraochfrågaI vapenom

vapenlagenföremål som
pá gällertillämplig996:6 71 är

förställetdär iföreskrifterna
stycket.första

3 §
andraochfrågaI vapenom

vapenlagenföremål som
gällerpåtillämplig1996.67 är

förställetdär iföreskrifterna
lag.denna

elleruppsåtligenDenelleruppsåtligen avDen somavsom
eller2bryteroaktsamheteller§ mot1bryteroaktsamhet mot

fängelseellerbötertilldöms3 §ellertill böterskall dömas§2
månader.i högstmånader. Ifängelse i högst sexsex

tilldömsOm brottet ärtill grovt,intefall dömsringa ansvar.
är.högstfängelse i ett

tillintedömsfallringaI

ansvar.

§5
tillämpas§i 4Bestämmelsen

förádömasstraff kaninte, om
I §kap.9enligtvapenbrott

0996:67.vapenlagen
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5 § 6 §
Knivar eller andra föremål Föremål innehafts i stridsom som
innehafts i strid 1 eller§ 2 § eller överlåtitsmot mot som

överlåtits eller saluhállits i eller saluhållits i strid 3 §som mot
strid 2 § skall förklaras skall förklaras förverkade,mot om
förverkade, det inte detär inte uppenbartär oskäligt.om upp-
enbart oskäligt.

Denna lag i kraftträder den
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BAKGRUND

Inledning1

Várt uppdrag

Utredningen har fått i uppdrag vapenlagstift-göra översynatt en av
ningen med inriktning förebygga våldsbrott. direktivenI dir.att
1995:39 det utredningensägs med förtur skall sig fråganatt ta an om

utvärdering knivförbudslagen utformningen förbudsamt etten av av
medföra skjutvapen på allmän plats. Direktiven redovisas i sinmot att

helhet bilaga till1 detta betänkande.som
Utredningen har således i första hand haft lagenöveratt se om

förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. I haröversynen
det ingått förutom utvärdering lagengöra övervägaatt atten av -

knivförbudet bör utvidgas till gälla också på andra platser iänattom
dag överlåtelseförbud elleröverväga förbud saluhål-samt att motom
lande bör införas beträffande fler föremål vadäntyper av som
föreskrivs i dag. I detta sammanhang har också utredningen behandlat
frågorna förbud innehav skjutvapen på allmän platsmotom samtav

reglering s.k. Härutöver har det ingått ivapenattrapper.en av
uppdraget polisensbelysa möjligheter enligt gällande lagstiftningatt att
vidta åtgärder för uppdaga och ingripa bl.a. brottatt mot mot
knivförbudslagen.

Arbetets uppläggning

Knivförbudsfrågan har ofta varit till diskussion i den offentligauppe
debatten. I bilaga 2 lämnas redogörelse för frågansnämnareen
behandling i riksdag och regering.

Initiativ till utvärdering knivförbudslagen har tagits vid flera till-av
fällen och enkäter har genomförts såväl hos polismyndigheter hossom
åklagarmyndigheten Den enkäten genomfördes så isenaste sent som
juli 1995, efter det utredningen påbörjat sitt arbete. Utredningenatt
har tagit del enkätsvaren och dessaatt sammantagetav anser ger en
god överblick de tolknings-över och tillämpningssvårigheter som upp-
kommit pekar på svaghetema i lagstiftningen. En kortsamt samman-
fattning enkäterna finns i kapitel medan utförligav m.m. en mer
sammanställning redovisas bilaga till3 detta betänkande.som
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knivför-utländsksammanställning rättinnehåller4Bilaga omaven
från deinhämtaslagtextbygger pâfrämstvilkenbud somm.m.m.m. , i Europa","Andra länderbeträffande avsnittetländernaolika samt,

Interpol-enheten.Rikspolisstyrelsen,från
tillämpningsområdeknivförbudslagensbeträffandefrågacentralEn

finnsbilaga 5plats. Iallmänmed begreppetvad enär avsessom
inomframkommit växaför hur begreppetredogörelse atthistorisk

lagstadganden använtandragenomgånglagstiftningen somsamt aven
begrepp.använder dettaeller

kontakt medioch varitbesöktutredningenhargångarbetetsUnder
Utredningen hardomstolsväsendet.ochâklagar-polis-,företrädare för

social-ochsjukhusförföreträdaremed bl.a.kontaktiockså varit
gåttutredningenVidare harknivarförsäljareförvaltning samt m.m.av
ochtingsrättStockholmsochtingsrättGöteborgsfråndomarigenom

polis-frånmaterialdomstolsavgörandenandradel samttagitockså av
lagen.tillämpningenrörandeåklagarmyndigheteroch av

utredarenssärskildeDensammanträden.haft femharUtredningen
omfattatsdelarväsentligaallaiförslag harochbedömningar av

experterna.
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Tidigare knivarbeträffande2 åtgärder
m.m.

tidigare gällande förordningen förbudEnligt den 1959:312 motom
innehav vissa stiletter stilettförordningen fick springstilettav m.m.

springkniv inte förvärvas eller innehas den inte fyllteller 21 årav som
upplåtaseller överlåtas eller till sådan Med springstilettperson.en

hjälpavsågs stickvapen med klinga med fjädermekanismett som av en
liknande snabbt kunde fällas eller skjutas skaftet.eller Medut ur

springkniv förstods motsvarande konstruerad kniv. Isätten
förordningen fanns generella bestämmelser förbudäven mot attom

införa sådana knivar riket.tillverka eller i
förverkandebestämmelsenEnligt den allmänna i 36 kap 2 § brotts-

balken får egendom har hjälpmedel vid brott enligtanväntssom som
förverkad, förebyggandebrottsbalken förklaras det påkallat tillärom

brott eller det finns särskilda skäl. Med stöd dennaannarsav om av
farligaregel kan knivar och andra föremål vidanvänts t.ex.som

misshandel eller olaga hot förverkas. Med verkan från och med den
möjlighetenjuli 1983 utvidgades i beslag knivar1 att samt attta m.m.

förklara förverkade. Genomdem den ordningen, reglerad inya
brottsbalken,§ andra punkten jämförd med 27 kap. §36 kap. 3 14 a

möjligt förverka föremålrättegångsbalken, blev det i beslag ochatt ta
användas brottägnade vid liv eller hälsaär att motsomsom vapen

under omständigheteroch påträffas anledning befaraattsom som ger
sådande skall komma till användning. Något uppsåt utföra elleratt att

främja brott fordras för förberedelse krävs inte förför attsom ansvar
skall sådanaregeln kunna tillämpas. måste förhållandenaDäremot vara

det finns anledning föremålet kan komma användasatt att anta att att
på sådant Avsikten bestämmelsen polisen imedsätt. ärett att
riskfyllda situationer hand knivar och andra farligaskall kunna ta om
tillhyggen.

juli infördes andra stycket polislagen 1984:387Den 1 1987 19 §
polisen kroppsvisitera för söka efterrätt att attsom gav personer

eller andra farliga föremål användas vid brottägnadeär attvapen som
hälsa,liv eller det med hänsyn till omständigheterna kanmot antasom

sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 §att ett
brottsbalken. Stadgandet utnyttjas i situationer då riskenär avsett att
typiskt framstår för och andra tillhyggen skallsett stor attsom vapen
komma till våldsbrott.användning vid

1987 års föreslog delbetänkande Knivförbud;vapenutredning i sitt
SOU 1987:61 särskild knivförbudslag skulle införas. Förslagetatt en
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1988:254trädde lagenjuni 1988princip och den 1igodtogs om
ifarliga föremålknivar och andrafall innehai vissaförbud attmot

med vissa undantag,infördes förbud,lagenkraft. Genom mot attett
allmännatillställningar ochoffentligavidknivinneha samman-m.m.

allmängatustridsvapens.k.förbjöds innehavVidarekomster. av
vissa undantag. Denförbud gjordesOckså från dettaplats. som

straffades medförbudenoaktsamhet brötelleruppsåtligen motav
fall undantagnamånader. Ringafängelse, högstellerböter varsex

bestämmelsestraffbestämmelsen knötsTillstraffansvar.från omen
föremålet.det aktuellaförverkande av

med vapenlagen ochfortsatte sitt arbetevapenutredningårs1987
Utvärderingenknivförbudslagen.utvärderingsamtidigtföretog aven

Översynslutbetänkande,sittvapenutredningen itillledde att av vapen-
utvidgning lagensföreslogSOU 1989:44,lagstiftningen; aven

inarbetas istilettförordningcn skulletillämpningsområde samt att
denförslagen ochhuvudsak godtogsknivförbudslagen. l genom

lagenSFS 1990:413 komkraft den juli 1990trädde i 1ändring som
infördesi dag. Samtidigttillämpningsområde gällerfå detatt som

till införsel vissa farligatillståndförordningen 1990:415också avom
föremål.

ochfrågans behandling i riksdagredogörelse förutförligareEn
återfinns i bilagaregering
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3 Gällande lagstiftning

Knivförbudslagen1

Enligt 1988:254 förbudlagen beträffande knivar och andraom
farliga föremål i sin nuvarande lydelse, från den juli 1990, detl är
förbjudet inneha knivar och andra farliga föremål på allmän platsatt
eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning
bedrivs. Förbudet gäller dock inte föremålet enligt särskildaom
föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller

innehavet med hänsyn till föremålets innehavarensart,om annars
behov och övriga omständigheter befogat.är

år fårPersoner under 21 under inga förhållanden innehaärsom
springstiletter eller springknivar. straffbartDet överlåtaär att
knogjärn, kaststjärnor eller andra s.k. gatustridsvapen spring-samt
stiletter och springknivar till under 21 år och också förbjudetpersoner

överhuvudtaget saluhålla sådana.att
uppsåtligen ellerDen oaktsamhet bryter reglerna imotsom av

knivförbudslagen straffas med böter eller fängelse i högst sex
månader. I ringa fall döms inte till ansvar.

föremålKnivar och andra innehafts, överlåtits eller saluhâllitssom
i strid bestämmelserna skall förklaras förverkade, det inte ärmot om
uppenbart oskäligt.

3 Införselförordningen

Enligt förordningen 1990:415 tillstånd till införsel vissaom av
farliga föremål krävs det tillstånd för få föra in springstilet-särskilt att

springknivar, knogjärn, nithandskarkaststjärnor, riv- eller ochter,
eller liknandebatonger karatepinnar, blydaggar, spikklubbor isamt

landet.
Frågan införseltillstånd polismyndigheten i den därprövas ortom av

förtullning skall ske får före-och endast till den kan visa attges som
målet här ingå i vapensamling eller innehas för någotär avsett att en
liknande ändamål. Införseltillstånd får också beträffande vissages

batonger avsedda användas i tjänst eller i uppdrag.ärtyper attav som
Förordningen hänvisar bl.a. beträffande bestämmelsernärmare om

vapenför-förutsättningarna för meddela tillstånd till vapenlagen ochatt
ordningen.

fråga påföljd för brott förordningen gäller lagenI motom
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denEnligt denna dömsvarusmuggling.straff för1960:418 somom
fängelsetill böter ellervarusmugglingskyldig tillsiguppsåtligen gör

fängelseböter i högsttill ellerringa,eller, brottettvå år äri högst om
fängelse ikanSkulle brottetmånader. grovtatt anse somvarasex

i fråga. Iår kommaoch högstmånaderlägst varusmugg-sexsex
förverkandebeslag ochbestämmelserocksåfinnslingslagen avom

försök därtill.varusmuggling ellerföremål förvaritföremål som
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knivförbudslagenUtvärderingar4 av

knivförbudslagen har tagits efter detFlera initiativ till utvärdering av
infördes år 1990. Bl.a. har antal enkäterlagändringen ettsenasteatt

sammanställning resultaten frångenomförts. bilaga 3 finnsI en av
till landets polismyndigheter i julienkäter från Justitiedepartementet

till landets överåklagare i april 1993, från1992, från Riksåklagaren
landets polismyndigheter i december 1993 ochRikspolisstyrelsen till

forskningsenhet till landets polismyn-slutligen från Rikspolisstyrelsens
digheter i juli 1995.

inträffadeVåren/försommaren 1995 rad uppmärksammadeen
offerknivdåd, med ungdomar såväl gärningsmän.allvarliga somsom

årRegeringen uppdrog i samband härmed i juni Brottsföre-samma
rådet samarbete med Rikspolisstyrelsens forskningsen-byggande iatt,
lokala polismyndigheterna, dels kartlägga knivvåldet blandhet och de

ungdomar, dels föreslå åtgärder detta problem kundemot som
för lagstiftning. Arbetetgenomföras inom gällande resulteraderamen

i "Knivvåld kartläggning knivvåld blandrapport en av ung-en -
överlämnades till regeringen i slutetdomar" september 1995.som av

bilaga finns kortare sammanställning liksomI 3 rapporten,aven av
knivvåld bland ungdomarkartläggning redovisatsav somen annan

"Beväpnadunder hösten 1995; En studie högstadie- ochav gym--
nasieelever fil dr. Stig Elofsson, vilken genomfördes inomav ramen
för projekt drivs Fritid Stockholm, Sociologiskaett gemensamtsom av
institutionen Institutionen föroch socialt arbete vid Stockholms
universitet.

Sammanfattning de tidigare utvärderingarnaav

uppgifter i bakgrundsbeskrivningenGenom de förekommer isom
"Knivvåld kartläggning knivvåld bland ungdomar" kanen av man-

allmänt den slutsatsen våldsanvändningen i samhälletdra underrent att
perioden till Vidare kan det konstateras1950 1995 har ökat. deatt
flesta våldsbrott begås människor, i regel under trettio år,av unga

våldsbrottsligheten, särskilt det våldet, koncentreratgrövre ärsamt att
Oftatill mindre i befolkningen. dessa tidigareären grupp personer

lagförda för brott och våldet ingår vanligtvis del mycketsom en av en
bredare kriminell karriär, där tillgreppsbrottslighet dominerar. Den
vanligaste formen dödligt våld i Sverige knivvåld. En under-ärav

fall knivvåld fr.o.m.sökning samtliga dödligt år 1991 t.o.m.av av
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begåsbl.a. cirka 85 brottenjuni 1995 visarmitten procentatt av avav
alkoholpåverkade i tvårespektive offretgärningsmannenmän, att var

offer släkt eller bekantafallen, gärningsman ochtredjedelar att varav
inträffade i bostäder.fallen fyra falli 85 procent samt att treav av

någotbilden docktill de gärningsmännenenbartSett yngre ser
offerhälften gärningsmännen och derasannorlunda Omkringut. varav

och knappttvå tredjedelar dem bekantaalkoholpåverkade, av var
inträffade i bostad.hälften brottenav

framgår polisenredovisas i bilaga 3 detsamtliga enkäterAv attsom
misstanke knivinnehav.grund enbartinte ingriperoftast omav

regelmässigt i sambandknivförbudslagen uppmärksammasBrott mot
ellerbrottslighetpolisen ingriper med anledningmed att av annan

ordningsstörande. De miss-någon berusad elleromhändertar ärsom
brottslingar och missbrukare.regel tidigare kändatänkta är som

i sinaår. PolismyndigheternaGenomsnittsåldern omkring 30är angav
forskningsenhet,från Rikspolisstyrelsenspå enkäten sommarensvar

kniv i beslagde vanligaste1995, ärtastypernaatt mora-somav
vanligaste till-fällkniv/pennkniv och dekniv/slidkniv, följt attav

sammanhangi dettaknogjärn och Att ärhyggena är attnoterayxor.
beträffandepraxissig tillämpapolismyndighetervissa enuppger

knivar bladlängdbeslagtarlängd, såtillvida de inteknivbladets att vars
polismyndigheterflestaunderstiger cirka sju centimeter. De anger

varvidsamlad bedömning,ingripandeviddock det görsettatt en
de"individens karaktär""situationens farlighet" och är mest

betydelsefulla faktorerna i sammanhanget.
studie högstadie- ochstudien "BeväpnadResultaten från aven-

påtio pojkarnavisar någotgymnasieelever" än procentatt avmer
under helger,gymnasiet de buritochhögstadiet att vapenuppger

på till fyramotsvarande siffra för flickor liggermedan tre procent.
redovisas i "Kniv-fram ochanmälningsstatistik tagitsDen somsom

debland ungdomar"kartläggning knivvâldvåld samtaven-
emellertid förgjort talarpolismyndigheternauppskattningar attsom

ivadknivförbudslagen lägreandelen brott är än angettsmot som
självdeklarationstypliknande sådana undersökningarstudien och av .

dei kartläggningen,anledning härtill,trolig ärEn att somangessom
kanöverdriva något. Detsådana enkätfrågor tenderar attsvarar

exempelvis anmälningsstatistikeninte uteslutasvisserligen äratt
knivinnehav bland democh det vanligare medmissvisande äratt som

blir föremålkroppsvisitation bland demblir föremål förinte än som
misstänktaövervägande delenMed hänsyn till denför sådan. äratt

stället skullemissbrukare och ikända brottslingar och/ellerredan man
bär knivhögre andel dessaförvänta sig änkunna att personeren av

mening knappast troligt. Detdetta enligt utredningensgenomsnittet, är
i denandelen brott lägresannolika alltså den verkliga är änär attmest

studien.omnärrmda
skillnader mellan demdet inte någraEnligt studien är störreär som
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bär och dem inte det i fråga familjensgör socialavapen som om
ställning, familj estrukturen, invandraranknytningen, gradentätorts eller
invandrartätheten. Vad däremot i regel utmärkande förär desom
ungdomar bär kniv allmän bristandeär social anpassning ochsom en
klar koppling till gängkontakter.

Av enkäterna, särskilt den utförda, kan sluta sig tillsenast attman
knivförbudslagen i sig inte ställer till några tolknings- ellerstörre till-
lämpningsproblem för polisen. Däremot uppstår det oftare problem i
fråga visitationsreglerna. Det finns uppenbarligen behovom ett av en
ingående redogörelse för vilka möjligheter och befogenheter polisen
har i sådana sammanhang. När det gäller möjligheterna ingripaatt
föreslår del polismyndigheter befogenheten kroppsvisiteraatt atten
exempelvis ungdomar för eftersöka knivar skall utökas. Någraatt
föreslår "generell" visitationsrätt på vissa ställen, viden t.ex.
festplatser och inom skolområden, andra sänker dagens kravatt man
på viss grad misstanke för få kroppsvisitera någon. Vidattav en

genomgångnärmare enkätsvaren kan möjligen dra denav man
slutsatsen det huvudsakligen de polismyndigheter iär distriktatt vars
brott knivförbudslagen sällan förekommer dels timermot mera som
tillämpningen besvärlig, dels förespråkar utvidgningmest en av
tillämpningsområdet och kroppsvisitera. En tänkbarrätten för-att
klaring till detta skulle kunna i dessa distrikt inte utnyttjarattvara man
dagens reglering till fullo, särskilt vad visitationsmöjligheterna.avser

Frågan införa generellt förbud innehav knivaratt ett motom av
har berörts vid flera tillfällen, liksom förslag införam.m. att ettom

totalförbud innehav s.k. gatustridsvapen, eller i fallmot vartav
totalförbud för ungdomar under år avseende sådanaarton vapen.
Majoriteten de tillfrågade i enkäterna tycks dock genomgåendeav vara
tveksam till så ingripande lagstiftning. Däremot det ständigtär etten
återkommande förslag knivförbudslagens tillämpningsområde skallatt
utvidgas till gälla innehav knivar i fordon allmän plats.att Ettav

förslag saluförandetär knivar skallannat restriktivt,att av vara mer
framförallt i fråga försäljning till ungdomar under år. Vidareartonom
har många den åsikten knivinnehav, i fall fall, böratt grövrevart
straffas hårdare det enligtän praxis i dag. frågaI förslaggör om som
ligger utanför knivförbudslagens direkta tillämpningsområde före-
kommer det i den utförda enkäten förslag polisent.ex. senast attom
skall få möjlighet utfärda ordningsbot för brott knivför-att mot
budslagen eller brott knivförbudslagen skall registrerasatt ett imot
körkortsregistret. Många polismyndigheter den nuvarandeattmenar
lagstiftningen bör tillämpas oftare och konsekvent, det börattmer
förekomma högre polistäthet på ställen och skallutsattaen att man
utnyttja närpolisverksamheten effektivt närkontakter medgenom
ungdomar. I övrigt tycks de flesta bäst kommerattmena man pro-
blemen med knivinnehav och knivanvändning massivgenom en
information våldet och dess verkningar, såväl för gärningsmanom som
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offer.
kartläggning"KnivvåldbakomUtredningsgruppen rapporten en-

knivförbudsla-i frågankonstaterarungdomar"blandknivvåld omav
möjlig-detillgodoserregelverketbefintligadetutvidgasbör attgen

hämmasoperativa arbeteti deteffektivitetenkrävsheter attutansom
tyderintekartläggningderas attskadas ochrättssäkerheteneller att

tillsigutvidga lagenbehovuttalatnågotföreliggaskulledet vareav
frågan överförslag ärDerasandraområden eller attandra sesvapen.

tydligaenkla ochframdetperspektiv ochpedagogisktutifrån tasattett
ingripandenförgrundernarättsligade olikagällervadanvisningar

efterlevnad. Deknivförbudslagenskontrollenmöjligadensamt av
knivför-för brottpåföljdenskärpning motdockefterlyser aven

rättspraxis,ändradskebör kunnadevilketbudslagen, genom enanser
lagstiftningen.befintligaför deninom ramen
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5 En attitydförändring behövs

l Allmänt

Knivförbudslagen del iär samhällets försök minska våldsan-ett att
vändningen. Den praktiska lagen polisenmest ärnyttan attav ges
möjlighet gripa in och hand knivar innan någotatt ta om m.m.
allvarligare brott begås. Syftet med förbudslagstiftningen kan emeller-
tid också tydligtsägas markera knivar och andra farligaatt attvara
föremål inte skall innehas på platser där risken för våldsbrott kan anses

särskilt s.k. allmänpreventiv verkan.stor,vara en
De flesta känner till det förbjudet innehaär kniv på allmänatt att

plats Detta avhâller dock inte i tillräckligt hög grad vissam.m.
från bära med sig kniv på sådana platser. Den allmänpre-attpersoner

ventiva effekten lagstiftningen alltså begränsad.ärav
Utredningen uppfattningär landets polismyndigheterav samma som

tycks nämligen vad i första hand krävs för minskaatt attvara, som
förekomsten knivinnehav på allmän plats inte är strängareav m.m. en
förbudslagstiftning attitydförändring, framförallt blandutan en ung-
domar. En sådan attitydförändring åstadkommer bäst attman genom
sprida information, inte minst våldets verkningar, såväl för offerom

för gärningsman.som

5.2 Särskilt Skolungdomarom

Den tiden har antal undersökningar ungdomarssenaste använd-ett om
ning kniv I del dessa har undersöknings-presenterats.av m.m. en av
materialet bestått enkäter tillställts ungdomar i skolor. Avav som

döma det inte helt ovanligtär ungdomar bär med sigattsvaren att
knivar under skoltid.även I "Knivvåld kartläggningm.m. en av-
knivvåld bland ungdomar" påtalas emellertid brist vid dylikaatt en
undersökningar gjorda på ungdomar de tillfrågadeär tenderaratt att
överdriva, starkt överdriva, sitt avvikande beteende. Vidaret.o.m.
talar det statistiska material ligger till grund för kartläggningensom
bl.a. statistik polisingripandenöver slutsatsen andelenmot att ung-
domar bär kniv skulle så hög enkätema antyder. Det ärsom vara som
således vanskligt uttala sig i vilken mån tidens "larm-att senasteom
rapporter" ungdomars knivvanor står i överensstämmelse med denom
faktiska situationen. Hur det förhåller sig med denän saken det heltär
klart knivar förekommer inom skolans område, och detta iatt en om-
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inte börfattning accepteras.som
tillfrågadesforskningsenhetRikspolisstyrelsensfrånenkätenI

troddeutsträckning dei vilkenpolismyndigheterlandets att ung-om
olagligtdetår kände tillår 25i åldern 14domarna attattt.0.m. var

plats hurallmäntillhyggekniv ellerbära samt storannat av-
flestahade. Deknivförbudslagentroddeeffekt deskräckande att

tillkännerandelen ungdomaruppskattadetillfrågade 89 procent som
fjärdedelartillallmän platsknivbäraolagligtdet treär attatt m.m.

liksomdock lagen ävenMajoritetenfler.eller attantog annan-
på deeffektavskräckandeingenföga ellerhadelagstiftning -

frågeställningEnkätenskniv.bärabenägnaungdomar attvarsom
"skolom-förtorde gällaresultat"allmän plats",gällde sammamen

råde".
detmedvetna ärtroligenalltsåungdomarflesta är attDe om

skolområde,och inomplatsallmäninneha knivförbjudet menatt
detmeningeffekt. Utredningens ärfall ingeni många attförbudet har

innehasknivarantaletminskningståndtillfåbästa sättet somatt aven
åstadkommaförsökainformationmassivungdomar är enatt genomav

dem.attitydförändring hos
i tidigredanmåste debegå brottbörjarbarnundvikaFör attatt

tillbringaroch fel. Barnvad rättsignaler ärfå klaraålder ensomom
ställerhärviktigtdärföroch detskolansin tid i ärdel att manstor av

användningbl.a.det gällerNärnormgivningen.krav avstora
skolårende förstaredan frånbör barnentillhyggenandraknivar och

dethur lättknivförbudslagen, är attbl.a.informeras enomom
deochsituationkritiskanvändning itillkniv kommermedhavd omen

viktigtutomordentligtdessutomfå. Vad ärdetta kankonsekvenser som
kanföreteelserallaingriperockså verkligen motär somatt vuxna

måstebrott,utanför skolan ärvåldsanvändning. Det ettresultera i som
brott.behandlasochbetecknasskolani ettäven som

ingripaoch andraskolpersonalmöjlighet har motlagligVilken att
bär knivnågon som

begåttnågongripafårrättegångsbalkenEnligt 24 kap. 7 § somenvar
gärningpåträffas på bardennefölja,fängelse kanpå vilketbrott om

skyndsamtskall över-gripneDenfrån brottsplatsen.flykteller
rättegångs-kap. 4 §stöd 27Medpolisman.tilllämnas närmaste av

misstänkt,gripermed laga rätt tafår vidare denbalken ensom
skallbeslagetAnmälanbeslag.påträffas idärvidföremål omsom

sedan haråklagare,ellerundersökningsledaretillskyndsamt göras som
deiknivförbudslagenbrottbestå.skall Attbeslaget motprövaatt om

frågaibetydelseingenböter harbestraffas medfall endastflestaallra
brottsplat-frånpå flyktgärning ellernågon på bargriparätten attom

medfalletvilketstraffskalan,ingår i ärfängelseviktigaDet är attsen.
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brott knivförbudslagen.mot
Den under femton år inte straffrnyndigär och kan därförär intesom

heller dömas till böter eller fängelse. Lagen 1964: 167 med särskilda
bestämmelser lagöverträdare LUL medför det ändå gårattom unga

ingripa i sådana fall. Enligt 34 § LUL får nämligen barnatt ett som
före femton års ålder begått brott på vilket fängelse skulle haett
kunnat följa gripas barnet anträffas på bar gärning ellerav envar, om

flykt från brottsplatsen. Barnet skall härefter skyndsamt överlämnas
till polisman. Om det finns särskilda skäl får vidarenärmaste bl.a. be-
stämrnelsema i kap rättegångsbalken27 beslag tillämpas enligtom
35 § LUL. Särskilda skäl, i fråga beslag, föreligga ettom anses om
förverkande föremålet kan komma i fråga, vilket fallet medärav
knivar enligt knivförbudslagen.m.m.

helst påträffar någon med knivVem på allmän platssom som m.m.
eller inom skolans område har alltså gripa honom och ocksårätt att att
beslagta kniven. Ett sådant ingripande dock uppenbara skäl inteär av
alltid tillrådligt.
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KNIVAR M.M.

6 Innehav

6.1 Gällande rätt

Enligt knivförbudslagen det förbjudet innehaär knivar och andraatt
farliga föremål på allmän plats eller inom skolområde där grundskole-
eller gymnasieundervisning bedrivs.

Förbudet gäller dock inte föremålet enligt särskilda föreskrifterom
ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller innehavetom

med hänsyn till föremålets innehavarens behov och övrigaart,annars
omständigheter befogat.är

Personer under 21 år fårär under inga förhållanden innehasom
springstiletter eller springknivar.

6.1.1 Vilka föremål avses

Förbudet enligt lagtexten knivar, andra stick- eller skärvapenavser
och andra föremål avsedda användasär brott liv ellerattsom motsom
hälsa. Förbudet omfattar i princip sådana föremål kan utgörasom

enligt kap. brottsbalken4 5 § olaga hot och ävenvapen som avses
i förverkanderegeln i 36 kap. 3 § 2. brottsbalken. I propositionerna till
knivförbudslagen finns det exempel på vad medsom avses upp-
räkningen prop. 1987/88:98 ff.14 och 1989/902129 20.s. prop. s.

Med knivar bl.a. slidknivar, dolkar, stiletter, arbetsknivar ochavses
sportknivar. Med andra stick- eller skärvapen bl.a. bajonetter,avses
skarpslipade sablar och springstiletter. Till andra föremål hör bl.a.
verktyg och andra bruksföremål sin konstruktion ägnadeärsom genom

användas för skada andra, sylar,att stämjärn ochatt mejslar.t.ex.
En springstilett stickvapenär med klingaett som genom en

tjädermekanism eller någon liknande anordning eller grund sinav
tyngd snabbt kan fällas sitt skaft. En springkniv påut ärur en
motsvarande konstrueradsätt kniv. Bakgrunden till den definition som
finns i lagtexten det tydligt skallär framgå s.k. butterfly-att ävenatt
knivar omfattas bestämmelsen prop. 1989/90:l29 13-14.av s.

S.k. gatustridsvapen, före denäven 1 juli 1990 förbjudnasom var
på allmän plats, faller naturligtvis under nuvarande förbud. Ut-
märkande för flertalet de föremål brukar hänföras till dennaav som
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användasde kanprincipifunktion ärendaderas attkategori är att
karatepinnar,kaststjärnor,knogjärn,hörHit t.ex.vapen.som

precisions-blydaggar,mejslar,skarpslipaderivhandskar,strypsnaror,
med handtagförsettsharkedjor samtmorgonstjärnor,slangbågar, som
exempelYtterligare ärmed tungafylltshar cement.ölburkar som

användaskunnaförkonstruerade attmetallbälten, är somsom
hänförasskallför vadAvgörandebälten.förutomslagvapen somsom

konstruktionsin ärföremåletkretsenförbjudna ärdentill att genom
hälsa. Detliv ellerbrottvidanvändas motsärskilt ägnat att vapensom

föravseddatypiskt ärföremålfråga settalltsåskall somomvara
legitimtnaturligtnågotsåledes inte haroch annatvåldsanvändning som

användningsområde.
medproblemnågrainte ha större atttycksPolismyndigheterna

3.bilagainnehavsförbudetmedföremålvilkaavgöra avsessom

platsAllmän6.1.2

gatustridsvapens.k.innehaförbjudetdetjuni 1988den 1 är attSedan
påinnehavsförbudetutvidgades1990juliden 1ochplatsallmänpå

föremål.farligaandraknivar ochtillplats ävenallmän att avse
innebördharknivförbudslagenplats iallmän somBegreppet samma

ellerinom-plats,härplatsallmänMedbrottsbalken.ihardet avses
Omallmänheten.frekventerasför ellerupplåtenutomhus, är avsom

platsentiderunder vissaendast ärtill platsentillträdeharallmänheten
exempel på allmännaSomintetiderdessaunderallmän annars.men

parker,mening kan vägar,nämnas torg,brottsbalkens gator,iplatser
trafikom-andraochflygplatserdelartillgängligaallmänhetenför av

tåg,tunnelbanestationerochspårvagns- samtbuss-,väntsalar,råden,
Även hotell,kommunikationsmedel.allmännaandraochbåtar, bussar

bad-idrottsområden,biografer,affärslokaler, teatrar,restauranger,
ialltplatser,allmännao.dyl.kyrkogårdar utgörcampingplatser,och

Undan-till dem.tillträdeharallmänhetentidunder denochmånden
delstillträde,harinteallmänhetenditområdenenskildadelsärtagna

någontillträdevisserligen ägerallmänhetenditmarkochskog men
finnas.brukarallmänhet inte

detsig pågrundarplatsallmänvad ärBestämningen ensomav
fylleri i denochbeteendeförargelseväckandeförområdetstraffbara

regeringsformen,ihärutöverförekommerstrafflagen. Begreppetgamla
Tidigareyttrandefrihetsgrundlagen.ochtryckfrihetsförordningen

delvismedordningslagstiftningen,också ibegreppetförekom enmen
begreppetstraftlagstiftningen. Attiinnebördbegränsad, änmerannan,

vilketpåberoendeinnebördolikahafttidigaresålundaplatsallmän
delställt tillsannoliktharrörde sigdetlagstiftningsomrâde enom,

vilka områdendet i debattenframskymtarminstproblem. Inte somom
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bör omfattas knivförbudet. denI ordningslagen, infördesav nya som
år 1993, används inte längre begreppet allmän plats. I stället har
begreppet offentlig plats införts. bilagaI 5 redogörs för be-närmare

allmän plats enligt lagstiftning hur begreppet igreppet samtannan
brottsbalken kommit utvecklas.att

För dem har tillämpa knivförbudslagen begreppet allmänärattsom
plats enligt knivförbudslagen och brottsbalken dock i allmänhet väl
inarbetat och ställer regel inte till några problem bilagastörre 3.som

del svårlöstaAtt avgränsningsproblem detta ibland uppkommertrotsen
dock ofrånkomligt och kan inteär lösas definitiongenom en annan av

begreppet eller omfattande exemplifiering.en mer
Några frågor har definitionenmed begreppet allmän plats attsom av

har emellertid uppkommit igöra samband med frågan eventuellom en
utvidgning det förbjudna området, knivförbud i myndighetst.ex.av
lokaler och i fordon på allmän plats. frågeställningarDessa berörs

under avsnitt 6.2.3.närmare

1 Skolområde

Sedan den juli 1990 förbjudetl detär inneha knivar inomatt m.m.
skolområde där grundskole- eller gymnasieutbildning bedrivs.

Vid utvidgningen knivförbudslagen såg det angeläget attav man
motverka knivar och andra farliga föremål förekom inom skolom-att
råden. ansågsDet tveksamt skolgården normalt inteom som-
frekventerades allmänheten i någon utsträckning utgjordestörreav -

allmän plats och skolbyggnaden i sig ansågs inte sådan.en som en
Såväl års1987 vapenutredning departementschefen förordadesom
därför det uttryckligen i lagen skulle knivförbudet gälldeatt attanges

inom skolområde. Beträffandeäven elever femtonunder år noterades
det dessa visserligen inte straffaskunde för sitt innehav,att attmen
lagen i dessa fall ändå fyllde den funktionen förutom den allmän--
preventiva farligade föremålen kunde förverkas. Många skoloratt-
hade i föroch sig redan dessförinnan regler skolpersonalensom gav
möjlighet omhänderta knivar sådana upptäcktesnär detatt m.m. men
gick inte, med stöd dessa regler, behålla eller förstöra föremålet,attav

det måste lämnas tillbaka efter skoldagens slut.utan
Frågan förekomsten knivar inom skolområde vilkaom samtav m.m.

lagliga möjligheter skolpersonal har ingripa någon bäratt mot som
kniv i avsnitt 5.2.tas upp



Innehav40 1996:50sou

från knivförbudetUndantag6.1.4

vissafarliga föremål finnsoch andrainneha knivarFrån förbudet att
särskildaföremål enligtgäller dels innehavundantag. Det somav

uppdrag delstjänst eller visstutrustning för vissföreskrifter ingår i
innehavarenstill föremåletsmed hänsyninnehav art,som annars

befogat. Vidareomständigheter ärövrigabehov och är att somanse
det ringa.ansvarsfrittknivförbudslagen ärbrott motett om

eller uppdragTjänst

före-särskildaföremål enligtsådanabeträffandeUndantaget som
exempelvissikteuppdrageller visstskrifter ingår i viss tjänst tar

befogenhetreglementsenligstödbärs medbatonger t.ex.avenavsom
såvittundantag har,ordningsvakter. Dettaellerpoliser, väktare

tillämpningsproblem.någrainte vållaterfarit,utredningen

innehavBefogat

hänsyn tillmedgäller innehavandra undantaget,Det somsom
omständigheterövrigabehov och ärinnehavarensföremålets attart,

något svårare tillämpa,sigdäremot visatbefogat, har attsomanse
frågantill det blirmed hänsynnaturligti och för sigvilket är att om

fall.varje enskiltskälighetsbedömning ien
förbudstadgadeursprungliga lydelse,knivförbudslagensEnligt som

vidtillställningar ellervid offentligainneha knivarmot att m.m.
stod itillåtet detinnehavsammankomster,allmänna ett omvar

tillställningen ellerändamålet medmedöverenskommelse samman-
platsen ellervid arbeteskulle användasföremåletkornsten, omom
omständigheteroch övrigaföremåletstillmed hänsyndet artarmars

befogat.att anse somvar
omarbetades undan-1990utvidgades årknivförbudslagenNär

härmedi sambanddepartementschefen uttaladeochtagsbestärnmelsen
realiteteninnebär iundantagen"Utformningenbl.a. följande. ettav

legitimthar någotsin intetillknivarförbudtotalt typmot som
ocksåFörbudet kommerspringstiletter.användningsområde, attt.ex.

godtag-inte finns någotför vilka detinnehavomfatta alla former av
Utanförsjälvförsvarssyfte.ibärsexempelvis knivarbart skäl, som

framstårknivinnehavsådantförbudet faller däremot ett somav som
börför tillämpningenVägledandesamhället.ioch naturligtrimligt

sådant knivinnehavfrågadetkunnanormalt är ett somomvara om
i samhället. Ivåldsanvändning över-risken förökartypiskt sett

fallpolisen i tveksammabörprinciperallmännaensstämmelse med
Överhuvudtaget medknivförbudet tillämpasbörfrån ingripa.avstå att
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förnuft och generositet, så det inte med fog kan uppfattasatt ettsom
ingrepp sfären"i den personliga 1989/90: 129 12. special-prop. Is.
motiveringen anfördes vidare: "Behovet i första handär avsett att
hänföra sig till arbete eller friluftsliv. saknar här betydelseDet ettom

utförsarbete yrkesmässigt eller privat. Innehav knivar och liknandeav
föremål måste också i utsträckning befogat i samband medstor anses

jakt, fiske, idrott tillräckligtoch camping. Det bört.ex sport, attvara
det framstår naturligt bär med sig föremålet medattsom personen

något friluftslivhänsyn till arbete eller han har varit ellerär,som
blikommer engagerad Som exempel kan hantverkarenämnasatt en

hel arbetsdag bär med sig knivar och andra arbets-undersom en
kommer behövas i arbetet. måsteredskap han Det dockvet attsom

förkrävas kniven eller redskapet till sin behövs det arbete ellertypatt
i fallet.det friluftsliv aktuellt det särskilda Som ytterligareärsom

kan här kniv används inom skolområde,exempel nämnas att en som
slöjdundervisning, också frånvid avsedd undantagenärt.ex. att vara

inte någotförbudet. Föremål har praktiskt användningsområde isom
generelltsammanhanget skall naturligtvis inte undantas. Undantaget tar

farliga föremålsikte sådana innehav knivar och andraav som
framstår och naturliga utifrån sarnhälleliglegitima allmänsom en mera
bedömningsgrund. Vid den bedömningen naturligtvis allmäntär sett
föremålets betydelse liksom det sammanhang i vilketstorart av
föremålet innehas. de flesta fall måste exempelvis innehavI av en

pennkniv, godtas. Endast finns speciellamindre ñckkniv, dettyp om
det finns påtaglig risk föromständigheter gör att attsom en mera

kniven användas innehav sådana knivarkommer äratt som vapen av
omfattas förbudet. Också mindre slidkniv,avsedda att t.ex.av en en

godtas många sammanhang. gällers.k. morakniv, bör kunna i Detta
vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färddock inte

kommunikationsmedel eller andra sammanhang därmed allmänna
Beträffande springsti-många människor träffas eller uppehåller sig.

letter, springknivar läget naturligtvis heltoch gatustridsvapen är ett
knappast kunnaInnehav sådana föremål på allmän plats börannat. av

innehagodtas. praktiken således totalförbudI gäller ett mot att
föremål slag plats och inom skolområden"detta på allmänav

1989/902129prop. 21.s.
några problem vid tolk-Undantagsreglerna ställer inte till större

ningen enligt den enkäteller tillämpningen hos polisen, somsvaren
polismyndig-Rikspolisstyrelsens forskningsenhet tillställde landets

olika faktorerheter. På frågan vilken betydelse de tillmätteom
"individenssvarade de flesta "situationens farlighet" ochatt

karaktär" betydelsefulla sammanhanget.de faktorerna imestvar
betydelse,Typen föremål hade enligt de flesta medelmåttigenav

ellermedan knivens bladets för de flesta hade minst,storlek näst
deminst, betydelse. Emellertid svarade 16 72 polismyndigheter attav

tillämpade längd. Fleranågon form praxis beträffande knivbladetsav
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dessa hade sju centimeter riktmärke och därvid hänvisasyntesav som
till domstolspraxis bilaga 3.

