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Skärpta straff för knivbrott (dnr Ju2021/01955)
Tingsrätten har följande invändningar mot förslaget.
Promemorian föreslår en betydande straffskärpning för brott mot
knivlagen. Förslaget innebär att brott mot knivlagen, kanske främst
grova sådana, kan komma att straffas betydligt hårdare än allvarligare
fall av misshandel vilket tingsrätten anser strider mot den
grundläggande utgångspunkten att vid utformningen av straffskalor
ska brottets allvar återspegla hur allvarligt eller klandervärt ett visst
brott är.
I promemorian föreslås vidare att allvarligare brott mot knivlagen,
även normalgradsbrott, ska utgöra artbrott. Det kan, på grund av att
böter finns i straffskalan, antas att de flesta normalgradsbrott
fortfarande kommer ge böter som påföljd. Det krävs därför en
exemplifiering av vilka slags brott av normalgraden som ska utgöra
artbrott för att detta ska få genomslag i rättstillämpningen.
Den förändrade straffskalan för normalgradsbrottet innebär en ökad
arbetsbelastning för ordinarie domare och tingsfiskaler eftersom
tingsnotarier inte längre kommer att vara behöriga att handlägga
målen. Den innebär vidare att det i rätten vid huvudförhandlingen
måste ingå nämndemän. Sammantaget leder detta till en
kostnadsökning för tingsrätterna.
Avslutningsvis vill tingsrätten påpeka att såväl knivar som yxor har
legitima användningsområden och att det kan finns en befogad
anledning att medföra även ett flertal sådana föremål (en av
kvalifikationsgrunderna för när ett brott kan vara att anse som grovt)
till eller från jakt och andra friluftsaktiviteter. Det bör därför
förtydligas att det alltjämt inte föreligger ett förbud mot innehav när
det är att anse som befogat.
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För tingsrätten

Agneta Ögren
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Agneta Ögren och
rådmannen Caroline Isaksson (föredragande)

