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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-20
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet
Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder.
Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Enligt en lagrådsremiss den 13 januari 2005 (Justitiedepartementet)
har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om tillträdesförbud,
2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Martin
Valfridsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om tillträdesförbud

Lagens rubrik

Det remitterade lagförslaget gäller endast rätten att komma in på idrottsarenor men har fått en rubrik som är betydligt mer allmänt hållen.
Detta kan möjligen förklaras av att den vid lagstiftningsprojektets inledning avsågs omfatta också butikslokaler. Den föreslagna rubriken
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ger dessutom intrycket att lagen skulle ha samband med den redan
existerade tillträdesförordningen (1992:118). Den senare författningen behandlar emellertid förutsättningarna för utländska statsfartygs,
statsluftfartygs och militära fordons tillträde till svenskt territorium.
Lagrådet förordar därför att lagen ges en mer rättvisande beteckning,
förslagsvis lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
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Enligt första stycket skall tillträdesförbud avse ”inhägnad plats där
idrott utövas när idrottsarrangemang anordnas på platsen…”. I fråga
om beskrivningen av vilka platser som omfattas sägs i allmänmotiveringen att förbuden bör avse inhägnade platser som är avsedda för
att idrott skall utövas där. Vidare framhålls att uttrycket ”plats där idrott utövas” innebär en tillfredsställande avgränsning, eftersom det av
uttrycket framgår att platsen skall vara avsedd för idrott men uttrycket
inte utesluter att platsen kan användas för annat vid andra tillfällen
eller att det samtidigt med ett idrottsarrangemang bedrivs viss kringverksamhet såsom försäljning av mat och dryck.

Lagrådet konstaterar att uttrycket ”plats där idrott utövas” sett för sig
kan uppfattas innebära ett krav på att idrottsutövning faktiskt pågår.
Som framgår redan av den följande bestämningen ”när idrottsarrangemang anordnas på platsen” är en sådan läsning inte avsedd. Det
bör vara en fördel om lagtexten bättre knyter an till vad motiven a nger. Detta synes kunna uppnås om det diskuterade uttrycket ersätts
med orden ”plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning”. Lagrådet förordar att den föreslagna lydelsen jämkas på sådant sätt.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om belastningsregister

Lagrådet har endast den synpunkten, att lagförslaget bör följdändras
om Lagrådets förslag till ändrad rubrik på den föreslagna lagen om
tillträdesförbud godtas.

