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Remiss: Promemorian En amnesti för explosiva varor 

 

Juridiska fakultetsnämnden kan i allt väsentligt instämma i de bedömningar som görs i 

promemorian och tillstyrker förslaget. Samtidigt vill fakultetsnämnden kommentera de 

bedömningar som görs i promemorian beträffande den brottsförebyggande effekten.  

 

I promemorian anförs att det, som ett led i det brottsförebyggande arbetet och som ett sätt 

att minska antalet illegala explosiva varor, framstår som motiverat att genomföra en 

amnesti för explosiva varor. Stöd för resonemanget hämtas från tidigare genomförda 

vapenamnestier. Samtliga tidigare genomförda vapenamnestier uppges ha inneburit att 

antalet illegala skjutvapen i samhället har minskat. Slutsatsen som dras är att denna 

minskning antas ha inneburit att risken för brott som begås med användning av skjutvapen 

har minskat. Vapenamnestierna anses därför haft en viss brottsförebyggande effekt.  

 

Fakultetsnämnden instämmer naturligtvis i förhoppningen att en amnesti för explosiva 

varor kan minska antalet illegala explosiva varor. En minskning av antalet explosiva är i 

sig en positiv effekt. Positivt är vidare att risken för allvarliga olyckor minskar.  

 

Fakultetsnämnden instämmer också i förhoppningen att en amnesti kan få en 

brottsförebyggande effekt, men vill här inskärpa att man inte bör hysa en övertro på att en 

amnesti med automatik får en sådan effekt. Huruvida en sådan effekt inträder, beror på 

fler omständigheter än enbart kvantiteten (och kvaliteten av) inlämnat material. Härutöver 

är viktigt bl.a. vilka personer som kan tänkas samarbeta med Polismyndigheten på sätt 

som föreslås i promemorian. För att tydligare kunna ta ställning till om amnestin kan 

tänkas få någon brottsavhållande effekt, anser fakultetsnämnden att promemorian bättre 

borde ha genomlyst vilken effekt (om någon) de tidigare vapenamnestierna har fått 

avseende vapen som tillhör(t) kriminella nätverk och grupperingar. Något stöd för att de 

tidigare vapenamnestierna haft en ”avväpnande effekt” just i dessa kretsar framgår inte.  
 

 


