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Remiss av promemorian En strangare syn pa vapenbrott och smuggling
av vapen och explosiva varor (Ds 2019:14)
Inspektionen for strategiska produkter (ISP) konstaterar att det inom ramen for den
foreslagna lagandringen av smugglingslagen bl.a. foreslas en separat reglering av vapen och
smuggling av explosiv vara. Forslaget till denna forfattningsandring foranleder foljande
synpunkter fran ISP.
Utforsel av krigsmateriel fran Sverige kraver tillstand enligt 6 5 lagen (1992:1300) om
krigsmateriel. Den som uppsatligen for ut krigsmateriel utan tillstand doms fox
smugglingsbrott. Vad som utgor krigsmateriel framgar av del A i bilagan till forordningen
(1992:1303) om krigsmateriel (krigsmaterielforteckningen). Haividlag kan konstateras att
Hera sorters vapen, komponenter och tillbehor till vapen vilka definieras som skjutvapen i
vapenlagen saint explosiva varor i form av t.ex. ammunition, handgranater och bomber —
som omfattas av forslaget om ett separat smugglingsbrott for vapen och explosiv vara —
aven utgor krigsmateriel enligt krigsmaterielforteckningen. Utover vapen, ammunition och
sprangamnen utgor krigsmateriel en mangd olika produkter for militart bruk, sasom
stridsflygplan, krigsfartyg, ubatar, militara dronare, stridsvagnar, minor, robotar (missiler),
stridsledningssystem, elektroniska storsystem, radarsystem saint kemiska och biologiska
vapen (massforstorelsevapen).
Forslaget om ett separat smugglingsbrott for vapen och explosiv vara kommer darmed att
innebara en vasentlig skillnad ayseende straffvarde for smuggling (utforsel) av sadan
krigsmateriel som utgor vapen m.m. (som motsvarar termen skjutvapen i vapenlagen eller
explosiv vara i lagen om brandfarliga och explosiva varor [LBE]), jamfort med annan
krigsmateriel. Mot bakgrund av de utrikes- och sakerhetspolitiska hansyn som ISP har att
beakta ifragasatter ISP lampligheten i att smuggling (utforsel) av krigsmateriel i form av
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vapen m.m. ska vara met straffvart an annan krigsmateriel som manga ganger kan vara met
forsvars-, sakerhets- och utrikespolitiskt kansliga an smuggling av vapen m.m. ISP noterar
harvidlag att utredaren utforligt hat motiverat inforandet av ett separat smugglingsbrott for
vapen och explosiv vara ayseende inforsel medan det saknas nagon narmare motivering
ayseende smuggling vid utfotsel.
Som ISP hat framfort i flera tidigare remissvar bor straffsatserna fox btott mot
krigsmateriellagen overensstamma med de som finns fox vapenlagen och LBE. Skalet Hr att
det till stor del ror sig om samma materielkategotier och att brotten ibland ar overlappande,
men ocksa i visaa ayseenden kompletterar varandra (t.ex. tillvetkning av krigsmateriel
sasom helautomatiska skjutvapen, se t.ex. Gota hovtatts dom den 2 november 2015 i mal B
715-15 samt Hovratten over Skane och Blekinges dom den 25 november 2015 i mal B 95215). Det nu aktuella lagstiftningsarendet visar aven tydligt de olyckliga foljder som blir fallet
nar de tre lagstiftningarnas straffsatser skiljer sig kraftigt at. ISP forordar att termen
krigsmateriel i sin helhet laggs till i upprakningen av det foreslagna separata
smugglingsbrottet i smugglingslagen. Om detta inte lAtet sig gotas i nuvarande
lagstiftningsarende hemstaller ISP att regeringen tilltrader en utredning for att se over
straffsatserna i krigsmateriellagstiftningen och den del av smugglingslagen som rot
krigsmateriel i syfte att dessa bor motsvara straffsatserna i vapenlagen och i LBE samt vara
likartade i smugglingslagen. En sadan utredning bor aven utreda straffsatserna i regelverket
for produkter med dubbla anvandningsomraden.
ISP hat, utifran de aspekter myndigheten hat att beakta, i ovrigt ingen erinran mot
forslagen i promemotian.
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