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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 januari 2018 beretts tillfälle att avge
yttrande över promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s
vapendirektiv (Ds 2018:1).
Sammanfattning
Advokatsamfundet är positivt till förslag som innebär att den fria rörligheten av legala
skjutvapen inom EU underlättas samtidigt som en hög säkerhetsnivå tillförsäkras, bland
annat för att motverka användningen av vapen för illegala syften. Advokatsamfundet
instämmer också i att det är lämpligt att införa minimibestämmelser för medlemsstaterna
gällande regler om förvärv och innehav av direktivets olika vapenkategorier.
Enligt Advokatsamfundet bör dock ytterligare restriktioner för legalt innehavda vapen ske
med återhållsamhet och det saknas skäl att gå längre än vad ändringsdirektivet kräver vid
en svensk implementering.
Advokatsamfundet, som i nu relevanta delar hänvisar till tidigare anförda synpunkter
i fråga om vapendirektivet,1 instämmer i att det är lämpligt att fortsätta arbetet med att
införa minimibestämmelser och harmonisera för medlemsstaterna gällande regler om
förvärv och innehav av direktivets olika vapenkategorier och har i huvudsak ingen erinran
mot förslagen i promemorian. Advokatsamfundet vill dock särskilt framhålla följande.
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Se Advokatsamfundets remissyttrande den 7 januari 2016 över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s
direktiv 91/447/EEC om kontroll av tillgång och innehav av skjutvapen (KOM [2015] 750 slutlig).
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Synpunkter
Den nu presenterade utredningen är begränsad till de ändringar och åtgärder som bedömts
lämpliga med anledning av det så kallade ändringsdirektivet från maj 2017 (EU2017/853).
Detta direktiv syftar främst till att motverka brottslig verksamhet genom förbättrad
kontroll av förvärv och innehav av vapen.
Advokatsamfundet vill i detta sammanhang dock peka på det inom kriminella kretsar av
allt att döma inte tycks finnas något större intresse av att komma över och illegalt nyttja de
vapen som finns lagligt förvarade i svenska hem för jakt- eller sportändamål. Vad som
tilldrar sig största intresset för illegal användning är militära vapen och handgranater samt
illegalt importerade vapen.
Sverige har sedan tidigare en väl fungerande kontroll av legala vapen såväl inom jakt som
sportskytte. Våra regler ansluter väl till de regler som nu arbetas fram centralt inom EU.
Vi har bland annat redan högt ställda krav på övervakning och förvaring av vapen.
Enligt Advokatsamfundets uppfattning, så är det alltmer ovanligt att legala vapen avsedda
för jakt eller sportskytte kommer till användning vid brottslig verksamhet. Vad gäller
frågan om halvautomatiska vapen, så delar dock Advokatsamfundet uppfattningen att de
vapen som faller under kategori A, bör kunna ifrågasättas för privat användning.
Advokatsamfundet anser därför att det är angeläget att de förändringar som genomförs
inte tillåts bli onödigt betungande för dem som legalt innehar eller använder vapen. Man
bör i allt undvika onödig och kostsam byråkrati. Ytterligare restriktioner för legala vapen
bör därför i huvudsak undvikas.
Advokatsamfundet instämmer i förslaget vad gäller halvautomatiska vapen med magasin
för flera skott. Likaså anses den förändring som föreslås avseende reglerna för
ljuddämpare utgöra en väl avvägd förenkling utan att det görs avkall på kontrollbehovet.
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