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Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 33 Stockholm

Remissyttrande över departementspromemorian En
strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen
och explosiva varor (Ds 2019:14)
Förslagen framstår som väl motiverade och ändamålsenliga. Vi har därutöver
följande synpunkter.
Den föreslagna höjningen av straffskalan för de synnerligen grova brotten från
sex till sju år är förhållandevis liten och svarar inte mot straffskalan för t.ex. synnerligen grovt narkotikabrott. Vi anser att vapenbrott och olaglig hantering av
explosiva varor, liksom narkotikabrott, kan innefatta brott med mycket höga
straffvärden. För att fylla sitt syfte att ge utrymme för en mer nyanserad straffmätning är rimligt att utgå från vad som gäller för synnerligen grovt narkotikabrott. Sådana straffskalor skulle också svara bättre mot kraven på systematik i
lagstiftningen.
Kvalifikationsgrunden att ett brott ägt rum i en kriminell miljö kan vålla tillämpningsproblem. Den redovisning som finns i förslaget för vad som enligt lagstiftningen ska kunna bedömas vara en kriminell miljö är både vag och vidsträckt
och fyller knappast det krav på precision som bör ställas inom straffrätten. Uppgiften att definiera vad som är en kriminell miljö med tydliga och rimliga avgränsningar är inte någon lätt uppgift. Det blir svårt att avgränsa det mer
straffvärda från det mindre straffvärda. De kvalificeringsgrunder som i övrigt
finns för att brotten ska räknas som grova torde i stor utsträckning täcka de fall
som är tillräckligt straffvärda för att motivera att gärningen bör bedömas som
grovt brott. Vi avstyrker att förslaget genomförs i sin nuvarande utformning. En
lösning som kunde övervägas istället skulle kunna vara att vidga exemplen på
typfall som kan bedömas utgöra brott av särskilt farlig art.

R2B

I promemorian föreslås att en kvalifikationsgrund för när vapensmuggling ska
kunna bedömas som grovt brott är att verksamheten varit av särskilt farlig art.
Som exempel nämns att det varit fråga om systematiskt bedriven överlåtelse till
kriminella grupperingar eller organisationer (s. 96). Vi anser att det bör vara tillräckligt för att kunna bedöma att verksamheten är av särskilt farlig art om det visas att den avser överlåtelse till kriminella grupperingar eller organisationer. Även
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den som vid ett tillfälle smugglar in vapen för att sälja till en sådan gruppering eller organisation bör kunna dömas för grovt brott.
__________________
I handläggningen av detta ärende har deltagit chefsrådmannen Karin Jungerfelt
och rådmannen Johan Isaksson.
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