knivförbudslagen har sällan kommit refereras och detBrott mot att
finns inget sådant fall från Högsta Domstolen. hovrättsfallDeännu

någotfinns refererade, och återges nedan, torde dock intesom som ge
knivbladslängd skulle tillåten.stöd för uppfattningen vissatt vara

genomgående funnit innehavet deDomstolarna ha attsynes av
ifrågavarande och för sig varit förbjudet enligt knivför-knivarna i

hänförligabudslagen, det grund omständigheter tillatt avmen
tillåtits.undantagsregeln ändock

för knivförbudslagen beståendei han allmän platsLennart J åtalades brott mot att
järnstång med handtag.innehaft kniv ochen en

beträffande jämstângen han hittat denLennart J förnekade brott och att sammauppgav
stängningsanordning blivitden till fönsterdag och han avsåg användaatt att ett somsom

skadat inbrott.genom
inte kunde karaktäriserasMalmö tingsrätt anförde i sina domskäl knivenatt som en

utfällbart, långt, och spetsigt bladvanlig fickkniv hade attett vasst samtutan
formbit armeringsjäm försetts med handtag ijärnstángen bestod ett av enav en som

Tingsrätten ansåg såväl kniven jämstången utgjordehylsa hamrats fast. attsom som
J försådanaföremål förbjudna inneha allmän plats och dömde Lennartattsom var

knivförbudslagen.brott mot
Lennart J beträffande knivenHovrätten för Skåne och Blekinge antecknade bl.a. att

och tejp då han packadetillagt han den under dagen till skära snörenanvänt attatt av
fickan" Förutom vadvid flyttning. Den "slank sedan i han tänkte det.utan attner

anmärkte hovrätten vidare kniventingsrätten antecknatangåendeföremålensutseende att
i utfállt läge.försedd med utfállbart blad, spärrasendast ett somvar

föremålen sådana omfattaskonstaterade båda deHovrätten tre ledamöter attatt var
fick innehas allmän plats. Ienligt huvudregeln inteknivförbudslagen och deattav

undantagsbestämmelsengjorde hovrättenfråga innehavet varit tillåtet med stöd avom
järnstången skulle användasLennart J påståendeföljande överväganden. att somom:s

handtagsförsettjärnstångens karaktärstängningsanordning förtjänar med hänsyn till av
varförJ inte något godtagbart skäl tilltillhygge inte avseende.Lennart har angett annat

inte sådana Lennart J innehavföremålen sig. Omständigheternahan bar är att :s
föremålsamtidiga innehav två farligaframstår befogat. I stället talar Lennart J:s avsom

Påanvändasför föremålen skulle kunna kommaför risk förelegat attatt att vapen.som
innehav såväl knivenanförda Lennart J:sgrund det hovrätten att somavav anser

två fall.knivförbudslagen idömde honom för brottjärnstången varit otillåtet, och mot
fickkniv ifrågavarande slag,anförde bl.a: EnTvå ledamöter skiljaktiga och avvar

vanliglångt och obetydligthar blad åtta centimeter är större änärett ensom som
användningsområde.I förarbetenaskiftande legitimapennkniv, har mångaoch attanges

det finnsallmän plats. Endastmindre fickkniv i allmänhet får innehas merom enen
innehavetkniv användaspåtaglig risk för sådan kommer är avsettattatt som vapenen

de allraåtalet sådan den iDen fickknivomfattas förbudet. är art attatt avser avsomav
finns speciellaEndast detinnehas allmän plats.flesta fall rimligen bör om

användaspåtaglig risk för den kommeromständigheter det finnsgör att attatt ensom
J vid tillfälletknivförbudet. Trots Lennartinnehavet omfattaskan attavsom vapen

knappasttill sin sådan denmedförde farligt föremål järnstången ärart attett som--
färda-omständigheterna,då han dagtidnågonsin får innehas allmän plats kan ensam

risk förfunnits så påtagliginte sådana detdes med cykel i Malmö, attatt enansesvara
stridainnehavet dennakanfickkniven användasskulle komma attatt ansesvapen avsom

Åtalet RH 1990:94kniv ogillas därför.knivförbudslagen. för olaga innehavmot av
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i allmän platsknivförbudslagen bestående hanför brottNicolas B åtalades attmot
fällkniv.innehaft en

överlevnadsknivföljande. fråga s.k.antecknade DetGöteborgs tingsrätt är avom en
förstoringsglas,knivblad, bl.a.förutom tvåschweiziskt Den bestårmärke. av,

sju centimeter långa ochKnivbladen fyra respektivestjärnmejsel och korkskruv. är
Kniven påträffadestvå centimeter.Knivens tjocklekcentimeter breda. ärknappt caen

taxifård skulle besökasin bror.efter avslutadNicolas fickor hani Bzs nären av
i förarbetena prop.tingsrätten till vadbedömning hänvisade omnämnssinI som

sikte innehav knivargenerellti andra stycket1989/90:129; Undantaget tar somav
bedömningsgrund.samhällelignaturliga allmänlegitima ochframstår ur en merasom

liksombetydelsenaturligtvis allmänt föremåletsbedömningenVid den är art storsett av
mindreinnehavinnehas. I de flesta fall måstei vilket föremåletsammanhangdet av en

morakniv börOckså mindre slidkniv, s.k.pemtkniv, godtas.fickkniv, t.ex.typ enen
generositetTillärnpningen skall med förnuft ochsammanhang. skei mångakunna godtas

i personligaotillbörligt ingrepp deninte fog kan uppfattasförbudet medså ettatt som
minskainte någotsyftet med förbudsbestämmelsen änfriheten. Ytterst är amat att

till användning.våldshandlingar där kommerrisken för vapen
olikatill knivens medoch med hänsynovannämndauttalandenbakgrundMot artav
fanninnehades Nicolas B,i vilket knivenanvändningssätt det sammanhangoch av

Tingsrätteni knivförbudslagen.omfattades förbudetkniven intetingsrätten att av
därför åtalet.ogillade

1991:47tingsrättens dom. RHSverige fastställdeHovrätten för Västra

i allmän platsknivförbudslagen bestående hanSven E åtalades för brott attmot
besökarepåträffats vid allmän visitationKniven, hadeinnehaft fällkniv. avensomen

8 centimetercentimeter, knivbladettotal längd 18till folkpark, hade varav varavenen
brukade ha denkniven verktyg och hanhanSven E invände använtlångt. attatt som

besöket i folkparken.vidsig. Han nyktervar
måstekniven sådantslag denDen aktuellaUddevalla tingsrätt anförde: är att ansesav

Ettknivförbudet.omfattas därför det generellaochanvändasägnad att vapen avsom
i denharvarvid i några fall knivar ägtanväntsflertal våldsbrott rumsom vapen --

upprätthållaskäl den platsenfinns därför starka förfolkparken. Detaktuella att
befogat. Hanhärtill Sven innehav intekan Ezsknivförbudet strikt. Med hänsyn anses

för olaga knivinnehav.skall därför ådömasansvar
anfört vidvad hanSvenSverige antecknade utöverHovrätten för Västra att

bevistasin förtillsammans med hustruhan besöktefolkparkentingsrätten, attuppgett att
flyttanöjestillställningen han vid klädbyten brukade överden där anordnade samt att

nycklar och plånbok.kniven tillsammans med
anledningtingsrättens anförde: Det saknasfastställde domslutHovrätten anta attsom
knivifrågavarandevid tillfället haft någon tanke användaSven E att vapen.som

knivemellertid sådankniv allmän plats omfattarFörbudet innehav ävenmot somav
innehava-med hänsyn till knivensEndast sådantinnehavden Sven E innehade. art,som
från dettaomständigheter befogat undantasövrigabehov och är att anse somrens

restriktiv tillämpningmening starka skäl förfinns enligt hovrättensförbud. Det aven
nöjestillställningarmed offentliga denundantagsbestämmelsei sambanddenna artav

intefinner Sven Ezsknivinnehav kani Med hänsynhärtill hovrättenfråga.är attsom nu
därför inte undgåinte ringa. Sven E kanbefogat. Brottet kan heller ansvar.ansesanses

RH 1991:122



Innehav44 SOU 1996:50

fallRinga

fallknivförbudslagen föreskrivs det ringa inte skall dömasI 4 § iatt
till ansvar.

specialmotiveringen till förslaget införandetI knivföravom
budslagen departementschefen frågan överträdelseatt avangav om en

fall bedömningförbudsreglema ringa bör vid samladutgör avgöras en
föreliggande omständigheterna. den allmänna motiveringende Iav

ansvarsfrihet blikundeexempel, där regelnettangavs som om
medförtsanledningfall därtillämplig, kniv godtagbar hadeett utanen

kundevid tillställning eller sammankomst där innehavet ändåen men
ursäktligt, därför den hade kniven intet.ex. att avsett attanses som

delta han medförde kniven till platsen 1987/88:98 10 ochprop.när s.
18.s.

följande rättsfall också aktualiserar på fordonI som påsynen
allmän plats bedömdes brottet ringa.som

befannsLars N, polisman beordrats bil på allmän plats, vid avvisiteringutsom av ur en
inneha stilettkniv i ifickan. Lars N han suttit bilen och naglarnaatt petaten uppgav

kniven då de hejdades polis. Han kniven i ñckan,med blev då stressadoch stoppadeav
i stället för i handskfacket där den brukade förvaras. Lars N. bestred underansvar

polismansåberopande han beträtt allmän plats befallning.attav
Malmö tingsrätt delade Lars N:s uppfattning bifall.och lämnadeåtalet utan
Hovrätten Skåne och Blekinge farm Lars N. uppsåtligen innehaft knivenöver påatt
allmän plats och innehavet inte kunde befogat. Vidare gärningen intekundeatt anses

straffri enligt 24 kap. 6 § brottsbalken polismansden grund det påattanses var
befallning Lars N. bilen, eftersom inget hindrat honom lämna knivensteg attsom ur
kvar i bilen, vilket han bort Däremot tillansåghovrätten brottet med hänsyngöra. att

fickomständigheterna ringa därför frittoch från enligt 4 §anses som ansvar
knivförbudslagen. Kniven förklarades dock törverkad, eftersom det anförda skäl inte

uppenbart oskäligt. Seavsnitt 1.1.2 Skåneansågs l Hovrätten och Blekinge, avdöver
1993-04-14, 5102,dom DB mål B 293/93.nr

Utredningens6.2 överväganden

6.2.1 Hur bör vid tillämpningenman resonera av
knivförbudslagen

Huvudregeln det på allmän plats och inom skolområdeär äratt
förbjudet inneha knivar och andra farliga föremål ägnadeäratt attsom
användas vid brott liv eller hälsa.motsom vapen

Sedan tagit ställning till platsen hänföra till allmänär attman om
plats eller inom skolområde måste alltså ställning tilltaman om
föremålets sådant det "är användas vidär ägnatart att att som vapen
brott liv eller hälsa". Utredningen den uppfattningenärmot attav

bör anlägga vid på vad skall be-motsvaraman en syn som anses
skrivningen i lagtexten. Praktiskt alla knivar bör räknas hit,taget
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liksom flertalet andra eller spetsiga föremål och redskap. Detvassa
torde således inte ha varit skulle upprätthålla någonavsett att man
praxis vilken längd på knivbladet normalt kan godtas. Enöver som
aldrig liten kniv livsfarlig. Enligt huvudregelnkan det alltsåärvara
förbjudet inneha knivar och andra farliga föremål vad slag detatt av

må på allmän skolområde.plats eller inom En sak är attvara annan
undantagsreglerna medför det i många fall tillåtet innehaäratt att
knivar och andra farliga föremål. tillämpningenDet härav börär som
ske med generositet och på sådant förbudet inte uppfattassättett att

ingrepp i den personliga friheten.ettsom
Förutom det undantag sikte föremål ingår i tjänsttarsom som

eller uppdrag vilket sällan vållar några tillämpningsproblem- -
gäller således inte huvudregelns förbud innehavet"om medannars
hänsyn föremåletstill innehavarens behov eller omständigheternaart,
i övrigt befogat.är att anse som

till föremåletsHänsynen det finns mycket litetgörart att ett
för överhuvudtaget tolerera s.k. gatustridsvapen, medanutrymme att

däremot mindre ñckkniv eller slidkniv kan tolereras i relativten
många situationer.

I kombination föremåletsmed har sammanhanget betydelse.art stor
Med sammanhanget såväl tiden och förplatsen innehavet,avses

innehavarens anledning inneha föremålet. Beroende påattsom
sammanhanget ställs varierande krav för innehavet visstatt ettav
föremål skall kunna befogat. Således kan få farligaytterstanses
föremål befogade inneha i samband medatt t.ex.anses vara en
nöjestillställning där många människor samlats, medan välett
motiverat påstående befogat innehav normalt trafikeradom en
allmän plats vanligtvis bör kunna godtas, såvida föremålet för

har naturligt och legitimt användningsområde.ettpersonen

6.2.2 Bevisbördan

I brottmål gäller åklagaren har bevisbördan med avseende påatt
Åklagarensamtliga relevanta omständigheter. skall alltså i första hand

bevisa knivförbudslagen tillämplig, dvs. den misstänkteäratt att
innehaft otillåtet föremål allmän plats eller inom skolområde.ett
Om det framkommer något tyder undantagsregeln ärattsom
tillämplig, fråninvändning den misstänkte innehavett.ex. atten om

befogat, åligger det vidare åklagaren så fallet.visa inte äratt attvar-
innebärDet i princip det inte med säkerhet kan utredas hur detatt, om

förhåller sig med sådan invändning, åtalet skall ogillas, såvida in-en
vändningen inte sådan den uppenbart kan lämnas avseende.är att utan
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utvidgasförbjudna områdetBör det6.2.3

motsvarandemedföraförbjudna området kanutvidgning detEn ettav
farligamånga andraintegriteten. Knivar ochpersonligai deningrepp

användningsområde ochlegitimtalltföremål har ettett storttrots
rörelsefrihet inskränksenskildesmedföra denförbud får inte att mer

siggenomförtsutvärderingdenabsolut nödvändigt. Avän ansersom
tillämpad,knivförbudslagen, ärkunna konstatera rättutredningen att

några områdenfinns dettaavvägd.väl Deti trots somstort sett
ellerallmänhettotalförbud, ifrågornasärskilt bör övervägas om-

myndighetssjukhus,åldersgränser,gatustridsvapen,beträffande s.k.
plats.fordon allmänliknandelokaler och samt

förbudgenerelltFrågan ettom

generellt förbudinförasdet börinteUtredningen motettattanser
tillämpligknivförbudslagenföremålsamtliga ärinnehav somav

pa.
spring-springstiletter ochgatustridsvapens.k.Vad samtavser

införsför detskäl talarutredningen starkaknivar ettattattanser
dockförbud börsådantdessa. Ettförbud innehavgenerellt mot av

regleraslämpligentillståndsförfarande, vilketförenat med ettvara
föreslårUtredningenvapenlagstiftning.för samladinom ramen en

nuläget.sådant förbud idärför inte något

förbudförbud, dvs. över-generelltinföraTanken attmotettettatt
i mångadiskuteratsföremål, harvissa farligahuvudtaget inneha sam-

års1959med införandeti sambandväcktes redanFråganmanhang. av
tillfällen,antalviddess varitstilettförordning och har sedan ettuppe

vid utvidg-1988knivförbudslagen årinförandetsåväl vidbl.a. somav
enkäterdeOckså blandår 1990.densammaningen somsvarenav

knivför-utvärderai syfteåklagarmyndigheterochtillställts polis- att
3.tanke bilagaåterfinns dennabudslagen

kanvariera. Detförbud kan tänkasgenerelltOmfattningen ettav
endast s.k.föremål ellerfarligaoch andragälla alla knivar gatu-t.ex.

alla platserelleralla platserkan gällastridsvapen. Det utom
såpå innehavaren,med åldernförknippasdet kanbostad, eller som

i dag.och springknivarspringstilettermedfalletär
förbud tycksgenerelltförespråkatflesta attDe ett menasom

med detfalletSåundantaget.skullei bostadinnehav t.ex.varvara
riks-förlåg till grundMalmöåklagarmyndigheten ifrånförslag som

till lagenhänvisadesDärbilaga 3.enkät år 1993åklagarens
efterberusadeomhändertagande1976:511 sompersoner m.m.avom

bostad.platsertillämplig allagjortsår 1984lagändring utomen
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Undantaget för innehav åklagarmyndighetensi bostad skulle enligt för-
slag omfatta förutom själva bostaden gård, trädgård,även- -
balkong, och andra inom gården belägna ekonomibyggnadergarage

tillfällig bostad, tält, båt eller hotellrum. Förbudet skullesamt t.ex.
enligt förslagdetta också försett med de undantag gäller ivara som
dag.

Enligt utredningens mening det uppenbara skäl uteslutetär attav
införa förbud innehav knivaralla slags och liknandeett mot av
föremål skulle gälla i bostad. Samtidigt detäven är värt att noterasom

icke obetydlig del knivvåldet sker i just bostäder. Belägg föratt en av
så fallet finns i bl.a. den specialstudie det dödliga våldet iäratt av

Sverige under tiden år 1991 mitten år 1995, utförtst.o.m. av som av
Brottsförebyggande rådet. studien framgår det fyra fallAv att tre av

dödligt knivvåld skedde i bostäder. Beräknat enbart påav yngre
gärningsmän dock andelen fall inträffade i bostäder någotvar som
lägre bilaga 3. bör alltså ha klart för denMan sig övervägandeatt
delen de situationer där knivvåld förekommer således inte berörsav

innehavsförbud inte innefattar bostad.ettav som
Knivar, liksom andra verktyg och föremål faller under lagenssom

tillämpningsområde, kan ha legalt användningsområde ävenett stort
utanför bostäder. helt eliminera förekomstenAtt och brukandet inteär
genomförbart eller önskvärt. Ett generellt förbud måste därförens

förenat med undantag, så fallet med det förbud gällerärvara som som
dag. lagstiftningi Redan med dagens uppkommer då och då frågan om

innehav befogat eller inte. Ett generellt förbud skulle, enligtärett ut-
redningens innebära såvälmening, enskilda rättsliga myndig-att som
heter, framförallt polismän fältet, i betydligt högre grad vadän

fallet skulle inför svårai dag, komma ställas situationer iär attsom
fråga bedöma innehav befogat eller inte. Enäratt ettom om person

ofta använder, kanske inte alltid behöver använda,t.ex.som men en
kniv i sitt arbete skulle ibland ha fog för sitt innehav, ibland inte. En
betydande risk för skulle följagodtycke och rättsosäkerhet med ett
sådant regelverk.

Ett alternativ till bestämda undantag skulle kunna införaatt ettvara
med tillstånd för dem har behov knivar utanförsystem av m.m.som

bostaden. Med hänsyn till den mängd tillstånd med allstora som
sannolikhet skulle behöva sökas skulle sådant emellertid blisystemett
oerhört resurskrävande tvivel mycket svårkontrollerat.samt utan
Troligen skulle det behövas utformas så tillstånden gjordesatt
tidsbegränsade eller kopplade till visst arbete. I allt fall måste
rörligheten i sådant tillståndsregister förväntas bli vilketett stor,
naturligtvis ställer särskilt höga krav resursmässigt. Alternativet med

tillståndsförfarande beträffande knivar föremåloch andra farliga iett
allmänhet måste, enligt utredningens mening, betraktas som ogenom-
förbart.

Ett generellt förbud innehav knivar innebär allamot attav m.m.
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delsituationer ifrågasätta,former innehav i alla ävenär storom enav
frågan kommervid prövninginnehaven att somansesavenav

personligai denordning innebär ingreppbefogade. sådanEn ett stort
ökadekrävas kraftigtskulle det troligenintegriteten. Vidare resurser

kontroll efter-för möjliggörarättsvårdande instansernatill de att en av
för detförutsättningförbudet, vilket fårlevnaden attanses vara enav

Slutligen bör detfå önskad effekt.framstå trovärdigt ochskall som
omfattande förbudalltförfinns risk förpåpekas det att ettatt en

effekt kanallmänpreventivaurholkar den sägas avvara ensom
ståndpunktenknivförbudslagstiftningen, nämligenförgrunderna att

särskiltdet finnsskall bäras i sammanhang därinteknivar storm.m.
användning våldsverktyg.de kommer tillrisk för att som

generelltutredningenSammanfattningsvis ettatt nyttan avanser
deföremål inteoch farligabeträffande knivar uppvägsförbud av

kraftigti formsådant medföra, bl.a.skulleolägenheter ettett avsom
ochsvårigheter bedömaintegriteten,i den personligaingrepp att

övervakandeförväsentligt ökade kostnaderförbudetöverblicka samt
generelltsåledes inteförespråkarefterlevnad. Utredningendess ettav

föremål.farligaknivar och andrainnehav samtligaförbud mot av

springknivarochspringstiletters.k. gatustridsvapenSärskilt samtom

knivförbudslagenhar alltsedangatustridsvapenInnehav s.k.av
år 1990och sedanallmän plats1988 varit förbjudetinfördes år

gynmasieundervisninggrundskole- ellerskolområde därinomäven
bedrivs.

remissin-förordade fleraår 1988knivförbudslagens införandeInför
hadeuttalade hondepartementschefenochtotalförbud attettstanser

existensberättigande,hade någots.k. gatustridsvapensvårt att attse
på allmänförbjuda demförslagetuppfattadevarför hon närmast att

generellt förbud prop.förstaplats steg mot ettett merasom
utvärderadevapenutredning,1987 årsl987/88:98 11. soms.

slutbe-frågan i sittefter ikraftträdandet,knivförbudslagen tog upp
allaöverblickasvårtdetUtredningen ansågtänkande. attatt var
föranvändningsområdenspeciellabl.a. omnärrmdeskonsekvenser

vilket användesslangbågarföremål,vissa farliga t.ex. avsom
skulle föratotalförbudochskjuta betesportfiskare för att ettutatt
deladesinställning262. Dennalångt SOU 1989:44alltför avs.

gåförbudslagstiftning inte bördepartementschefen menade att ensom
noteradeDepartementschefenmotiverat.klartvadlängre ärän som

bra ochha fungeratförbudet tycktesdåvarandedärvid det att ettatt
1989/902129återhållsamhet propförespråkatremissinstanserflertal

propositionenbehandlingvid sinuttaladeustitieutskottet att15. J avs.
ochstiletterinnehavgenerellt förbudförtalademycket motettatt av

ske ibordedettaallvarligt bordegatustridsvapen övervägas, attmen
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anslutning till den utvärdering lagen departementschefen förut-av som
skickat 1989/90:JuU35 ff.11s.

Först bör det påpekas definitionen vad s.k.att utgör ettav som
gatustridsvapen inte helt klar. I lagtextenär s.k. gatustridsvapenanges

"knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremålsom ärsom
särskilt ägnade användas vid brott liv eller hälsa"att motsom vapen
2 § knivförbudslagen. förarbetena förekommer också omfattandeen
exemplifiering. Av detta går det visserligen relativt lätt sluta sig tillatt
vad typiskt s.k.utgör gatustridsvapen. Med hänsyn till denettsom
karaktär föremål uppkommer det ändock svåraav som avses av-
gränsningsfrågor i denna del. Som exempel kan fernkronanämnas en

slipats till farligt haAtt relativt vid definitionett medsom vapen. en
avseende på föremål förbjudna på vissaärtypen avgränsadeav som
områden i dag gäller på allmän plats kan lättaresom m.m.- -

förbudet skallän gälla generellt, dvs.accepteras på alla platser.om
Vid generellt förbud, betydligt ingripande,ärett skulle densom mer
förbjudna kretsen behöva preciserad, så det inte uppstårattvara mer
oklarheter i fråga vilka föremål omfattas förbudet.om som av

Ett typiskt gatustridsvapen har regel inte något sådant allmäntsom
berättigande kan gälla för flertaletsägas knivar Ett vid-som m.m.
sträckt förbud därför inte sådanamöter hinder före-iomnämntssom
gående avsnitt, inte det innefattar bostad. Som 1987 årsens om
vapenutredning påpekade kan det emellertid inte uteslutas det finnsatt
acceptabla användningsområden för del föremål skulle fallaen som
under definitionen gatustridsvapen, varför konsekvenserna ettav
totalförbud svåra överblicka.är Det finns kampsporteratt t.ex. som

fåtalutövas under seriösa former där redskapett användsav personer
de cirkulerade allmän plats, omedelbart skulle omhän-som, om

dertas gatustridsvapen. deI sportsamrnanhang de förekommersom
de emellertid någoninte farautgör för våldsanvändning varför det kan

finnas anledning tillåta dem här. Detsamma gäller i frågaatt om
föremål innehas i seriösa samlarsammanhang. Ett generellt förbudsom
bör därför förenat med undantag, lämpligen formivara ettav
tillståndsförfarande.

Den föremål kan komma i fråga för tillståndsgivningtyp ärav som
i utsträckning olika former till sinstor karaktär kanav vapen, som

hasägas naturlig anknytning till skjutvapen. Det ligger därför näraen
till hands behandla frågorna på liknande Mycket talar föratt sätt. att
det, såväl praktiska kostnadsmässiga skäl, fördelav som vore en om

eventuellt tillståndsförfarande kundeett samordnas med det redan
befintliga för vapenlicenser. Utredningen, harsystemet attsom
fortsätta sitt arbete med materiell översyn vapenlagen, atten av avser
i sammanhang samladöverväga vapenlagstiftning,ett isenare en
vilken knivförbudslagen kan komma inarbetas. Praktiska skäl talaratt
för först i det sammanhanget slutlig ställning tillatt tarman ett
generellt förbud förenat tillståndsförfarande,med för på så fåsättatt
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vapentillståndsfrågor.allareglering vadenhetligtill stånd avseren
innehaårunder 21förhelt förbjudeti dag attredanDet är personer
undan-principvidare iråderspringknivar.och Det ettspringstiletter

plats sepå allmängatustridsvapeninneha s.k.förbudtagslöst mot att
heller dessainte ärinnehav". Det"Befogat ärunder6.1.4 som

vid brottellervåldssammanhangförekommande i motvanligast
stårföremålliknandeochknivartraditionellaknivförbudslagen. Mer

beslagoch ipåträffadeandelensärklass tagnaför den i största
behovetutredningen intehärtill attMed hänsyn attföremål. avanser

avvaktabörintesåförbudgenerelltinföra väger tungt att enett man
förföreslår därförUtredningentillståndsfrågoma.samlad översyn av

gatustridsva-s.k.innehavförbudnågot sådantintenärvarande mot av
springknivar.ellerspringstiletterpen,

åldersgränsenändringIngen av

ålders-ändringnärvarande ingenföreslår förUtredningen av
springknivar.springstiletter ochfrågaigränsen om

intespringknivarochspringstiletterdelsstadgasknivförbudslagenI att
gatustridsvapens.k.år, dels21 samtunderfår innehas attpersonerav

underöverlåtas tillfårintespringknivarochspringstiletter personer
här-springknivarochspringstiletteravseendeRegleringen21 år.

in-dennaNärstilettförordningen.gällandetidigarefrån denstammar
inskränka detaktuelltansågs det inteknivförbudslageni attarbetades

inarbetat.väl1959 ochsedan årgälltområdetförbjudna varsomsom
områdenpå olikaåldersgränserolikasamhälletiförekommerDet

närvarandeöverblicka. Försvårafallmångaioch de kan attvara
desamladuppdrag översynmed görautredningpågår att avenen

ändringarföreslå deochsamhälletiförekommeråldersgränser attsom
Även ibestämmelsensammanhanget.imotiveradekan varasom

i dettauppmärksammaskommakanknivförbudslagen samman-att
årföreuppdragsittredovisaförväntasUtredningenhang. sommaren

Åldersgränsutredningen; 1995:02.C1996
iavsnitt,föregåendei attVapenutredningen nämntsavser, som

förbudgenerelltvapenlagen övervägamed ettsamband översynen av
tillståndsför-medförenatgatustridsvapen,bl.a. ettinnehavmot av

gällandedenutredningenanledning häravMed attfarande. anser
springknivarochspringstiletterbeträffande innehavåldersgränsen av

behållas.närvarande börför
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Sjukhus, myndighets lokaler och liknande

Utredningen inte innehavsförbudet bör utvidgas tillatt attanser
också enskilda platser på sjukhus, myndighets lokaleravse m.m.

l debatten kring knivförbudslagen har förekommitdet förslag attom
förbjuda innehav knivar på sjukhus, i myndighets lokaler ochav m.m.
liknande ställen. I vissa fall förslagen grunda sig missupp-synes en
fattning vad i knivförbudslagens mening är attom som anse som
allmän plats. Med hänvisning till den tidigare redogörelsen för
begreppet, det utredningens uppfattningär och andraväntrumatt
lokaler, dit allmänheten har tillträde, regel betraktaär attsom som
allmänna platser. Här det alltså förbjudet inneha knivarär att m.m.

innehavet inte befogat.ärom
Utrymmen undersökningsrum, vârdavdelningar och enskildasom

tjänstemäns arbetsrum omfattas dock inte förbudet. iHär gällerav
stället interna regler sjukhusen eller myndigheterna självasom
beslutar. Det fullt möjligt för exempelvisär sjukhus förbjudaett att

kravpatienter inneha knivar och uppställa för vårdensatt att som
erhållande de lämnar i från sig medförd kniv. Kniven kan dåatt en
omhändertas för förvar under den tid befinner påsigpersonen

därifrånKsjukhuset och återlämnas han gårnär
Särskilt exempelvis vissa psykiatriska mottagningar,ärutsatta

akutmottagningar och socialkontor. Vid de kontakter haftutredningen
med sådana institutioner har dock inte någon utvidgning förbudetav
i knivförbudslagen efterlysts. Det tycks problemet medsom om
knivinnehav inte särdeles och de fall iuppkommerär stort att som
regel blir lösta på tillämpning internasätt nämnts,som ovan genom av
regler.

Utredningen den uppfattningen det skulle bli svårt påär att attav
tillfredsställande straffbart område sträckte sigsättett avgränsa ett som

till undersökningsrum,även enskilda tjänsterum Det dessutomärm.m.
klart tveksamt sådant förbud motiverat. Vad vill kommaärettom man

de fall ,där någonär kan tänkas bli hotad knivförsedd person.av en
Det dock vanligtvis först uppståttär den hotfulla situationennär som
någon form ingripande deblir aktuellt. i fråga har då iPersonenav
flesta fall redan gjort sig skyldig till brott brottsbalken,ett t.ex.mot
olaga hot eller försök till misshandel. sådanaKniven kan under
förhållanden beslagtasregel på grund härav.som

lVad for tvångsvård ofta törs till sjukhusetgäller dessatas attavser personer som
polis, i sådana situationer har skyddsvisitera stödrätt medattav som personen av

19 § första polislagen.stycket
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knivinnehavförbudallt införaför motEtt ettatt trots avargument
ochtill polisenkunde lämnasså fallkniven iplatserpå nämnda är att

till denför återlämnasställetförverkad, iförklarassmåningomså att
särskiltknivenförverkandedärde fallmedfört den. I ett ansesavsom

bestämmel-med dagensredansådant skeoftastdockkanangeläget ett
iallmän platsinnehafts påknivenkonstaterande vartefter attavser,

Även skulleså intefråga.lokalen itillfall under varatransporten om
motiverari sigförhållande ettknappastdettafallet är ett som

nämnda platser.påinnehavsförbud
motiveratinte detsåledesutredningen attSammanfattningsvis anser

ienskilda platsertillämpningsområde tillknivförbudslagensutvidga
lokalermyndighets m.m.

platsallmänFordon på

tillägginförsknivförbudslagenidetföreslår ettUtredningen att
plats.allmäni fordonknivarinnehaförbud mot att m.m.om

knivför-tillämpaharbland demuppfattningutbredd attEn som
andraknivar ochinnehastraffbartdet börbudslagen är attatt vara

sigbefinnerdessafordon,och andrai bilarföremålfarliga även om
såvälframgårbefogat. Dettainteoch innehavetplats, ärallmänpå av

haftutredningenkontakterdebilaga 3gjortsde enkäter avsomsom
rådandeallmänt synsätt,Ettinstanser.för berördaföreträdaremed

domare, ärpoliseroch även attfall åklagarebland i t.ex.vart men
knivförbudsla-enligtförbjudnaintenärvarandeför ärinnehavsådana

plats.enskildsigbilen itill utgörahänvisningmed att ansesgen,
platsallmändag utgöravad iBestärnningen enansessomav

skulleför vadplatsenlagstiftning däräldregrundar sig ansessom
beteendeförargelseväckandeochfyllerifrågastraffbart i omvara

platsenskildi sigbilen utgörUppfattningenbeskrevs. synesatt en
refereradenedandefrämsttidfrån dennarättspraxisbygga -

straff-domstolendär prövatår 19351923 ochfrån årrättsfallen om-
på-straffades denfyllerilagstiftningenEnligtfylleri förelegat.bart som

allmän-upplåtet förpå ställeberusadsynbarligenträffades som var
straff-straffstadgande liksomdettadärvidlag ärheten. Att attnotera

skyddapåsiktebeteendeförargelseväckandeför attstadgandet tar
rättsfall börföljandebakgrunddennaallmänheten. Det är ses.mot

inomNorrström,motorbåti mindrepåträffades öppenberusadeTvå män en
till allmän plats.hänföravilkethamnområde,stadsStockholm attvar

befunnit sigÖverstâthállareämbetet till de intehänvisningmedfrikände männen att
strafflagen.15 §i ll kap.omnämndesplats som

sådantillhänförapåträffatsdeplats däremellertid denansåg attSvea Hovrätt varatt
2A.fylleri SvJT 1924dem fördömdeplats och s.
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I bil,täckt parkerad påträffades berusad två polismängata,en en en man av som
beslutat bilen.undersöka
Rádhusrärten frikände eftersom han i sitt berusade tillstånd inte anträffatsmannen
plats i ll kap. 15 § strafflagen.omnämnssom
SveaHovrätt fastställde RR:s slut motiveringenmed "med hänsyn till bilenatt att var

övrigatäckt omständigheter iävensom målet" kunde inte fällas till förmannen ansvar
fylleri SvJT 1936 rf 13.s.

Det rättsfallet har ofta tolkats så i täckt bil påatt utrymmetsenare en
allmän plats inte allmän plats. Svea Hovrätts skrivningutgör lämnar

Ävensomdock för andra tolkningar. andra omständigheterutrymme
skulle kunna innebära den omständigheten inteatt att personen var
synbar inte störde allmänheten på något vis ledde till straffrihet.
Denna tolkning skulle bättre utfalletstämma med i förstaöverens det
rättsfallet.

beslagtaAtt knivar återfinns i barnvagn eller i väskat.ex.som en en
på allmän plats enligt praxis inget hinder. gårmöter Var då gränsen
för vad på allmän plats, skall enskild plats Skulleutgörasom, anses

Ärdet avgränsningen täckt tillsluten bilrummet, t.ex.vara av en
i så fall cabriolet med nedfälld sufflett också enskild platsen en
Rättsfallet från år 1923 med den motorbåten antyder såöppna inteatt
skulle fallet. Hur det med bil harär nedvevade sidorutorvara en som
och Sollucka Elleröppen motorcykelen

Utredningen den uppfattningen bil ellerär fordonatt annatav en
inte bör betraktas enskild plats i sig, det platsen därärutan attsom en
bilen befinner sig skall avgörande för innehavsförbudetsom vara om
på allmän plats tillämpligt eller inte. Medär sådant detsynsätt ärett
redan med nuvarande lagstiftning förbjudet i bil inneha knivaratt en
och andra farliga föremål, bilen befinner sig allmän plats ochom
innehavet inte befogat. En utbredd uppfattningär emellertid,är som

rättspraxisz,och också finner stöd inänmts i fallattovan vartsom en
täckt bil enskild platsutgör den befinner sig ochoavsett atten var
knivförbudslagen därför inte tillämplig knivar ochär andra farliga

Ävenföremål anträffas i denna. utredningen såledessom attom menar
obefogat innehav kniv i bil på allmän plats redan med dagensett av en

lagstiftning borde straffbart kan det, med hänsyn till denanses som
allmänt rådande uppfattningen, lämpligt uttryckligen iattvara
lagtexten det förbjudet innehaär kniv i fordonatt attange som
befinner sig allmän plats. Begreppet fordon bör i sådant fall ha

2En färdades i bil allmän plats hade knogjärn i kavaj lågman ettsom en en som
i bilen. HovR för Västra Sverige ansåg inte knogjärnet innehafts på allmän platsatt
och ogillade därför åtalet HovR för Västra Sverige, dom 1989-03-23, DB 48, mål

B 130/89. Vid genomgång tingsrättsdomar utredningenhar träffat pånr en av
ytterligare exempel med utgång. Också idet avsnittet 6.1.4 under "Ringa fall"samma
refererade rättsfallet från Hovrätten Skåneöver och Blekinge italar denna riktning.
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vägtrañkkungörelsen3.iinnebörd somsamma
innehavsådanaendastdet ärviktDet attär att notera avstorav

befara deanledningföremålfarligaandra attknivar och attgersom
förbudet.medvåldsbrottvidanvändningtillskall komma avsessom

verktygsväska iförvaras iexempelvisknivInnehav ensomenav
nonnalfalletnaturligtvis i utgöraskall ettbagageutrymmet anses

straffti-föromrâdetmening börutredningensEnligtbefogat innehav.
särskiltundantagsreglerna,tillämpninghet, med generös varaaven

fall.dessaistort

3Enligt "anordning pådefinieras fordon1972:603vägtrañkkungörelsen2 § som
påfärd pá marken och löperinrättad förliknande ärmedar ellerhjul, band, som

efterfordon,terrängsläp,släpfordon,motordrivna fordon,iindelasFordonskenor.
fordon".övrigaochhästfordoncyklar,sidvagnar,
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Saluhållande och Överlåtelse7

Gällande7.1 rätt

knivförbudslagen det förbjudet överlåta knogjärn,Enligt 2 § är att
eller andra liknade föremål springstiletter ellerkaststjärnor samt

springknivar till under 21 âr. Det också förbjudetär attpersoner
föremål.saluhålla sådana

föremålenlagtexten definieras knogjärn, kaststjärnor ellerI som
andra sådana föremål särskilt ägnade användasär attsom som vapen

liv eller hälsa springstiletter eller springknivar.vid brott samtmot
föremåletMed uttrycket "sådana" skallatt typavses vara av samma

Avgörande förexemplifierade knogjärn och kaststjärnor.desom -
hänföras till den förbjudna kretsen vidarevad skall är attsom

särskilt användasföremålet sin konstruktion är ägnat att somgenom
dvs. föremål typisktvid brott liv eller hälsa, ärsettmot somvapen

någotför våldsanvändning och således i princip inte haravsedda som
användningsområde. Som tidigare framgåttnaturligt legitimtannat

föremål med bestämmelsen kallas förbrukar de gatu-som avses
omfattande exempliñering vadförarbetena finnsstridsvapen. I en

klassificeras s.k. gatustridsvapen; knogjärn, kaststjärnor,som som
rivhandskar, skarpslipade mejslar, blydag-karatepinnar, strypsnaror,

har försettsprecisionsslangbågar, morgonstjärnor, kedjor somgar,
Ytterligareölburkar har fyllts medmed handtag cement.samt som

konstruerade för kunnaexempel metallbälten,är är atttunga an-som
bälten.vändas slagvapen förutom somsom

försäljning,bjuda tillMed saluhållande att ut t.ex.varanavses
skyltfönster direktförsäljningexponering i ellerannonsering,genom

former.i olika
träffasöverlåtelse kommit till ståndviktigaste fallen därDe aven
fråga försaluhållning. kan dessutom komma iförbudet Ansvarmot
särskildaallmän plats.förbudet innehav Detöverträdelse motav

mellanalltså i praktiken överlåtelseförbudet överlåtelsemot avser
enskilda personer.
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överväganden7.2 Utredningens

saluhâllande ochföreslår ingen ändring i reglernaUtredningen om
överlåtelse.

forskningsenhet till-enkät RikspolisstyrelsensBland på den somsvaren
finns det förslag förbudpolismyndigheterställt landets motom

saluhållaexempelvis förbudsaluhâllande farliga föremål, mot attav
knivaroch förbud säljaoch "onödiga" knivarvissa farliga mot att

år.undertill artonpersonerm.m.
saluhålla knivar särskiltförbudgäller frågandetNär mot att avom

många gångerförståelse för dessakaraktär har utredningenfarlig att
harVissa dessa knivarexistensberättigande.ha någotinte kan avsynas

dykarknivar ellerexempelvisanvändningsområden,dock stora som
svårasaluhållandeförbud kan medföra problemjaktknivar. Ett ärsom

försäljningen sådanahandharöverblicka för den marknadatt avsom
för-denlämpligtproblemknivar. Ett sätt avgränsaär att ettannat

knivar i allmänhet harminst med tanke pâintebjudna kretsen, ettatt
ständigt dykerknivaranvändningsområde och att typerstort nya av

marknaden.påupp
kundetillhyggen blandlivsfarligt våld medförebyggaFör att unga

år inteunderönskvärtoch för sigdet i artont.ex.om personervara
använd-Med hänsyn till detfarliga föremål.tillgång tillhade stora
faktisktföremålandra farligaknivar och vissaningsområde rentsom

skulleintetänka sig ungdomardock inte realistisktdethar är attatt
förbudi allmänhet. Etttillgång till knivartillåtas ha mot attm.m.

därför, enligt utredningensungdomar kantillförsälja knivar m.m.
införabetydelse. Attpraktiskfå någonmening, knappast större ett

ungdomarslag knivar tillförsälja vissa möterförbud mot att sammaav
hinder nämnts ovan.som

kommerflertalet de knivardet konstaterasSlutligen kan att somav
förekommandevanligtliv eller hälsaanvändning vid brotttill ärmot

användningsområden. Sådananaturliga och legitimamedknivar annars
ochförbud saluhâllandesamhället ochfå förekomma imåste motett

anledningskulle medkategorier knivarendast vissaöverlåtelse avav
sammanhanget harfå marginell betydelse. Itroligen endasthärav en

postorderföretagen dennågra deutredningen störrenoterat att av
minskat sin exponeringinitiativ väsentligentiden på egetsenaste av

liknande."Combat knife" ochstridsknivari synnerhetknivar, som
uppställs krav påfrån branschens sidaockså detförekommerDet att

år.köparen skall över artonatt vara
utvidgat saluhâl-således inteutredningenSammantaget att ettanser

landeförbud motiverat.är
tillgatustridsvapenöverlåtelse bl.a.förbudetVad mot avavser

anledning bestämmel-ingripanden medår tordeunder 21 avpersoner



Saluhållande och överlåtelse 57SOU 1996:50

sällan förekomma och har, såvitt utredningen kunnat erfara, intesen
medfört några tolknings- eller tillämpningsproblem. Anledning att
ändra åldersgränsen eller omfattningen i övrigt förbudet saknasav
enligt utredningens mening. Jämför dock med vad sagtssom om
införande generellt förbud för s.k. gatustridsvapen underav m.m.
avsnittet 6.2.3.
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VAPENATTRAPPEROCHSKJUTVAPEN

M M
. .

