København, den 12. januar 2017
NJL

Danmarks Våbenhandlerforenings (DVH) kommentarer til sagsnr. 2016-731-0075:
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og våbenloven
Danmarks Våbenhandlerforening takker Justitsministeriet for muligheden for at komme med
kommentarer til ovennævnte lovforslag.
Som udgangspunkt noterer DVH sig, at fokus på dette lovforslag retter sig mod særligt skærpende omstændigheder i forbindelse med rocker- og bandemiljøet, og at lovforslaget er
relateret til disse grupperingers adgang til illegale våben, eksplosivstoffer, mv.
DVH forudsætter således i en naturlig forlængelse heraf, at helt almindelige lovlydige våbenejere på ingen måde vil kunne drages til ansvar på baggrund af dette regelsæt, hvis eventuelle procedurefejl, misforståelser eller forglemmelser måtte give anledning til en lovovertrædelse.
DVH noterer sig også, at anklagemyndigheden ikke bør kunne bruge ”organiseret ulovlig indførsel af skydevåben, organiseret ulovlig handel med våben og ulovlige våbenlagre” som begrundelse, hvis eventuelle procedurefejl, misforståelser, udløbne tilladelser elle forglemmelser måtte give anledning til en lovovertrædelse blandt forhandlere eller importører.
I relation til ind- og udførsel af våben og ammunition, bør importører eller eksportører ikke
kunne tiltales efter disse særligt skærpende omstændigheder, såfremt der foreligger en gyldig
tilladelse fra henholdsvis ACØ, ACV, Rigspolitiet eller Justitsministeriet. Justitsministeriet bemærker i øvrigt, at lovforslaget alene retter sig mod transport af våben mellem andre lande
end Danmark, som ikke sker umiddelbart i forlængelse af en udførsel fra Danmark.
Dette bør vel også gælde for transport, som ikke sker umiddelbart i forlængelse af en indførsel
til Danmark?
DVH bemærker, at våbenlovens §7a finder anvendelse uanset transportmiddel, men DVH fastholder ligeledes, at såfremt importører eller forhandlere er i besiddelse af gyldige ind- eller udførselstilladelser, kan disse ikke holdes til ansvar for transportørens valg af transitland.
Udover disse punkter, har Danmarks Våbenhandlerforening umiddelbart ikke mere at tilføje til
lovforslaget.

Kontakt venligst Nils Juul Larsen på 30 51 90 70 eller Poul Erik Pedersen på 40 32 86 40 i forbindelse med
spørgsmål til det fremsendte.
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