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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20
Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin
Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke.

Tillståndsplikt för kampsportsmatcher

Enligt en lagrådsremiss den 2 februari 2006 (Justitiedepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher,
2. lag om ändring i ordningslagen (1993:1617).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Ingrid
Björnsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

1§

Uttrycket ”kampsport” är svårdefinierat och kan som sådant bli
svårtillämpat för myndigheter och domstolar. Som avgörande rekvisit
enligt den föreslagna lagen gäller att ”slag, sparkar eller annat våld”
som träffar motståndarens huvud är tillåtna. Denna bestämning av
lagens tillämpningsområde ger visserligen en antydan om vilka sporter som avses, men den förefaller så vidsträckt att även ishockey,
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handboll, fotboll m.fl. sporter kan komma att träffas. Slag, sparkar
eller annat våld kan vid utövandet av sådana sporter komma att riktas mot spelarens huvud. I dessa fall ingår emellertid inte slag, sparkar eller annat våld som normala företeelser, utan de är, i den mån
de förekommer, oavsiktliga. Det är uppenbarligen inte meningen att
sporter av dessa slag skall omfattas av lagen.

Lagrådet medger gärna att det är svårt att finna en adekvat term men
föreslår att ordet ”avsiktligt” infogas före ”träffa” i första stycket i syfte
att närmare begränsa lagens tillämpningsområde.

5§

I paragrafen föreslås att ansökan om tillstånd skall göras skriftligen
hos tillståndsmyndigheten senast tre månader före matchen. Emellertid framgår av 3 § andra meningen att tillstånd kan lämnas för viss
tid eller tills vidare utan att tid för någon särskild match är bestämd.
För sådana fall passar kravet på ansökan senast tre månader före
matchen mindre väl. Lagrådet föreslår att bestämmelsen får följande
utformning:

”Ansökan om tillstånd skall göras skriftligen hos tillståndsmyndigheten. Om ansökan avser tillstånd för en eller flera bestämda matcher,
skall ansökan göras senast tre månader före matchen eller den första av matcherna.”

7§

I paragrafen anges att den som ansöker om tillstånd skall lämna de
uppgifter som tillståndsmyndigheten behöver utöver de obligatoriska
uppgifter som skall lämnas enligt 6 §. Det torde emellertid ofta vara
svårt för sökanden att veta vilka uppgifter tillståndsmyndigheten an-
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ser sig behöva, och det bör rimligen ankomma på myndigheten att
klargöra för sökanden vilka uppgifter som skall ges in. Lagrådet föreslår att paragrafen formuleras på följande sätt:

”Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på begäran av
tillståndsmyndigheten lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver.”

9§

I paragrafen anges att tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över
kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt denna lag. Av
remissen framgår emellertid att det i betydande omfattning är den
som fått tillstånd att anordna kampsportsmatch som själv skall svara
för kontrollen av att villkoren för verksamheten efterlevs (s.k. egenkontroll). Eftersom den föreslagna formuleringen av paragrafen kan
ge intryck av att tillståndsmyndigheten skall utöva kontroll av alla
matcher, föreslår Lagrådet att orden ”i den utsträckning som behövs”
skjuts in mellan ”utövar” och ”tillsyn”.

13-16 §§

I 13 § anges att en gärning, för att vara straffbar, skall vara uppsåtlig
eller oaktsam. I 14 § anges däremot inget subjektivt rekvisit, men det
framgår av författningskommentaren att avsikten varit att endast
uppsåtliga handlingar skall vara straffbara enligt denna paragraf. För
att undvika missförstånd anser Lagrådet att detta bör framgå av lagtexten.

Lagrådet anser också att formuleringen i 14 § (”Om en kampsportsmatch anordnas utan tillstånd enligt denna lag, är straffet böter för
den som - - -”) är mindre lyckad och att en annan fo rmulering bör

4

väljas. Vidare kan bestämmelsen i 15 § om straffrihet i ringa fall
lämpligen infogas i 13 och 14 §§, vilket föranleder en omnumrering
av de följande paragraferna. En lätt juste ring av formuleringen i 16 §
framstår också som önskvärd.

Lagrådet föreslår att 13-16 §§ formuleras på följande sätt:

”13 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms, om gär-

ningen inte är ringa, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. anordnar en kampsportsmatch utan tillstånd enligt 1 § eller i
strid mot ett villkor enligt 3 §, eller
2. skriftligen lämnar oriktig uppgift i ett ansökningsärende.

14 §

Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtli-

gen
1. deltar i en kampsportsmatch som anordnats utan tillstånd e nligt denna lag,
2. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den,
3. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar
tillkomsten av sådant avtal, eller
4. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen.

15 § För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms inte till
ansvar.”

Övergångsbestämmelserna

I övergångsbestämmelserna anges i punkt 1 att lagen (1969:612) om
förbud mot professionell boxning skall upphöra att gälla den 1 september 2006 och i punkt 2 att denna lag skall gälla under tiden fram
till den 31 december 2006. Lagrådet finner att en sådan motsägelse-

5

full reglering bör undvikas och föreslår följande övergångsbestämmelser:

”1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2006 men skall inte tilllämpas på professione ll boxning förrän den 1 januari 2007.
2.

Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning skall

upphöra att gälla den 1 januari 2007.
3. Annan kampsportsmatch än professionell boxning får anordnas
utan tillstånd enligt denna lag till och med den 31 december 2006.”

Förslaget till lag om ändring i ordningslagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