Skjutvapen på allmän plats8

8.1 Gällande rätt

språkligt och systematiskt omarbetad,april 1996 träddeDen 1 en ny,
kraft. i denbygger i huvudsak på bestämmelsernavapenlag i Lagen

behövts förvapenlagen 1973:1173, med vissa ändringartidigare som
kontroll förvärv ochsvensk genomföra EG:s direktivi rättatt om av

hänseenden utredningeninnehav 9l/477/EEG. I devapen somav
behandla här, har dock inga ändringar skett i sak.kommer att

vilketvapenlagen med skjutvapen medI att avses vapenanges
hjälpkulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas medut

krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andraav
liknande utskjutningsmedel kap. 2 §.1

vapenlagens regler tillämpligaVidare är
jämförliga skjut-till verkan och ändamål meda anordningar ärsom

vapen,
skjutva-obrukbara i brukbart skick skulle räknasb somvapen som

Pen,
och signalvapen laddas medc patroner,start- som

d armborst,
ändamål jämförligatârgasanordningar och andra till verkan oche

anordningar,
lådor ochf slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar,

med avfyrnings-till skjutvapen, eller armborststommartrummor
anordningar,

kan och avsedda medanordningar bäras i handeng är attsom
tillfoga ochelektrisk bedöva människor eller demström smärta,

användas medh anordningar skjutvapen kangör att annansom
avsedda för §.ammunition de 1 kap. 3än är

påLagen tillämpas dock inte
salutkanoner,a

avseddahar tillverkats före är 1890 och inteb skjutvapen ärsom som
för enhetspatroner,gastäta

bultpistoler avsedda för byggnadsarbete,c

ISFS 1996:67, 1995/96:52, bet. l995/96:JuUl2.prop.
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för industrielltavsedda för slakt ellerd andra arbetsverktyg ärsom
bruk, ocheller liknande

liknandeavsedda för livräddning ellerskjutanordningare ärsom
ändamål kap. 4 §.1

inneharbestämmelser denfinns vidare bl.a.I lagen attom som
och hållahand egendomenammunition skyldigoch är att ta omvapen

skallobehörigfara för någonså det inteunder uppsiktden är attatt
den kap. §.komma 5 1

missbrukartillstånd licens innehaharOm den ettatt vapensom
visar sigelleroaktsamhet medvisar sättvapnet annatvapnet, vara

återkallas kap. l §.tillstånd 6inneha kan hansolämplig att vapen
detellerför missbruk skjutvapenfinns risk ärOm det ett omav

ochåterkallasinneha kommertillståndsannolikt vapnet attattatt ett
omhändertagande,omständigheter kräverfinns särskildadet ettsom

ammunitionmed tillhörandebeslutafår polismyndighet att vapneten
Är fåröverhängande,för missbrukriskenskall omhändertas. en

arnmunitio-ochbeslut omhändertasådantpolisman även vapnetutan
förordnatsjakttillsyningsmänbefogenhet harSamma som avnen.

Tullverket ellerochKustbevakningenpersonal vidlänsstyrelsen,
skalllänsstyrelsen. Egendomenvidförordnade tjänstemänsärskilt

det intedet skäligen kansååterlämnas till innehavaren attantassnart
förutsatt denne harför missbruk, rättnågon risklängre finns attatt

§.egendomen 6 kap. 5och förfogainneha över

övervägandenUtredningens8.2

förbudetknivförbudslagenföreslår det iUtredningen upptagnaatt
skjutvapen.omfattaskallinnehav knivar ävenmot m.m.av

allmän platsskjutvapen páFörbud innehavmot m.m.av

förhindrasyftar tillvapenlagenFörvaringsbestämmelserna i attatt
vapeninnehavarenslegalaVad denkommerobehöriga avservapnen.

§i 6 kap. 1bestämmelsenfinns det endasthandhavande vapnetav
omhän-eventuelltochåterkallelse licensenvapenlagen ettavom

missbrukarvapeninnehavarenför falldertagande det vapnet,vapnetav
olämpligsigvisaroaktsamhet med ellervisar sättannatvapnet vara

såledesdetbestämmelsertill dagens ärMed hänsyninnehaatt vapen.
falli flagrantaingripanågotför polisenvisserligen möjligt sättatt

ökadetill denSärskilt med hänsyngäller skjutvapendetnär m.m.
polisenönskvärtemellertiddetvåldsanvändningen i samhället omvore

handhavandeingripasyfte kundei brottsförebyggande mot ett av
farligredan innanolämpligt,framstår direktvapnet ensomsom
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besvärligainför alltförbehöva ställasuppkommitsituation attutan
stå vinnaskulle mycketMed anledning häravavvägningsfrágor. att

i dagknivförbudslagenmotsvarande den imed regel som geren
knivarmöjlighet ingripaatt mot m.m.

knivförbud på allmän plats kanmotiverarSamma ettargument som
Således börbeträffande skjutvapen.grad gällandei hög göras även

skjutvapenförbjudet innehamening,enligt utredningensdet, attvara
gäller för knivar.utsträckningplats iallmän somm.m. samma

skall minska förekomstensådant förbudSyftet med är attett avman
komma till användningdär de kan tänkasskjutvapen i sammanhang

sammanhang skallpolisen i sådanahälsa ochvid brott liv eller attmot
skjutvapen.obefogade innehavingripakunna mot av

användnings-knivar,emellertid, precisharSkjutvapen stortettsom
försvåra den legalainnehavsförbud inteområde och är avsett attett

knivförbudet,vad gällermåste därför, liksomhanteringen. Förbudet
knivför-enligtgrunder gällermed undantag. Sammaförses som

skulle alltsåFrån förbudetkunna tillämpas.budslagen bör därvid
enligtskjutvapenundantagnasådana innehav somsom avservara

för viss tjänst eller visstingår utrustningföreskriftersärskilda som
till skjutvapnetsmed hänsyninnehavuppdrag art,samt som annars

befogat.omständigheter kanbehov och övrigainnehavarens anses vara
leda tillfall bör inte hellerRinga ansvar.

knivar allmän platsinnehamed förbudetI samband mot attatt
be-departementschefen viktigtdetinfördes uttalade attatt varm.m.

så det medförnuft och generositet,tillämpades medstämmelserna att
personligaotillbörligt ingrepp i denuppfattasfog inte kunde ettsom

sfärenz. be-på den föreslagnaanläggasSamma bör ävensynsätt nu
innehaveller sportskyttsExempelvis jägaresstämmelsen. vapenaven

till ochunderallmän platsnaturligtvis befogat ävenär transport
tillstånd bedrivs på allmäneller då jakt enligtfrån eller skjutbana,jakt

exempelvisinneharbör gällaplats. Detsamma en person som
tillståndhan harför skyddsändamål, förutsatttärgasspray att ett

omständigheter talarändamål. Om inga andraomfattande just sådant
godtas.förklaring till innehavet platsenrimligdet böremot en

bakgrund deninvändningen börBedömningen attmot somavsesav
kvalificerat sig för dettatillstånd harinnehar med att,genomvapen

såsombefunnits lämpligpolismyndigheten gjort, havid den prövning
dock föremåletsknivförbudet börLiksom vadvapeninnehavare. avser

sammanhang i vilket detdetbetydelse, ävensomart storvara av
innehas exempelvis innehavinnebärsådan ordningEn ettatt ett av

sammanhang däreller i andravid nöjestillställningskjutvapen en
aldrig bör kunnauppehåller sig i principmänniskor träffas ellermånga

zProp. 1989/90:129 12 och 211987/88:98 16, s.s. prop.
3Pr0p.1989/902129 21s.
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innehavare skjutva-godtas. bör inte heller kunna godtasDet att en av
med sig i skjutbart skick eller laddat.för dettapen ens

omfattasVilka föremål bör

minstifrågavarande bör klart inteEtt förbud avgränsat,artav vara
rättssäkerheten, så det inte råder osäkerhetmed hänsyn till att om

sig bland dem kanvilka föremål omfattas förbudet, vare somsom av
detdrabbas det eller dem har tillämpakomma attatt genomav som

ingripanden.
området det härvid fördelbestämningen det förbjudnaVid är enav

och inarbetade be-det går knyta till redan vedertagnaattom an
för ofta omedelbart skallstämmelser, inte minst den polisman som

påträffar föremål kan befaras komma tillkunna ingripa då han ett som
våldsbrottslighet. fråga skjutvapen finns sådanaanvändning vid I om

skallvapenlagen. Avgränsningen vilka föremålbestämmelser i av som
hänvisningomfattas förbudet bör därför lämpligen ske genom enav

Medskjutvapen och föremål omfattas vapenlagen.till de som av
sträcka sig längre vadhänsyn till förbudslagstiftning inte bör änatt en

inte börutredningen ammunitionklart motiverat dockär attsom anser
omfattas förbudet.av

Bestämmelsens placering

kanandra frågor skjutvapen, varför detVapenlagen behandlar om
bestärrmingennaturligt bestämmelsen i denna lag. Attplaceraattsynas

medvilka föremål med förbudet överensstämmerav som avses
placerastalar också för bestämmelsenuppräkningen i vapenlagen att

i vapenlagen.
be-emellertid den föreslagnaMateriellt överensstämmersett

förbjudna området, undantagsbe-stämmelsen i fråga syftet, detom
i övrigt, med regleringen istämmelserna och bedömningsgrunderna

i knivförbudslagenknivförbudslagen. placering bestämmelsenEn av
samtliga fall,skulle markera bör anläggas isynsätt oavsettatt samma

frågan sådanavilket slags eller farligt föremål det är omvapen -
hör överhuvud-föremål riskerar komma till våldsanvändningattsom

sammanhangen.inte hemma i de aktuellataget
förbestämmelsen,för föreslåUtredningen har att attstannat

skjutvapenknivförbudslagen. innehavnärvarande, placeras i Att av
knivar bör därmedpå innehavskall bedömas sätt som av m.m.samma

förändring-föranleder inte några systematiskastå klart och regleringen
i vapenlagen.ar

materiellfortsätta sitt arbete medUtredningen, har att ensom
sammanhangvapenlagen, i övervägaöversyn att ett enavser senareav
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kanknivförbudslagenden nuvarandevapenlagstiftning, i vilkensamlad
inarbetas.komma att

vapenlagenförhållande till brottBestämmelsens mot

innehar skjutvapenuppsåtligenvapenlagen döms denEnligt ettsom
Ärår.till fängelse i högstdet, för vapenbrottha tillrätt ettutan att

månader och högsttill fängelse i lägsthan dömaskanbrottet grovt sex
ringaoaktsamhet eller brottetbegåttsOm gärningen ärfyra år. omav

9 kap. §månader leller fängelse i högststraffet böterär sex
vapenlagen.

allmän plats kommer brytaillegaltinneharDen attett vapensom
Utredningenknivförbudslagen.dels ärvapenlagen,dels motmot av

olaga vapeninne-vapenlagen detbrottetuppfattningenden att mot -
straffvärde-Vidknivförbudslagen.brottetbör konsumerahavet mot-

allvarli-finnas anledningkan det härvidvapenbrottetringen att seav
på allmän plats.förekommitillegalt vapeninnehavett somgare

lagvalshänseendeskall uppstå iinga oklarheterFör ut-att anser
särskild be-bör införasi knivförbudslagenredningen detatt en

lag inte inträderenligt dennaföreskriverstämmelse att omansvarsom
förstås ocksåfråga. Härmedkomma istraff för vapenbrott kan att

förverkat enligt vapenlagen.fall skall förklarasförekommandeivapnet
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9 Vapenattrapper m.m.

9.1 tidigareFrågans behandling

Efterbildningar skjutvapen förekommer i varierande utfomming. Såav
kallade kan efterbildningar intesägas utgöra är,vapenattrapper som
och i princip inte heller kan till, brukbara skjutvapen. Ettgöras om

begrepp vapenrepliker, med vilket oftastär föremålannat avses som
kopior skjutvapen. Vissaär vapenreplikernatrogna utgörav av

fungerande skjutvapen och faller då under vapenlagens bestämmelser.
Förslag reglera bl.a. innehav har framförtsatt vapenattrapperom av

vid flera tillfällen. Frågan exempelvis aktuell i samband med attvar
licensplikt infördes för och signalvapen, avfärdades då påstart- men
grund de gränsdragningsproblem förelåg vanliga lek-gentemotav som
saksvapen prop. 1986/87:154 12-13.s.

1987 års vapenutredning på frågan regleringtog nytt upp om en av
tillhandahållandet Utredningen hänvisade bl.a. tillvapenattrapper.av

studie genomförts P-O Wikström, vilken visade det före-atten som av
kommit inte ringa antal brott där I syfteett använts.vapenattrapp att
få bort föremål kunde förväxlas med riktiga skjutvapen och därförsom
med framgång kunde användas hjälpmedel vid rån och liknandesom
brottslighet, föreslog utredningen bestämmelse i knivförbudslagenen

föremål har sådan likhet med brukbart skjutvapenatt ett ettom som en
det lätt kan förväxlas med sådant vapenattrapp inte skulle fåatt ett

importeras, saluhållas eller överlåtas. Utredningen delade därvid in
föremålen i kategorier. Den första bestod leksaksvapen,tre av som
inte rimligen kunde förväxlas med riktiga Dessa inte attvapen. var se

och berördes inte det föreslagna förbudet. Denvapenattrappersom av
andra kategorin, bestod sådana vapenattrappersom av som var
konstruerade för intryck riktiga föll däremotatt attge av vara vapen,
under förbudsregeln. Den tredje kategorin utgjorde mellanforrnen
mellan de första två; leksaks- eller modellvapen företeddesom en
ganska inte fullständig, likhet med riktiga Fråganstor, men vapen. om
sådana föremål skulle och därmed fallavapenattrapper,anses som

Översynunder förbudsregeln, fick bedömas från fall fall.till av
vapenlagstiftningen; SOU 1989:44 266-269.s.

Förslaget ansågs ha naturligt sambandvapenattrapper ettom mer
med vapenlagens regelsystem, och behandlades därför inte i pro-
positionen med förslag till utvidgat knivförbud prop. 1989/90: 129ett

5-6. Frågan i stället i propositionen med förslag tilltogss. upp
ändringar i vapenlagen. Det noterades därvid i samtligaatt stort sett
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General-framhöllBl.a.kritiska förslaget.varitremissinstanser mot
uppstå ochtillämpningsproblem skulleavsevärdatullstyrelsen att

krimina-bordeinnehavetSundsvall ansågiPolismyndigheten ävenatt
Departementschefenavsedd effekt.skulle fåförslagetliseras om

föremålför behovetföga förståelsevisserligen hadeuttalade honatt av
önskvärtoch detskjutvapenuppfattaskunde attlätt att varsomsom

övertygademellertid intemarknaden. Honfrånbortdessa kom omvar
användningbegåtts medde brott vapenattrap-merparten avatt somav

gällerdetbegränsningarstånd,kommit till närskulleinte omper
ansågs såledesregleringenföreslagnaSkälen för denfunnits.sådana

problemdeskulleförtillräcklig styrka ettinte ha accepteraatt man
för tullen,medföra, främstskulleförslagetgenomförande menav

legitimt behovkunde haandraockså för vapenattrapper,ett avsom
1990/9l:l30 52-53.prop.teatrart.ex. s.

fråganuppmärksammasvapenutredningårstill 1995direktivenI
soft airs.k.förekomstendetvarvidåter, sägs att guns gerav

regleringformnågonpåanledning överväganytt avatt avom
tillSoft airinföras.bör ärtillhandahållandet vapenattrapper gunsav
tillhar bl.a. lettoch dettahandeldvapenordinäramycket likadet yttre

ståtthot ochallvarligtsåsomuppfattatpolisincidenter, där ettvapnen
för deRiskeni nödväm.tjänstevapenanvända sina atti begrepp att

brottslighetliknanderån ochvidtill användningskall komma annan
ocksåär stor.

vanligensamlingsnamnSoft air är typett av vapen,enguns
iplastkulormålskjutning medföravseddatillverkade i plast, ärsom

hjälp antingenmedskjutsProjektilenkaliber 6 ut gas,avmm.
förhållandevis liten;Effektenfjäderanordning. ärluft ellerkolsyra, en

fyrajouleO,2-0,3omkringtillhar meteranslagsenergin uppmätts
förjoulemed 10 gränsenjämföra är ettmynningen, attfrån att som

enligtlicensfrittskallkolsyredrivetluft- fjäder eller varavapen
iSoftår. air ärförvapenlagen över arton vapengunspersoner

tillstånd. FöralltidkräverGasdrivnamening.vapenlagens vapen
effekt-soft airsådanfjädervapenluft- ochkolsyre, typ gunssomav

innehasfårtillståndintedessagällerbegränsade vapen utanatt av
år.under artonpersoner

mål i vilket konsu-nyligenavgjordeMarknadsdomstolen ett
produktsäkerhets-enligt 6 §domstolenyrkatmentombudsmarmen att

förtill konsumenterföretagförbjödvid vite1988: 1604lagen attett
meddrivs äntillhandahålla soft airenskilt bruk annat gasguns som

Marknadsdomstolenskaderisk.medlikandeeller andra sammavaror
motiveringenmedbifalltalankonsumentombudsmarmenslämnade utan

ändamål i säker-fyllafårbestämmelservapenlagens sammaatt anses

lMarknadsdomstolens B l/95.1995:28, Dnr1995,18 oktoberdom den
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hetshänseende säljförbud enligt produktsäkerhetslagen ochett attsom
den lagen, i enlighet dessmed 3 därför inte tillämplig.ärsenare

9.2 Utredningens överväganden

Utredningen det inte motiverat föreslå något generelltattanser
förbud inneha eller saluhâllamot att vapenattrapper m.m.

föreslårUtredningen dock det förbjudna området för innehavatt
enligt knivförbudslagen utvidgas till gälla föremåläven äratt som
särskilt ägnade användas vid hot brott livatt motsom vapen om
eller hälsa.

Frågan generellt förbudettom

samhället förekommerI mängd olika föremål ellerären som mer
mindre lätta förväxla farligamed givetvisDet klart otill-äratt vapen.
fredsställande sådana föremål kommer till användning vid brott,att
särskilt det i dessa sammanhang ofta sig allvarliga brottrörsom om
med inslag hot liv eller hälsa, exempelvis rån. Härtillmotav som
kommer, risk för onödig ellernänmts, rentsom ovan en av-
livsfarlig våldsanvändning i samband med polisen skall ingripaatt-

någon de uppfattat innehar farligt sådana skälAvmot ettsom vapen.
kunde det Önskvärt reglering beträffande bl.a. innehav ochattvara en
saluhållande infördes.vapenattrapperav

fåFör önskad brottsförebyggande effekt bör sådant förbudatt ett
omfatta vid kategori föremål. Mot detta måste dock rirnlighets-en av
och rättsäkerhetsaspekter ställas. Ett förbud bör inte omfatta änmer
vad klart motiverat och får inte sträcka sig så långt detär attsom

orimligt ingrepp i den personliga sfären. ocksåDet viktigtutgör ärett
såväl den enskilde, kan komma drabbas förbud,att att ettsom av som

den rättsinstans har ingripa eventuellt brottatt mot ett motsom
förbudet, alltför svårigheter kan vilka föremålavgörautan stora som
hör till den förbjudna kretsen.

Frågan förbjudnahur det området sålunda skulle kunnaär avgrän-
finnsDet mängder föremål funktionsmässigt måstesas. av som anses

helt ofarliga och i många sammanhang kan ha fulltsom som accep-
tabla användningsområden, till sitt utseende eller mindremen som mer
lätt kan förväxlas med skjutvapen. försökaAtt detta omrâdeavgränsa

således förenat med mycket svårigheter. nödvändighetAvär stora
skulle många slags föremål föri och sig mycket väl i vissasom-
situationer kan användas i syfte och med skrärnseleffektsamma samma

skjutvapen komma hamna sidanvid förbuds-ett attsom av en-
reglering. Med hänsyn härtill ställer sig utredningen tveksam till om
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dvs.förbud innehavgenerellt ettvapenattrappermotett m.m.av
fråga ellerföremålet iöverhuvudtaget innehaförbud ettattmot

egentligfå någon sådansådana, i sig skullesaluföraförbud mot att
detolägenheterdeeffekt det kanbrottsförebyggande uppvägaatt

iavgränsningsproblem och ingreppforminnebära, bl.a. iskulle av
någondärför inteförespråkarUtredningenpersonliga friheten.den

Vad s.k.reglering vadsärskildsådan vapenattrapper avserm.m.avser
vapenlagenstidigareomfattas dessa,soft air nämnts, reg-avsomguns

år.undertillstånd innehasinteoch får alltsåler artonutan personerav

knivförbudslageninnehavsförbud iEtt

ochintressetsituationer, däremellertidfinnsDet att vapenav
olägenheterdeförekommaföremål skallinte övervägervapenliknande

innehavåsyftasmedföra. Vad ärförbud skulle närmastett somsom
allmänna platserområdena,knivförbudslagenide upptagna m.m.,

fram-särskiltsådant brott,hotvåldsbrott, eller ärfördär risken om
dessaföremål påslaginneha vissaförbudträdande. Ett attmot av

personligai denomfattande ingreppsåskulle inteplatser utgöra ett
Samtidigt skulleförbud.generelltmedfalletsfären ett manvoresom

iföremål inte hör hemmavapenliknandeochslå fastdock att vapen
uppfattningutredningensDetsammanhang är attsådana avses.som

iregleringavvägdlämpligtsådanåstadkommer attgenomenman
föremålinnehavförbud ärinföraknivförbudslagen motett somav

ellerlivvid hot brottanvändasägnadesärskilt motatt omvapensom
innehavgällande förbudetredantill detvilket knyterhälsa, mot avan

brott. Envid sådantanvändasägnadeföremål är att vapensomsom
medingripamöjlighetpolisenocksåskullesådan reglering ettattge

stånd, inte endasttillbrott kommitallvarligarenågotbeslag innan av
livanvändning vid brotttillfaktiskt kan kommaföremål motrentsom
tillsärskiltföremål det ligger näraocksåeller hälsa, utan somav

sådantanvändning vid hottillskall kommabefara dehands att omatt
brott.

innehavområdet förförbjudnasåledes detföreslårUtredningen att
föremålgälla ärutvidgas tillknivförbudslagen ävenenligt att som

hälsa.ellerlivvid hot brottanvändasägnade motatt omvapensom
föremål intekategorin närmareförbjudnainnebär denFörslaget att av

kanfall vadfrån fall tillbedömasdet fårpreciseras, att somutan
föremåletsvidvikt läggasnaturligtvisHärvid måstetillåtet. storanses

förslagetframgårinnehas. Somi vilket detsammanhangoch det avart
användassärskilt ägnadesådana föremålendast är att somsomavses

föremålMed dettahälsa.liv ellervid brott sommot menasvapen
i övrigtföremålsådanaförväxlas medlätthet kanmedtypiskt somsett

skjutvapenkopior.välliknandeförbud,med lagens t.ex.avses
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Mot den föreslagna regleringen kan visserligen besvärligasägas att
gränsdragningsfrågor i vissa fall kan komma uppstå, liksom äratt
fallet med dagens lagstiftning vad knivar Knivförbudslagenavser m.m.
och dess bedömningsgrunder emellertid väl inarbetadeär och de
utvärderingar gjorts har visat tolknings- och tillämpnings-attsom
problemen inte blivit så kanske kunde befara lagennärstora som man
infördes. Genom de krav på misstanke finns uppställda im.m. som
fråga polisens befogenheter ingripa, kommer dessutom sällanattom
de situationer teoretiskt kan svårbedömda inträffa isett attsom vara
verkligheten. Mot bakgrund härav utredningen det inte finnsattanser
anledning den föreslagnaän utvidgningen förbudetanta annat att nu av
skulle smälta in i medföra några tillämpnings-systemet störreutan att
svårigheter.

Bedömningsgrunderna för vilka föremål kommer omfattasattsom
förbudet, vad kan befogat innehav, skallsamt ettav som anses vara

alltså desamma gäller för knivar Avgörandevara som nu m.m.
faktorer bör härvidlag, föremåletsnänmts, och detsom artovan vara
sammanhang i vilket det innehas. Departementschefens uttalanden i
samband knivförbudslagensmed införande och tidigare utvidgning, om

det viktigt lagstiftningenär tillämpas förnuftmed och generosi-att att
naturligtvis i hög grad gällandeär i detta sammanhangäven såtet, att

ingripande inte får orimliga konsekvenser för den enskilde ellerett
framstår grundlöst eller löjeväckande.annars som

Det bör särskilt påpekas förbud inneha skjutvapen påatt ett attmot
allmän plats också skulle komma omfatta s.k. soft airatt guns.
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PÅFÖLJD BROTTVID

Påföljd vid knivförbudslagen10 brott mot

10. Straffskalanl

10.1.1 Gällande rätt

knivförbudslagen eller fängelse i högstPâföljden för brott böterärmot
månader.sex

särklass vanligaste påföljden för enbart brott knivförbuds-Den i mot
strafföreläggande utfärdasböter, ofta i formlagen är ettav som av

knivför-emellertid inte ovanligt brottåklagaren. Det är att mot
flera gärningar gjort sigendastbudslagen utgör en av som en person

Pâföljden bestäms då regel för denskyldig till. gemensamtsom
brottsligheten.sammanlagda

Utredningens10.1.2 överväganden

förespråkar nyanserad bedömning vidUtredningen en mer
bötespåföljden och hänsyn därvidbestämningen störreatt tasav

enskilda fallet.till omständigheterna i det
föreslår vidare särskild skala för brottUtredningen grovtatt en

införs.

brottmålsdomar rörande knivför-Utredningen har dels tagit del av
från Göteborgs tingsrätt och Stockholms tingsrätt,budslagen, bl.a.

förmed och åklagare, bl.a. företrädaredels haft kontakter domare
sig utredningen kunna konstaterariksåklagaren. Sammantaget attanser

straffskalan tämligen onyanserad. Hänsyn tyckstilllämpningen ärav
omständigheterna kring brottet, såsom föremåletssällan till arttas

innehafts. vanlig påföljdsammanhang föremålet Eneller i vilket är
tiden kani de flesta fall tolvhundra kronor. Denpenningböter, senaste

till allvarligare brottet. Sålundamärkas tendensdet dock atten se
påföljdenofta bestämma till dags-torde Stockholms tingsrätt numera

Ävenfemtio dagsböter riktmärke.varvidböter, ettsynes vara
uppfattningen detta börför riksåklagaren tycks haföreträdare att vara

påföljden.normaladen
knivförbudslagen bland på dei motionerSåväl om som svaren
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bilaga förekommer förslag straff-enkäter redovisas i 3som om en
Ävengäller knivförbudslagen.skärpning vad brott i den kart-mot

läggning utförts Brottsförebyggande rådet i samarbete medsom av
Rikspolisstyrelsens forskningsenhet, Knivvåld kartläggningen av-
knivvåld bland ungdomar, framförs denna åsikt bilaga 3. Några av
förslagen normalstraffet för brott knivförbudslagen skallär motatt

Straffet för brott knivförbudslagenmånads fängelse. motvara en
emellertid, enligt utredningens mening, i bredaremåste ettses

normalgradenperspektiv. misshandelsbrott eller olaga hotEtt av
fängelsestraff. då intemedför dag långt ifrån alltid Det kani ett vara

regelmässigt följsrimligt brott knivförbudslagenmot ettatt ett av
ficka allmän plats kan intesådant. ha kniv i sinAtt vara meren en

påföljdenfaktiskt bruka våld någon. förstraffvärt Attän ettatt mot
i normalfallet därför böter enligtbrott knivförbudslagen är ärmot

finns det förmening följdriktigt. Däremotutredningens utrymme en
tillämpning storleken på boten. Större hänsynmindre regelmässig av

fallet. Sålunda böri det enskildabör till omständigheternatas upp-
fall där omständigheterna varitknivförbudslagen ellerrepade brott mot

då kniv innehafts på särskilt skyddsvärdförsvårande, exempelvis en en
medföraframstått särskilt farligt,plats eller där innehavet somannars

bör härvidpåföljd det i praktiken i dag. Detgörsträngare änen
domstolen sådana omständig-påpekas för upplysaattatt ansvaret om

gällerförsvårande åvilar åklagaren. intekan verka Dettaheter som
eftersomknivförbudslagen,minst i fråga upprepade brott mot renaom

därförkriminalregistret och inteinte registreras ibötesbrott auto-
domstolens kännedom.kommer tillmatiskt

nyanserad bedömningredan i dagStraffskalan medger aven mer
i och för sigenligt utredningens meningböterna ochstorleken är

knivförbudslagen i normalfallet. Detbrottväl avvägd vad motavser
allvarliga brottpå vissaemellertid finnas skälkan strängare motatt se

inneha skjutvapeninförs förbudi synnerhet detlagen, ett mot attom
bestämmelse brottskulleallmän plats. Möjligen ävengrovtomen

normalgraden blevbeträffande brottmedföra praxisatt merav
förföreslår därför särskild skalanyanserad. Utredningen grovtatt en

framför allt bedömas någonbörbrottbrott införs. Som attgrovt
föremålinnehav farligtfarlig ellerföremål särskiltinnehar art avav

fara för det skall kommaföreligger synnerligdär deti sammanhang att
innehaveller hälsa. Ocksåvid brott liv störretill användning mot av

brott. Likaså börbedömasfarliga föremål börmängder grovt ensom
bedömas brott,saluhållandeförbudet kunnaöverträdelse grovtsomav

har varitskala eller denöverlåtelse skett iexempelvis större omom
försäljningexponering ellerannonsering,farlig såsomsärskilt art,av

till krets personer.av yngreen
medföri högst årstraffskalan till fängelsebestämningEn ett attav

för någonförutsättningi principhäktning,reglerna är attensomom
härvidlagvid sådant brott. Att ärgripas, kan tillämpasskall få notera
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dock de grundläggande krav finns uppställda för häktning ellerattsom
fågripande skall ske avsnitt 12.1.2.se

10.2 Andra frågor

Ordningsbot för brott knivförbudslagenmot

knivförbudslagenBland under de utvärderingarannat av som ge-
nomförts det framkommit förslag "förenkla" förfarandethar attom

införa utfärda föreläggandeför polisen möjlighetatt attgenom en om
ordningsbot för brott knivförbudslagen ocksåmot upptarsom
förverkande.

Enligt gällande bestämmelser krävs, för föreläggandeatt om
ordningsbot skall få utfärdas, bl.a. förväg fastställdaendast iatt
penningböter kan komma i fråga. Vidare får förelägganden om
ordningsbot förverkande egendom endast i vissa bestämdauppta av
fall i 5 § ordningsbotskungörelsen 1968:199. Bestäm-som anges
melsen har nyligen och ändrats SFS 1994: 1430. fannManöversetts
då anledning utöka området till kniv-inte gälla brottävenatt att mot
förbudslagen.

Som utredningen uppfattningen bestämningenärangetts attovan av
storleken på boten för brott knivförbudslagen bör blimotav mer

nyanserad. bl.a. detta skäl skulle det olämpligt låtaAv attvara
bestämmelserna ordningsbot bli tillämpliga på sådana brott. Detom

också anföras föreläggande ordningsbot främstkan är avsettatt attom
användas vid brott betrakta ordningsförseelser.närmast är attsom som

föreläggande för knivför-Användande ordningsbot brott motomav
budslagen kan få den följden brottet mindre allvarligtatt somanses

efterlevnaden förbudetoch därmed minskar.att av

Registrering i körkortsregistret

Ännu förslag framkommit utvärderingarna knivförbuds-vidett som av
knivförbudslagen skulle i körkorts-lagen brott registrerasär att mot

registret, med avsikt kunna påverka lämplighetsprövningen vidatt
förslagetansökan körkortstillstând. Motiveringen till är attom
förbudfäster tillräckligt vikt vid dagens och dessungdomar inte stor

erhållabötespåföljd, risken för i framtiden inte kunnaattattmen
frågakörkortstillstând skulle kunna avhållande faktor. Dennavara en

fördock sådan den inte kan ligga inomär natur att anses ramenav
utredningens uppdrag, den får i någotövervägas annatutan samman-
hang.
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MÖJLIGHETER INGRIPAATT

Förverkande1 1

möjligheteni många fall kopplade tilltvångsmedelReglerna är attom
därförFörverkandereglerna harföremål förverkade.förklara näraett

möjligheter ingripa.samband med polisens att
förverkandefinns bestämmelserbrottsbalkenI 36 kap. avom

brottsbalken.kommit till användning vid brottföremål motsom
brottsförebyggande syfteiockså möjlighetenKapitlet reglerar att

föremålförverkandeförverkade. Reglerförklara föremål somavom
finns intagnaspecialstraffrättsliga bestämmelservid brottanvänts mot

och andra farligaknivarrespektive författning. Vadi avser vapen,
knivförbudslagen ochförverkandebestämmelserna iföremål, är

kanKnivaraktuella i detta sammanhang.vapenlagen mest m.m.
bestämmelserna iförverkade enligtemellertid också förklaras t.ex.

varusmugglingslagen.fiskelagen, jaktlagen och

Gällande11.1 rätt

förverkandeAllmänt11.1.1 om

särskildterminologi,brottsbalkensi regel, enligtFörverkande utgör en
kap. 3 §behandlade 36dock inte den nedanrättsverkan brottav
brottstadgande inte förutsättereftersom detta ägtbrottsbalken, att

definierat,rättsverkan intesärskildBegreppet närmarerum. är men
rättsverkandetbrottsbalken följerkap. 8 § är1 att enenav -

vad lagen kallarinteföljd brottförfattningsreglerad ärett somav -
betala skade-skyldighethellerbrottspâföljd och inte utgörs attavsom

brotts-kap. 8 §rättsverkan 1exempel på särskildstånd. Som nämner
kategori räknasföretagsbot. Till dennaförverkandejustbalken samt

och återkallelsebegått brottutvisning utlänningockså t.ex. avsomav
grund brott.körkort av

Sålundainte brott.medförainte skallgärning utgörEn ansvarsom
nödvärnhandlat igärningsmannennågot brottföreligger det inte om

fri frånbrottsbalken skall§därför enligt 24 kap. 1och ansvar.vara
intebrottspâföljd eftergesden omständighetenutesluterDäremot attatt
underbegåtts någongärning ärgärningen brott. Omär ett somaven

fâr dömas§ brottsbalken intedärför enligt kap. 6år och 1femton som
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till påföljd det ändå möjligt förklara föremål, kommit tillär att ett som
användning i sammanhanget, förverkat. gäller gärnings-Detsamma om

handlat under påverkan allvarlig psykisk störning ochmannen av en
enligt 30 kap. 6§ andra meningen brottsbalken förklaras fri från

fylltpåföljd. Har någon inte femton år eller handlat undersom som
påverkan allvarlig psykiskt störning begått brott, får dockrättenav
enligt kap. 13 § brottsbalken besluta förverkande endast36 om om

mån det med hänsyn till hans psykiska tillstånd, gärningensoch i den
i skäligt.beskaffenhet och omständigheterna övrigt kan anses

två förverkande, sakförverkande förver-kan tala slagMan avom
förverkande helakande visst föremål och värdeförverkandeett avav

föremåls Beträffande knivar det påeller del värde. ärett m.m.av
föremålets karaktär och syftet med ingripandet regelmässigtgrund av

frågan sakförverkande.om
Förverkande knivar i samband med brott kan ske genomav m.m.
förverkandeförklaring domstol eller strafföreläggande avav genomen

till följdåklagaren. Enligt 36 kap. brottsbalken får knivar m.m. av
medverkat tillbrott förverkas hos gärningsmannen eller den som

brottet.
fallfall 1986:1009 förfarandet i vissa vidandra kan lagenI om

innehåller bestämmelserbli tillämplig. lagförverkande Dennam.m.
beträffandefråga förverkandeförfarandet vid prövning av en omom

på sådana fall kannågon inte tilltalad för brott. Exempelår varasom
väcks3 § brottsbalken, åtal inteförverkande enligt 36 kap. när

någon inte straff-eftersom farliga föremålet påträffats hosdet ärsom
ägaren/innehavaren okänd. Bl.a. kan härmyndig eller nämnasnär är

värdetfall frågan förverkandeåklagaren i dessa prövaratt om avom
föreligger.betydande eller andra särskilda skålegendomen inte är

Överstiger tiondel får också polismanvärdet inte basbeloppetaven
förförverkande, det uppenbart förutsättningarnabesluta är attomom

förverkande uppfyllda.är

Förverkande på grund brott1l.1.2 av

enligt brottsbalkenBrott

hjälp-fårEnligt 36 kap. 2 § brottsbalken egendom använts somsom
brottsbalken förklaras förverkad. Knivarmedel vid brott enligt m.m.

skadegö-misshandel, olaga hot ellerkommit till användning vidsom
förklaras förverkade.denna bestämmelserelse kan med stöd av

sällanofta till användning, ställerBestämmelsen, relativt kommersom
tillämpning.fråga tolkning och/ellertill några problem i om
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knitförbudslagenBrott mot

Knivar innehafts i strid § eller saluhållits1 ellermotm.m. som som
överlåtits i strid 2 knivförbudslagen skall enligt § knivför-§ 5mot

förklaras förverkade det inte uppenbartbudslagen oskäligt.ärom
Enligt bestämmelsen det tillräckligt något förbuden faktisktär att av

alltså för inte nödvändigtDet i och sig någon gjortöverträtts. är att
sig skyldig till brott knivförbudslagen för förverkande skallmot att

föremål innehafts någonkunna ske. Sålunda kan ärett som av som
femton år med beaktande 36 13 brottsbalkenunder kap. §av

förklaras förverkade.
anförs det iI motiven till lagen allmänhet tordeatt anses som

förklara föremål förverkat frågauppenbart oskäligt detnär äratt ett
knivförbudslagen ringafall enligt 4 § ochär att anse som somom som

därför medför straffansvar.inte
följande rättsfall också aktualiserar på ringa brott ochI som synen

dock saken bedömts annorlunda.fordon på allmän plats har

befannsLars N, polisman beordrats bil allmän plats, vid avvisiteringutsom av ur en
åberopande beträttinneha stilettkniv i fickan. Lars N. bestred under hanattansvar aven

polismans befallning.allmän plats
Malmö tingsrätt delade Lars Nzs uppfattning och lämnadeåtalet bifall.utan
Hovrätten Skåneoch Blekinge ansåg brottet med hänsyn till omständigheternaöver att

därför fritt från enligt 4 § knivförbudslagen. lfick ringa ochanses som ansvar
det i målet fråga springknivförverkandefrågan anförde hovrätten bl.a. att var om en

särskilt farlig ofta används i brottsliga sammanhang,vidarebedömts ochvara ssmsom
färdades bilför bl.a. hot tjänsteman han iLars N tidigare dömd attmot samtatt envar

före polisingripandet, vilket visade hanvilken cannabis hade kastats attut straxur
Hovrätten, antecknade Lars N inteumgås i kretsar där narkotika hanteras. attsom

beaktansvän behovanfört någon omständighet gjorde han kunde haatt ettanses avsom
oskäligtbedömning omständigheternainte det uppenbartkniven, fann vid samladen av

förklara kniven förverkad.att
1993-04-14, DB 5102, målHovrätten Skåne och Blekinge, avd domöver nr

293/93. Rättsfallet utförligare refererat under avsnittet 6.1.4.B finns, i ansvarsdelen,

vapenlagenBrott mot

föremåll996:67 skall varitEnligt 9 kap. § vapenlagen5 somvapen
förverkat inte uppenbartför vapenlagen förklaras detbrott ärmot om

förverkat får också den ammunitionoskäligt. förklarasOm ett vapen
förverkat. stället för ellerhör till förklaras I vapnetvapnetsom

ammunitionen dess värde förklaras förverkat.kan
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specialstrajjfrättenAndra brott mot

förverkande föremål vid brott enligtRegler använtsom av som
specialstraffrätten finns intagna i respektive författning. Det inteär
ovanligt frågan förverkande knivar kommer iatt uppom av m.m.

fårsammanhang. Förutsättningarna för föremål skall ellerdessa när ett
förverkat varierar i de olika och stundtalsförklaras lagarna upp-

bedömningsfrågor, vilka dock inte behandlas här.svårakommer
förverkandebestämmelser specialstraffrätten där frågaExempel på i

kan aktualiseras § tredje stycketförverkande knivar 45ärav m.m.om
enligt vilken fiskeredskapfiskelagen 1993:787, använtsm.m. som

förklaras förverkade det inteñskelagen skallvid brott ärmot om
1987:259, enligt vilken jaktredskaposkäligt, 49 § jaktlagen m.m.

förverkadeeller medförts vid jaktbrott får förklarasanvänts omsom
finns särskildabehövs för förebygga brott eller detdet att om annars

straff varusmuggling, enligtskäl, 9 § lagen 1960:418 församt om
för försök tillgods varit föremål varusmuggling ellervilken varu-som

obilligt.skall förklaras förverkat det inte uppenbartsmuggling ärom

i brottsförebyggande syfte11.1.3 Förverkande

brottsförebyggande syfte,36 § brottsbalken kan, iMed stöd kap. 3av
fattas såvitt föremålbeslut förverkande gällerom

omständigheternapå grund sin särskilda beskaffenhet ochsom av
befaras till brottslig användning,i övrigt kan komma

hälsaanvändas vid brott liv och2. ägnadeär motattsom som vapen
anledningpåträffats under omständigheteroch har attsom som gav

befara skulle komma till sådan användning.deatt
innefattarägnade användas hjälpmedel vid brottär att somsomsom

har påträffats under omständigheterskada på egendom och somsom
till sådananledning befara de skulle kommauppenbar att attgav

användning.

Punkten 1
förverkande skall kunna beslutas krävs det inte något brottFör att att

tillräckligt det föremålet kan befarasDet aktuellaägt är attrum.
till brottslig användning. Alla slag brott brott enligtkomma ävenav

specialstraffrätten åsyftas och det ställs inte något krav denatt-
befarade brottsligheten skall allvarlig Bestämmelsens räck-art.vara av

föremålet skall något på grundvidd begränsas attgenom vara som av
sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan befaras

Så regel-komma till brottslig användning. kallade gatustridsvapen bör
sådan beskaffenhet i denna be-mässigt anses vara av som avses

stämmelse.
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Punkten 2
förverkande vissamöjligheten till beslutsyfte utvidgal att om av

komma tillföremål påträffats i sammanhang där de kundefarliga som
Meningeninfördes bestämmelse år 1983.brottslig användning denna

i situationer ochbär knivarmotverkaatt att m.m.personervar
för föremålen skall komma tilltypisktplatser där risken är stor attsett

med våldsbrott.användning i samband
ägnadesådana föremålBestämmelsen sikte på alla är atttar som

inte kanliv och hälsaanvändas vid brott mot men somvapensom
föremålExempel sådanaförverkade enligt första punkten.förklaras

betydelseanvänds här iknivar Begreppetär samma somvapenm.m.
brottsbalken och knivförbudslagen. I kravetexempelvis §i 4 kap. 5

användas vid brott liv ellerskallpå föremålet ägnat motattatt vara
tillhygge vid vålds-skall kunna användashälsa ligger det lättatt som

Såledesmedel skada börbrottslighet eller attett annan.annars som
kunna hänföras hit.och giftiga vätskors.k. molotovcoktailsäven

be-förverkande samladför beslutEn förutsättning är att enom
påträffats ochvilka föremålet harförhållanden underdömning deav

åtgärdenanledning till antagandei övrigt äromständigheterna attger
uppsåt utföraNågot sådantförebyggande våldsbrott.påkallad till attav

inteför förberedelse krävsfordras föreller främja brott ansvarsom
måste förhållandenaför regeln skall kunna tillämpas. Däremotatt vara

föremålet kan kommasådana det finns anledning attatt anta attatt
polisenmed bestämmelsensådant Avsiktenanvändas ärsätt. attett
farligaknivar och andraskall kunna handi riskfyllda situationer ta om

isituation,sådantillhyggen. typexempel omnämnsEtt somen
konfronterasungdomsgrupperdå två rivaliserandeförarbetena, är
tillhyggen. Ombär på farligaplats medlemmarnaallmän och vissa av

sida kan konstateraeller allmänhetensenligt vad från polisensdet man
olika slag, kanmed provokationeruppstått hotfull stämninghar aven

någraförverkade,förklarasföremålen i beslag och äventas om
gäller underförekomma. Detsammainte har hunnitvåldsamheter ännu

erfarenhetsmässigt kansammanstötningardå våldsammaförhållanden
vid vissa idrottsevenemangexempelvis kanbefaras, såsom fallet vara

1982/83:89 f..15prop. s.
hand aktualiserasi förstasituationer då bestämmelsen är närDe

omhändertasgrips ellerpåträffas hos någonknivar avsomm.m.
knivför-brottsbalken ellerkap. 2 §förverkande enligt 36polisen och

införda be-grund denfråga. Påkan komma ibudslagen inte av
ifrån gripnaknivarinte alltidstämmelsen måste tasm.m. somnumera

frihetsberövandettillbakalämnaseller Omhändertagna närpersoner
livsfarliga föremålfallet med mångavilket tidigareupphör, somvar

förhållanden.påträffats under sådana
skall in ipolisingripandetföranlettOmständigheterna vägassom

då innehava-gäller särskiltförverkandefrågan. Dettabedömningen av
eller faragrund ordningsstörningeller pågripits för brotthar avren
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för ordningsstörning enligt 13 § polislagen. Med hänsyn till de starka
samband föreligger mellan våldsbrott böroch berusning t.ex.,som
enligt den promemoria låg till grund för lagstiftningen, praktisktsom

alltid tillräckligt starka brottsförebyggande skäl för för-taget ett
verkande föreligga omhändertagitsdet gällernäranses personer som
enligt lagen 1976:511 omhändertagande berusade personerom av

LOB. Men i dessa fall måste naturligtvis allmänävenm.m. en
bedömning de föreliggande omständigheterna för-innangöras av
verkande beslutas.

Avgörande för beslut förverkande skall kunna fattas ärettom om
det tillfälle då det föremålet påträffades fannsvid det aktuellaom

anledning befara det skulle komma till brottslig användning.att att
Senare tillkomna omständigheter kan emellertid i vissa fall tänkas leda
till sådant beslut oskäligt.att ett anses

förekommer förverkande i specialstraff-Om det bestämmelser om
fallskall dessa bestämmelser i första hand tillämpas. I derätten

knivförbudslagen tillämplig skall alltså föremålet förklaras förverkatär
enligt denna lag och inte enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. ordaly-Av
delsen i 36 kap. 3 § brottsbalken framgår det vidare dennaatt
bestämmelse tillämplig endast i de fall 36 kap. 2 § brottsbalken inteär
kan tillämpas.

Punkten 3
infördes syfte möjlighetBestämmelsen år 1989 i öppnaatt atten

förverkande sådana hjälpmedelbeslagta och besluta somom av
skadegörelsebrott. Omständig-används vid klotter och andra slag av

föremål kanheterna kan naturligtvis i vissa fall sådana att ettvara
befaras vid våldsbrott vid skadegö-komma till användning såväl som

förklara det förverkat medrelse. torde då fullt möjligtDet attvara
omständigheter Beckman mfl. Brottsbalkenhänvisning till båda dessa

III, 4 uppl. 1994 479.s.

Utredningens11.2 överväganden

11.2.1 Allmänt förverkandebestämmelserom

lagstift-många olika ställen iBestämmelser förverkande finnsom
attsvåröverskådliga. Härtill kommerningen och i sin helhet relativtär

bland kan det svårtdet råder viss begreppsförvirring i göra attsomen
föremålhärpåförstå vad egentligen Ett exempel är att ettsom avses.

grund brott redanomedelbart förverkat påtorde kunna avanses som
sakkommit till användning vid brottet. Eni den stund de är attannan

förverkat.prövning kan förklarasföremålet härefter vid rättsligen
förklara något"förverka" egentligenOfta används här uttrycket när
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förverkat avses.
ingår inte utredningens uppdrag, förutomDet i vad bestäm-avser
i knivförbudslagen, föreslå frågamelsen ändringar i de allmän-att om

förverkandebestämmelserna. Området torde, enligt utredningensna
mening, för övrigt i behov genomgripande översyn.vara av en mer

11.2.2 Särskilt förverkande enligt knivförbudslagenom

ifrågasätter hänvisningUtredningen det inte enbart iom genom en
knivförbudslagen till brottsbalkens bestämmelser förverkande,om

bedömningsgrunderna principhade stått klarare i desamma,äratt
gäller i fråga förfarandet med godsliksom regleratt samma om som

förklaras, eller har förklarats, förverkat. Samma synpunkter kanskall
beträffande bestämmelser förverkandegällande mängdgöras en om

specialstraffråtten. vad utredningen erfarit emellertidinom Enligt anses
inte gällande bestämmelse förverkande i knivförbudslagen svår attom

eller tillämpa. På grund härav och då frågan enligt utredningenstolka
föreslås inte någonmening bör i sammanhangövervägas störreett

ändring i denna del.
förbud medföra skjutvapen på allmän plats kan innebäraEtt mot att

uppenbart oskäligt förklara förverkat,frågan det år att vapnetatt om
beträffandesig svårbedömd vad falletkan änte mer som anses vara

exempel på sådant fall kan innehavknivar Ett ett ettavm.m. vara
legalt betydande värde, det inte bedömsävensom omvapen av -

fall ändå framstår särskilt farligtansvarsfritt ringa inteett somsom -
Även det sålunda finns föreller klandervärt. utrymme attettom

underlåta förklara förverkat bör detta dock, enligt utred-att vapnet
undantagsfall.ningens mening, endast bli aktuellt i

försäljning egendom förklaratsSlutligen bör något sägas om av som
egendom tillfaller vanlig ordningförverkad. Förverkad En ärstaten.

förfarandet, säljs i enlighet medsådan egendom, efter det rättsligaatt
förfarande med förverkad egendom och6 § lagen 1974:1066 om

befarashittegods Emellertid gäller detta inte egendom kansomm.m.
eljest olämplig förkomma till brottslig användning eller ärsom

finnsSådan egendom skall enligt 5 § oskadliggöras. Detförsäljning.
grund brottförbud sälja knivar förverkatsinget mot att avsom

syfte. kan dock starkt ifrågasättaeller i brottsförebyggande Man
Enligt utredningens mening börlämpligheten i så sker.att en

i fråga i undan-sådana knivar endast kommaförsäljning av m.m.
fallsamlarvärde. I övrigatagsfall, exempelvis föremålet har stortom

oskadliggöras.i enlighet med 5 § i ovannämnda lagbör egendomen
något annorlunda, i och medFörsäljning skjutvapen ställer sig attav

detmåste ha tillstånd härför. Trotsden köper sådantett ansersom
försäljningbeträffande förverkade skjutvapen,utredningen ävenatt,

undantagsfall.bör ske endast i
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12 Tvångsmedel

För ingripa knivvåld, brott knivförbudslagen ellerutövatatt mot mot
för förhindra knivar kommer till användning i brottsligtatt att m.m.
sammanhang det många gånger nödvändigt för polisen användaär att
någon form tvångsmedel. tvångsmedelDe kan komma i frågaav som

framförallt beslag och kroppsvisitation, husrannsakan ochär ävenmen
frihetsberövande kan bli aktuellt.

Vid utvärderingen knivförbudslagen det framkommithar detattav
på dessa områden ibland uppstår tolknings- och tillämpningsproblem
för polisen, framför allt det gäller reglerna kroppsvisitationnär om
bilaga utvärderingsmaterialet förekommer förslag3. I polisenattom
skall ökade befogenheter i fråga kroppsvisitation för efter-ges om
sökande knivar samtidigt det befintliga regelverket påav m.m., som
sina håll inte tillämpas i full utsträckning. En konsekventsynes mer
tillämpning de regler redan i dag står till buds skulle troligenav som

befogenheter områdeinnebära behovet vidare på detta skulleatt av
uppfattas föreligger således behovmindre angeläget. Det starktettsom

belysa gällande på området, särskilt vad gällernärmare rättattav
reglerna kroppsvisitation.om

det gäller tvångsmedelsanvändning och regleringen dennaNär av
för-aktualiseras också del andra bestämmelser intimtären som

knippade härmed. Nedan behandlas förutom reglerna frihetsbe-om-
rövande, husrannsakan, kroppsvisitation och beslag, avsnitt 12.l.2
-12.1.5 mänskliga rättigheter, förutsättningarna för inskränkning-

fördessa och viktiga principer tvångsmedelsanvändningen avsnittav
12.1.1.

12.1 Gällande rätt

12.1.1 tvångsmedelAllmänt om

Tvångsmedel karaktäriseras någon form intrång iav av en persons
rättssfär; personliga frihet och integritet eller hans förfoganderätthans

egendom. tvångsmedel kan komma i fråga i dessasin Deöver som
sammanhang frihetsberövande, husrannsakan, kroppsvisitation ochär

återfinnsregleringen dessa tvångsmedel i 23,beslag. Den allmänna av
för vissaoch 28 kap. rättegångsbalken. Därutöver finns det24, 27

vilka till användning tvångs-speciella områden lagar, enligt rätt av
polislagen 1984:387, lagen 1970:926medel medges, t.ex. om
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kriminalvårdpå flygplats och lagen 1974:203särskild kontroll om
i anstalt.

någon form inskränk-Tvångsmedelsanvändning innebär i regel av
särskilt skyddsvär-mänskliga rättigheterna, vilkade s.k.ning ansesav

1950 angåendeden novembereuropeiska konventionen 4da. Den av
friheternaoch de grundläggandeför mänskliga rättigheternaskydd de

grundläggandeinnehåller bestämmelser deEuropakonventionen om
får in-förutsättningar dessaunder vilkaoch rättigheternafri- samt

regeringsforrnen finns sådana bestämmelser.Också i 2 kap.skränkas.

rättigheterMänskliga

Nationernasfinns bl.a. i Förentamänskliga rättigheterRegler om
rättigheternade mänskligauniversella deklaration antogssom avom

internationellaFN-förklaringen och denär 1948generalförsamlingen
och politiska rättighetermedborgerligakonventionen antogssomom

år 1966 FN-konventionen.generalförsamlingNationernasFörentaav
mänskligabestämmelsernatillämpliga i svenskDirekt ärrätt om

regeringsformen. DeEuropakonventionen och 2 kap.rättigheter i
konventions- grund-alltså såvälrättigheternamänskliga är som

mänskliga rättig-begränsningar i deinnebärlagsskyddade. Detta att
mindrevissa ellerendast underfårheterna göras noggrantmer

män,hur, och i vilkenBestämmelsernaförutsättningar.reglerade om
återfinns dessa ifår inskränkasrättigheternamänskliga ävende

regeringsformen.och i 2 kap.Europakonventionen

Europakonventionen

kraftträdde i lagoch tillägg,Europakonventionen, med ändringar som
i dettaintresse1995 SFS 1994:1219. Avden januarii Sverige 1

till frihet ochbehandlarartiklarna 5:1sammanhang rättenär som
till privat-behandlarartikel 8:1 och 8:2personlig säkerhet, rättensom

vilka förhållandenunderkorrespondensfamiljeliv, hem ochoch samt
tilläggsprotokol-förstaslutligen artikel 1 ifär ske ochinskränkningar

till egendom.behandlarlet rättensom
säkerhet.frihet och personligtillartikel harEnligt 5:1 rättenvar

i arti-särskilda fallvissasin frihet ifår berövasIngen utom som anges
dettai fråga ikan kommafrihetsberövandekeln. Det slag somav

tillåterbestämmelsei artikel 5:1:c. Dennasammanhang regleras
behöriginförställa honomförfrihetsberövande attav en person

brott,för ha förövatskäligen misstänktsåsomrättslig myndighet att
begåförhindra honomnödvändigtskäligeneller detnär attattanses

harEuropadomstolengjort detta.efter haundkommabrott eller attatt
ifrihetsberövandetillåter äninteartikel 5:l:cpåpekat annatatt

måsteartikelförfaranden och lstraffprocessuellasamband med att :c
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läsas tillsammans med artikel 5:3, stadgar den berövatsattsom som
friheten enligt 5:l:c ofördröjligen skall ställas inför domare och
dessutom skall berättigad till rättegång inom skälig tid. Varjevara
frihetsberövande enligt denna bestämmelse skall således syfta till att
ställa vederbörande inför domstol. Om frihetsberövandet syftar till att
förhindra någon begå brott krävs det det fråga konkretäratt att ettom
och specifikt brott. Konventionen tillåter inte frihetsberövanden i
avsikt allmänt hindra brottsbenägen frånatt mera atten person
fortsätta begå brott.att

Enligt konventionens artikel 8:1 har och till skydd förrättvar en
privat-sitt och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Inskränk-

ningar i detta skydd kan, enligt artikel 8:2, godtas endast de harom
nödvändigastöd i lag och de i demokratisktär samhälle förettom

tillgodose vissa uppräknade allmänna eller enskilda intressenatt
landets säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiskayttre
välstånd, förebyggande oordning brott,och hälsovården, skyddandeav

sedligheten eller andra fri- och rättigheter. Kroppsvi-av av personers
sitation och husrannsakan exempel på sådana åtgärderär som
inskränker till skydd för privatliveträtten och hemmet, vilket innebär

dess reglering måste uppfylla de ovannämnda kraven.att
Enligt artikel i första tilläggsprotokollet1 till Europakonventionen

skall fysisk och juridisk till sin egendomrätt lämnasenvar persons
okränkt. Ingen får berövas sin egendom i det allmännasänannat
intresse och då förutsättningunder det sker med stöd lag ochatt av
folkrättens allmänna grundsatser. Bestämmelsen inskränker enligt
andra stycket i artikeln dock inte genomföra sådanrättstats atten
lagstiftning finner erforderlig för reglera nyttjandetstaten attsom av
viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för

säkerställa betalning skatter eller böter och viten. Bestämmelsenatt av
i artikel l innehåller olika regler: principen egendom skalltre attom
respekteras, villkoren för berövandet egendom inskränkningarsamtav
i utnyttja egendom.rätten Förverkande egendom skulle kunnaatt av
tyckas exempel berövande egendom, harettvara av men av
Europadomstolen ändå förfarande för regleraansetts ett attsom
utnyttjandet egendom. För åklagare och polis torde därför denav
sistnämnda bestämmelsen ha betydelse vid sidanstörst denav
allmänna bestämmelsen till egendom skallrätten lämnasattom
okränkt. För åtgärd innebär inskränkning iatt rättenen attsom en
utnyttja egendom skall förenlig med konventionen krävs såledesvara

lRätten till skydd för privatlivet mycket allmänår och omfattar mängdartav en
olika element. Generellt kan innebäraden sägas allmän lämnas i fredrätt näratten
det gäller privata angelägenheter Hansse Danelius, Mänskliga rättigheter, 5 uppl.
1993, 188 ff..s.
zEuropadomstolenhar framhållit "nödvändig" i detta sammanhang skall tolkasatt

det skall föreligga angeläget samhälleligt behov pressing socialatt need.ettsom



Tvángsmedel 1996:50SOU86

med detöverensstämmelseiståri lag, denstödden har attatt
den nöd-konventionsstaten ärochintresseallmännas attatt anser

EuropadomstolendärvidharKonventionsstaterna gettsvändig. av
avvägningrimligvadsjälva bestämma ärfrihetganska attstor ensom

enskilda intressen.ochallmännamellan

Regeringsformen

detmedborgare,varjeregeringsformenkap. 6 § är gentemotEnligt 2
kroppsbe-ingrepp somkroppsligaskyddad t.ex.allmärma, mot

ochhusrannsakankroppsvisitation,våldpolisiärtochsiktningar samt
vidare varjeregeringsformenkap. 8 § ärEnligt 2intrång.liknande

frihetsberövande.skyddadallmänna,detmedborgare, motgentemot
Bestämmelserlag.begränsasfår endastGrundlagsskyddet genom
stadgar be-regeringsformen bl.a.§i kap. 12finns 2 attdetta somom

godtag-ändamåltillgodoseför ärfårbaragränsningar göras att som
den friainte får hotadesamhälle ochdemokratisktibara attett

aldrig fårbegränsningarnaHärtill kommeråsiktsbildningen. att
ändamåltill detmed hänsynnödvändigtvad ärutöver somsom
måste såledesgrundlagsskyddetbegränsningarVidföranlett dem. av

regerings-kap. §uttryckt i 1 1finnslegalitetsprincipen,bl.a. som
principen,sistnärrmdabeaktas. Denändamálsprincipenochformen,

varjeinnebärreglerna,tillämpningenvid attgäller även avsom
ändamål, fördemåste innefattatvångsmedelsföreskrift uttryckligen

framgåför det måsteDelsanvändas.fårtvângsmedletvilket att om
regerings-§med 2 kap. 12förenligbegränsningenaktuella ärden

föruppfattaregeln skall kunnatillämparför dendelsformen, att som
lagstiftaren.tvângsmedletändamålvilket accepterats av

tvängsmedelsanvändningvidprinciperViktiga

har deändamålsprincipernaochlegalitets-nämndadeFörutom ovan
tagitsproportionalitetsprincipernaochbehovs-viktigasammanhangeti

tvångsmedelanvändandealltid vidgällerprinciperi lag. Dessain av
reglerna.tillämpningenvidi minnetdärför hållasoch bör av

polisingripan-allavidbehovsprincipengällerpolislagen8 §Enligt
användasfårtvångsmedel inte äninnebär annatPrincipenden. att ett

uppnås ochskallresultatetavseddadetförnödvändigtdet är attom
stycket§ förstatillräcklig 8åtgärd inteingripande ärmindrenågon

för syftetnödvändigtbaraskall inteTvånget attmeningen.andra vara
verkningsfullt, dvs.ocksåskalluppnås, detskallåtgärdenmed vara

liggerprincipenresultatet. Iavseddauppnår dettillleda att man
tvångsmedeldär olika ärsituationalltid idessutom att enman

enskildeför deningripandeminstdetskall använda ärtänkbara, som
syftetsåskall upphöratvângsmedletanvändningen snartattsamt av
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med tvångsåtgärden uppnåtts eller det inte visat sig verkningsfullt.
8 § polislagen kommerI också proportionalitetsprinczpen till

uttryck. innebärDenna polisman vid verkställighet tjäns-att en av en
teuppgift skall ingripa på försvarligt med hänsynsätt är tillett som
åtgärdens syfte och övriga omständigheter 8 § första stycket första
meningen. frågaI beslag, husrannsakan och kroppsvisitation åter-om
kommer princip i 27 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalkensamma
och i 28 kap. 3 13 §§ rättegångsbalken, Ett tvångsmedel fårsamta
enligt dessa bestämmelser användas bara skälen för åtgärdenom

det intrång eller i övrigt åtgärden innebär föruppväger denmen som
misstänkte eller för något motstående intresse t.ex. tredje man.annat
Den skada ingrepp orsakar måste alltså stå i proportion till vadettsom

vinna med detta. allmänhetI utgår från ingreppär att att motsom man
egendom och ekonomiska intressen mindre allvarliga kränk-är än

Ävenfrihetningar och integritet. enligt denna principav en persons
bör det minst ingripande tvångsmedlet, flera tänkbara, väljas.av

Frihetsberövande12. 1 .2

debatten kring frågan vad skall förI minska antaletgöra attom man
knivinnehav har förekommitdet förslag polisen iattm.m. om

syfte skall gripa elleravskräckande omhänderta bl.a.sättannat
kniv. formellaungdomar bär De möjligheter i fråga frihetsbe-som om

har framföralltrövande polisen gripande och medtagande tillärsom
förhör enligt rättegångsbalken, omhändertagande enligt polislagen
1984:387 eller, beträffande dem femtonunder år, åtgärderärsom
enligt lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser lag-om unga
överträdare LUL.

frihetsberövande emellertid iEtt regel den formanses vara av
tvångsmedel ingripande för den enskilde och det därförär ärmestsom
omgärdat med rad skyddsbestämmelser. De principer ären som

tvångsmedelsanvändningtillämpliga vid all gäller naturligtvis iäven
fråga frihetsberövande. Sålunda får frihetsberövande i enlighetettom

Ända-legalitetsprincipen inte företasmed direkt stöd i lag.utan
mâlsprincipen innebär frihetsberövande inte får ske i syfte änatt annat
det i respektive författning, vilket i fråga de nedansom anges om

förhindrahuvudsakligenbehandlade reglerna utreda brott,är att en
förhållandevis allvarlig ordningsstörning eller skyddaatt en ung person
från skadligt leverne. Behovs- och proportionalitetsprinciperna innebär

frihetsberövande fårvidare endast tillgripas det finnsatt ett ettom
behov stårverkligt det det i proportion till syftet med in-samt attav

gripandet. Det sagda innebär det i realiteten oftast saknas förut-att
frihetsberöva någonsättningar grund brott knivför-att motav

brottsförebyggandebudslagen eller i syfte. Reglerna frihetsbe-om
rövande inte avsedda användas i avskräckande syfte.är att
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Gripande

polisman i vissa fall,rättegångsbalken fårEnligt 24 kap. 7 § en om
Grundförut-misstänkt för brott.brådskande, gripa dendet ärär som

skäl anhålla Förför detta dock det finnssättningen är attatt personen.
skäli princip det finnsnågon krävs det i sinanhålla att attturatt

personenhäkta
häktningsgrunder:i principfinnsDet tre

försannolika skäl misstänktpåfår häktas han aEn äromperson
minst två år, eller hanföreskrivet fängelse iför vilket detbrott är om

för vilket det föreskrivetmisstänkt för brottsannolika skäl ärb påär
särskilda häktningsskälennågot deår ellerfängelse i ett om avmer,

lagföring ellerundandrar sigför avviker ellerföreligger risk hanatt
risk för hanutredning ellerför han försvårar sakensstraff, risk attatt

får häktning ske detfallenbegå brott. i någotfortsätter Inte omav
tillkommer dömasmisstänkte endastanledning denfinns attattanta

rättegångsbalken.kap. §böter 24 1
för brott fårskäl misstänktsannolika2. En är ettsomperson

okändhäktas hansvårhetsgrad,brottets ärvidare, oberoende omav
rättegångsbalken.2 §här i riket 24 kap.hemvisteller saknar

förmisstänkt brottendast skäligenfår denSlutligen äräven ettsom
övrigt underförutsättningarna ihäktas,förhållandenunder vissa om

förvarvikt han isynnerliguppfyllda och deteller 2lb ärär att tasav
rättegångsbalken.kap. 3 §utredning 24på ytterligarei avvaktan

inskränkningar idet ytterligarefimisdessa förutsättningarUtöver
skall till denhänsyn bl.a.någonhäktamöjligheterna tasattatt genom

nå-rättegångsbalken. Förkap. §och hälsa 24 4misstänktes ålder att
föreliggamåste det dessutomfå häktasår skallunderär artongon som

skäl 23 § LUL.synnerliga
skallför polisenrelativt höga kravdet alltsåframgår ställsSom att

för vilket detknivförbudslagen, ärnågon. brottfå gripa För motett
endastdet i dag imånader,fängelse i högstföreskrivet är stort settsex

ihemvist härokänd eller saknarmisstänktefall denmöjligt i de är
landet.

§gripa någon. 24 kap. 7polismanUndantagsvis kan änäven annan
begåttgripa denrättegångsbalken rättandra stycket att somger envar

på gärninganträffas barfölja ochfängelse kanvilketbrottett som
flykt skyndsamt överläm-skallgripnebrottsplatsen. Denfråneller på

författningarockså i andraförekommerpolisman. Dettillnas
miss-polisman gripaförbefogenhet änbestämmelser attannanom

3Ãven dethäktning får i vissa fallförföreligger fulla skälintedet omom -
ianhållasmisstänkt för brottskäligensynnerliga skäl den ärföreligger ettsom- rättegångs-stycket6 § andrautredningsanhâllande 24 kap.utredningssyfte, s.k.

balken.
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vid Kustbevakningenför tulltjänsteman och tjänstemantänkta, t.ex.
1960:418 straff förandra stycket lagenenligt 14 § varusmugg-om

skall, såenligt 24 kap. 7 § rättegångsbalkenling. gripitsDen som
Åklagare skallmöjligt, förhöras polisman eller åklagare.snart som av

omedel-det inte redan skett, och skallgripandet,underrättas omom
skall anhållas. Anhålls inte denförhöret beslutabart efter personenom
omedelbart hävas.skall beslutet gripandemisstänkte, om

brottgrund ordningsstörning ellerOmhändertagande på av

denfår polisman avvisa eller avlägsna13 § polislagenEnligt somen
ordningen ellerden allmännasitt uppträdande utgörstör engenom

skallnödvändigt för ordningenfara för denna, detomedelbar är attom
behövs förgäller sådan åtgärdupprätthållas. Detsammakunna om en
avvisandeavvärjas. Skullestraffbelagd gärning skall kunna ettatt en

avsedda resultatettillräckligt för detavlägsnande inteeller attett vara
tillfälligtåtgärd,får polismannen,skall uppnås, ytterstasom en

omhänderta personen.
ske vid ordnings-alltså, enligt 13 § polislagen,ingripande kanEtt

eller brott.fara för ordningsstörning Ieller brott vidstörning samt
fråganordningsstörning skall detingripandefråga ettmot vara omom

ordningsintresse be-innefattaruppträdande ettett avangreppsom
synpunkt. Endast deneller allmänför allmänhetentydelse annars ur

tillsägelsepolismansåtlydaomständigheten vägraratt enen person
avgörandeordningen. Detden allmännainte haninnebär stört.ex. att

ordningssynpunktföljder frånsituation vilkai sådan är ensomen
det endastmedföra. ingripaefterrättelse kan Förbristande närattantas

det denna faraordningsstörning krävsfara för ärföreligger atten
påhar uppkommitkonkret och den uppträtt ettattatt personengenom

någondet faktumaktuella tillfället. Enbart ärsärskilt vid detsätt att
avvärjaingripande förräcker således inte. Ettkänd bråkmakare atten

det frågaförarbetena,vidare, enligtbrott kräver är ettatt om
fara föromedelbar brott.pågående brott eller en

skall såomhändertagandeverkställtpolisman harDen ettsom
i sinförmån,anmäla åtgärden till sinmöjligtskyndsamt tursomsom
omhän-skall bestå. Denomhändertagandetomedelbart skall pröva om

skall härefter,möjligt ochförhöras sådertagne skall snarastsnart som
förut-år får under vissaunderfriges. Ungdomarmöjligt, arton

hållas kvar längrefår dockkvarhållas nedan. Ingen änsättningar se
timmar.sex

får han interättegångsbalken,enligt kap.någon gripas 24Skall
stycket polislagen.enligt 13 § andrahållas kvaromhändertas eller

Även omhändertagandeomhändertagande enligt lagen 1976:511 om
ibestämmelsenframförhar företrädeberusade LOBpersonerav

polislagen.
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Också för ordningsvakter gäller bestämmelserna i 13 polislagen,§
framgår förordnandeinte deras 23 § polislagen. Omannatom av en

ordningsvakt omhändertar någon skall han skyndsamt överlämna denne
till polisman. Det finns vidare bestämmelser i specialförfattningaren

befogenheter liknande idem 13 § polislagen, gällande förom ex-
empelvis tjänstemän vid kustbevakningen.

Medtagande till förhör

befinner sig den plats, där brott har förövats,Den ärettsom
polisman skyldig följa till förhör hållstillsägelse medatt ettav en som

omedelbart därefter. Detta gäller alla, såväl den misstänkte måls-som
fårägande, vittne eller Polismannen med sig den vägrartaannan. som

emellertid endast tillämplig i utred-giltig orsak. Bestämmelsen ärutan
ningssyfte. Det torde vidare krävas polismannen kommer tillatt

i anslutning till brottet begås 23 kap. 8 § rättegångs-platsen nära att
balken.

anhållen häktad inte skyldig kvarDen inte ellerår är att stannasom
för förhör längre timmar. Om det synnerlig vikt får dockän är avsex

ytterligareden misstänkt för brottet kvar timmar.är stanna sexsom
år tidsfristernaBeträffande den under femton dock endastär ärsom

kap.timmar, med motsvarande tillägg timmar 23 9 § rätte-tretre av
fårförhöret hållits, eller tidsfristen gåttgångsbalken. Sedan ut,

Beträffande underomedelbart avlägsna sig. artonen personpersonen
möjlighet hålla kvar honom ytterligare timmar förår finns dock treatt

överlämna honom till vårdnadshavare eller 14 §kunnaatt annan
andra stycket LUL.

Hämtning till förhör

vissa förutsättningar möjlighet hämta någon tillPolisen har under att
någon kallats till förhörförhör för utredning brott, t.ex. somav om

förhöret, redan pålåtit bli inställa sig tillgiltig orsakutan att om man
kallelse inte skulle hörsam-förhand sluta sig till eventuellkan att en

skulle medföra utredningeneventuell kallelseeller attmas om en
rättegångs-bevis undanröjdes 23 kap. 7§försvårades attgenom

balken.

Särskilda bestämmelser ungaom

får principkap. rättegångsbalken iSådana tvångsmedel i 24som avses
Endafemton år 35§ LUL.inte användas undermot personer
följavilket fängelse kanden begått brottundantaget är ungeom
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från brottsplatsen.gärning eller på flyktanträffas på baroch han
härefterfår gripas ochförhållande hansådanaUnder av envar

Polismyndigheten ellerpolisman.överlärrmas tillskyndsamt närmaste
skall frigesomedelbart besluta denskall sedanåklagaren om unge

årunder femtonnågonkvar för förhör. Omeller hållas ärsom
vissa förutsätt-brott får polisen underför ha begåttmisstänks ettatt

bestämmelserna isådana fall bl.a.utreda brottet. I rätte-ningar är
förhör tillämpliga.och medtagande tillhämtninggångsbalken om

och 34 §§ LUL.31,32
det finns synnerligaår får häktas endastinte fylltDen arton omsom

medtagits tillunder är harOm någonskäl 23 § LUL. är artonsom
anhålla honom,åklagaren beslutar intehar gripits ochförhör eller att

han skäligenunder förutsättningpolismyndigheten ärfår att-
syfte skyndsamt kunnahonom iför brott hålla kvarmisstänkt att-

vårdnadshavare, tjänste-föräldrar,till hansöverlämna honom annan
lämplig Längreeller änsocialtjänsteninom person.annan vuxenman

får dock ingenåklagarens beslutefter förhörettimmartre resp.
kvarhållande ibestämmelse,liknande§ LUL. Enkvarhållas 14 om

ellertill vårdnadshavareöverlämna denskyndsamtsyfte att unge
åravseende underpolislagenfinns i 16 § arton sompersonerannan,

enligt huvudregelnoch13 § polislagenomhändertagits enligt som
stadgade förhöret.möjligt efter detfrigetts såskulle snart somannars
hållas kvar.emellertid aldrig någontimmar fårLängre än sex

underkananträffar någon,polismanOm artonantas varasomen
överhän-uppenbarligen innebärförhållanden desådanaår, under att

fårutvecklingför hans hälsa ellerallvarlig riskfara ochgande
fördenpolislagen omhändertaenligt 12 §polismannen attunge

vårdnadshavaretill hans föräldrar,överlämna honomskyndsamt annan
bestämmelse kandennaexempelsocialnämnden. Som näreller

uppehållerdenförarbetenatillämpligblikomma nämner attatt unge
berusningsmedelomtöcknadhan hittasknarkarkvart",sig i att aven
med ingripandetSyftetasocialamed äldreeller tillsammans personer.

borttill han kommerdenskyddaskall att attatt unge genom sevara
miljön.skadligafrån den

omhändertagandenAndra

berusadeomhändertagande1976:511Enligt lagen personeravom
alkoholdrycker ellerberusadanträffas såfår den annatLOB avsom

själv ellerhand sigkanhan inteberusningsmedel taatt annarsom
omhändertasför någonsjälv ellerfara för sigutgör av enannan,en

Äveni bostad.överallttillämpligpolisman. Lagen är utom en
hansframgårintebefogenhet,dennaordningsvakt har annat avom

företräderättegångsbalkenkap.Reglerna i 24 ägerförordnande.
ingripandebestämmelse reglerar intereglering. Dennaframför denna
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med anledning knivinnehav eller liknande. sambandI med attav
skyddsvisitation sker vid LOB-omhändertagande det emellertidärett
inte ovanligt knivar påträffas. Detsamma gäller omhänder-att m.m.
taganden sker på grund andra bestämmelser, i lagent.ex.som av

vård missbrukare fall, i med1988:870 i vissa lagen 1990:52om av
vårdsärskilda bestämmelser i lagen 1991:1128om av unga, om

psykiatrisk tvångsvård, i utlänningslagen 1989:529 eller i för-
äldrabalken.

undersökningar12.1.3 Husrannsakan och liknande

Husrannsakan tvångsmedel tillämpas relativt sällan iär ett som
samband med knivförbudslagen. Om knivar innehas im.m. som

institutet komma aktualise-fordon skall omhändertas kan emellertid att
saluhällandeförbudet knivförbudslagen kanOckså vid brott imotras.
fråga. övrigt husrannsakan, i dettahusrannsakan komma i För är
tillämpligt vid eftersökande knivarsammanhang, mestadels av m.m.

vid brottsbalksbrott.använtssom
aktuell s.k. reellform husrannsakan kan bliDen ärav som

i syfte söka efter föremål underkastat beslaghusrannsakan äratt som
begånget brott eller fördvs. har viss anknytning till utrönaattetten

visstkan ha betydelse för utredningen brottomständighet ettavsom
Bestämmelser sådanakriminalteknisk undersökning.t.ex. om

och §§ rättegångsbalken. Härutöverundersökningar finns i 28 kap. 1 3
särskild bestämmelse undersökning i 10finns det tarsomen om

sikte på vissa ställen utomhus.
endast sådana undersökningar företasMed husrannsakan somavses

vidare förutsätt-förvaringsställe. I 10 §i hus, eller slutet angesrum
undersökningar på andra ställen, deningarna för liknande även om

för Tydligt undersökning iinte tillgängliga allmänheten. ärär att
särskilda kansyfte husrannsakan, bestämmelser,utansamma som

tillgänglig för allmänheten, exempelvisverkställas på plats ärsom
allmän plats, skog eller mark.

husrannsakan, s.k. personell hus-finns ytterligare formDet aven
syfte eftersöka viss formrannsakan Dennaär attvars person.

behandlas dock inte här.
finnshusrannsakan liknande undersökningarBestämmelser ochom

femtonBeträffande barn under åri 28 kap. rättegångsbalken. som
särskilda skäl, rättegängsbalkensbegått brott det finnsär, om

enligt 35 § lagen 1964:167bestämmelser i dessa delar tillämpliga
lagöverträdare. Bestämmelsermed särskilda bestämmelser om unga

lagen 1960:418finns också i exempelvis 18 §reell husrannsakanom
särskild1991:572straff för varusmuggling och i 19 § lagen omom

finnsliknande undersökningarutlänningskontroll. Bestämmelser om
flygplats, § lagensärskild kontroll 5i lagen 1970:926 om
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1981:1064 säkerhetskontroll domstolsförhandlingarvid samtom
§ lagen 1988: säkerhetskontroll5 144 vid sammanträde med riks-om

dagens ochkammare utskott.

Husrannsakan bostäderi m.m.

I 28 kap. § rättegångsbalken husrannsakan kan företas1 iattanges
"hus, eller förvaringsställe". hus förstaslutet Med i handrum avses

fabriks-bostadshus, och kontorsbyggnaderäven t.ex. samtmen ma-
gasin. Reglerna husrannsakan tillämpliga husetär även ärom om
olåst. Med förstås inte bara i byggnader ävenutan t.ex.rum rum
hytter och fartyg eller celler häkte. Andra exempel påettrum
sådana bör jämställas med i byggnad bo-ärutrymmen som rum en
stadsutrymmen i och husbilar, flygplanskabiner, tågkupéer,husvagnar

förarhytteni bussar, i lastbil iävensamtpassagerarutrymmen en
övrigt sådana i avsedda för föraretransportmedel ärutrymmen som
eller Tvångsmedel; SOU 1995:47 212. Vadpassagerare soms. avses

förvaringsställe rådermed slutet det delade meningar Process-om.
lagsberedningen i sitt betänkande SOU 1938:44 328omnänmer s.

exempel härpå kassafack i bank och stängd bil. doktrinen harIsom
det särskilt beträffande stängda och stängda bilar diskuteratsväskor

låsta för förvar-dessa måste eller betraktas slutnaattom vara som
integritetshänseendeingsställen. Polisrättsutredningen det iattanser

låst olåst,inte någon skillnad mellan och stängd, väskaär en en men
eller bil Tvångsmedel; SOU 1995:47 217 ff., Ekelöf m.fl.ävens. se

ff..Rättegång 6 uppl. 1994, 73 Således skulle det räcka medIII, s.
detförvaringsställe för skall räknas slutet.stängtäratt attett som

bli föremål både för husrannsakan och kroppsvisi-Vissa objekt kan
tation, exempelvis stängd väska. Husrannsakan blir dock i prakti-en
ken angeläget i fråga stängda väskor ingen har med sig.mest om som

båda tvångsme-Samtidigt kan vissa objekt hamna utanför dessa
delsregleringar, bil väska inteelleröppen öppent.ex. en en som

föremålennågon kan ha med sig. De medsägas senare anses
vilket polis-nuvarande bestämmelser få undersökas fritt, lagstöd,utan

rättsutredningen uppmärksammat och föreslår skall ändras.
grundläggande förutsättningen för reell husrannsakan detDen är att

skall förekomma anledning till misstanke brott förövats påattom
följavilket syfte efter föremålfängelse kan I söka äratt som

underkastat eller för omständighet kan habeslag utrönaatt som
betydelse sådana fallför utredningen visst brott får i hus-ettav

anmälningar tips inte kanO har i flera ärenden påpekat ochatt ensammaanonyma
bedömning förutsättningarna för straffprocessuelltläggas till grund för ettom

föreligger.tvångsmedel, husrannsakan,som
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för brottet. Hosden skäligen misstänktrannsakan ske hos ärsom
intemisstänkt för brottet,kan gälla denvilket äräven mensomannan

beviskrav vadgäller dels högreskäligen misstänkt ett avser
förövats hoshusrannsakan endast får ske brottetdelsbrottet, att om

föreliggerdenne eller detmisstänkte gripits hosdenne, den annars
syfte sådanovannämndaanledningsynnerlig anta attatt genom

synnerligdet föreliggeruppnås.husrannsakan skulle För att attanse
skäl.det mycket starkaanledning krävs

samtycke till hus-får den misstänktestredje stycketEnligt en
han själv begärtsåvida det inteinte åberopas,rannsakan är som

åtgärden.

tillgängligaallmäntHusrannsakan i utrymmen

till-husrannsakan i allmänträttegångsbalken,28 kap. 3 § som avser
endastsammanhangtillhåll, torde i dessaeller s.k.gängliga utrymmen

kniv harmed användandefall brotttillämplig i de ett av m.m.vara
överlåtelse-knivförbudslagensvid brotteller möjligenbegåtts, mot

saluhållandeförbud.eller
i lägenheterfår husrannsakanbestämmelse görasEnligt denna som

falltillhåll, iallmänheten eller s.k. äntillgängliga för ävenärär annat
intekrävs såledesrättegångsbalken. Deti kap. §28 l attavsessom

skäligen miss-någonsvårhetsgrad, inte hellerviss ärbrottet är attav
husrannsakansynnerlig anledningdet finnstänkt eller att anta attatt

ellerdock föreliggamåsteavsedda resultatet. Detskall leda till det en
tillanledningobjektiv grundpåomständigheterflera gersom

brottsutredning skallför vissnågot betydelseantagande att enav
96 f.. Husrannsa-1993/94aktuella lägenheten JOanträffas i den s.

sådanti lokaler därockså företasbestämmelseenligt dennakan får
ellereftersöks brukar köpas pantsättas.gods uppsom

butiker,avsedda för allmänhetenMed lägenheter är t.ex.avsessom
1938:44SOUoch biograflokalerkaféer eller teater-restauranger,

idegår329. Var gränsen utrymmengentemot avsessoms.
svårtstundtalsrättegångsbalken kan avgöra.28 kap. 1 § attvara

avgörande.får blihärlntegritetsintresset
till-s.k.lägenheter,andra slagetbeträffande detBestämmelsen av

infördesbestämmelseninaktuell. Närtämligentorde i daghåll, vara
ofta fram-luffartillhåll dyl.imed tillslagförklarades den att varo.

stöldgodstillbakaeller skaffautreda brottgångsrika i fråga attattom
ikännbarlikai dessa fall inteintegritetskränkningenoch somatt var

den meningTillhåll i119.1938:44övriga fall SOU avsessoms.
iprincip inteemellertid iförekommerrättegångsbalken§i 28 kap. 3

dag.



Tvångsmedel 95sou 1996:50

Undersökning på ställen utomhusvissa

rättegångsbalken får bl.a. polismanMed stöd 28 kap. 10§ enav
ställe i 28 kap. §företa undersökning länannat som avses

exempelvis gårdsplan, fabriksområde ellerrättegångsbalken, etten
byggnadsplats. Undersökningen inte avsedd hus-är utgöraatt enen

förut-rättegångsbalkens mening. Anledningen tillrannsakan i att
bestäm-för få företa undersökning enligt dennasättningarna att en

enligt 28 kap. § rättegångsbalkenmelse inte lika 1 ärsträngaär som
sådana likatvångsmedelsanvändning på platser i regel inte utgöratt en

för någon enskild. vissa fall kan detintegritetskränlming lstor
integriteten kan kommanaturligtvis så den personligaatt attvara

sådana ställen, på gårdsplankränkas i alltför hög grad även t.ex. en
iProportionalitetsprincipen bör emellertid dessabostadshus.nära ett

försiktig beslutafall gällande, så medsig årgöra attatt man mer om
sådana ställen.undersökningar på

bestämmelsen endast bliifrågavarande sammanhang tordeI
knivar kommit tilltillämplig vid eftersökande an-av m.m. som

vändning vid brott.

rättegångsbalkenför husrannsakan enligtGemensamma bestämmelser

kräverpåpekas särskilt beslut husrannsakantålDet att att ett om
syftefår aldrig företas ikoppling till visst brott. Husrannsakan attett
brottskaffa information rörandeupptäcka brott eller änett annatatt

föranlett åtgärden.det som
i de fallfår polisman besluta husrannsakanVid fara i dröjsmål om

meddelasskall beslut husrannsakanbehandlats här. Annars avomsom
rättegångs-åklagaren eller 28 kap. 4 §undersökningsledaren, rätten

balken.
proportionalitetsprincipen tillämplig vid hus-tidigareSom ärnämnts

kap. § rättegångsbalken.framgår direkt 28 3rannsakan. Detta av a
fårolägenhet eller skada inteVidare gäller bl.a. enligt 6 § att

oundgängligen nödvändigt.förorsakas vadutöver ärsom
liksom den hoshusrannsakan skall i princip vittneVid närvara,

för fallföretas eller någon honom. Ivilken åtgärden representant annat
föråtgärden så detta kan skeskall han underrättas snart utan menom

rättegångsbalken.utredningen 28 kap. 7 §

Kroppsvisitation12. 1 .4

vidtvångsmedel i hög grad aktualiserasKroppsvisitation är ett som
tvångsmedelknivinnehav. också dettaingripanden Det ärmot som,

tillutvärdering redovisas i bilaga ställerbl.a. enligt den mestsom
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håll, såvälhar det från vissaför polisen. Vidaretillämpningsproblem
förslagframkommitallmänheten,polisen blandinom attomsom

syftebli ikroppsvisitation skallför generösareförutsättningarna att
på detfinns det indikationerSamtidigtupptäcka fler knivinnehav. att

fullai sinalltid utnyttjasfinns redan i dag interegelsystem som
till detta skulle kunnaanledningarnautsträckning. En attvaraav

svårtolkade.bestämmelsernapolisen anser
underföremål får skeefter farligaför sökaKroppsvisitation att

deträttegångsbalken förutsätteriReglernaolika förutsättningar. att
kroppsvisitation enligtbegåtts medanbrottanledningfinns anta att ett

i syftefår företasförfattningaroch andrareglerna i polislagen att
våldsbrott.förebygga t.ex.

finnsknivareftersökandekroppsvisitation förRegler t.ex. avom
Enligt1984:387.polislagenrättegångsbalkenkap.främst i 28 samt

lagöver-bestämmelsersärskilda1964: 167 med§ lagen35 om unga
kroppsvisitation tillämpasregler ävenrättegångsbalkensfårträdare om

särskilda skäl. Här-det finnsfemton årunderbeträffande ompersoner
under-liknandekroppsvisitation ochfinns det reglerutöver om

föremålfarligaoch andraefterför sökasökningar att somvapen
kontrollsärskild1970:926lagenlagar,i särskildaregleras t.ex. om
avsnittetbehandlas ibestämmelsernasistnämndapå flygplats. De

farligaeftersökandeförkroppsvisitationreglerSärskilda avom
föremål".

visitationkroppsBegreppet

rättegångsbalkenkap. 11 §enligt 28kroppsvisitationMed enavses
på signågon bärkläder ochundersökning samtannat avsomav

har med sig. Begreppetföremål någonandraochväskor, paket som
kraft deni 1träddelagändringdefinitionerhöll denna somgenom en

19945. departements-lagändringenpropositionen tilljanuari I angav
dessochbaslagrättegångsbalkenchefen attattatt som envar se

för tolkningenledandeskullekroppsvisitationdefinition avvaraav
lagstiftning.förekom idetbegreppet näräven annan

självaundersökningingår intekroppsvisitationbegreppetI aven
finns i bl.a.kroppsbesiktning,detta,kroppen. Regler om

kontrollerapolisenfårrättegångsbalken. Däremot12-13 §§28 kap.
påträffasdetgranskaochfickori kläder, närmareinnehållet somm.m.

på sigövrigt bärigranskadedenOckså det samtdär. personensom
innebärsistnämndakontrolleras. Detsig fårhar medsådant hansom
fodral,paket, kassar,exempelvis väskor,kroppsvisitationatt genom

storlek,Föremåletsundersökas.kaneller barnvagnarplånböcker

SSFS 1993/94267.1993/94:JuU7. rskr.1993/94:24, bet.1993:1408, prop.
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utseende eller det vilket föremålet medförssätt har i princip ingen
betydelse vid bestämmelsernas tillämpning. Det krävs dock någonatt

har det med sig, vilket utesluter herrelösa föremål och sådanaperson
förvaringsutrymmen inte transportabla. Bilar,är båtar ochsom
liknande faller också utanför området för kroppsvisitation. Skulle det
vidare osäkert flera tänkbara föremålet tillhör,vara vem av som- -
kan det inte undersökas inom för kroppsvisitation. Det krävsramen
nämligen alltid kan peka bestämd innehavareatt utman en person som

Äganderättenföremålet. till föremålet har emellertid inte någonav
betydelse i sammanhanget, inte heller de medhavda föremålen ärom
låsta, stängda eller helt prop. 1993/94:24öppna ff..40s.

Lagrådet påpekade tumregel för gränsdragningen mellanatt en
tvângsmedlen kroppsvisitation och husrannsakan kan egendomattvara

kan med handkraft kan bli föremål för kroppsvisita-transporterassom
tion medan saker förflyttasstörre eller kan förflyttas endast medsom
maskinkraft får undersökas enligt reglerna husrannsakanom
prop. 1993/94:24 118.s.

Kroppsvisitation på grund misstanke brottav om

Regler kroppsvisitation på grund misstanke brott finns iom av om
rättegångsbalken28 kap. De grundläggande kraven desammaär som

för reell husrannsakan. För kroppsvisitation skall få företas måsteatt
det enligt 28 kap. ll § rättegångsbalken finnas anledning till misstanke

någon förövat brott på vilket fängelse kan följa.att Ett sådant brottom
brottär knivförbudslagen.t.ex. mot

Kroppsvisitation enligt rättegångsbalken får företas endast i syfte att
söka efter föremål kan i beslag eller för omständig-tas utrönaattsom
heter kan ha betydelse för utredningen brottet. måsteDet i detsom om
enskilda fallet finnas någon eller några konkreta omständigheter som

anledning föremål eller något betydelseatt föranta att ettger annat av
påträffas7.brottsutredningen skall

Om ovanstående förutsättningar uppfyllda fårär den skäligenärsom
misstänkt för brottet kroppsvisiteras. Annan vilket kan gälla denäven

misstänkt,är inte "skäligen misstänkt" får kroppsvisiterassom men
endast finnsdet synnerlig anledning det därigenomatt antaom at
kommer anträffas föremål kan i beslag elleratt dettas attsom annars

betydelse förär utredningen brottet. Kravet på synnerligav om

6Av den enkät Rikspolisstyrelsens forskningsenhet genomförde undersvaren som
år 1995 framgår det flertalet polismyndigheter 28 kap. 11 §sensommaren att attanser

rättegångsbalken inte lättär tolka och/eller tillämpa. Vilka svårigheteratt som
föreligger framgår emellertid inte enkätsvaren bilaga 3.av
75e bl.a. JO 1992/93 204 ff., dnr 2043-1991, och JO 1993/94 101 ff., dnrs. s.

1127-1992
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omständigheterfaktiskaföreliggaskalldetså,tolkasböranledning att
uppnå detsigförväntafog kanmed attvisarpåtagligt att mansom

åtgärden.medresultatetavsedda
vidförfarandetförreglerfinns deträttegångsbalken§13kap.28I
vidförfaringsreglernatillhänvisar bl.a.Paragrafenkroppsvisitation.

proportionalitetsprincipenenligt attbl.a.gällerSålundahusrannsakan.
detåtgärdenför uppvägerskälenfår skebarakroppsvisitation om

misstänkteför deninnebäråtgärdenövrigtiellerintrång sommen
orsakarkroppsvisitationskadaDenintresse.motståendeeller enannat

åtgärden.medvinnavadtill ärproportionstå i attalltsåmåste som
ifaradet ärkroppsvisitation ärbeslutafårpolismanEn omom

kroppsvi-frågadärSituationernafall.brådskandeidröjsmål, dvs. om
Huvudregeln ärofta sådana.naturligtvis annarsuppkommer ärsitation
undersökningsledaren,fattasskallåtgärdersådanbeslut avatt enom

eller rätten.åklagaren
enligtskallomfattningväsentligförrättning ärEn meravsom

Under-enskiltoch iinomhusverkställasbestämmelse rum.samma
bevittnasellerutförasinteregelfårkvinnor avsökningar somav

Kroppsvisitationsjuksköterskor.ellerläkare somkvinnor,andra än
undersöks,med sigharkvinna t.ex.föremålinnebärenbart att ensom

bevittnasochverkställasdockfårhandväska, man.enaven

polislagenenligtSkyddsvisitation

formenvanligastesärklassidenskyddsvisitation är avkalladSå
ochtolkaerfarenhethar attPolismännenkroppsvisitation. stor av

reglerarpolislagenstycket 1förstai 19 §bestämmelsen somtillämpa
medsambandisäkerhetsskäl, attkroppsvisitationföretarätten avatt

dåfårKroppsvisitationavlägsnas.ellerfriheten genom-någon berövas
syfteinödvändig attutsträckning ärdenipolismanföras somenav

ellerverktygsigbäromhändertagnedenundersöka vapen,om
ellerpolismannensjälv,skada sigkanhanvilketföremål medannat

annan.
ellerhäktein iskallnågoningripande tasgällerdet motNär som

delängre änintebestämmelsernagårpolisarrestii förvartas
dehäkteslagen;§§och 18i 2fannstidigareredanbestämmelser som

häkteslagensförtydligandeuppfattasfallsådana ettför avkan som
deningripanden närgäller ävenpolislagen19 §Menreglering.

Exempelpolisarrest.eller ihäktepåinskallinteomhändertagne tas
ingripandepolislagen,enligtomhändertagandefall kansådanapå vara

tillhämtningtvångsvård,psykiatrisk1991:1128lagen§enl. 47 om
berusadomhändertagandebrottmål somihuvudförhandling avsamt

bostad.sintillellersjukvårdsinrättningexempelvistillförasskall
tillhänsynmeddetskenaturligtvis inte närdockKroppsvisitation bör

omotiverat.framståromhåndertagneseller den somsituationen person
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följer regeln skyddsvisitation också får23 § polislagenAv att om
ordningsvakter och vissa andra funktionärer de medtillämpas av om

någon.laga frihetsberövar eller griperrätt

syfte enligt polislagenKroppsvisitation i brottsförebyggande

brottsförebyggande syfteBestämmelser kroppsvisitation i finns iom
polislagen. Skillnadenandra stycket enligt 22§ består19 § samt

framförallt i polisen har befogenhet kroppsvisitera någon enligtattatt
det finns allvarlig risk för brott innebär22 § polislagen endast om som

förstörelseför eller hälsa eller för omfattandeallvarlig fara liv av
vid allvarlig risk för bombdåd, sabotage elleregendom exempelvis

ödeläggelse 19 § andra stycket tillämplig vidallmänfarlig medan är
brottslighet. blir alltså i princip interisk för mindre allvarlig Detäven

samband med ingripandeaktuellt använda 22 § polislagen i motatt
knivinnehav.

19 andra stycket polislagen§

får polisman kroppsvisitera iEnligt 19 § andra stycket polislagen en
efter och andra farligabehövs för sökaden utsträckning det att vapen

liv eller hälsa,ägnade användas vid brottföremål är motatt omsom
sådant föremåltill omständigheterna kandet med hänsyn att ettantas

Ävenbrottsbalken.förverkat enligt 36 kap. 3 §kan förklaras om
knivarsikte ingripa förekomstenbestämmelsen direkt att mottar av

relativt sällan bilaga 3.tillämpas denm.m.
infördes är 1987, polisentill bestämmelsen,Bakgrunden attsom var
brottsförebyggande syfte företabefogenhet iinte hade någon laglig att

efter sådana föremål ikroppsvisitation för sökaatt som angavs
rättegångsbalken, dvs.brottsbalken och 27 kap. 14 §36 kap. 3 § a

omständigheterföremål påträffats underfarliga som gav an-som
användning vid brottskulle komma tillledning befara de motatt att

det ibland exempelvis vidförarbetena noteradesliv eller hälsa. I att -
bråkanledning förvänta sigfotbollsmatcher där hadesådana attman

rutinmässiga visitatio-polisen utfördeoroligheter förekomoch att-
ungdomar tillhörande olika Dettai varje fall supportergrupper.ner av

stöd bestod i anordnarenofta med det rättsligaansågs ske attsom
knivar eller andra liknandeförbjudit tillträde för dem bar vapensom

för besökare på begäranföreskrivit villkor tillträdeoch att ensom
sådantkroppsvisitation. medfördeunderkastade sig Den ettsom

matchenlämna ifrån sig underföremål fick då regelmässigt det men
bestämmelsenAvsikten med denfick tillbaka det han gicknär ut. nya

syfte kroppsvisiterai förebyggandestöd förpolisen laga attattvar ge
tedde sigi situationersöka efter knivarför att somm.m.personer

konfrontationer ochleda tillerfarenhetsmässigt kundehotfulla och
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Bestämmelsenknivaranvändningmedvåldshandlingar avsesm.m.av
§ brotts-i 36 kap. 3bestämmelsernamedkorresponderaprincipi

rättegångsbalken§kap. 14och 27balken a
framstårtypisktsituationer där riskensikteBestämmelsen setttar

våldsbrott.användning vidtillskall kommaför tillhyggenattstorsom
givetvisdethänför sig till viss ärför våldsbrottOm risken personen

emel-fall kan detandrafår kroppsvisitera. Ipolisenendast denne som
tillföremål skall kommafarligabefaraanledningfinnaslertid attatt

riskensådanaomständigheterna äranvändningbrottslig attattutan
hotfull ochallmäntkan sigSituationenvisstillhänför sig teperson.en

kon-ungdomsgrupperrivaliserandetvåkonfliktfylld nårt.ex.som
förekommerprovokationeroch olika slagsplatspå allmänfronteras

Ettknivarbärungdomarnavissatroligtdetgör att m.m.avsom
för våldriskendär äroffentligttypfall är ettannat evenemang

förhållandenunder sådanahar rättPolisenöverhängande. att mer
bär påplatsenuppehåller sigdekontrollerarutinmässigt om som
andra.för skadaanvändaskanföremålför med sigellersig attsom

kvalificerademellertidmåstevåldsanvändningförRisken vara
ibrottsbalkenförverkandebestämmelsernaenligtgällersätt somsamma

f..1986/87:l15 llprop. s.
naturligtvissigproportionalitetsprinciperna görochBehovs-

liksombestämmelse,dennaåtgärder enligtbeträffandegällande även
kroppsvisitationhärtill bör bl.a.Med hänsynändamålsprincipen. en

ytligomfattaendastregelbestämmelse iifrågavarandeenligt en
isystematiskt kännerpolismannenibeståendekroppsvisitation, att

medfördakontrollerareventuelltkläder,ochutanpå fickoreller samt
justomfattakroppsvisitationen änfår inteo.dyl. Vidareväskor annan

Även finnsdetföremål.farligtinnehakanden ett omantassom
knivarfolksamling inneharinågranågon elleranledning attatt anta en

visiteras.åskådareförbipasserande elleralltså intefår t.ex. enm.m.
anledningdetfotbollsmatch. Finnsexempelvisgäller vidDetsamma en

sBestämmelsen i betänkandetvilket påpekarinkonsekvent,synes
aktualiserasförverkandeFrågan481: attSOU 1995:47Tvångsmedel; avoms.

ordalydelse ärförverkandebestämmelsensEnligttillgängliga för beslag.föremålen är
skallantrájfatsföremål harvilkaunderomständigheternadedessutomdet ett som

kroppsvisitationEftersomförverkandefrågan.bedömningentill grund förligga av
"kanföremåleftersökandeföretas förbara får19 § andra stycketenligt somav

kroppsvisitationförverkandebestämmelsenföljerförverkat,antas...förklaras attav
anledningomständigheterunderpåträffatsföremålet "harendastfår ske gavsomom

ordalydelsesinTolkad efterbrottslig användning.tillbefara det skulle kommaattatt
förförutsättningarnaeftersominkonsekvent,såledeskroppsvisitationsbestämmelsenär

Tankenföremålet.påträffatinnanbedömasnaturligtvis måstekroppsvisitation man -
tillåtaskullevaritemellertid hatordekroppsvisitationsbestämmelsen attmed man
Dettabrottsbalken.3 §beskrivs i 36 kap.situationerkroppsvisitation i sådan som

förförutsättningarnabeskrevi lagtextenuttrycktill klararekommaskulle om man
förverkanderegeln utgöralåtagällandei rätt,förkroppsvisitation i stället att, som

tillämpningen.förgrunden
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befara skara innehar farliga föremålatt böratt endast desupportraren
bli föremål för kroppsvisitation.

Bestämmelsens utforrrming innebär alla polismän har befogenhetatt
genomföra kroppsvisitation under föreskrivnade förutsättningarna.att

de fallI då rutinmässig visitation i samband med idrottsevene-en mer
eller liknande aktualiseras bör dock enligt förarbetena regel-mang

mässigt beslut härom fattas polisman i befälsställning.av en

22 § polislagen

Om det särskilda skäl kan föreligga allvarlig risk för någotav attanses
brott, innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattandesom
förstörelse egendom, kommer förövas på viss plats fårattav en en
polisman enligt 22 § polislagen kroppsvisitera de personer som
befinner sig förplatsen söka efter farliga föremål.att

Det skall för det första finnas fara för något mycket allvarligt brott,
bombdåd, sabotage eller främmandet.ex. statschef påattentat mot en

besök. Vid risk för sådana ordningsstörningar exempelvis kansom
leda till misshandel eller skadegörelse normalgraden bestämrnel-ärav

därför i regel inte tillämplig. Bestämmelsen har ibland misstolkatssen
denna punkt. Brottsrisken skall vidare hänförlig till vissvara

plats°. Slutligen skall det föreligga allvarlig brottsrisk. Dettaen
innebär risken skall kvalificerad, den skall alltså påtaglig.att vara vara
Som exempel i förarbetena fallnämns då polisen fått kännedom attom

planeras viss utländsk regeringsleda-attentat mot t.ex.en person, en
besök i landet.mot

Kroppsvisitation enligt denna bestämmelse förutsätter beslut av
polismyndigheten. Endast det föreligger fara i dröjsmål fårom en
polisman utföra kroppsvisitation sådant beslut.utan

gBåda dessa omständigheter förekommer i följande JO-ärende.
Två bussar med från Stockholm hade polisen vid avfartensupportrar tillstannats av
Kallebäck utanför Göteborg.centrala Passagerarnahade lämna bussarnaattuppmanats
varefter de hade kroppsvisiterats. Vidare hade bussarna genomsökts polisen. Somav

förstöd åtgärderna åberopade polismyndigheten bl.a. 22 § polislagen. JO konstaterade
emellertid för det första intedet hade förelegat risk för sådan allvarlig brottslighetatt

i 22 § polislagen. Dessutom hade det enligt JO inte framkommitsom avses änannat
den risk för brott förelåg avsåggärningar kunde bliatt tänkas begångna förstsom som

sedan tillanlänt fotbollsarenan i Göteborg. Det förhållandetsupportrarna bussarnaatt
såvitt känt på dit kundeväg enligt JO inte anknytning tillutgöra platsenvar anses en
för brottsrisken det slag lagstiftaren åsyftat. 22 § polislagen därför enligtav som var
JO inte tillämplig. JO 1993/94 104 ff.. dnr 1535 och 1572-1992.s.



1996:50Tvångsmedel SOU102

farligaeftersökandeförkroppsvisitationreglerSärskilda avom
föremål

finns detpolislagenochrättegångsbalkenibestämmelsernaFörutom
knivareftersökandeförkroppsvisitationtillbestämmelser rätt avom

intagningvidexempelvissåsomsammanhang,särskildai avm.m.
domstolsförhandlingarvideller vårdhem,anstalterpå häkten,personer

bestämmelserDessaflygplatserriksdagssammanträden,och m.m.
avsnitt.dettakorthet iibehandlas

Före-anhållnaochhäktadebehandling976:3 71Lagen 1 m. :avom
form bl.a.inneha ifårhäktadeochanhållnavadskrifter avom

Kriminal-inomregionmyndighetmeddelastillhörigheterpersonliga av
kriminal-vidhäktesavdelningellerhäktebeträffandevårdsverket en

polismyndighetenochregioneninombelägenvårdsanstalt är avsom
förbudregelinnehållerföreskrifterSådanabeträffande polisarrest. som

förordningen§föremål 17farligaandraochknivarinnehavmot av
medm.fl. jfranhållnaochhäktadebehandlingen1976:376 avom

Vid ankoms-m.fl..anhållnaochhäktadebehandlinglagen7 § avom
förkroppsvisiterasanhållenhäktad ellerskallförvaringslokalentillten

inneha,fårsålunda intehanföremålsådanteftersökande omsomav
obehövligt.uppenbartbedömseller detskettredan harintedetta som

föremåleftersökandeförkroppsvisiterashäktadövrigt får somI av
kanföremålsådantförekommeranledninga attnärsagtsnyss

anslutningockså isticlcprovsvis ellerskerb detpå honom,anträffas
isäkerhetsskäl görsundersökning utrymmentill större avavsom

särskildhaftharhar ellerhäktadeoch denförvaringslokalen an-
häktadedencundersökningen,berörstillknytning utrymme avsom

efterden häktadeeller dbesök,obevakathaftharellerskall mottaga
Även itill denna.återkommerförvaringslokalen annatutanförvistelse

nödvändigbedömsföretaskroppsvisitationytligfall får avsomen
ellereftersökande annatendastsäkerhetsskäl och vapenavavsersom

anhållnaochhäktadebehandlinglagenföremål 2 §farligt avom
villkorvidarekan detsäkerhetsskälpåkallatdetOmm.fl.. är somav

kroppsvisitationsigunderkastarbesökandedenförskrivasför besök att
handyliktellerkasseväska,undersökning annatmedgereller somav
ochhäktadebehandlinglagen11 §besöketvidmedföravill avom

m.fl.anhållna
§§52a-52canstalt: Ikriminalvård i samt,1974:203Lagen om

reglerdetfinnsstycketfemte29 §besökande,beträffande som
1976:371lagenunderredovisatsmed demöverensstämmer ovansom

m.fl.anhållnaochhäktadebehandling avom
fall: Denvissamissbrukarevård1988:870 somLagen avom
alkoholhaltigaförutominte,fårLVM-hemilagenligt dennavårdas ett

ord-vården ellerförtillkaninnehadrycker, annat menvarasom
får denegendomsådanPåträffas angetts,hemmet.vidningen som nu
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vårdas enligt dennapäkallat, får denOm detomhändertas. somanses
kroppsbesiktigas han kommer tilleller ytligtkroppsvisiteraslag när

bär sig något han inteför kontroll han inteLVM-hemmet, att som
det under vistelsen i hemmetgällerfår inneha där. Detsamma om

skall påträffas hos honommisstanke sådan egendomuppkommer att
fall.missbrukare i vissalagen vårdoch 32 §§31 om av

tvångsvård: patient får intepsykiatrisk En1991:1128Lagen om
själv eller någon ellerkan skada honominneha egendom annansom

Påträffasvårdinrättningen.vården eller ordningentill förvara men
fårOm det påkallat,får den omhändertas.sådan egendom, är en

kroppsbesiktigas, han kommerkroppsvisiteras eller ytligtpatient när
sådankontroll han inte bär sigsjukvårdsinrättningen, förtill attav

vårdinrättningenvistelsengäller det underegendom. Detsamma om
påträffas hos patientensådan egendom skallmisstankeuppkommer att

psykiatrisk tvångsvård.§§ lagen21 och 23 om
vård 8 § och lagen:1129 rättspsykiatrisklagen 1991Enligt om

ovannärrmdarättspsykiatrisk undersökning §ll1991:1137 ärom
beträffanderättspsykiatrisk vård ochtillämpliga vidbestämmelser även

Samma regleringrättspsykiatrisk undersökning.genomgårintagen som
vad densmittskyddslagen 1988:1472i äråterfinns vidare somavser

smittskyddslagen.denna lag 45 och 46 §§tvångsisolerad enligt
disciplinförseelser krigsmän Av1986:644Lag m.m.:avom

krigsmän, bl.a.får kroppsvisitationordningsskälellersäkerhets- av
undersökningar väskorform ägavärnpliktiga, i rum.av m.m.av

hanfinns anledningdetkrigsmän,Enligt § gäller45 attantaatt omen
hanförsvarsmakten ellerföremål tillhörpå sigolovligen bär somsom

underkastasförordnande kanenligt förmansfår inneha,inteannars
eftersökandeföremålen.eftersökande Förkroppsvisitation för avav

väskor ochförordnande skåp,enligt fönnansföremål fårsådana annan
anledningdet finnsundersökas,krigsmannenegendom tillhör omsom

får ocksåundersökningfinns där. En sådan görasföremålenanta att
undersökning företasi anslutning tillstickprovsvis eller större somen

särskilda skäl.av
domstolsförhandlingar:säkerhetskontroll vid1981:1064Lag om

polismyn-efter samråd meddomstolen,förhållanden kanUnder vissa
säkerhetskontrollbeslutabrottmål åklagaren,och idigheten om--

för sådantFörutsättningendomstolsförhandling.samband medi etten
finns risk försärskilda omständigheterföljdbeslut det till attär att av

fara förallvarliginnebärförövas brottkan kommadet att ensom
förstörelseomfattandefrihet eller förhälsa ellernågons liv, av

polisman,skall utförassäkerhetskontrollen,Videgendom. av ensom
vidtill användningföremål kan kommaoch andraskall somvapen

får kroppsvisitationändamåleftersökas. För detta ägasådant brott
påträffas itill ellerföremål medförsandraVäskor och somrum.

Säker-får undersökas.hör till dennalokalerrättssalen eller som
vidkallatsoch demomfattar åhörare närvarahetskontrollen attsom
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förhandlingen. Kontrollen dock inte ledamöter och andrarättensavser
skall vid förhandlingen på grund utövning allmännärvarasom av av

tjänst och inte heller advokater. åhörareDen inte underkastar sigsom
säkerhetskontroll kan tillträde till förhandlingen. detGällervägras
någon har kallats till förhandlingen får domstolen frågan.avgörasom

Lagen 1988:144 säkerhetskontroll vid sammanträde medom
riksdagens kammare och utskott: Enligt och 2 §§ i denna fårl lag
säkerhetskontroll syftei förebygga det, i samband medäga att attrum

sammanträde med riksdagens kammare eller vid offentlig delett av
sammanträde med utskott, förövas brott innebär faraallvarligett som
för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av
egendom. Beslut säkerhetskontroll fattas talmannen och skallom av

visst sammanträde eller viss tid.avse
Lag 1970:926 särskild kontroll pä flygplats: Till förekomman-om

de brott allvarlig fara för säkerheten vid luftfart fårutgörav som
särskild flygplats, för eftersöka ellerkontroll att annatvapen
föremål komma till användning vid sådant brott,är ägnat ägaattsom

Väska eller slutet förvaringsställe inom flygplatsensannatrum.
område får undersökas. Flygpassagerare eller uppehållerannan som
sig inom området får kroppsvisiteras. underkastar sigDen intesom
kroppsvisitation får avvisas från flygplatsen område. Särskild kontroll
får förordnatutföras polisman eller polismyndighetenav en annan som

under ledning polisman, utföra sådan kontroll.att, av en
straff för förordningenLagen 1960:418 varusmuggling: Enligtom

tillstånd till införsel farliga föremål det1990:415 vissa ärom av
förbjudet tillstånd, till införa springstiletter,särskilt landetatt, utan

ochspringknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithandskar
spikklubbor liknande.batonger karatepinnar, blydaggar, ellersamt

överträder förbudet sig skyldig till varusmuggling ellerDen görsom
sådana förhållanden får detförsök till varusmuggling och under

enligt varusmugglingslagen.föremålet förverkas och beslagtasaktuella
vapenlagen.gäller den bryter bestämmelserna iDetsamma motsom

har på sig godsdet finns anledningOm äratt anta att somen person
enligt varusmugglingslagen får enligt 19 §underkastat beslag varu-

vid kustbevakningensmugglingslagen tulltjänsteman eller tjänsteman
efter sådant gods bl.a. företa kroppsvisitation hos honom.för sökaatt

skydd för samhällsviktiga anläggningar1990:21 7Lagen m.m.om :
terrorismviktiga anläggningar sabotage,I avsikt skydda vissa motatt

regeringen bestäm-regeringen, eller myndigheteller spioneri kan som
skyddsobjekt. Anläggningardessa skallbesluta utgöraatt sommer,

förvaltningsbyggnader och militärai fråga bl.a. statligakan komma är
till skyddsobjekt elleranläggningar. vill ha tillträdeDen ett somsom

sigsådant skyldig bl.a. underkastauppehåller sig invid är attett
får avvisas,han underkasta sig sådan hankroppsvisitation. Vägrar

tillräcklig, tillfälligt omhän-sådan åtgärd inteavlägsnas eller, ärom
dertas.
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kroppsvisitation visserligen syftarEn bestämmelse inte tillom som
påträffa knivar och andra farliga föremål, ändå kanatt men som

förtjäna i detta sammanhang bestämmelsen iomnämnas äratt
ordningslagen 1993:1617. Bestämmelsen polisman2 kap. 32 § ger

företa kroppsvisitation i samband med offentliga tillställningarrätt att
för efter alkoholhaltigaoch allmänna sammankomster söka drycker,att

fråga medförunder förutsättning det kan iatt antas att personen
sådana till tillställningen eller sammankomsten. I samband med en

knivarsådan kroppsvisitation torde det förekomma ävenatt m.m. som
påträffas.innehas i strid knivförbudslagenmot

12.1.5 Beslag

polisen tillfälligtBeslag, s.k. reellt tvångsmedel, innebärär attettsom
hand föremål. Beslag förutsätter objektet tillgängligt.äratttar ettom

Därför föregås beslag ofta något tvångsmedel såsomannatav
kroppsvisitation.husrannsakan eller

finns i kap. §§Allmänna bestämmelser beslag 27 1-14 rätte-om
förgångsbalken. Enligt § grundförutsättningarna beslag1 är atten av

rättegångsbalken finns härutöverbrott har begåtts. I 27 kap. 14 § ena
från principen tvångsmedelbestämmelse undantagutgör ett attsom

inte får beslutas förunder-enligt 24-28 kap. rättegångsbalken attutan
förestående,inletts eller omedelbartsökning eller rättegång har är

brottsförebyggande syfte. Enligtbestämmelse beslag inämligen en om
med särskilda bestämmelser lagöver-35 § lagen 1964: 167 om unga

finnsfår rättegângsbalkens regler beslag tillämpas detträdare om om
föreliggasärskilda skäl. Sådana skäl i fråga beslag börom anses om

förklarasföremålet kan komma förverkat.att
med brott finns också iRegler beslag föremål i samband ex-om av

ochempelvis jaktlagen 1987:259, § fiskelagen 1993:78747 § 47
Nedan be-1960:418 straff för varusmuggling.15-17 §§ lagen om

rättegångsbalken aktuali-handlas dock endast de regler i 27 kap. som
i fråga beslagtagande knivarseras om m.m.av

Beslag med anledning brottav

övrigt det gäller denHuvudregeln det gäller beslag, liksom i närnär
kraveti rättegångsbalken reglerade tvångsmedelsanvändningen, är

få beslagtadet skall finnas viss anknytning till brott. För ettatt atten
kan miss-föremål nödvändigt vissdet dock inteär är att personen

innehar ellertänkas för brottet. har inte heller betydelseDet vem som
in iföremålet. Proportionalitetsprincipen skall emellertid vägasäger

paragrafensalla direkt i förstabeslagssammanhang vilket uttryckts
tredje stycke.
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förutsättningarunder vilkarättegångsbalkenkap. §I 27 1 anges
kunna hai fråga skall skäligenFöremåletföremål får beslagtas. antas

brott ellernågon avhäntför utredning brott,betydelse genomvaraom
formen beslagsistnämndaförverkat. Den ärgrund brott avavvara

föremåldvs. beslagdet gäller knivardominerandeden när avm.m.,
brottsbalken36 2 §eller kap.knivförbudslagenstöd 5 §med avsom

för för-förutsättningarförverkade. Omförklaraskan komma att
beslagsreglernaföreliggerbestämmelserdessa ärverkande enligt som

tillämpliga.regel

syftebrottsförebyggandeBeslag i

År till deviktigt komplementsammanhangi dettainfördes1975 ett
rättegångsbalken.§27 kap. 14nämligenbeslagsreglerna,övriga a
brottsförebyggandeifår beslag skebestämmelseEnligt denna även

enligtförverkatskäligen kanföremålsyfte, antasett varaom
beslagsreglerallmännaRättegångsbalkensbrottsbalken.36 kap. 3 §

paragraf.enligt dennaifråga beslaggäller även om
beslag enligtiföremål kankanDet värt tasattatt notera somvara

rättegångsbalkensmed stödfår eftersökasstadgande intedetta av
anledningdet finnsförutsätterdessaeftersom ettregler, anta attatt

kroppsvi-reglerpolislagensbl.a.begåtts. stället kanIbrott har om
fall.tillämpas i dessasitation

rättegångsbalkenbeslag enligtbestämmelser förGemensamma

konkretaskall föreliggaförstås detkan börMed skäligen att om-antas
för-Omnämndadeför någottalarstyrkavissständigheter avsomav

hållandena.
samband medpåträffar iföremål handefår i beslagpolismanEn ta

kroppsvisitation ellergripande", husrannsakan,häktning,anhållande,
polismanfårdröjsmålfara iFöreligger detkroppsbesiktning. en
beslutkrävervilketandra fall,föremål ibeslagta även avannars

någonHar änellerundersökningsledaren, åklagaren rätten. annan
anmälanskallverkställt beslagetåklagarenellerundersökningsledaren

omedelbartdennemed dettaSyftet ärtill honom.skyndsamt attgöras
rättegångs-kap. 4 §bestå 27skallbeslagetskall kunna pröva om

balken.
beslutetbegärakan hosbeslag rättendrabbas attDen ettavsom

°s1s 1975:106.1975:403, prop.
Under § andraenligt 24 kap. 7gripa någonenskildfårvissa förhållanden även en

i beslag.föremålingriper ocksåfall får densådanarättegångsbalken. tastycket som
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hand-bestämmelserandra rättensochDennaskall omprövas. om
rättegångsbalken.14 §§5-9i 27 kap.läggningsfrågor finns samt

skäl för det. Omfinnslängredet intesåskall hävasBeslag snart
igälla dombeslag upphör närsådetväckts attåtal attvarasynes

också upphörabeslag börbeslutas. Ettintemeddelas,målet annatom
godkänns.ordningsbotstrafföreläggande ellergälla närt.ex. ett enatt

finnsbeslaghävandeförordnaharOm rätt ettatt avomvem som
rättegångsbalken.stycket8 § andrai 27 kap.bestämmelser

övervägandenUtredningens12.2

uppdragutredningensNågot12.2.1 om

möjlig-polisensbelysaingår endastuppdragvapenutredningensI att
ochuppdagaföråtgärderlagstiftning vidtagällandeenligt attheter att

ändring-någraföreslåalltså inteharUtredningenbrott.ingripa attmot
Ämnesområdet föremål förvaritövrigthar fördel.i denna enar

betänkandenPolisrättsutredningen,genomgripande översyn varsav
Tvångsmedel enligtoch1993:60befogenheter; SOUrättsligaPolisens

närvarandeför1995:47SOUpolislagen;28 kap. RBoch27 samt
Justitiedepartementet.ibereds

knivaringripamöjligheterPraktiska12.2.2 motatt

knivinnehavmisstankepå grundIngripande omav

Kroppsvisitation

polismyn-frånbland de enkätsvardebattenallmännaSåväl i den som
skallpolisenföreslagitshar deti bilaga 3redovisas attdighetema som
sökasyftekroppsvisitationer igenomföramöjligheter attökade attges

detgenomförasskulle kunnaföremål. Detta attfarligaefter nugenom
Eftersänks.brottskälig misstankepåkravetgällande genom-om

detgällerkroppsvisitation ärbestämmelserdegången som nuomav
tillämpade,regler, ärdessauppfattning rättemellertid utredningens att

brottsförebyggandeingripa iskall kunnapolisentillräckliga för att
knivförbudsla-brottbegåttredan hardemoch motsyfte ettmot som

spridahandtycks i förstasammanhangetväsentliga i attDet varagen.
enligtingripafaktiskt harpolisenmöjligheterde attkunskap somom

mindreellertillmöjligheterinförainteregler ochgällande att mer
plats,på allmänvistasundersökningarslumpmässiga personer somav

tvivel-skulleuppfattningutredningensenligt ytterstnågot varasom
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aktigt både från effektivitets- och integritetssynpunkter. Det kan vara
på sin plats här, det har gjorts mångai andra sammanhang,att som
framhålla vikten finnsdet tillräckligt med polismän ochattav annan
personal med ordningshâllande uppgifter närvarande på platserärsom
där det erfarenhetsmässigt föreligger förrisk våldsbrott, med ellerstor

knivar eller andra farliga föremål redskap. Utvecklingen iutan som
detta hänseende under tid enligt utredningens meningsenare synes
stick i med det i utredningsdirektiven målet minskastäv uppsatta att
våldsbrottsligheten.

Brott knivförbudslagen upptäcks vanligenmot attgenom personen
frågai har blivit föremål för ingripande på någon grund,ett annan

enligt 13 § polislagen, lagen omhändertagande berusadet.ex. om av
eller rättegångsbalkens regler gripande. Brottet motpersoner m.m. om

knivförbudslagen kan i dessa fall bli upptäckt s.k.sägas genom
överskottsinformation, ofta i samband med skyddsvisitation. Dessaen
situationer torde inte vålla några praktiska problem. Däremotstörre
kan det svårt vad krävs för skälig misstankeavgöraatt attvara som
skall kunna föreligga. Polisrättsutredningen har i sitt betänkandeanses
Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. rättegångsbalken; SOU 1995:47
funnit det inte går komma fram till någon lättillämpad definitionatt att
och varje situation får bedömas för sig. Vad står helt klart iatt som
fråga brott knivförbudslagen emellertid det måste finnasärmot attom

viss konkretion i fråga antagandet inneharatt etten om en person
farligt föremål. Att polisman får ingripa öppetmoten en person som
bär sådant föremål givetvis alldeles klart. ocksåDet tordeärett
regelmässigt föreligga skälig misstanke någon utomstående,när som
inte saknar trovärdighet, någonpekar innehavareut ettannan som av
farligt föremål. de falll där misstanken uppstår på grund attav en

inneha kniv, nedstoppad innanföräratt t.ex.utperson ser en som
byxlinningen där konturerna föremålet kan misstankenmen av syns,
säkert många gånger skälig grund omständigheternasägas vara av

kan hänföras till föreliggandeden situationen eller, någon gång,som
till i fråga. Det bör dock understrykas polismansattpersonen en
kännedom viss brukar bära kniv, aldrig i sig kanattom, en person
konstituera skälig misstanke brott knivförbudslagen.moten om

i 28 kap.Regeln 11 § rättegångsbalken denän äratt annan som
skäligen misstänkt får finnsunderkastas kroppsvisitation detom
synnerlig anledning föremål beslagkan iatt ettatt anta tassom
därigenom kommer påträffas torde praktisk betydelsesakna störreatt
i detta sammanhang, där själva brottet består i innehavet farligtettav
föremål.
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Husrannsakan

möjligheter ingripa med anledning detNär det gäller polisens att av
knivar i fordon allmänföreslagna förbudet innehamot att m.m.

undersökning fordonet endast får ske inomplats gäller i dag att en av
finnashusrannsakan. innebär det skallför beslut Det attettramen om

konkret brott har begåtts den hus-skälig misstanke att ett av somom
mot. Polisrättsutredningen föreslår i sitt betänkan-rannsakan företas

Tvångsmedel enligt och 28 kap. rättegångsbalken; SOUde 27
bestämmelse i polislagen reglerar1995:47 det i den rätten attatt som

för eftersökande farliga föremåli vissa fall kroppsvisitera person aven
skall införas befogenhetnuvarande 19 § andra stycket polislagen en

undersökaför i samband med sådan åtgärd,polisen ävenatt, en
förvaringsutrymmen har begagnatstransportmedel och avsom

fråga föreslagna 35 § polislagen.ipersonen

ellerpåträffas samband med skyddsvisitationKnivar i annansom
kroppsvisitation

påträffas iknivarvanligasteDet är nämnts att m.m.som ---
första stycket polislagen,samband med polisman, enligt 19 §att en

omhändertagits eller avlägsnats.skyddsvisiterar någon gripits,som
misshandel, olagaföremålen vid brottHar i sådana fall t.ex.använts

i beslag med stödeller knivförbudslagen kan dehot brott mot tas av
enligtoch förklaras förverkade27 kap. rättegångsbalken1 §

rättegångsbalken eller 5 § knivförbudslagen.36 kap. 2 §
förut-begåtts ändå knivar under vissainget brott kanHar m.m.

nämligen i brottsföre-beslagtas och förklaras förverkade,sättningar
§rättegångsbalken och 36 kap. 3byggande syfte enligt 27 kap. 14 §a

det, vid samlad be-Förutsättningarna härförbrottsbalken. är att en
påträffatsvilka föremålet ochdömning de förhållanden under om-av

påkalladåtgärdeni finns anledningständigheterna övrigt, äranta att
den omhän-andra fall, exempelvisför förebygga våldsbrott. Iatt om

sjukhus, får förvaringin polisarrest, häkte ellerdertagne tas av
gällande för-räkning med stöd därföremålen ske för den intagnes av

frihetsberövandet har upphört.fattning eller interna regler, tills
särskilda regler kroppsvisita-Under finns avsnitt12.1.4 ett omom

ifarliga föremål, där bestämmelsernation för eftersökande t.ex.av
m.fl. vissahäktade och anhållna Ilagen behandling tas upp..om av

sammanhang anknytningpåträffas i sådanafall har knivar m.m. som
innehafts på allmän platskanske står det klart detill brott, t.ex. att

120m skäligen misstänktden kravenhusrannsakan företas ärän ärmot annan som
avsnitt 2.2.1.högre, se



Tvángsmedel 1996:50110 sou

förverkasdå beslagtas ochFöremålen kanbefogat.varitdettaattutan
föremålskyddsvisitation kanvidLiksombrott.grund somav

brotts-förverkade iförklarasbeslagtas ochsituationerpåträffas i dessa
föreligger. Ihärför övrigtiförutsättningarnasyfte,förebyggande om

frigiv-videxempelvisföromhändertasföremålenfall kanandra att,
avslutadeeller dendomstolsförhandlingenavslutadedenningen,

innehavaren.återlämnas tillflygresan,

Frihetsberövande

utredningsgruppfrån denhåll, bl.a.från vissaharDet genom-som
blandknivvåldkartläggningenredovisadei bilaga 3förde den ung-av

gripabordei dagutsträckningi högrepolisen änhävdatsdomar, att
Straffetknivvåld.fara förmedi sambandomhändertaeller personer

fängelse,månadersi dag högstknivförbudslagen ärför brott mot sex
för detta brottnågongripaundantagsfall gåriendastvarför det att
bestämmelsenföreslagnaOm denrättegångsbalken.ireglernaenligt

år,tillfängelseådömasdet kanför vilket ettbrott, uppgrovtom
iaktualiserasgripande kommaemellertid reglernainförs kan attom

vidskall beaktasalltidprinciperutsträckning. Destörre an-som
sällan kanemellertid detmedförtvångsmedelvändning ytterstattav

knivför-enbartför brottnågongripabli aktuelltkomma motattatt
särskilda13 § kräverpolislagensenligtOmhändertagandebudslagen.

bestämmelseheller dennaintemedföromständigheter attsom
utsträckning.någoniaktualiseras större
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Kostnader13

föremål skallfarligainnehaförbudetförslårUtredningen attmotatt
idels innehavfallet i dag,föremål vadfler ärgälla dels än som

område kan ledastraffbartutökningallmän plats. Enfordon pâ ettav
mâltillström-ökningefterföljandepolisingripandentill fler samt aven

ändringar-föreslagnadomstolar. Deåklagarmyndighet ochhosningen
verksamheten och intevanligadeninomdocktorde rymmasna

ändradeheller denkostnader. Inteökadeväsentligtnågramedföra
någraföranledabrott, börinförandemedstraffskalan, grovtettav

kostnader.ökademärkbart
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14 Författningskommentar

1 §
Den gällande 1 § har delats i två paragrafer. Den §1nu upp nya

föremålvilka omfattas lagen, varvid kretsenanger som av av
förbjudna föremål har utökats.

Skjutvapen behandlas i avsnitt 8.2. tillämpligLagen ocksåärm.m.
på sådana enligt kap.1 2 § vapenlagen l996:67vapen som anses

skjutvapen vissa föremål enligt 1 kap. 4 § vapenlagensamtsom som
järnställs med skjutvapen.

Sådana föremål särskilt ägnade användas vidär attsom som vapen
hot brott liv eller hälsa behandlas i avsnitt 9.2. Innebörden ärmotom

inte bara föremål faktiskt kan fara för ellerlivutgöraatt rentsom en
hälsa, föremål lätt förväxlaskan med sådana, omfattasävenutan som

förbudet. Vad i första hand välliknande skjutvapenko-ärav som avses
pior, föremålandra kan komma i fråga. Uttrycket särskiltävenmen
ägnade utesluter dock flertalet leksaksvapen och föremålandra isom

föroch sig kan användas vid hot brott liv eller hälsa ochmotom som
i vissa situationer kanske också uppfattas farligasom vapen, men som
ändå typiskt inte sådan de kan särskiltär sägassett art attav vara
ägnade användas vid hot våldsbrott.att om

2 §
Första stycket på vilka platser det förbjudet inneha de iär attanger
1 § uppräknade föremålen. Platserna desamma tidigareiär som anges
1 § första stycket, med tillägget fordon på allmän plats räknasävenatt
hit. Begreppet fordon används i mening i vägtrañkkun-samma som
görelsen 1972:603. Frågan behandlas i avsnitt 6.2.3.närmare

Andra stycket, tidigare 1 § andra stycket, be-motsvarassom av
handlas i avsnitt 6.1.4. Inte minst med hänsyn till förbjudnadetatt
området utökas dels i fråga föremål, dels i fråga platstypom av om-

bör det framhållas hänsyn måste till samtliga omständigheteratt tas-
vid bedömningen innehav befogat. Särskild börviktärettomav
därvid fästas vid föremålets liksom det sammanhang i vilket detart
innehas. Det också angeläget här understrykaär vikten till-att attav
lämpningen sker med förnuft och generositet och ingripandenatt
endast bör ske i de fall de klart motiverade.är

Tredje stycket, tidigare §1 tredje stycket, be-motsvarassom av
handlas i avsnitt 6.2.3.



Författningskommentar 1996:50SOU114

3 §
i avsnitt 7.2.behandlastidigare 2stycket,Första motsvaras avsom

bestämmelservapenlagensgällerstycket,andraEnligt är nytt,som
förstabestämmelserna iförsaluhållande i ställetochöverlåtelseom

omfattasföremålandraochbeträffande sådanastycket, avsomvapen
skjut-överlåtastraffbartdet bl.a.vapenlagenEnligtvapenlagen. är att
drivaellerinnehaharintetill någon rätt attvapnetattsomvapen

tillstånd.skjutvapenhandel med utan

4 §
straff-särskildmed tilläggnuvarande 4Paragrafen motsvarar av en

brott10.1.2. Somi avsnittbehandlasDettabrott.skala för grovtgrovt
föremål ellersärskilt farligainnehavbedömasframför alltbör av

synnerligdet föreliggersammanhang därföremål ifarligainnehav av
Ocksåvid våldsbrott.användningtillskall kommafara deför att

bedömasföremål börmängder farligainnehav grovtstörre somav
farligsärskiltöverlåtelseellerskalaöverlåtelse ibrott liksom större av

art.

5 §
Bestämmelsen8.2. äri avsnittbehandlasParagrafen, är ny,som

såväl enligtfrågaifall kan kommai vissaföranledd att ansvarav
straff enligtendastfall skallsådanaenligt denna lag. Ivapenlagen som

innehaftsolovligenomständighetenådömas. Denvapenlagen vapnetatt
bedömningenpåverkadock kommakanpå förbjuden plats att av

straffvärde.vapenbrottets

6 §
avsnittbehandlas iBestämmelsentidigare 5Paragrafen motsvarar

11.1.2.
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Bilaga I

W;
Kommittedirektiv WW

P29

En vapenlagstiftningenöversyn medav Dir.

syftet förebygga våldsbrott 1995:39att

Beslut vid regeringssammanträde den 199530 mars

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall genomgripandegöra översynen av
vapenlagstiftningen med inriktning förebygga våldsbrott.att
Utredningsuppdraget ingår led i bred satsningett motsom en
våldet i samhället där målen skapa samhälleärett att ettav
där endast legal hantering förekommer. l översynenav vapen
skall ingå dels utvärdering ide ändringar vapenlagenen av
1973:1176 företogs förslag 1987 årssom av vapen-
utredning, bl.a. vad gäller förvaringen skjutvapen. delsav en
utvärdering lagen 1988:254 förbud beträffande knivarav om
och farligaandra Föremål. Utredaren skall därutöver raden
olika punkter lagstiftningen skjutvapen,överväga om om
knivar och andra farliga föremål i tillräcklig grad ägnadär att
förebygga eller föremålvapenliknaitde kommer tillatt vapen
användning vid våldsbrott.

Utredaren skall de områden där det behövs lägga fram
förslag till lagändringar. Vidare skall utredaren bl.a. överväga

arbetsmetoderna för efterforska olovligt innehavattom av
skjutvapen, knivar och andra föremål kan förbättras. Utredaren
skall dessutom bedöma möjligheterna till utökat inter-ett
nationellt samarbete illegal spridning skjutvapen.mot av
särskilt inom Europeiska unionen.
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Bakgrund

innehåller föreskrifter enskildasVapenlagen l973:ll76 om
mfl. befattning med och ammuni-och organisationers vapen

tillämpliginte på kompletterastion. LagenDen är staten. av
tvmtryckt ochvapenförordningeit l974zl23. l99l:l257 av

Rikspolis-allmänna råd utfärdasföreskrifter och som av
utförsel skjut-Vad gäller tillverkning och vissastyrelsen. av

lagenammunition finns bestämmelser ioch vissvapen
krigsmateriel. Regler hantering bl.a.l992:l300 om om -

ammunition finns ihandladdning lagen l988:868 omav-
brandfarliga explosivaoch varor.

fallerUtanför vapenlagen bl.a. knivar, andra stiek- och
skärvapen andra föremål skjutvapen.utan attsamt varasom.

vid brott liv eller hälsa.användasägnadeär att motsom vapen
Bestämmelser sådana föremål finns i lagen l988z254om om

farliga föremålförbud beträffande knivar och andra nedan
införsel,knivförbudslagen och. såvitt i förordningenavser

tillstånd införsel farliga föremål.till vissal990:4l5 om av
har ändrats vid åtskilliga tillfällen sedan denVapenlagen

kraft övergripandeträdde i 1974. Den genomgångensenaste av
i materiellt hänseende företogs l987 åirsvapenlagen av

lade fram slutbetänkande l989 SOUvapenutredning, sittsom
Utredningens förslag ledde bl.a. till bestäm-l989z44. att

ammunition skärptes.förvärv och innehavmelserna attavom
förvaringen ochdet ställdes högre krav av vapen
återkallelse vapentillstfnndammunition reglernasamt att avom

Huvuddelen deförtydligades i viss mån skärptes.och av nya
julibestämmelserna kraft den l992trädde i l prop.

rskr. l99/9l:30, Sl-Sl990/9l:l30, bet. l990/9l:JuU33.
l99lzll8l.

Knivförbudslagen delbetänkandetillkom grundval ettav
från kraft den iunil987 års vapenutredning och trädde i l
l988 bet. l987/88zlull40, rskr.1997/88298,prop.
l987/88z254. tillämpningsotnrådc utvidgades seder-Lagens

med verkan from. den juli l990 l989/9flzl29,l prop.mera
bet. l989/90zJuU35, rskr. l989/9tlz287, l99flz4l3. l
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samband därmed uttalade iustitieutskottet förutsatteatt attman
utvärdering lagen skulle komma företasen av att av

regeringen bet. llÄ. lin sådan utvärderinga. har på-s.
börizrts inom .lustiticdepartementct. har inte sluttörts.ännumen

l början I993 tillsattes utredning, Vapen-av en nv
Iagsutrctlningett. med uppgift dels göra språklig ochatt cn
systematisk vapenlagen.översyn dels föresla sådanaav
iimlringar lagstiftningen föranleds inträde iav ettsom av
Europeiska unionen och dels vissa andra frågor. Detta upp var
emellertid inte utredningens primära uppgift övervägaatt
åitgärder illegal hantering ochmot ammunitiort.av vapen
Utredningen lade fram sitt betänkande Vapenlagen och EG
SOU l994z4 i januari l99-1. Betänkandet har remiss-
behandlats och bereds lör närvarande inom Justitie-
departementet. Avsikten inom kortär avlämna Iagråds-att en
remiss grundval betänkandet.av

Under tiden juni september 1993 genomfördes såen-
kallad vapenamnesti i enlighet med lagen l993:206 om
ansvarsfrihet vid olaga vapeninnehav. Den olovligensom
innehade tillståndspliktigt kundeett under periodenvapen
lämna detta till polismyndigheten riskera drabbasutan att att

påföljd lör innehavet. Amnestin ledde tillav l7 000överatt
och vapendelar ungefär l5samtvapen ammunitionton

lämnades in.
Samtidigt amnestiperioden inleddes den julil 1993som

skärptes också straffet För olaga vapeninnehav och olovlig
överlåtelse särskild straffskala Förattav vapen genom en grovt
brott infördes prop. l992/93zl4l. bet. l992/93:JuUl6, rskr.
l992/93z220, SFS 1993:208.

Rikspolisstyrelsen tillsatte under hösten 1992 projekt-en
För utreda den illegalaattgrupp vapenmarknaden. Syftet

härmed samlad bildatt vilka åtgärdervar polis-en av
väsendet mil. måste vidta för motverka fortsattatt illegalen
spridning skjutvapen i samhället. Projektgruppen har redo-av
visat sitt arbete i Illegala RPSrapporten vapen rapport
1995:2. Denna innehåller rad förslag till åtgärder, bl.a.en om
registrering skjutvapen, rutiner vid införsel skjutvapenav av
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ansökerförsta gångenfördenprövotid för omsamt som
intedockharProjektgruppeninnehavtilltillstånd vapen.av

Författningstext.tillförslagnågrautarbetat ny

översynBehovet av en

blivitVåldet har grövre

bl.a. harblivitår grövre,har undersamhälletiVåldet senare
användandemedförövatsallvarliga brottmycketantal avett

ungdomarvanligarealltblivitdetVidare har attskjutvapen.
föremål. Detfarligaandraochmed knivarsigbeväpnar

kriminelltutsträckningi ökadockså att tungtförekommer
tillstånd.skjutvapeninnehar utanbelastade personer

centralÅtgärder innehavolovligt ärmot avvapenav
våldet isatsningbredförinom motbetydelse enramen

förut-gångermångatill utgörTillgångsamhället. envapen
penning-exempelvis rånbrott, motförsättning att grova

Förekomstenstånd.tillskall kommainrättningar, vapenav
samhället riskerarivåldssituationer attolikaocksåinnebär att

konsekvenserallvarligarefå änochindividerflerdrabba
allvarligade mycketdettaexempel ärExtremaannars.

utanförrespektiveFaluniåretFörrabegicksvåldsbrott som
Åtgärder FörStockholm.iSturecompagniet attrestaurangen

Heramåstetill sättastillgångolovligförhindra vapen
endast legalsamhälle därskapaskallMålet ettplan. attvara

förekommer.ammunitionochhantering vapenav

måste.slljutvapeninnehavillegaltochspridningIllegal av
förhindras

saknarÖverlåtelse till rätt attskjutvapen sompersonerav
måsteskjutvapeninnehavolagaochsådanainneha av

förr ellersådanauppenbarRiskenmotverkas. attär vapen
tilllederpåanvändas attsättkommer ettatt somsenare

lättfinnsskjutvapenallvarligt. Attskadasmänniskor
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tillgängliga kan twckszi leda till allmän upptrappitingen av
valdet i samhället. let måste därför alldeles klangöras allatt
hantering skjutvapen måste ske enligt de bestämmelserav som
uppställts i lag och författning. Den bryterannan motsom
dessa bestämmelser skall därför kunna sigvänta kraftigen
reaktion från samhällets sida. jämförelseEn kan medgöras
samhällets insatser och reaktioner överlåtelse narkotika.mot av

litt sådanvägen ordning harsteg tagitsmot en genom
införandet särskild straffskala för olaga vapeninnehavav en
respektive olovlig iverlåtclse i det fall brottet ärav vapen

För uppnå regeringens målgrovt. samhälleatt där endastett-
legal hantering skjutvapen och ammunition förekommerav -
kan det emellertid finnas skäl överväga ytterligareatt om
straffskáirpningar påkallade.är

enbartAtt genomföra straffskärpningar emellertid inteär
tillräckligt: den beredd utföraär rån och andraattsom
allvarliga brott med naturligtvisär också bereddvapen att
bryta vapenlagen. straffet föräven dettamot brott skulleom
skärpas Åtgärdervad redanutöver skett. måste därförsom

föräven säkerställasättas kontrollen de lagligaatt av
skjutvapen finns i samhället. så dessa inte hamnar iattsom

händer. Vidareorätta måste övervägas metoderna för attom
efterforska innehas illegalt kan förbättras. Detvapen som är
också nödvändigt hur illegalöverväga införselatt av vapen
från andra länder skall kunna förhindras.

Huvuddelen de skjutvapen illegalt cirkulerar iav som
Sverige har åtkommits stölder hos privatpersoner. Detgenom

därför angelägetär försöka minska antaletatt sådana stölder.
Detta kan ske bl.a. krav säker förvaringgenom av
skjutvapen. kontroll reglerna förvaring följsatt ochav om

till tillstånd i detatt enskilda falletattgenom inte beviljasse
för fler det finns behovän De skärpningarvapen av. av
vtapenlagstiftningen i dessa avseenden infördes förslagpåsom
från 1987 års vapenutredning har varit i kraft isnart år.tre
Tiden får göra utvärderingnu attanses vara mogen en av
dessa åtgärder. detl sammanhanget finns det anledning att
även bestämmelsernata förvärv och innehavupp om av
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årsförslag 1987också skärptesvilkaammunition. av
återkallelsebestämmelsernavapenutredtting, samt avom

vapenlagen.enligttillstånd
illegala belystsinhar iRikspolisstyrelsen rapport vapenom

iskjutvapenkontrollenbetydelse förfrågorñenalett avav
förbättraåtgärder förtillfram förslaglagtsamhället attsamt

skjutvapensåvittförslag bör,kontroll. Dessadenna somavser
tilloch förslagföljasvapenlagstiftningeii.underhör upp

dettaLttsträckniitgi denutarbetasFörfattningsändringar som
behövs.

rörlighetökadmedförunionenEuropeiskaiInträdet aven
ökadinnebär i sigDettaoch gränserna.över envarorpersoner

Inedlemsstater.andrafråninförselolovligförrisk vapenav
möjlighetermedlemskapetemellertiderbjuderSamtidigt nya

samarbetaochinformationsutbyte sättannatatt genom
finnaskanrisker. Detmotverka sådanaförinternationellt att

perspektiv börSverige i längrehuranledning överväga ettatt
kunnasamarbetesådantförinomför ettatt ramenagera

inomspridningenkontrollbättretillmedverka vapenavaven
unionen.

autunnzlisirciochmed skjutvapenhandelReglerna omom
börskjutvapen överses

RikspolisstyrelsenssåväliuppmärksammatsharfrågaEn som
Förutsättningarna försammanhangandrai är attrapport som

kontrollen sådanochskjutvapenmedhandelbedriva av
tillstånd tillharantalrelativtverksamhet. Ett stort personer

kontrollenifrågasattshar bl.a.verksamhet. Detsådan avom
tillräcklig. Enskjutvapenimport ärvapenhandlares annanav

säkerkravenuppmärksammasbör ärfråga omsom
högttillräckligtvapenhandlarehos ärskjutvapenförvaring av

handelbedrivatillståndharvapenhandlareställda. Många att
till denMed hänsynautomatiska skjutvapen.medäven

tilltillståndbeviljandeförgällabörrestriktivitet avsom
marknadenbegränsningdenochsådanainnehav avvapenav
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följer därav. kan det ifrågasättas generella tillståndsom om
till handel med automatiska skjutvzxpeit alls bör beviljas.

Automatiska skjutvapen i EGzs skjutvapendirektivupptas
9l/477/l-IEG under den kategori skallav vapen som vara
förbjudna. Tillstånd till förvärv och innehav sådanaav vapen
fär endast beviljas i särskilda fall. Vapenlagsutrcdrtingen har
inte föreslagit någon ändring gällande regler områdetav
med hänsyn till det enligt bestämmelsen iatt 9 § tredje stycket
vapenlagen krävs synnerliga skäl för bevilja tillstånd tillatt
innehav helautomatiska skjutvapen. finnsDet anledningav att
studera hur denna bestämmelse tillämpas i praktiken, bl.a. mot
bakgrund utvecklingen inom sportskyttet,av av nya grenar

jämföra med tillämpningensamt att i övriga inom denstater
Europeiska unionen. Endast sådan kartläggninggenom ären
det möjligt bedöma Sverige leveratt till bestämmelsenom upp
i vapendirektivet.

Det bör tillåtetinte medföra skjutvapen på allmänaltvara
plats

Det finns i dag inget direkt förbud medföra skjutvapenmot att
på allmän plats, motsvarande det förbud gäller för knivarsom
och andra farliga föremål. l detta avseende framstår lag-
stiftningen inkonsekvent. Visserligen finns särskilda be-som
stämmelser förvaring skjutvapen, kanom av som vara
tillämpliga i sammanhanget, möjligheter till återkallelsesamt

tillstånd till innehav vid oaktsamt handhavande.av ett Det
skulle emellertid inte minst från pedagogisk synpunkt-- vara

fördel det i lagstiftningen fannsen klart och tydligtom ett
förbud även medföra skjutvapenmot tillatt allmän plats när
detta inte på grund särskilda omständigheter kanav anses
befogat.
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kzriiy/irhuclel här .v/uf/iilwlsUlvcirtleringgeiz ur

knivar och liknande bland ungdomarFörekomsten vapenav
påbörjade utvärderingen lagendet angeläget dengör att av om

slutförs. sådanförbud knivar och andra farliga föremål linmot
i justiticutskottetsmed utgångspunktutvärdering bör ske

tillåimpningsonuradcsamband med lagensuttalanden i att
emellertid finnas skäl ocksåutvidgades. kanDet ivervâigznatt

frågor.andra
andra farliga föremålknivar ochFörbudet innehamot att

och vissa skolomrzlden.endast allmän platsgäller i dag på
också tillförbudet bör utsträckasifrågasättas inteDet kan om

allmänheten kan ha tillträdevissa andra platser dit men som
exempelvis vissa myndighetersinte allmän plats,räknas som

lokaler.
föremålavgränsningen deviktig frågaEn ärannan om av

åldersgräns föromfattas förbud saluhållande ochmotsom av
lämpligt avvägd. har bl.a.överlåtelse enligt lagen Detär

springknivarifrågasatts inte fler knivar ochäntyperom av
omfattas sådana restriktioner.springstiletter bör av

Iillhundahcilandet härEn reglering vapenullrczpperav av
påövervägas ny

sitt slutbetänkandel987 års vapenutredning lade i SOU
fram till saluhållrtings- och1989:44 förslag införselaett

Överlåtelseförbud Utredningen motiveradeför vapenattrapper.
förslaget bl.a. med sådana uppenbar farautgöratt attrapper en
i brottssammanhang. Förslaget kritiserades remissin-av

leddeoch inte till lagstiftning jfr. l990/9l:l30stanserna prop.
f..52s.

Under det året har Iuft- eller gasdrivnasenaste typen ny av
enhandsvapen, s.k. soft air börjat marknadsföras. Dessaguns,

föravsedda målskytte med slags plastkula och harär ett en
effekt.relativt ringa Till det de emellertid mycket likaäryttre

handeldvapen.ordinära har bl.a. lett till incidenter. därDetta
polis har uppfattat allvarligtsåsom hot och iståittettvapnen
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Risken löri imtlxåirii.tiåinstevapeitttnviintlzi sinabegrepp attatt
ocksaxidanvändasskall komma iirdenna attvapent| ran

stor.
:inledningsoft airsak,l|eko|nsteit nttattger pagnnsax
tillhandahallandetregleringformiverviiga avaxttagon aont

inlöras.börulpenattratpper

/t/l.&#39;l.&#39;lm;-ltrmIru///mu/igg/IulurIu//.s&#39;I1.&#39;

och knivlörbudslagenvapenlagenheståitnmelsernzi il-öi att
rimligakrävseffektivtttppråittliallasskall kunna sätt.ett attpa

till polisens lörfogattde.kontroll ställstillntöiligltetci
Åtminstone knivinnehagäller lörbtltletdetttåii mot att

skulle saknapolisenfranilörtshar oftaallmän plats att
kanefterlevnaden. Detkontrolleramöjlighetertillräckliga att

vilka möjligheterbelysaanledninglärlör limtas närmareatt
ttppdagzibestämmelsergällandepraktiken linns enligti attsom

brottinnehav skjutvapensåväl olagaoch ingripa mot somav
börsammanhangetknivförbndet. detl även övervägasmot om

det gällerarbetsntetodernaförbättradet möjligt när attär att
andraknivar ochskjutvapen,innehavuppdaga olagligt av

polisensbestämmelsergällandeförföremål, inom omramen
ipolisens befogenheterfrågorAllmännabefogenheter. om

JuPolisrättsutredningenbehandlasavseendendessa av
1991:05.

rcdovzlscrvcilgcirdw härtänkbaraYtterligare

finnas behovkan detvad göraUtöver attsagts avovansom
förtänkbara åtgärdersamtligagenerell inventering attaven

till användningammunition kommerochhindra skjutvapenatt
skulle medföra bättreinventeringsådanvid brott. En en

tillsnabbt kunna tendenserberedskap i framtidenför mötaatt
Ökad sådan brottslighet.en
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Höga krav måste kunna .sIa//a.s&#39;på vapeninnchavanen

En utgångspunkt för utredarens överväganden bör attvara var
och hanterar skjutvapen eller ammunition också haren som ett

för egendomen inte kommeratt iansvar ltänder. Högaorätta
krav måste kunna ställas den enskilde vapeninnehavarett i
dessa avseenden. Endast den beredd dessauppfyllaär attsom
krav bör anförtros Åhantera skjutvapen. andraatt sidan bör
den seriöst använder inte drabbas onödigasom vapen av
svårigheter eller kostnader.

Utredningsuppdraget

En vapenlagenöversyn av

Utredaren skall, bakgrund vadmot anförts. göraav ovan en
översyn vapenlagstiftningen med inriktning på möjlig-av
heterna förhindraatt sprids till kriminella elleratt vapen

kommer tillsätt brottsligannat användning och lämna de
förslag föranleds denna översyn. l skallsom översynen ingåav
följande.

En utvärdering skall de ändringargöras i vapenlag-av
stiftningen genomfördes förslag 1987 årssom av vapen-
utredning. l samband därmed skall utredaren särskilt överväga

det finns tillräckliga möjligheter kontrolleraom bestäm-att att
melserna Förvaring skjutvapen följs.om av

En utvärdering skall också den skärpninggöras av av
straffet för olaga vapeninnehav och olovlig överlåtelse av
skjutvapen, trädde i kraft den l juli 1993. Därvid skallsom
utredaren överväga det finns anledning genomföraom att
ytterligare straffskärpningar.

Vidare skall i översynen ingå högreövervägaatt kravom
bör ställas för beviljande tillstånd till handel medav
skjutvapen och kontrollen och kraven i övrigtom sådanav
verksamhet bör höjas därvid särskiltsamt fråganöverväga om
tillstånd till handel med automatiska skjutvapen.
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Utredaren skall iOCKSÅ undersöka hur bestämmelserna
vapenlagen och vapenlörordningen beviljande tillståndom av
till särskilt farliga såsom helautomatiska skjutvapen,vapen.
tillämpas dessa med EG:söverväga överensstämmersamt om
vapendlrektiv.

Utredaren skall härutöver bestämmelsernaöverväga om om
återkallelse tillstånd utformadeenligt vapenlagen är ettav
ändamålsenligt med beaktande både rättssäkerhets-sätt, av
aspekten och intresset kunna förebygga missbrukattav av
skjutvapeir. l det sammanhanget skall utredaren även överväga
hur polismyndighetens möjligheter informationatt om
sådana förhållanden föranleda tillståndkan återkallelsesom av
skall kunna förbättras.

Dessutom skall utredaren inom för översynenramen
och ställning förslagöverväga till de har lagts framta som av

Rikspolisstyrelsen i dess Illegala med undantagrapport vapen.
för sådana åtgärder faller inom Försvarsmaktens område.som

Slutligen skall utredaren övrigainventering degöra en av
åtgärder kan komma föri fråga för minska riskenattsom
spridning skjutvapen och ammunition till kriminella och attav

kommer till användning vid brott degörasamtvapen
överväganden och lämna förslagde föranleds därav.som

Det ingår inte i uppdraget frågorbehandla röratt som
skjutvapen tillhör frågor f.n.Sådana övervägsstaten.som
inom Försvarsdepartementet Försvarsmakten.och

En knirj/Örbzic/.slølgeirrver.svn av

Utredaren skall lagen förbud beträffande knivaröverse om
och andra farliga föremål. skall det ingål översynen göraatt

utvärdering lagen enligheti med vad justitieutskotteten av
betänkandeuttalat i sitt l989/90:JuU35.

Vidare skall ingå knivförbudet börövervägaatt om
utvidgas till gälla också iandra platser i dag.änatt t.ex.
myndigheters lokaler dit allmänheten har tillträde, eller ettom
generellt förbud inneha vissa föremål bör införas.att
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ingåskall också över-övervägaöversynen att om
be-införassaluhållande börlåtelseförbud förbudeller mot

i dag.föreskrivsföremål vadträffande fler äntyper somav
Därvidföremål.farligaknivar eller andravissaLex. typer av

andragäller ibestämmelserbör vilkautredaren undersöka som
föreslåmöjligtunionen ochEuropeiskainomstater enom

närområde.vårtinomavgränsning är gemensamsom

Vissa .frågargenlensczmma

utformningentillförslagUtrsdaren och lämnaskall överväga
iplatsallmänmedföra skjutvapenförbudett mot attav

omständighetersärskildagrundandra fall dettaän när av
Litform-lagtekniskakan Beträffande denbefogat.anses vara

kniv-frånkunna hämtasning bör ledningförbudetav
förbudslagen. emellertidfår närmareDet övervägas var
bestämmelsen lämpligen bör placeras.

enligtmöjligheterpolisensutredaren belysaVidare skall
ochuppdagaförgällande vidta åtgärderlagstiftning attatt

brottochingripa skjutvapeninnehavolaga motmot av
knivförbudslagen. skall utredaren övervägaDärvid även om

gällerdetdet arbetsmetodernamöjligt förbättra när attär att
sådana brott.uppdaga och ingripa mot

regleringockså fråganJtredaren skall överväga avom en
andraochinförsel tillhandahållandeoch vapenattrapperav

Därvidföremål fungerande skjutvapen.förväxlas medkansom
aspekternaskall brottsförebyggandebeaktas såväl de som

risken nödvärnssituationer uppstår.att
författningsändringarde områden därUtredaren skall

sådanabedöms tillförslagnödvändiga också utarbeta
regelsystemetändringar. Därvid skall utredaren eftersträva att

bestämmelsernaskjutvapen ammunition såvälochom omsom
knivar entydigtochfarliga föremål klartoch andra ettges
innehåll, innehavvad förvaringskraven, inköp ochgällert.ex.

olikaammunition, godtagbara skäl för innehav typerav avav
skjutvapen, knivar och andra farliga föremål För attetc.
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det stämästeeffektivskallomnitletlagstiftningen pa vara
tillämpandeforenskilde ochdenhade lliralldeles klart.

otillåtentillåten ochmellanurvndigheter. gränsen garvar
och andraknivaraunmunitioii.befattning med skjutvapen.

löretnatl.larliga
perspektivframätblickaiiideskall slutligen iUtredaren ett
samarbeteinternationellttill utökatbedöma miiiliglietei°iizi ett

liuropeiskasärskilt inomspridningillegalmot av vapen.
utvecklingenriktningvilkenunionen. Därvid lvör belysas i av

tillliggerde mälförlvör drivas uppnädetta samarbete att som
vzipcnlatgstiltningen.grund lör den svenska

.wmm/unxlrillzisalls/diggjiiklrmiulerizil /mrlill

överväganden skall utredarengrund lör sinaSasom samman-
tillämpningengällerhl.a. vadlaktamatcrizil.ställa allsidigtett

utredningensresultatetDärmed börvapenlagstiltningcn. avav
kvalificerattjänalängre sikt kunnaarbete även ettsom

i olika frågorställningstagandeunderlag lör regeringens
ocksåkansådant underlagområde.vapenlagstiltningcns litt

vapenlagstiltningensdebattbidra sakligtill omen mer
kantill lösningarleda framutformning i framtiden och som

olika intresscgruppcrnzibred anslutning bland dcen
områidet.

Utredningsarbetet

Rikspolisstyrelsensamråda medUtredaren skall under arbetet
deberördamyndigheteroch med kande Övriga avsom vara

olika sakfrågorna.
generellaregeringensarbete gäller i övrigtFör utredarens

regionalpolitiska konsekvenserdirektiv redovisaatt avom
offentligaframlagda förslag dir. I992:50, prövaattom
jämställd-redovisaåtaganden dir. 1994:23 attsamt om

hctspolitiska konsekvenser dir. l994zl24.
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Utredaren skall med förtur sig fråganta ut-an om en
värdering knivförbudslagen utformningensamt ettavav
förbud medföra skjutvapen allmän plats. Ettmot att
delbetänkande bör kunna läggas fram under hösten 1995.

Utredningen skall sedan arbeta vidare med översynen av
vapenlagstiñningen i övrigt. arbetet skall redovisas föreDet
utgången år 1996.av
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Bilaga 2

Knivförbudsfrågans tidigare behandling av

riksdag och regering

År 1959 infördes förordningen 1959:312 förbud innehavmot avom
vissa stiletter Enligt denna gällde springstilett eller springknivattm.m.
inte fick förvärvas eller innehas ellerden inte fyllt 21 årav som
överlåtas eller upplåtas till sådan Med springstilett avsågsen person.
stickvapen med klinga ellermed hjälp fjädermekanismsom av en
liknande snabbt kunde fällas eller skjutas skaftet. springknivMedut ur
förstods på motsvarande konstruerad kniv. förordningen fannsIsätten

generella bestämmelser förbud införatillverka elleräven mot attom
sådana knivar i riket. Påföljden för brott innehav springstilettmot av
eller springkniv dagsböter. innehöll förordningenDessutomvar en
regel förverkande det ifrågavarande det intevapnetom av varom
uppenbart obilligt.

Redan då riksdagen tillbereddes tillfälle sig förslagetöveryttra
stilettförordning år 1959, förekom motionsförslag generelltett ettom
förbud innehav stiletter vilket emellertid vid dennamot av m.m.,
tidpunkt avslogs. Frågan knivförbudinföra generelltatt ettom
diskuterades härefter vid flera tillfällen. redovisningFör närmareen

debatten kring denna fråga, betänkandet Knivförbud; SOUav se
1987:61, 23-27s.

syfteDen juli 1983 utvidgades1 brottsbalkens förverkanderegler i
motverka bär situatio-knivar eller liknande föremål iatt att personer

skalloch på platser där risken typiskt för föremålenärsett stor attner
komma till ianvändning samband med våldsbrott. Genom den nya
ordningen, reglerad i 36 kap. punkten brottsbalken jämfört3 § andra
med 27 kap. rättegångsbalken, beslag14 § blev det möjligt iatt taa
och förverka föremål vid brottägnade användasär attsom som vapen

liv och hälsa och har påträffats under omständighetermot som som
anledning befara de skulle komma till sådan användningatt attgav

1982/83:89.prop.
Regeringen lade i skrivelse framtill riksdagen i oktober 1986 etten

åtgärder underbl.a. våldsbrottsligheten. I skrivelsen,motprogram om
iavsnittet Knivar ändring15, förutskickades dels förslag tillm.m. s.

polislagen, dels särskild utredare med bl.a. uppdrag prövaatt atten
frågan 1986/87:21,eventuellt knivförbud skulle tillkallas skr.ettom
JuU rskr. 52.

Den juli 1987 infördes andra stycket1 bestämmelse i 19 §en
polislagen 1984:387 polisen under vissa ornständig-rätt attsom ger
heter kroppsvisitera för efter eller andrasökaattpersoner vapen



Bilaga 2 1996:50SOU

brotts-36 kap. 3 §farliga föremål kan förklaras förverkade enligtsom
istöd förlagabalken. Avsikten ändringen polisenmed attattvar ge

eftersökaförallmänt förebyggande syfte kroppsvisitera attpersoner
erfarenhets-ochsig hotfullaknivar i situationer teddem.m. som

medvåldshandlingarkonfrontationer ochmässigt kunde leda till
1987:577.SFS1986/87:l15,användning tillhyggen prop.av

professornnuvarandeaugusti 1987Justitieministern förordnade i
med uppdrag görautredaresärskildLeif G.W. Persson att ensom

uppdragsärskiltingickdirektivenvapenlagstiftningen. Iöversyn ettav
Utredningen,knivförbud.eventuelltfrågan antogprövaatt ett somom
avgav delbetänkan-1987:04,vapenutredning Juårs1987 ettnamnet

fråganutredningenföreslogår. I dettade knivförbud attsammaom
Utredningensärskild lag.iskulle reglerasknivförbud enom m.m.

föreslåtillräckliga skälfannstillfället inteansåg därvid det för attatt
Beträffandeplats.kniv allmäninnehagenerellt förbudett mot att

slangbåge ellerspiralbatong,gatustridsvapen knogjärn, annats.k.
brottvidanvändassådant föremål särskiltär ägnat att vapensomsom

förbuddockföreslog utredningenliv eller hälsa attmotettmot
härvidanvändesplatsallmäninneha plats.sådana på allmän Begreppet

1956:617.ordningsstadganallmännai den mening framgick avsom
denutvärderingavsågförutskickade denUtredningen göraattatt aven
sitthärefter iförknivförbudslag kunde komma antas, attattsom

tillämpnings-utvidgning lagensslutbetänkande eventuellt föreslå aven
område Knivförbud; SOU 1987:61.

åtskilligaförespråkadeförslagetUnder remissbehandlingen av
platsallmänknivförbudremissinstanser omedelbart införandeett av

införasbordevad avsåg dets.k. gatustridsvapen, ettattsamt,
skulle gällai falltotalförbud sådana innehavsförbudeteller vartmot att

harpå begreppallmän plats i betydelse dettaden vidsträckta sommer
i brottsbalken.

vadmedRegeringens proposition överensstämde i1987/88:98 stort
utred-vapenutredningen Justitieministern deladekommit fram till.

ningens uppfattning svårigheterförenat betydandedet med attatt var
på knivför-lämpligt generellträckviddensätt avgränsaett ettav mer
bud varför lag förespråkades.begränsat knivförbud i nulägetetten om
Förslaget innebar och andraknivar, andra stick- och skärvapenatt
föremål eller hälsa inteägnade användas vid brott livär att motsom
skulle få innehas vid offentliga i allmännatillställningar som avses
ordningsstadgan 1956:617 eller vid sammankomsterallmänna som

i lagen 1956:618 Från förbudetallmänna sammankomster.avses om
skulle vissa undantag medgälla; innehav stod i överensstämmelsesom
ändamålet med tillställningen eller sammankomsten, innehav av
föremål skulle användas vid arbete platsen innehavsamtsom som

med hänsyn till föremålets övriga omständigheterochannars art var
befogat. Beträffande s.k. föresloggatustridsvapenatt anse som

departementschefen med hänvisning till utredningens uttalande om-
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fråganbetänkandeavsåg i ettden ta merettatt att omuppsenare
införasskulleförbudföremåldessalångtgående förbud avseende att-

kaststjämorbatonger,knogjärn,gatustridsvapeninneha s.k.attmot
användasägnadesärskiltföremåloch andra sådana är att somsom
betydelsedenplats ipå allmäneller hälsavid livbrott sommotvapen

frånbegränsade undantagklartVissabrottsbalken.begrepp har idetta
skullevapenlageniregleradesföremålskulle gälla ochförbudet som

föreslogsVidareknivförbudslagstiftningen.undantagna frånvara
böterlagenbrottoaktsamtuppsåtligt ellerstraffskalan för mot vara

fallför ringaundantagmedmånader,eller fängelse i högst somsex
iinnehaftsföremålskullestraffbara. Slutligeninte skulle somvara

förverkade.förklarasstrid reglernamot
kritikriktadesm.fl. cIngbritt Irharnrnar1987/88:Ju18I motion av

ochtillställningarallmärmatillknivförbudet begränsatsmot att
förbudetbordemotionärernaEnligtoffentliga sammankomster.

1987/88:Ju19motionplats. Iallmänutvidgas och gälla även av
undantagsreglemaskritikm.fl. riktadesGöran Ericsson m mot

bevis-frågaoklar ialltförutformning ansågs snäv samt omsom
undantags-anfördeshänseendebördans placering. sistnämndaI att

tilltaladeskulle åvila denså detreglerna eventuellt kunde tolkas attatt
skullehan därförtillämplig ochbevisa undantagsregel attatt en var

tillräckligtansåg det bordefri från Motionärerna att varavara ansvar.
undantagsreglerna ärden tilltalade gjorde invändning attatt omen

begåttsharför brotttillämpliga, så åklagarens bevisbörda att ettatt
situationer.inte på något begränsades i sådanasätt

Justitie-behandladesSåväl nämnda motionerpropositionen avsom
placeringfrågan bevisbördansutskottet bl.a. beträffande omsom

ivarkendetuttalade för konstaterautskottet sin del kunde attatt
förslagettillutfommingen i motiveringenundantagsregeln ellerav
aktuellaförfanns något intäkt för vid åtalkunde till att,tas nusom

denavseddbrott, bevisbördan skullefördelning änen annan varaav
utskottethemställdegäller brottmål. sitt betänkandenormalt i Iettsom

skulleslutligen motionerna,riksdagen, med avslag antaatt av
propositionen JuU l987/88:40.

Lagförslaget, propositionen,det framgick antogs avsom av
riksdagen förbudunder våren 1988 och lagen 1988:254 attmotom

kraft denii vissa fall inneha farliga föremål träddeknivar och andra
rskr.juni l987/88:JuU:40,1 1988 1987/88:98, bet.prop.

1987/88:254.
fannsinteMed anledning det beträffande s.k. gatustridsvapenattav

förnågot gälldeinnehavs- och införselförbud motsvarande det som
majspringstiletter Annerstedt fp ioch springknivar framställde Ylva

för1989 frågan avsåg vidtavilka åtgärder justitieministern attattom
föremålhindra bruket farligakaststjärnor, spikklubbor och andraav

förbudRD 1988/89: svarade det110 119. Justitieministern motatts.
knivför-innehav införts igatustridsvapen allmän platsav som
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förbud.generelltbudslagen förstaavsett ett steg mot ettvar som mera
vapenutredning avsågHon hänvisade därvid till 1987 års att taatt upp

frågor importfrågan förestående liksomi sitt slutbetänkande,nära om
ställnings-underlag förförsäljning sådana föremål, varefteroch ettav

finnas 1988/892113 120.tagande skulle kunna RD s.
års1987redovisadejuni 1989,sitt slutbetänkande, lärrmades iI som

Utvärderingenknivförbudslagen.utvärderingvapenutredning en av
polismyndig-samtligaenkätundersökning hos landetsbestod bl.a. i en

månader.cirka åttadå lagen tilllämpatsheter i början 1989,av
frågandet gälldeuppfattningarna deladeEnkäten visade näratt omvar
majoritetomfatta allmän plats. Enknivförbudet borde utsträckas till att

mångavärdefullt medanmyndigheterna ansåg detta skulleattav vara
framför-hållFrån vissauttryckte farhågor för avgränsningsproblem.

underfördes tanken knivförbud skulle gälla endastatt ett personer
lagstift-tillviss ålder eller vissa tider på förslagdygnet. 1 sitten ny

tillning föreslog utsträckasutredningen knivförbudet skulle attatt
gälla mening be-generellt på allmän plats i den vidsträckta som

grundskole- ochhar i brottsbalken inom skolområde därgreppet samt
förenat medgymnasieundervisning bedrivs. Förbudet skulle dock vara

vissa stilettför-undantag. Vidare föreslog utredningen 1959 årsatt
ordning skulle upphöra i kniv-och reglerna skulle inarbetasatt
förbudslagen det skulle förbud till riketinförasattsamt ett mot att
införa, saluhålla och överlåta ellers.k. gatustridsvapen, springstiletter

Översynspringknivar vapenlagstiftningen;samt vapenattrapper av
SOU 1989:44.

I motion 1988/89:Ju808 brottsbekämpningRättsväsendet och avom
Olof Johansson m.fl. knivförbud,c, upprepades bl.a. påkravet ett
utvidgat till gälla på allmän plats. Justitieutskottet konstatera-ävenatt
de vid behandlingen motionen vapenutredning1987 års avgettattav
sitt slutbetänkande med förslag utvidgat knivförbud och attettom
detta under remissbehandling. underJustiteutskottet ansåg detvar
sådana förhållanden mindre lämpligt beredningsarbetetföregripaatt
och avstyrkte därför motionen i denna del 1989/90:JuU5.

Wiggo Komstedt framställde justitie-m i oktober 1989 frågan till
ministern hon ansåg nuvarande lagstiftning gripnaom som ger-

vid frigivningenrätt återfå tillhörigheter, exempelvisattpersoner
knivar tillfredsställande RD 1989/90: 18 83. Justitieminis-vara s.--

svarade föremål vid brott huvudregel skalltern använtsatt som som
Ävenförverkas och inte lämnas tillbaka till brottslingen. visstnär ett

föremål påträffas hos någon det har vid brottanväntsutan att ger
lagen möjligheter till förverkande. riskDet räcker med det finnsatt
för brottslig användning. Knivar eller liknande föremål förkan övrigt
förverkas också enligt lagen 1988:254 förbud vissa fallimot attom
inneha knivar och andra farliga föremål, under förutsättning någonatt
innehaft kniven i strid lagens förbud. på fråganSvarett.ex. mot var

den nuvarande lagstiftningen påatt området tillräcklig för denvar
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vapenutred-också tillhänvisadeangivna situationen. Justitieministern
underdåknivförbudet,förslag utvidgningningens varsomavom en

71-731989/90:20 .remissbehandling RD s.
knivförbudutvidgat1989/90:129propositionenI ett m.m.om

iplatsallmänförbjudetbliregeringen det skulleföreslog attatt
knivarinnehabrottsbalkeniharden vidsträckta mening begreppet

springsti-avsågsföremålsådanafarliga föremål. Med ävenoch andra
Förbudetgatustridsvapen.andra s.k.och springknivarletter samt

vissagjordesförbudetFrånskolområde.skulle gälla också
bestämmelseroch dessupphävasStilettförordningen skulleundantag.

ochinnehavs-skulle över-knivförbudslagen. Såledesinarbetas i
årunder 21förbeträffande sådanalåtelseförbudet personervapen

beträffandegällaöverlätelseförbudetfortfarande skulle ävengälla samt
saluhålla dessaförbudgatustridsvapen. Vidare skulles.k. mot attett

införselförbud för s.k.införas. avsåg fråganVad gatu-omvapen
intedetuppfattningutredningensstridsvapen delade justiteministern att

17-18skälPå anförda s.fanns tillåta import sådana.skäl att av
iregleradesfråga lämpligastansåg hon emellertid dennaatt en

vapenlagenmeningenförordning stycket andramed stöd § tredje1av
1973:1176.

1989/90:Ju35väcktes motioner,Med anledning propositionen treav
m.fl. mRolf DahlbergAnne Wibble m.fl. fp, 1989/90:Ju36av av

kritiseradesm.fl. Bl.a.1989/90:Ju37 Ingbritt Irhamrnar c.samt av
platsfarliga föremål på allmänförbudet bära kniv och andramot att

förbudgenerelltför alltför långtgående och oklart, medan ettatt vara
förespråkades.avseende s.k. gatustridsvapen åldersgränsutan

Motionerna behandlades liksom propositionenJustitieutskottet, samtav
1989/90:Ju607motionstiden,motion väckt under den allmännaen

Justitie-Våld och brottsbekämpning Olof Johansson m.fl. c.av
förutskottet fanns taladeuttalade därvid bl.a. det mycket attatt som

gatustridsvapengenerellt förbud innehav stiletter och s.k.ett mot av
frågaallvarligt borde förbudsreglering iliksom generellövervägas en

emellertid denöverlåtelse dessa Utskottet gjordevapentyper.om av
bedömningen ansåg påkallade ide utskottetövervägandenatt som

knivför-denna sak borde till utvärderingi anslutningäga rum en av
budslagen. justitieministern uttalat honUtskottet, noterade attattsom

följa beträffande utvidgade förbudetutvecklingen detavsett attnoga
inneha utvärderingknivar och andra föremål, förordademot att att en

lagstiftningen åtgärderskedde, med vidtagande erforderligaav omav
behov därav uppkom 1989/90:JuU35.

Lagförslaget, framgickdet propositionen, antogssom av av
riksdagen och trädde i kraft bet.den juli 1990 1989/902129,1 prop.
1989/90:JuU35, rskr. 1989/902287, juli 1990SFS 1990:413. Den 1
trädde också förordningen tillstånd till införsel vissa1990:415 om av
farliga föremål fråni kraft. Enligt förordning tillstånddenna krävs det
polismyndighet för få föra in springstiletter, springknivar, knog-att
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karatepin-nithandskar och batongerjärn, riv- ellerkaststjärnor, samt
landet.liknande, ispikklubbor ellerblydaggar,nar,

ijanuari 1993,hemställde, im.fl. nydGustaf SjödinKarl
knivförbuds-för brottstraffmaximum1992/93:Ju645motionen motatt

ifängelsetillmånaderfrån fängelse i högstlagen skulle höjas sex
medtillsammansmotionenbehandladehögst Justitieutskottetår.ett

straff förskärptahuvudsakändrade ibl.a. regeringsförslag ochett om
uttaladeUtskottetolaga vapeninnehav.vissa brottsbalksbrott samt

ustitiedeparte-pågick inom Jutvärderingdärvid inhämtatdet attatt en
Motionenborde zivvaktas,redovisningen dennaochmentet att av

l992/93:JuU16 21-22.därföravstyrktes s.
Wacht-IanBrottsbekämpningI 1993/94:Ju810motionen avmm.,

Justitie-knivlorbud.återkom kravet skärptmeister m.fl. nyd, ett
nämndabl.a.följande i sitt betänkandeantecknadeutskottet över

underpågåttutvärdering knivförbudslagen harmotion. En enav
framkommit vidhittillslängre Justitiedepartementet. Vadtid inom som

landetstillställtsbl.a. enkätutvärderingen, somgenom svaren en
vidintehar enligt justitieministernpolismyndigheter,samtliga gett

Fråganföreligger.lagändringhanden något omedelbart behovatt av
emellertidknivförbudetutformningenden övervägsnärmare avom

samtligayttrande frånhar inhämtatRiksåklagaren,även somav
tillförbudetutsträckabeträffande behovetöveråklagare bl.a. attattav

RikspolisstyrelsenOcksåomfatta för närvarande.fler platser än
börjustitieministernEnligtbedriver på detta område.arbeteett

ytterligareanståutvärderingslutförandet Justitiedepartementetsav
tillläggaskannågon Riksåklagarens övervägandensåtid, ävenatt

anledningMedknivförbudets utformning.för bedömningengrund av
uU191993/942utskottet bifall till motionendet anförda avstyrkteav

51.s.
riksdagen1994/95Ju62lyrkade i motionenRoland cLarsson att

knivför-förslag till sådan ändringhos skulle begäraregeringen av
kängor.budslagen omfattar stålhättade skor ochden ävenatt

1994/95:Ju809 Insatserm.fl. anfördeOlof Johansson c i motionen
begåssamhälletdel våldsbrotten ibl.a. följande. Envåldmot stor av

i nöjesliv och dansställeit. Dennasamband med typrestauranger av
knivförbudslagen.lokaler under definitionen allmän plats ifaller inte

sådanaVi så tillämpliglagen bör skärpas den ävenäratt attanser
platser.

tillsammans medMotionerna Justiteutskottetbehandlades pro-av
Utskottetpositionen förslag till vapenlag.1995/96:52 med ny

konstaterade därvid det ingår i års vapenutredning1995 överattatt se
1994/95:Ju809 ibestämmelserna i knivförbudslagen, varför motion

denna sida.föranleda från riksdagensdel inte borde något initiativ
Avslutningsvis konstaterade skulle föra för långtutskottet det attatt ge
knivförbudslagen föreslås iså vidsträckt tillämpningsområdeett som
motion 1994/95:Ju621. inte bakomUtskottet ställde sig således ett
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införande förbud stålhättade skor och kängor i knivför-ett motav
budslagen. Beträffande båda bifallmotionerna avstyrktes alltså
1995/96:JuU12; Ny vapenlag 20. Riksdagen biföll den januari31s.
1996 Justiteutskottets hemställan l995/96:48.prot.





1371996:50SOU

Bilaga 3

knivförbudslagenutvärderingarTidigare av

m.m.

1987 årsknivförbudslagen utfördesförsta utvärderingEn avav
efter deti början 1989, åtta månadervapenutredning redan attav ca

företogs bl.a. enkätkraft. Utvärderingen,lagen iträtt som genom en
resulterade i förslag tillsamtliga polismyndigheter,hos landets ett

Översyn vapenlagstiftningen; SOU 1989:44.utvidgad knivförbud av
lagändring träddeknivförbud infördesutvidgatEtt somgenom en

ytterligare utvid-då diskuteradeskraft den juli 1990. Redani l en
ansåg detfråga behandladesknivförbudet. Innan dennagning manav

förnyade utvärdering bestäm-emellertid lämpligt avvakta denatt av
melserna förutskickades.som

härefterknivförbudslagen harFlera initiativ till utvärdering av
polismyndigheter vid åtminstonetagits. Bl.a. har landets samtliga tre

åklagarmyndigheternaenkäter i frågan. Ocksåtillfällen fått svara
knivförbudslagen.enkät rörandehar avgett svar en

inträffade rad uppmärksammadeVåren/försommaren 1995 en
såväl offer gärningsmän.knivdåd, med ungdomarallvarliga som som

år Brottsföre-samband härmed i juniuppdrog iRegeringen samma
forskningsen-med Rikspolisstyrelsensbyggande rådet i samarbeteatt,

knivvåldet blandpolismyndigheterna, dels kartläggahet och de lokala
föreslå detta problem kundeungdomar, dels åtgärder mot som

för gällande lagstiftning. Arbetet resulteradegenomföras inom ramen
knivvåld blandKnivvåld kartläggningi rapport ung-en aven -

1995.till regeringen i slutet septemberdomar" överlämnades avsom
Även harandra kartläggningar knivvåld bland ungdomarav

1995,uppmärksammats under höstenföretagits. En dem, ärav som
filhögstadie- och gyrrmasieelever""Beväpnad En studie avav-

projektElofsson. Studien genomfördes inom fördr. Stig ettramen
institutionendrivs Fritid Stockholm, Sociologiskagemensamt avsom

och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
för förI delar kan intresse detta arbete, redogörs nedansom avvara

enkäterna kartläggningarna.samt

JustitiedepartementetEnkät från

I juli 1992 tillställde Justitiedepartementet landets samtliga polis-
myndigheter enkät med frågor rörande knivförbudslagen. Enen
sammanställning fungeravid handen lagen verkadeattav svaren gav
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förhållandevis väl.
huvudsakligenflesta svarade brottslig verksamhetDe att annan var

påträffadesfrån polisens sida. Ofta knivarorsak till ingripanden m.m.
med omhändertagande enligt lagenvid avvisitering i samband om

LOB. Ingripandenaomhändertagande berusade personer m.m.av
skolområden.plats, sällan inomhade vanligen skett allmän

överlåtelseförbudet borde gällaPå frågorna innehavs- ochom
fall skulle ha skettoch fler ingripanden i sågenerellt svarenvarom

förekom polismyndigheter ansåg generelltvarierande. Det att ettatt
förbud under övervägande medan andra ställde sig tveksam-borde tas

till så omfattande tillämpning. Under "övrigt" noterade ett parma en
uppfattade problem lagen intepolismyndigheter de detatt ett attsom

innefattade förbud inneha knivar i fordon befannsmot att m.m. som
allmän plats.

RiksåklagarenEnkät från

slutet 1992 erhöll Riksåklagaren förslag ändring i knivför-I ettav om
Åklagarmyndighetenfrånbudslagen överåklagaren Sven Rignell vid

i Malmö. Förslaget gick kraftig utvidgning lagens tillärnp-ut en av
ningsområde på det lagen tillämpliggjordes alla platsersättet att

bostad. De undantag för närvarande gällde skulle kvarstå.utom som
Riksåklagaren Torsten skickade i april förslagetJonsson 1993 till
landets samtliga överåklagare, med begäran synpunkterom
detsamma vissa tillhörande frågor.samt svar

Flertalet svarade brott knivförbudslagen huvudsakligenatt mot
förekom i samband med brottslighet eller vid omhändertagandeannan
enligt LOB. De misstänkta i tidigareregel kända brottslingar ochvar

Ävenmissbrukare. ungdomar återfanns bland de misstänkta.
Invändningar kniven inte innehafts på allmän plats förekomattom

sällan ioch regel lätta avfärda. Ett antal åklagarmyndig-att stortvar
heter ansåg dock knivar påträffats i bilar, eller hos någonatt som som
beordrats bil, allmän plats utgjorde problem. Enut ettur en
majoritet verkade förespråka utvidgning lagens tillämpningsom-en av
råde på denna punkt. Några åklagarmyndigheter det iblandattangav
kunde uppstå problem beträffande invändningar innehavetattom var
befogat av går det dock inte problemet bestodavgöraattsvaren om
i invändningarna överhuvudtaget gjordes eller de svårbe-att att var
dömda.

Slutligen varierade mycket i frågan utvidgningsvaren om en av
lagen i enlighet med överåklagarens förslag.i Malmö Många
tillstyrkte förslaget, majoritet ställde sig tveksamma såtillmen en en
långtgående reglering, bl.a. med hänvisning till integritetsaspekten

den nuvarande lagregleringen uppfattades tillräckligtsamt att som
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tillämpades föreslogingripande den En delrätt sätt.om en
utvidgning lagen, särskilt avseende förbud innehabegränsad attmotav

knivar i bil på allmän plats.m.m.

RikspolisstyrelsenfrånEnkät

få gällde manifest "RaktFör underlag i arbetet vad derasatt
och "Rakt ungdomsbrotten tillställde Riks-Brottsligheten

polisstyrelsen i december 1993 landets samtliga polismyndigheter en
enkät rörande innehav och användande kniv.av

Uppskattningsvis bedömde hälften polismyndigheterna detattca av
slagsmål,polisdistrikt något oftare i dag förekom kniv vidi deras

jämfört med för år sedan. Camisshandel, olaga hot trem.m.
ansåg användandet kniv oförändrat, medan40 procent att varav

oftare.ansåg det förekom mycket6 attprocent
det gällde innehav gjorde de flesta den bedömningenNär att ung-

50 missbrukare ochdomar dominerade ca procent attsom grupp men
använderkriminella också utgjorde Denstora grupper. grupp som

missbrukarekniv också ungdomar ca 35 procent här utgörär men
beträffandeoch kriminella20 procent 11 procent större ängrupper

endast innehav.
hälfteni grund- och gymnasieskolan bedömdesInnehav av av

jämfört för år sedan.myndigheterna förekomma något oftare, med tre
ungdomar innehade kniv iUngefär 40 ansåg andelenprocent att som

mycketoförändrad. Några innehav förekomskolan attvar angav
oftare, några sällan.mer

innehaft knivmånga någon gång hadePå frågan hur de troddeom
flesta ej". myndigheteri skolan det året svarade de "vet 47senaste

grundskoleeleverdock procenttal. fråga85 Iett omav angav
till ochuppskattade sålunda 32 myndigheter andelen mellan 0 5

och femmyndigheter andelen till mellan 6 och 1010 procentprocent,
be-andelen till 10 För gymnasieelevermyndigheter än procent.mer

dömdes andelen något lägre.vara
knivförbudslagenhälften svarade ingripande med stödMer än att av

svaradegång i deras polisdistrikt. 28förekom "någon procent
aldrig". inte använde"ofta" och sällan eller De17 procent som

det härtillknivförbudslagen särskilt ofta vanligaste skäletuppgav som
förekomsaknades anledning, dvs. knivar inte så ofta. Somdetatt

kroppsvisitation knivbeslagandra skäl "reglerna samt attomangavs
skedde i samband med andra brott.
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RikspolisstyrelsensEnkät från forskningsenhet

materialet till den nedan redovisade "KnivvåldEn del rapportenav -
kartläggning knivvåld bland består enkätungdomaren av av en

tillämpningen knivförbudslagen tillställdes landetsrörande av som
polismyndigheter. Samtliga myndigheter besvarade enkäten. Från vissa

från varförmyndigheter lämnades lokala distrikt, antaletäven svar
uppgår till stycken.enkätsvar 72

tillfrågades i vilken utsträckning detPolismyndigheterna bl.a. om
beträffande olikarådde tolknings- eller tillämpningssvårigheter

knivförbudslagen. tabellbegrepp i Av sammanställningen nedan 1
framgår lagen relativt lätt såväl tolka tillämpa.att att somanses

på frågan NiTabell Polismyndigheternas "I hur utsträckningl attstor ansersvar
tillämpningssvårighetervid Er myndighet råder tolknings- eller beträffandedet

begrepp/stycke Siffrorna inom andelen, omräknat iföljande parentes anger
Beträffande sistnämnda begreppet hade tvåoch avrundat till heltal. detprocent

myndigheter inte svarat.

Tolknings- och tillämpningssvårighetBegrepp
Liten inte allsnormalE

5 7 30 42 37 51knivar
l5 21 33 46 24 33stick- och skärvapen

33 46 33 46l 1 5 7innehav
26 3615 21 30 42allmän plats l l
39 40ll 15 32 44l § 2 undantagenst

49 19 2618 25 352 § andra sådana
föremål

43saluhållande 12 17 30 27 372 § 1 l

reglerar visitationer upphov tilltycks de lagrumDäremot ensom ge
rättegångsbalken verkar detdel problem tabell 2. 28 kap. ll § vara

vållar tolknings- och tillämpningssvårigheter. Ingenlagrum störstsom
"i utsträckning"de tillfrågade ansåg visserligen lagrummetatt storav

fanntillämpa det endast fåtalsvårt tolka och ettattvar men var som
skyddsvisitation,oproblematiskt. Bestämmelsen s.k.lagrummet om

minst problematisk, vilket19 § första stycket polislagen, anses vara
iför naturligt eftersom det det särklasskanske i och sig ärär mest

Beträffande 19 § andratillämpade lagrummet i visitationssammanhang.
ordningslagen ansåg visserligenstycket polislagen och 2 kap. 32 §

dessa lagrum mindre problematiska demånga myndigheter änatt var
rättegångsbalken många ändockansåg 28 kap. §ll angavvara, men

tolka tillämpa.de i utsträckning" svåra ochattatt stor var
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på fråganTabell 2 Polismyndigheternas "I hur utsträckning Nistor attansersvar
tillämpningssvårigheter beträffandedet vid Er myndighet råder tolknings- eller

följande begrepp/stycke Siffrorna inom andelen, omräknat iparentes anger
tvâavrundat till heltal. Beträffande det sistnämnda begreppet hadeochprocent

myndigheter inte svarat.

tillämpningssvårighetlagrum Tolknings- och
normal ligg inte allsg

53 6 828 kap. § RB 28 40 3811
28 39 3519 § PL 19 26 25l st

38 29 40 13 1819 § 2 PL 3 4 27
2 OrdL 33 46 26 37 9 13kap. 32 § 3 4

första stycket användes vid drygt hälftenMajoriteten 19 §attangav
myndigheterna deeller fler visitationerna. Hälften attav angavav

rättegångsbalken förutom vid misstanke28 kap. §använde 11 om
eller färre visitatio-brott knivförbudslagen vid tretton procentmot av

Milla.
rättegångsbalkenhälften använde 28 kap. §Drygt de 11attangav

knivförbudslagen, 19 § andra stycketvid misstanke brott motom
färreordningslagen vid fem ellerpolislagen 2 kap. 32 § procentresp.

visitationerna.av
tillhyggen påträffades vid visitationerStörst andel knivar eller andra

rättegångsbalken. Vidgenomfördes med stöd 28 kap. 11 §som av
visitationer 19 § första och andramed stöd de övriga lagrummenav

ordningslagen uppskattadestycket polislagen 2 kap. 32 §samt
påträffadesoch andra tillhyggenmajoriteten de tillfrågade knivarattav

ungefär tillfälle tio.vid ett av
personer svenska under 30 åroftast visiterasDe mänär somsom

eller påverkade vidkända för polisen missbrukare ärär somsom
visitationer. Vid visitatio-visitationstillfället. gäller för samtligaDetta

kap. 32 §stöd stycket polislagen och 2med 19 § andraner av
ordningslagen visiterade oftare påverkadede män änyngre snarare
redan missbrukare.kända

morakniv/slidkniv,vanligaste kniv belagtasDe ärtyperna av som
fällkniv/pennkniv. tillhyggenföljt De vanligaste ärtyperna avav

knogjärn och yxor.
de tillmättetillfrågades också vilken betydelsePolismyndigheterna
flesta ansågolika beslag kniv eller tillhygge. Defaktorer vid annatav

desituationens farlighet" och individens karaktär" mestatt var
föremål hadei sammanhanget.betydelsefulla faktorerna Typen av

medelmåttig betydelse, medan knivens bladetsenligt de flesta en
betydelse. 16 deflesta hade minst, eller minststorlek för de näst av

någon formdock de tillämpar72 polismyndigheterna att avuppgav
har sjuknivbladets längd. Flertalet dessapraxis beträffande av
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riktmårke. Understiger denna längdcentimeter knivbladetsom
kniven regelmässigt inte. Polismyndigheterna härvidbeslagtas synes

rättspraxis; "hovrättsfall".referera till
tillfrågade trodde delen ungdomarna kännerDe flesta störreatt av

knivtill olagligt bära eller tillhygge på allmän plats.det är attatt annat
ansåg emellertid knivförbudslagen föga eller ingenMajoriteten haratt

effekt på ungdomar. Orsaken till dettaavskräckande attangavs vara
liksom avskräckerknivförbudslagen andra lagar endastäven- i

och inte vanligtvislaglydiga ungdomar den kategori ungdomarav som
bär kniv.

lågt.ansåg antalet ungdomar kniv ganskaFlertalet baratt som var
baruppskattade andelen pojkar i åldern l4e25 årMajoriteten som

distrikt till 10 eller färre. fjärdedel uppskattadekniv i deras Enprocent
hälftenfem och tio Tolv troddeandelen till mellan attprocent. procent

eller fler bar kniv.
ungdomar kniv trodde majorite-tidpunkten barDen vanligaste som

ovanligthelgkvällar. skolan ansågs det mycketI attten varavara
bar kniv.ungdomar

knivförbudslagenPolismyndigheterna fick också hursvara
tillkunna förbättras förslagtillämpning skulleoch/eller dess samt ange

förhindra bland ungdomar:förebygga och knivvåldåtgärder för att
polismyndigheter föreslår ändring i lagen. Denfå någonMycket

tillämpa och fylla viktig funktion.lätt att anses ensynes vara
Ändringar möjligtföreslås några skall bliändock detär attsom av

och saluför-knivar innehas i bil allmän platsingripa attmotatt som
sistnämnda hänseendeskall bli restriktivare. Iingen knivarav

förbud saluföra "onödiga" knivar,förespråkas såväl t.ex.mot att
förbudoch knivar "Rambo-karaktär",djungelknivar mot attav som

påunder 18 år. Vidare finns det kravsälja knivar till ungdomar en
några skevilket bör kunnastraffskärpning, strängarenoterar genom en

rättspraxis.
skall utökasföreslår det förbjudna områdetmyndigheterEtt attpar

det bör införasbostad. Någontill alla platser attutomatt anseravse
eller i fallinnehav s.k. gatustridsvapentotalförbud vartmotett av

sådanaför ungdomar under 18 år avseendetotalförbud vapen.
polismyndig-möjligheterna ingripa föreslår fleragällerNär det att

för eftersökabefogenheten kroppsvisitera ungdomarheter attattatt
visitationsrättNågra föreslår "generell"skall utökas.knivar enm.m.

skolområden, andravid festplatser och inompå ställenvissa attt.ex.
kroppsvi-på misstanke för fåkrav viss gradsänker dagens attavman

någon.sitera
lagstiftning tillämpasvikten nuvarandeunderstrykerMånga attav

ingripandenmöjliga utsträckning, med fleroch ikonsekvent största
polistäthet påpolislagen, högre§ andra stycketenligt bl.a. 19 utsatta

närpolisverksamhetenutnyttjandeeffektivtställen och ett genomav
ungdomar.mednårkontakter
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knivförbudslagenförslag brott skall medföraEtt är att mot en
påföljdkörkortsregistret med det kan bli svårareregistrering i att att

ha starkt avhållande effektfå körkortstillstånd. Detta skulle kunna en
ungdomar.

förslag polisen skall möjlighet utfärdafinns ocksåDet att attom ges
för knivförbudslagen.ordningsbot brott mot

för förebygga knivvåld dock detallra viktigaste medletDet att anser
information. Information i skolor, hem, fritids-flertaletstora vara

till och ungdomar, föräldrar ochlokaler Information barnm.m.
människans beteende i trängdskolpersonal. Information om en

tillgripa de medel finns.situation hur lätt det är att somom-
behövs för allvarligt skada någonInformation hur lite våld attsomom
för offret och följderna för gärnings-Information följdernaannan. om

Överhuvudtaget attitydförändring hos dagens "Detunga;mannen. en
tufft knivskall inte bäraattvara

knivvåldkartläggning blandKnivvåld ungdomaraven-

med Rikspolisstyrelsensrådet i samarbeteBrottsförebyggande har,
"Knivvåld kartläggningsammanställtforskningsenhet, rapport -enen

överlämnades till regeringen iknivvåld bland ungdomar" somav
september 1995.slutet av

lång och bygger på mängd statistiska90 sidorRapporten är över en
kortare sammanställningfrån olika källor. Dendata inhämtade av

därför mycket summarisk. delmaterialet följer nedan Denär somsom
tillställts polis-den enkät landetsomfattar redovisning av somm.m.
till den redo-uteslutits, med hänsynmyndigheter har helt närmare

lämnatsgörelse enkätsvaren som ovan.av
från tidigare forskning påhar hämtatsMaterialet till kartläggningen

offerundersökningar, enkätovannämndaområdet, rättsstatistiska data,
specialundersökning omfattande sarntli-polismyndigheternatill samt en

halvåretunder första 1995 dels avseendeanmälningar i hela landetga
fall knivvåld.dels avseende s.k.knivförbudslagen,brott grövremot av

bakgrundsbeskrivningSverige; EnVåldsbrottsligheten i

polisanmälda våldsbrott frånomfattar statistikKartläggningen över
kraftig antaletuppvisar ökning1950 till 1995. Statistiken en av

gradperioden. Vid bedömningen i vilkenanmälda våldsbrott under av
dock i detta sammanhang räknafaktiskt måstevåldet ökatrent man

eller mindre mörktal, vilket varierarförekommermed det störreettatt
och dels gärningsmannens ochgrovhetberoende på dels brottets art,

Vid vissa brott kan vidareoffrets relation till varandra. typer av
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amnälningsbenägenheten ändrat sig under åren. Dessutom harha
tillbrotten i bland kodats fel hos polismyndigheten, vilket leder

siffror. Så bl.a. fallet varit med statistiken avseendemissvisande har
Även vanskligtde åren. det såledesantalet mord under ärsenaste om

sig ökningen antalet våldsbrott, visari direkta tal uttalaatt avom
våldsanvändningenanmälningsstatistik,kartläggningen, baserad på att

offerundersökningarhelt klart ökat under perioden. Dei samhället som
Centralbyrån sedan år 1978 härutöverföretagits Statistiska gerav

bara det tillfaktiska antalet våldsbrott och intebelägg för detävenatt
perioden.polisen anmälda har ökat under

30 årvåldsbrott begås människor. Personer underDe flesta av unga
misstänktai statistikenkraftigt överrepresenterade överär personer,

befolkningen i övrigt.jämfört med deras andel av
våldet, koncentreratoch särskilt detVåldsbrottsligheten, grövre är

tidigareOfta dessatill mindre i befolkningen. är personeren grupp
bre-ingår i regel del mycketlagförda för brott. Våldet en av ensom

tillgreppsbrottslighet dominerar.dare kriminell karriär, där
utvaldabland slumpmässigtundersökning återfall i brottEn om

misshandel under årför misshandel inkl.lagförts grovpersoner som
BRÅ. Över hälften 56,2genomförts Andersson1989 har Jan pro-av

återföll någon formför våldsbrott, iår 1989 lagfördesdecent av som
befintligsiffra. Enligttreårsperiod, vilket högbrott under är enenav

BRÅ år.lagförda dettaåterföll samtligastatistik 36 procentca av
olika ålderskate-emellertid kraftigt mellanRisken för återfall varierar

år återföll iåldrarna 15-17dem igorier. Närmare 75 procent nyav
hälftenuppföljningsperiodenunder den treårigabrottslighet mot av

högreuppvisade de26 år eller äldre. Dessutomdem yngre ensom var
brottslingarnadebra bit hälftenåterfallsfrekvens. En över yngstaav

perioden. Iåterfallslagföringar undereller fleraerhöll två rapporten
utsträckningsamhället ivåldsbrottsligheten idetkonstateras storatt

vardagligavåraalkoholkonsumtionen ochförändringar istyrs av
allmännainte minst, dennöjeslivsaktiviteteraktiviteter främst samt,

mindrehög toleransmissbruksutvecklingen enkriminalitets- och mot
ord-medbrott, områdenfler allvarligaallvarliga brott storagenererar

individskriminalitet,andelockså högningsstörningar har grövre enen
övergåefterhandförseelser förofta mindrebörjar medbrottsbana att

brottslighet.till allt allvarligare
utveck-Andersson harockså utförts JanundersökningAv avsomen

brottsbalken§enligt 3 kap. 5för misshandellingen påföljdsvaletav
undersökningiSlutsatsen denna1973-1993 studerats.under perioden

någottid blivitunder denna strängare.reaktionersamhälletsär att
måni vissäldre gärningsmännen,särskilt för degällerDetta men

gällervadgenerella slutsatsenår. Denåldern 18-20också för dem i
oförändratipåföljdsvaletår ärdem åldern 15-17i är stort settatt

splittrad bild. Fördockuppvisasperioden härstuderadeunder den en
påföljderna skärpts.docklagföring harmed tidigarede yngsta



Bilaga 3 145SOU 1996:50

Särskilt knivvâld bland ungdomarom

våldsbrottsligheten under två decenniernaDen har degrövre senaste
bland ungdomar under 26 år. Vid 40 deökat närmare rocent av

första förekomvåldsbrotten polisanmäldes halvåret 1995grövre som
andra tillhyggen. Ungdomar under år för drygtknivar och 26 svarar

tredjedel dessa våldsbrott. våldsbrotten starktDe grövre äraven
koncentrerade till tid helger och kvällstid och bostäder, kringrum

och övriga allmänna platser. dominerar starktnöjesställen Männen
offer och majoritet ungdomarnabåde och gärningsmän en av somsom

registreradmisstänkts för våldsbrottslighet har tidigaregrövre
brottsbelastning.

hade special-undersökning vid Brottsförebyggande rådetI manen
våldet under l990-talet. Undersökningen omfattadestuderat dödligadet

dödligt våld i Sverige under perioden fr.o.m. år 1991samtliga fall av
mitten juni 1995. Av materialet framgår det denattt.o.m. av

formen dödligt våld i Sverige knivvâld, detta i särskiltvanligaste ärav
gäller det dödliga våldet begåshög grad detnär yngresom av

gärningsmän tabell 3.

Åldersfördelning åreni efter vid dödligt våld underTabell Q procent vapentyp
juni 19951991 t.o.m.

15-25 år 26 år och äldre TotaltVapentvp
59 56 57Kniv
13 16 15Hugg/Slag

28Skjutvapen 28 27

ingick fall knivvåld. 85ovannämnda material 188 CaI procent avav
begåtts de fall gärningsmännen mellandessa brott hade Imän.av var

pojkar eller 94och år utgjorde dock andelen15 25 män procent.unga
fjärdedel kvinnor. Omkring tvâBland offren utgjorde drygt en

Vadoffren alkoholpåverkade.tredjedelar gärningsmännenav resp. var
omkringgärningsmännen 15-20 år dock endastavsåg de yngre var

gärnings-hälften alkoholpåverkade. I 85 fallendem procent varav av
inträffade ioffer släkt eller bekanta. Tre fyra falloch avman

de andelen fallBeräknat enbart dockbostäder. somyngre var
därknappt hälften. drygt 40 falleninträffade i bostäder l procent av

mellan och 25 år skedde brottet på allmängärningsmannen 15var
allra gärningsmännen begicks drygt 60plats. deAv procentyngsta av

plats.brotten på allmän
specialundersökningen omfattande samtliga polisanmälningar i helaI

förgenomfördes inomunder första halvåret 1995landet som ramen
under 18 år miss-visade det sig 450 ungdomarkartläggningen att ca

knivförbudslagen första halvåret 1995. Itänkts för brott närmaremot
skedde brottet i skolan. Näst vanligasteanmälningarna18 procent av



Bilaga 3146 SOU 1996:50

och 16 tredjedel dessabrottsplatsen procent. Engator torg avvar
storstadsregionernagjordes i Stockholms län och deanmälningar tre

hälften anmälningar.för samtligasvarade tillsammans av
från första halvåret 1995slumpmässigt urval materialetBland ett ur

kunde följande siffrorbrott knivförbudslagenavseende anmälda mot
utläsas:

till 30 år.Genomsnittsáldern bland de misstänkta uppgick
år eller uppgick till knappt 2520Andelen procent.yngresom var

26 år,med ungdomarBland ungdomarna änmenas personer yngre
och däröver hade 60 brotten26 årmed procentca avpersonervuxna

begåtts i storstadslänen.

brottsbelastning:hade följande andel tidigarede misstänktaAv
45hälften 24l5--l7 år än avmer-

26flertalet 2218-20 år av-
28 30alla21-25 år nästan av-

alla 94 procent25 år nästanöver -

följande platser.inträffandeBrotten
Ungdomar

25knapptoch procentgator torg
20kommunikationsmedel procentca

restauranger/nöjesställen 14 procentca
l0affärer procentca
9skolor procentca

6polisstationer drygt procent

Vuxna
33och procentgator torg ca
18polisstationer procentca

drygt l0affärer köpcentra procento.

brottframkommitdet undersökningarnaSammanfattningsvis har attav
ungdomsbrott. Genom-inte uteslutandeknivförbudslagen är ettmot

förhållandevis högmisstänkta för detta brottsnittsâlder för ärpersoner
delsgärningsmännen tycksår. typiskaomkring 30 De vuxnavara-

för båda dessaungdomar. Gemensamt ärmissbrukare, dels grupper
registrerad brottslighet.omfattande tidigaremycketemellertid en

till åtgärderFörslag

framde data de tagitbl.a.konstaterarKartläggningsgruppen att
genomsnittligtliten medmyckettalar för detentydigt äratt gruppen

problemolika socialaoch mängdkriminalitetmycket hög tidigare en
knivför-såväl brottenskyldiga tillväsentligt sigi allt gör motsom
alkoholiakttagelserknivvåldet. Andra ärdetbudslagen attsom rena
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ofta finns med i bilden vid knivvåld och det krog- och nöjes-att
relaterade våldet snabbt, speciellt iväxer storstäderna. Vidare att ung-
domars våld ofta gruppvåld och förekommerär det etnisktatt ett nytt
grundat gruppvåld har genomslag i våldsstatistiken. Medstortsom en
anledning härav föreslår kartläggningsgruppen förstai hand polisenatt
skall arbeta offensivt, bl.a. intensifiera sin övervakningattmer genom

de aktuella och ingripa i utsträckning,störreatt ävenav personerna
vid mindre förseelser. Vidare föreslås insatser för minskaatt ung-
domars alkoholkonsumtion, för kupera allt vildvuxetatt ett mer
nöjesliv och för få rätsida de etniska motsättningarna mellanatt en
olika ungdomsgrupper.

Vidgad tillämpning kniiförbudslagenav

Kartläggningsgruppen anför i denna del bl.a.: Vi detattanser
befintliga regelverket tillgodoser de möjligheter krävs utan attsom
effektiviteten i det operativa arbetet hämmas eller rättssäkerheten
skadas. Vårt förslag fråganär utifrån detöver pedagogiskaatt man ser
perspektivet och fram enkla och tydliga anvisningar vad gäller detar
olika rättsliga grunderna för ingripanden den möjliga kontrollensamt

knivförbudslagens efterlevnad. Ett sådant uppdrag kan lämpligenav
inom för den sittandegöras vapenutredningens arbete vad denramen

rättsliga utredningen beträffar, medan Rikspolisstyrelsen naturligtvis
bör för kunskaperna kommer på fältet. Vår kart-att utansvara -
läggning tyder heller inte på det skulle föreligga något uttalat behovatt

sig utvidga lagen till andra områden eller till andraattav vare vapen,
de omfattas denän nuvarande lagen. Tvärtom tyder vårsom av

kartläggning på de förekommande fallen knivvåld väl täcks inatt av
lagen. l den mån frågan kräver djupare juridisk analys tordeav en

sådan kunna inom vapenutredningen förhoppningsvisochgöras med
hjälp vårt empiriska underlag. Utredningen bör också överväga,av -
enligt vår mening, nuvarande påföljdspraxis vid de fallenom grova av
brott lagen tillräcklig. Vi såledesär skärpningmot attmenar en av
påföljderna till exempelvis månads fängelse eller vård enligten
socialtjänstlagen för de sigyngsta rimlig bakgrund deter mot av
uppgifter framkommit i vår kartläggning vissa brotten ochsom om av
förövarna. sådanEn skärpning praxis kan också genomföras inomav

för den befintliga lagstiftningen.ramen

Beväpnad studie högstadie- gymnasieeleverochen av-

Studien, presenterades i augusti 1995, har genomförts fil. dr.som av
Stig Elofsson inom för projekt drivsett gemensamtramen som av
Fritid Stockholm, Sociologiska institutionen och Institutionen för
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kartläggningenMaterialet tilluniversitet.Stockholmsvidsocialt arbete
Eskilstunaigymnasieeleverochhögstadie-tillfrån enkäterhämtatshar

ungdomarnasstuderahuvudsyftet varitdäroch Vallentuna att
skolanielevernaskriftligenbesvaradesEnkäternafritidsvanor. av

2743 högsta-undersökningenomfattadeSammanlagtlektionstid.under
och 286Vallentunahögstadieelever i296Eskilstuna,dieelever i gym-

Bortfalletpojkar.hälftenUngefärVallentuna.inasieelever var
Nedanfall tiosamtligaiunderstegelever procent.frånvarande

materialet.sammanställningkortredovisas aven
tionågotvisarundersökningen än procentfrånResultatet att avmer

underde buritgymnasietochhögstadietpåpojkarna att vapenuppger
fyratillligger påflickornasiffra förmotsvarandemedan trehelger,

de bärde pojkarhälften sägerUngefär att vapensomprocent. av
medanskolan,ihaockså brukardehelgernaunder att vapenanger

iockså brukar bäradeflickornafåtalendast att vapenett uppgerav
skolan.

mellanskillnadernågrainte störredetvisar ärUndersökningen att
socialafamiljensi frågadetinteoch de görbärde omsomvapensom

ellertätortsgradeninvandraranknytningen,estrukturen,familjställning,
för denutmärkandei regelVad däremot ärinvandrartätheten. som

skolkar,Ungdomaranpassning.socialbristandeknivbär är somsom
i högrebärvandaliserarochsniffar,sprit,drickerröker, snattar

utsträckning vapen.
barn ochmellanrelationenpekartendenserfinns attDet motsom

brukarde inteUngdomarbetydelse.ha attföräldrar kan uppgersom
tyckereller intepå fritidenvad de attföräldrarna görförberätta vuxna

frågaIutsträckningi högrebärtid för demmedtillräckligthar vapen.
harvantrivselochskolkfrämstdetskolsituationen är somom

Materialetbärungdomarvanligt det ärför hurbetydelse att vapen.
meddegängkontakter ärmellankopplingklarvidarevisar somen -

sambanddetfinnsVidareutsträckning etti högrebäri gäng vapen.
dvs.fritidsaktiviteter,privataexpressiva, attochbäramellan att vapen

biljardhall.besökadradisco, stan,runtbesöka restauranger,
fritidsgård förekommerbesökabrukarungdomardeblandOckså som

oftare.vapen
föreställ-ochbäramellankopplingfinnasverkar attDet vapenen

invandrarung-ochungdomarsvenskamellanrelationenningen om
beskriverungdomarblandmedvanligareDetdomar. är somvapen

ielleri skolandåliginvandrareochsvenskarmellanstämningen som
invandrareochsvenskartyckerinteHögstadieelever attsomcentrum.

iinstämmereller inteförståelsenökaförumgåsbehöver attmera
förräddabehöverinteinvandrareochsvenskarpåståendet varaatt

ungdomar.övrigautsträckning änhögrebär ivarandra vapen
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Utländsk rätt

Danmark

knivar farliga föremålRegler och andra finns i den danskaom
vapenlagen, l0v våben explosivstoffer, kraftträdde i i sinom og som
helhet den januari 1995. Med stöd lagen har bekendtgorelsel av om
våben ammunition den 29 augusti 1995 utfärdats. Dennaog mv.
trädde kraft den oktoberi 1 1995.

§ bekendtgorelsen från 1995 finns förbudI 10 augusti ett mot att
tillstånd från politimesteren/politidirektören förvärva,utan -- -

inneha, bära eller använda bl.a. skarpa eller stickvapenvapen vars
klinga överstiger 12 springknivar och springstiletter, fällknivarcm,
och fällstiletter, butterflyknivar, slag- och stötvapen t.ex.som
knogjärn, kaststjärnor, kastknivar och liknande, elpistoler samt
spraydosor för självförsvar innehållande exempelvis tårgasampuller.
Överlåtelse och utlåning ovannämnda får endast ske till denav vapen

kan uppvisa motsvarande tillstånd.ettsom
Undantagna från förbudet enligt 10 § tredje stycket, dolkar ochär,

yrkesverksamhet, för hushållsbrukknivar används i eller vid jakt,som
fritidsfiske dessa utformade för ändamåleteller Sportdykning ärom
och de förvärvas, för ändamål. Sådana dolkarinnehas och bärs detta
och knivar får tillockså överlåtas eller lånas baraut annan, men om

kan förvärvarendet eller endast kommerantas att mottagaren att
använda dem på angivet sätt.

tillståndDet krävs för införsel och utförsel föremålen räknasav som
i 10 med undantag för sådana föremål i tredjeomnärrmsupp som

stycket. Vidare det förbjudet till försäljning föremålenär att annonsera
räknas i också10 detta med undantag för sådana föremålsom upp

i tredje stycket.omnämnssom
Den bryter reglerna kan straffas böter, "häfte"med ellermotsom

under försvårande omständigheter fängelse till två år.upp
Tillstånd förvärva, inneha eller stickvapenatt etc. vassa vapen vars

klinga till sportföreningaröverstiger 12 kan för bruk före-cm ges av
ningens medlemmar. föremålVad övriga i 10 § uppräknade kanavser
tillstånd endast undantagsvis och det föreligger särskildages om om-
ständigheter. Tillstånd förvärva och inneha vissa och ävenatt vapen

ha dessa dekoration, kan också till vapensamlare.att som ges
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Finland

förbjudnadela in de108 kan28.1.1977/ sägasLagen eggvapenom
slidknivarfarligakategorier:i tvåföremålen samtm.m.eggvapen

sådanaeller andra eggvapen.
eller vidplatspå allmänfarligtinnehaförbjudetDet är att eggvapen

tillställning, såvidaoffentligvidellersammankomstallmän annan
förbudetbryter3 §. Denföreliggerskäl inte motgodtagbart som

§.âr 6högstfängelse iellertill böterdöms ett
iVadbajonett.stilett ochdolk,Med farligt somavseseggvapen

fjäderbatongtillämpasskallfarligt ävenstadgaslagen eggvapenom
ivadstadgas,förordningVidare får attknogjärn.och somgenom

skall tillämpas ävenfarligt annatstadgaslagen vapeneggvapenom
elleråsyftadeparagrafenimotsvarande deeller redskap, eggvapnen

egenskaperellerskadaochtillhyggena är attavsett varsannansom
27.5.1977/409, medförordninghärför §. Isig 1lämpardetgör att

i lagenstadgandenaföreskrivs23.9.1988/808,ändring att omsenaste
djungelkniv,svärd,tillämpningskall ävenfarligt ägaeggvapen

kätting,jämförbaradessa ävensommedkastkniv och aveggvapen,
till-jämförbartdessamedtillverkat ocheller vajermetallrörkabel,

precisions-pä elbatong,tillämpasstadgandenaskallVidarehygge.
förbliredskap använtmotsvarande attslangbåge och annat som avses

försigdet lämparegenskapereller görnågonskada attvarsannan
detta.

sådantellerslidknivinnehaförbjudetockså annatDet är att
eller förarbetsredskap annatär attavsett varasomeggvapen,

livbrottförövandeförsiglämparbruk, motgodtagbart avsommen
allmänplats, vidallmänpåsådant brottför hotellerhälsaeller om

innehavetintesåvida ärtillställning,offentligeller vidsammankomst
skälgodtagbartellervederbörandes arbetenödvändigt för annat
ellertill böterförbudet dömsbryter§. Detföreligger 4 motsom

månader 7 §.i högstfängelse sex
farligtförsäljningförtillverkning samtochImport eggvapenav

förordning kanGenomförbjudet.vidaremed sådanahandel ärvapen
konst-historiskt ellervadhärifrån,undantagstadgasdet avserom

förordningenifinnssådant undantag2 §. Ettvärdefullanärligt vapen
skallförordningEnligt27.5.1977/409. ettsammaeggvapenom

tillanknytningdet harvärdefullthistoriskt enomvaraeggvapen anses
då det påellertidsepokellerplatstilldragelse,betydande person,

ellerrepresentativitettypiskasällsynthet,ålder,grund sin annanavav
ellerkrigshistoriskellerkonst-,orsak harjämförbardärmed vapen-

konstnärligtskallbetydelse. Ettetnografisk varaanseseggvapen
utsmyck-ellerytbehandlingutformning,sinvärdefullt det genomom

medbetydelseeller eljeststilperiod ärvissning avrepresenterar en
inför,landettillolovligenhelhet. Denkonstnärligatill sinhänsyn som
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tillverkar, salubjuder eller saluhåller farligt eller försökgöreggvapen
därtill, döms till böter eller fängelse i högst två år 5 §.

Misstänks någon sannolika grunder ha gjort sig skyldig till
innehav farligt eller innehav slidkniv ellerav eggvapen annatm.m. av
sådant har polisman företa kroppsvisitationrätt atteggvapen, av
vederbörande för finna 8 §.att eggvapnet

Lagen innehåller slutligen regler förverkande och förstörandeom av
eggvapen.

Norge

AlmindeligI borgelig Straffelov 22 mai 1902 10 infördes dennr
juni11 1993 förbud bära knivar offentliga platser.ett mot att m.m.

Enligt § 352 i kapitel 35 "om forseelser den alminnelige ordenmota
fred" straffas den uppsåtligt eller oaktsamhet påog som av grov

offentlig plats bär kniv eller liknande redskapett är ägnatvasst som
användas vid misshandel, med böter eller fängelseatt till 3 måna-upp

der. Medverkan straffas Förbudet gäller inte knivsätt. ellersamma
redskap brukas till eller bärs i sambandannat med arbete,som

friluftsliv eller beaktansvärt ändamål.annat
I våpenforskriften den 25 januari 1963 9722 del I Anr nr som

meddelats med stöd vapenlagen den 9 juni 1961 finns1 § 31 detav nr
vidare förbud riktar sig vissa knivar ochett mot typersom gatu-av
stridsvapen. Enligt detta stadgande det förbjudetär köpa eller påatt

förvärva, eller innehasätt elektrochocksvapen,ägaannat springknivar,
batangaknivar även kallade butterflyknivar, stiletter, knogjärn och
ballonger. Förbudet gäller inte för polisen, försvaret eller samlare. Ett
motsvarande förbud införsel de onmämnda föremålen finnsmot av
intaget i våpenforskriftens del V A nr

För ungdomar under 16 år finns speciell reglering kglen res
25 januari 1963 3333 enligt14 vilken det förbjudetpost ärnr nr

till dessa överlåta hugg- eller stickvapen, knivaratt och liknande som
har klinglängd överstigande 25en cm.

Slutligen har miljödepartementet den juli17 1988 651, med stödnr
produktkontrolloven juni11 1976 fastställt§ föreskriftav moten

produktion, import, marknadsföring, omsättning och bruk våldspro-av
dukter enligt vilket det bl.a. förbjudetär bruka och bära våldspro-att
dukter. Med våldsprodukt produkt utformad ellerär kanavses en som
omformas så den kan användas i våldssammanhang och lättatt
medföra skada för hälsan. Produkten har primärt inte något praktiskt
ändamål och producerad förär kommersiell omsättning eller till privat
bruk. Föreskriften omfattar karatepinnar, kaststjärnor, blåsrör fört.ex.
utskjutning pilar.av
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Storbritannien

platspå allmänInnehav

lagligförbjudetdet1953Crime ärPrevention of Act att utanEnligt
allmänpåoffensivtmedföraskälgodtagbartellerbefogenhet ett vapen

fängelse.ellertill böterdömasförbudet kanbryterplats. Den motsom
lokaleroch allaallmännainkluderar vägarplatsallmänBegreppet

inträdesav-oberoendetillträdeharallmänhetenditoch platser omav
bio-caféer,genomfarterexempelvis samtgift krävs, gator, m.m.

registreradvanligdock intefotbollsplaneroch typgrafer, pubar aven
nattklubb.

omgjortellertillverkatföremål ärMed ojfensivt ett somavsesvapen
medfördenskada ellertillfogaför sompersonsom, avatt person

ellersjälvhonomsådantanvändas sättföremålet, är att avavsett
sigioffensivtföremål ärBeträffandenågon ett vapenett somannan.

ellerbatong,ellerknogjärntillverkat,själv ettt.ex. ensom-
blandkastasattvässat avsettomgjort, myntettt.ex.som

syftesådantsönder islagitsflaskaellerfotbollspublik somen -
skadatillfogaavsiktnågonvisainteåklagaren attbehöver att
offen-föremålpåstår äråklagarenfall, ettförelegat. I att ettannat om

användning,avseddaelleranvändninggrund desssivt avvapen
vidincidenterBeträffandebevisas.emellertidavsiktmåste denna

Footballsärskilddet finnsf.ö.kan detfotbollsmatcher nämnas att en
kastastraffbartdet bl.a.vilken ärenligt att1991frånOffences Act

någonintefinns detpraxisEnligt annatfotbollsmatch.vidföremål en
knivknife" enflickexempelvisbedömaalternativrimligt att en

knapp,påtryckerautomatisktblad att enenöppnas mangenomvars
skaftknivens äni ellersitteranordningfjäder eller somannan

skada.åsamkaförtillverkatsig ochifarligt attsåsom personett vapen
oskyldigtinnehasföremålmedvaritdetharBesvärligare mensom

snickaresåsom taroffensivtanvänds t.ex.plötsligt somenvapen,som
medoffretslårbråk ochunderverktygslådasinfrån etthammareen

definierasrättsfallstöd ifått1975 somrättsfall frånden. I senareett
visaåklagarenmåstedomfällandeföljande. "Förenligtgällande rätt
ochmedutrustad vapnet,påeller sätttilltalade barden annat varatt

vilkenisituationeninnantillanvända detavsikthade för att angrepp
medförtförBevisbördanuppkom.användes attfaktisktdet personen

förbevisbördanmedanåklagaren attsåledesåvilaroffensivtett vapen
denskäl åvilargodtagbartellerbefogenhetlagligföreligger somdet

"civildockbevisbörda är stan-Vapeninnehavarensmedför avvapnet.
rimligtalltinte "utomochsannolikhetervägandedard" dvs. ett av

âklagarsidan.försåsomtvivel
innehavpolismansblandomfattar,befogenhet annat,Laglig av

idetVidare harsyfte.militärisktibajonettinnehavochbatong av
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praxis inte föreligga godtagbara skäl för baransetts en person som
kniv för det fall han händelsevis skulle råka bli angripen, föratt
ordningsvakter vid dansställe bar batonger i avskräckandeettsom
syfte och del sina uniformer för barsamt ettsom en av personen som

syfteoffensivt i begå självmord.attvapen
Criminal Justice 1988 finnsI Act alternativt sekundärt stad-ett

det i lagen frångande till 1953, vilket kan användas det inte kanom
kniv eller liknandebevisas har elleranvänts,att anpassats avsettsen

föranvändas orsaka skada. Enligt således§ 139 detäratt att person
brott på allmän plats medföra föremål med knivblad ellerett att ett

med undantag hopfällbar fickkniv inte har längrespets, avvass som
blad inches hopfällbar ñckknivca 7,5 cm. En med bladspärrän tre

inte tillåten. Den bryter förbudet kan straffas med böter.är motsom
framgångsrikt försvaraDen tilltalade kan sig med han hadeatt ett

befogenhetgodtagbart skäl eller laglig för ha föremålet med sig påatt
eller han hade föremålet sig syfteallmän plats med i användaatt att

för religiösadet för arbete, ändamål eller del national-som en av en
dräkt.

försäljningTillverkning, m.m.

of Offensive tillverkningI Restriction Weapons Act 1959 behandlas
"flickoch distribution knives" knivar blad frigörs auto-av vars

trycker på fjädermatiskt knapp, ellerattgenom man en en annan
anordning sitter i eller på knivens skaft kniv med bladetsom en-
ovanpå skaftet och "gravity knives" knivar blad frigörs frånvars
skaftet eller fodralet tyngdkraften eller centrifugalkraft ochgenom
vilken, den frigjorts, låses på plats knapp, fjäder, hävarmnär av en
eller anordning kniv blad kan skakas från skaftet.utannan en vars-

brott tillverka, sälja, hyra utbjuda till försäljning ellerDet är ett att ut,
uthyrning, eller eller inneha i syfte sälja eller hyraatt att ut,exponera
eller låna eller något dessautatt ge annan person av vapen.

knives" och "gravity får i syfte"Flick knives" tillverkadeanses
skada och medför sådant pååstadkommaatt ett vapenen person som

det ellerallmän plats för sälja liknande, sig därför skyldig tillgöratt
allvarligare brottet enligt ofdet Prevention Crime Act 1953, som

tidigare nämnts.
Criminal Justice 1988 EnligtAct uppställer ytterligare brott:ett

tillverkar, säljer, hyr utbjuder till för-§ 141 gör ut,en person som
eller uthyrning, eller syfte säljasäljning eller innehar i attexponerar

eller hyra eller lånar eller till något deut, ut ger avannan person
specificeras i särskild förordning sig skyldig till brott.vapen ensom

också förbjudet importera sådanaDet Vapenär att upptasvapen. som
i förordningen bl.a. knogjärn, värjkäpp, rivhandske, bälteskniv,är

blåsrör och butterfly-kaststjärna, eller batangakniv.
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iländer EuropaAndra

knivar ochhar någon form restriktioner vadflesta länderDe av avser
nedan.farliga föremål. Några exempelandra ges

fyra olika kategori-vapenlagen delar in iNederländskaDen vapnen
krigsvapen, kategoriförbjudna kategoriKategori I ärär vapen,er.

kategori s.k. gatustridsvapen.och jaktvapen och IVIII ärär sport-
kategori III krävs licens. Vapenoch brukaFör få innehaatt vapen ur

förbjudna förkategorierna i principnågon de andratillhör äravsom
förbjudna under vissavad kategori IVellercivila om-avserpersoner

föremål.sammanhang följandeintresse i dettaständigheter. Av är
Kategori

fällknivarliknande hopfällbara knivar,och andrastiletter samt-
kant medblad harblänkandeandra änmer en vassvapen vars

hänförs till kategori II,för bajonetterundantag som
harmed undantag för sådana intemed bladspärr,fällknivar som--

längd understiger sju centimeter,där bladetsparerstång och
och s.k. stryppinnar,stilettbatongerknogjärn,-

utseendet liknarblänkande tillskjutvapen och ett annatvapen som-
föremål än ett vapen,

sådant innehavetändrade påskjutvapen sätt ärär attettsom-
anslagsenergin ökas,mindre synbart eller att

tydligt ämnadeför sådanamed undantagslangbågar, är somsom-
skjuta ivägkan avseddarimligen inteleksaker och attvarasom
därigenomkraft eller riktning,sådanprojektiler med att personeren

kroppsskada,erhåller
allvarligtanvisade föremål kanministernandra utgöra ettsomav-

lämpade fördessapå sådantliknarhot eller sätt ärattettvapensom
eller utpressning.hot

Kategori III:
för avfyrandeyrkesändamål lämpadeför ärapparater avsom-

projektiler,
för fäktsport,inte ämnadesvärd eller sablarvärjor, är samtsom-

kastknivar,
batonger.-

Kategori IV:
syfteha någotinte kan änföremål objektivt attannatsettsom-

vilka detunderomständigheternaFöremålets ochskada eller hota. art
väsentlig betydelse.anträffas är av

med undantagbl.a. dolkar,vapenlagen räknasden belgiskaEnligt
Sådanaförbjudnatill kategorinoch knölpåkarför jaktknivar, vapen.

utdelas,till försäljning,erbjudastillverkas,får inte repareras,
kan denVidarelagras eller bäras.importeras, transporteras, som -

demonstration, underanledningdemonstration eller iunder av enen
bärarepåträffasi anledningeller möte ettmöte ett avett varaav -
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för straffas fängelseden allmänna säkerheten farligt föremål, med
beslagtas och konñskeras, detoch/eller böter. Föremålet kan även om

inte tillhör den dömde.
får deltar offentliga tillställningar, i synnerhetI Tyskland den isom

folkfester och offentliga nöjesarrangemang, inte bära skjutvapen,
tillhugg- eller Som hugg- och stötvapenstötvapen. anses vapen, som

omedelbart utnyttjandesin avsedda för medelstär attnatur av
tillfoga skador hugg, eller stick. Föremål,muskelkraft stöt somgenom

för medelst utnyttjandetill sin avsedda änär attnatur annanav
kroppslig beröring,mekanisk energi tillfoga skador ärgenom

jämställda med hugg- och stötvapen.
förbjudet bära normalfransk lagstiftning det inteEnligt är att en

förutsatt knivbladet inte längrekniv allmän plats är änatt en
Stiletter dock förbjudna.handflatas bredd 10 cm.ca är
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platsAllmän

strafflagstiftningen och iolika innebörd iallmän plats harBegreppet
benärrmingenIordningslagens kap. 2 därordningslagstiftningen. 1

utförlig uppräkningfinnsanvänds,offentlig plats i stället ennumera
i brottsbalkenmedan detmed begreppet,vilka ställen avsessomav

Innebörden allmän platssådan definition.förekommer någoninte av
detäldre lagstiftningstår finna ibrottsbalkens mening,i att som angav

fylleri.förargelseväckande beteende och Detförstraffbara området
för kunnaförändrats från tid till ochstraffbara området har attannan

ochallmän plats i brottsbalkeni medvad dagavgöra avsessom -
betydelsen enligt brottsbalkenhänvisar tillknivförbudslagen,t.ex. som

begreppet kommitvärdefullt känna till hurkan det attattvara-
utvecklas.

kommiti brottsbalkenallmän platsHur begreppet att

utvecklas

Fylleri

för-bestraffades fylleri enligttillkomsten 1734 års lagVid tiden för av
dryckenskap. Grundtan-svalg ochapril 1733ordningen den 17 emot

förordning i första handi dennabestämmelsernaken bakom synes
förordningenpersonliga välfärd. Ifylleristensomsorgen omvara

med starka drycker,så överlastade sigstraff för denstadgades attsom
kunde märka, hanögonskenligen"såg honom,och attsomvar en,

inträffadestraffbart sig förseelsenFyllerietdrucken. varevarvar
enskild plats.allmän eller

frågan ändradeår 1812 väcktesproposition till ständernaI omen
frågan troligenAnledningen till väcktesbestämmelser i änmet. att var

efternykterhetshänseende följtförhållandena ide försämrade som
år 1810. Anledningen till kravethusbehovsbränningenfrigivandet av

nämligenfyllerister verkadeingripande mot vara en annan,nu
ordningens upprätthållande.säkerhet ochstatensomsorgen om

Maj:t "såsomså småningom i Kungl.resulteradeFörslaget att
fylleriaugusti 1813ordningsmål" utfärdade förordningen den 24 emot

missbrukfylleri straffades denoch dryckenskap. För avsom genom
oredigaåtbörder elleröverlastade sig så, det hansstarka drycker att av

han drucken.sinnesförfattning synbarligen kunde märkas att var
platsallmän eller enskildNågon skillnad brottet begicksom
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gjordes inte.
ansågs många alltför vidsträckta ochBestämmelserna av som

framfördes tillfällen eftervarför krav på ändringar vid flerastränga
straffbarhetenförordningens ikraftträdande. Bl.a. föreslogs det att

årinskränkas till gälla endast på allmän plats. Först 1841skulle att ut-
vilkenfärdades dock förordning fylleri och dryckenskap iemoten ny

straffbara området till eller allmäntdet inskränktes "väg, gata annat
ställe.

första förslaget till strafflag, tillI det år 1862 remitteradessom
domstolen, fanns det någon bestämmelse straff förhögsta inte om

fylleri. domstolen förslog dock fylleristraffet skulleHögsta att tas upp
18 kapitlet strafflagen innehöll regler sedlighetsbrott.i som om

Domstolen anförde fylleri visserligen kunde tillhöra s.k.att anses
förhållandetpolislag och inte allmän strafflag, detsammaattmen var

lagförslaget kommed flera andra i brott. Bestämmelsenupptagna
slutligen inflyta i 18 kap. 15 § i 1864 års strafflag.att

Förargelseväckande beteende

stadgande i 1864 års strafflag, aktuellt i dettaEtt ärannat som
enligt vilketsammanhang, ll kap. 15 § bl.a. förargelseväckandevar

straffbartbeteende det "å allmän ellerägt väg, gatavar om rum
allmän marknad eller hålles".torgplats, eller där auktion

begreppEtt gemensamt

för åstadkomma enhetlig tillämpning, dels för utvidgaDels attatt en
år allmändet straffbara området föreslogs 1902 begreppet plats,att

grund olika kommit bestämmas olika i de bådaattsom av ursprung
skr. den från riksdagen,lagrummen, skulle omarbetas 11 1902mars

den febr. 1901 från järnvägsstyrelsen och skr. den 9 aprilskr. 25
järnvägsföreningen.1901 från

såg fylleribrottet vid denna tid kanFör belysa huratt man
lagutskottet uttalade i anledning förslagetföljande Förstanoteras. av

goda för omarbetning begreppet allmän plats.skäl taladeatt en av
Beträffande flertal ställen och lokaler, inte alls eller endastett som

under gällande föreskrifter,med svårighet kunde inordnas torde enligt
påstås, därstädes ofogutskottets mening kunna bedrivetatt av

gjorde lika intrång på allmänna fridskravetifrågavarande detart stort
deliknande ofog förekom uttryckligen skyddadeom nusom

platserna. Föredragande departementschef anförde bl.a. för-att
så förseelserna i fråga till sin närbesläktade, skyddetart attvar

allmänheten borde ställas lika i förhållande till båda. Vidare denatt
fred, de berörda bestämmelserna åsyftade skydda, bordeattsom
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varje ställe till-tillkomma allmänheten avsett att varasom var
gängligt för allmänheten.

begreppet allmän plats utarbetatsförslag på definitionDet somav
såväl för vidsträckt för inskränkt.kritiserades för att somvara

bestämmelse i iEmellertid infördes år 1904 över-settstorten ny
vilkenförslaget i kap. § strafflagen, tillenstämmelse med 11 15

bestraffadeshänvisade. Enligt kap. § strafflagen18 kap. 15 § ll 15
således förargelseväckande beteende "å ellerväg, gata, torg annan

för samfärdsel eller eljest allmänneligenplats, upplåten allmänärsom
marknad eller auktion hålles... eller åbefares, eller där allmän

fortskaffningsmedel,passagerarefartyg eller dyliktjärnvägståg, annat
föredragtillgängligt, eller å där offentligför allmänhetenär rum,som

pågår, eller dryckhålles eller offentlig föreställning eller där mat
hållas tilltillhandahålles till förtäring, eller eljestallmänheten varor

eller afgift,för allmänheten, eller å ställe,salu annat mot utansom,
för allmänheten upplåtet".är

flera olika förslag ändring fylleri-kommande åren ladesDe om av
fylleri skulle straffas allafram, bl.a. med innebördenbrottet att

uttrycktes iden berusade lätteligen Som detplatser där syntes. ett
fylleriförseelsen "isakkunniga år 1926 betraktadesbetänkande av

ordningförsta den anständighet ochhand brott yttreett mot somsom
ansågs väcka för-människor emellan. Fylleriet i sigborde råda

allmänheten.argelse och hosanstöt
förutomStraffrättskommittén föreslog i sitt betänkande år 1944 att

förargelseväckande beteende borde i 11 kap.såväl fylleri upptassom
för straffbarhetbehandlade allmän ordning platsenbrott attmotsom

där tillståndutsträckas till gälla plats gärningsmannensskulle att resp.
utomstående, således oberoendeuppträdande lätt kunde iakttas omav

ansågs emellertid, såvälenskild eller allmän. Dettaplatsen avvar
alltför långt,flertalet departementschefen, föraremissinstanser som

plats,fylleri kom lyda Inpå allmänvarför lagtexten avseende att
förargelseväck-inomhus..." och avseendeevad det ellerutomavser

offentligen..." SOUbeteende "...på allmän plats eller eljestande
ff. ff.,ff. ff. 1948:80 208 och 2131944:69 231 och 235 prop. s.s. s.

ochSFS 1948:448; kap. 10 ll .ll
lagstiftningenalltså enligt denBrottsplatsen beskrevs nya som

förklaring kunde såvälallmän detplats ännärmare attutan varaannan
åsyftades bibehållainomhus. Härmed enligt motiven attutom- som

strafflagen begränsningen. Platsenden i äldre kap. 15 § givna11
eljest frekventeras allmänheten.skulle upplåten för eller avvara

inte ägdeUndantagna dels enskilda platser, dit allmänhetenvar
visserligen ägdedels ock och mark, dit allmänhetentillträde, skog

finnas 1957tillträde där ingen brukade Beckman m.fl. uppl.men
325.s.
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Brottsbalken

bestämmelsernaöverflyttadesinförande år 1965Vid brottsbalkens om
ändringsakligförargelseväckande beteendeför fylleri och utanansvar

238.1962:10 del Bbrottsbalkenkap. och 16 §§ prop.till 16 15 s.
allmän plats,den på§ straffades sålundaEnligt 16 kap. 15 som
drycker elleralkoholhaltigauppträdde berusadeller utomhus,inom- av

Fyllerital eller ätbörder.det framgick hans ärsåannat, att numeraav
lageni samband medavkriminaliseradesstraffbart. Detinte att

m.m.infördesomhändertagande berusade1976:511 personeravom
1976:510.1975/76:113, SFSSOU 1968:55, prop.

plats ellerför oljud pâ allmän16 § straffas denEnligt 16 kap. som
förargel-väckasig påoffentligen beter är ägnatsätt attett somannars

hos allmänheten.se
År allmän platsmed begreppettillkom ytterligare brott1970 ett som

pornografiskförfarande medstraffbarhet. Otillåtetförutsättning fören
vidstraffbart det sker på ellerbrottsbalken,bild, 16 kap. §11 är om

ibetydelseUttrycket allmän plats har härallmän plats. somsamma
1970: 125,beteendeför förargelseväckande prop.stadgandet

SFS 1970:225.
brotts-alltså inte imed begreppet allmän platsVad angesavsessom
hämtasbestämningenmotiven framgår dockbalken. Av attsagts,som

straffbartförkap. § strafflagen platsenfrån beskrivningen i 11 15 av
all-härav i dagförargelseväckande beteende. Med ledning somanses

utomhusbrottsbalken plats inom- ellerplats enligtmän somen --
allmänheten,för eller frekventerasupplåtenär t.ex. gata, torg,av

flygplatser och andratillgängliga delarpark, för allmänheten av
Även affärslokaler,tåg, båtar, hotell,trafikomrâden. restauranger,

idrottsområden, bad- och campingplatser,biografer,väntsalar, teatrar,
underi den mån ochliknande allmänna platserkyrkogårdar och utgör

skog ochUndantagetallmänheten har tillträde till dem.den tid är t.ex.
allmänhetnågonvisserligen tillträdeallmänhetenmark där äger men

brukar finnas.inte

lagstiftningiAllmän plats annan

iförutom i brottsbalkenförekommerallmän platsBegreppet ---
knivförbudslagen,tryckfrihetsförordningen,yttrandefrihetsgrundlagen,

och ordningslagen.regeringsformen
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Knitförbudslagen

Knivförbud;delbetänkandesittvapenutredning föreslog iårs1987
innehavknivförbudslagen,låg till grund för1987:61,SOU att avsom

Utredningenpå allmän plats.förbjudasskulles.k. gatustridsvapen
betydelsebegränsadei denallmän platsanvände uttrycket sommer

ordningsstadganallmänna seden då gällandehade enligtbegreppet
Ordningslagen.undernedan

knivförbuds-allmän plats ibegreppetremissinstanser ansågFlera att
har enligtbetydelse detvidsträcktaborde få denlagen sommer

områdentäcka inansågs bl.a. angelägetbrottsbalken. Det ävenatt
uppfattninginnetorg och Dennaväntsalar, restauranger.t.exsom

den1987/88:98 12 ochdepartementschefen prop.delades s.av
iallmän platsbegreppetknivförbudslagen kom attantagna avse

betydelse.vidsträcktabrottsbalkens mer
inneha s.k.således förbjudetjuni 1988 detSedan den 1 är gatu-att
har enligt brotts-i den mening begreppetstridsvapen på allmän plats,

platsinnehavsförbudet allmänutvidgadesjuli 1990balken. Den 1
föremål.farligaknivar och andratill ävenatt avse

yttrandefrihetsgrundlagenochTryckfrihetsförordningen

pornograñskotillåtet förfarande medstraffstadgandet förInförandet av
friabegränsning denbrottsbalken innebarbild kap. §16 ll en av

tillkomst årtryckfrihetsförordningen. Vid dessenligtspridningsrätten
tryckfrihetsför-motsvarande bestämmelse idärför in1970 dettogs en

1970:125,begränsningar i spridningsrätten prop.ordningen om
Enligt kap. 2 § tryckfrihets-rskr. 6rskr. 312, LU 47, 267.KU 39, 1

bestämmelserförordningensskall sålunda hinderförordningen utan av
någon, under deför det fallföreskrivs i laggälla vad attsom

bildförevisar pornograñski paragrafen,förutsättningar som anges
förstaenligt 12 §gäller kap.invid allmän plats. Detsammaeller

januarikraft denträdde i 1yttrandefrihetsgrundlagen,stycket som
lagrum bör,allmän plats i dessaBestärnningen begreppet1992. av
motsvarandekorrespondera medtill tillkomst,med hänsyn deras

brottsbalken.begrepp i

Regeringsformen

bemyndiganderegeringen efterregeringsforrnen kanEnligt 8 kap. 7 §
plats. Vadordningen på allmäni lag meddela föreskrifter bl.a.om

framgår intemed begreppet allmän plats närmare avsom avses
emellertidhänvisas detpropositionenmotiven till regeringsformen. I

begrep-utredningsförslaget tydertill iuttalanden närmast attsom
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innebörd detsamma i brottsbalken SOU 1972:15ärpets som s.
104 f., 154 och 161, 1973:90 311.prop. s.

Ordningslagen

ordningslagen 1993: 1617 trädde i kraft den april 1994 och1 ersatte
då allmänna ordningsstadgan 1956:617 och lagen 1956:618 om
allmänna sammankomster.

Utvecklingen begreppet ordningslagstiftningenallmän plats enligtav
beträffandehärrör, liksom begreppet i brottsbalken, från äldre lagstift-

ning. ordningsstadgaI den gällde före allmänna ordningsstadganssom
införande år 1956 talas det "gator och andra allmänna platser".om

sålunda utgjordeVad allmän plats inte klart definierat. Isom en var
betänkandet med förslag till allmän ordningsstadga, SOU 1944:48,
föreslog utredningen vidsträckt definition begreppet allmän platsen av

dock något i kap. straffla-det 11 15 §snävare änsom var som angavs
Utredningen anförde därvid den bristande överensstämmelsenattgen.

eftersom straffrättskommittén, samtidigttorde sakna betydelse som
strafflagen, föreslå förändring platsen föromarbetade ämnade en av

straffbart enligt paragraferna. Straffrättsk0m-handlande de berörda
förslag i betänkandet ansågsmitténs dock inte. Förslagetantogs

alltför långtgående bestämningen skulleemellertid och vadav som
svårlösta frågorna vidallmän plats kom bli deutgöra att mesten av

allmänna ordningsstadgans tillkomst.
det slutligen kom be-Innebörden begreppet allmän plats, attav som

ii allmänna ordningsstadgan begreppetstämmas, snävare änvar
inomhuslokalerbrottsbalken. Sålunda inbegreps i princip intet.ex.

Även i lagen allmännaeller allmänna kommunikationsmedel. om
innebördsammankomster återfanns begreppet allmän plats med samma

allmänna ordningsstadgan.isom
ordningslagen allmän plats med begreppetI har begreppet ersatts

offentlig valde uttryckplats. En anledningarna till att ett annatav man
förväxlasallmän plats begreppet inte skulle medän att sammavar

begrepp i brottsbalken. Med offentlig plats enligt ordningslagen avses
enligt allmänna ordnings-i huvudsak detsamma med allmän platssom
såtillvidastadgan. utvidgning har dock gjortsEn även t.ex.att

kan användasparkeringsplatser, s.k. innetorg och väntsalar sägassom
sig områdetför trafik offentlig platsallmän skall utgöra vareanses

utomhus.eller beläget inom- ellerärutrymmet
plats enligt allmännautförlig beskrivning begreppen allmänEn av

återfinns iordningsstadgan och offentlig enligt ordningslagenplats
ff., i be-propositionen till ordningslagen 1992/93:2lO 49prop. s.

ff.,tänkandet Ordningslag; SOU 1985:24 81 och i Carl Perssons.
mil.: Ordningslagen ff.1995, 35s.
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Statens 1996offentliga utredningar

Systematisk förteckning

Civildepartementet
Fritid i förändring.
Om kön fördelningoch fritidsresurser. 3av
Forskning för vår vardag. 10
Attityder och lagstiftning i samverkan

bilagedel. 31+

Miliödepartementet
Batterierna laddadfråga. 8en-
Nationalstadsparken38
Rapport från klimatdelegationen1995.
Klimatrelaterad forskning. 39
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