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Fribrev för mc-västar på krogen!
Högsta Domstolen slog i mål nr: 4354-93 fast att en enskild person eller grupp aldrig
kan göra sig skyldig till olaga intrång om den eller de bereder sig tillträde till lokal dit
allmänheten har fritt tillträde. Högsta Domstolen är landets högsta rättsinstans vilket
innebär att domen är prejudicerande, det vill säga att den utgör praxis och är
vägledande för alla kommande rättsfall på området.
Olaga intrång kan enligt Högsta Domstolen endast föreligga i lokaler som uttryckligen
specificeras i Brottsbalken 4:6, stycke 2: ”Den som olovligen intränger eller
kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg,
dömes för hemfridsbrott till böter. Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen
i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt
ställe, dömes för olaga intrång till böter”.
Brottsbalkens 4:6, 2 stycket rörande olaga intrång är således inte tillämpningsbar för
lokaler av typ restaurang, krog, pub eller liknande. Helsingborgs tingsrätt, slog vidare i
mål nr: B 1730-98, fast att olaga intrång inte avser restauranglokaler och att en
restaurang är just en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde och att en persons
förfarande att gå in i en sådan lokal aldrig kan bedömas som olaga intrång.
Högsta Domstolen slog 1996 också fast, i mål nr: B3203-96, att bärande av emblem
eller uppträdande i viss klädsel är att anse som en åsiktsyttring enligt
yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får endast begränsas med stöd av lag eller
efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd eller bemyndigande saknas vad avser mcvästar varför också varje åtgärd att förhindra personer med mc-väst att bevista
krogar, pubar, restauranger eller liknande lokaler utgör ett brott mot
yttrandefrihetsgrundlagen och faller under allmänt åtal!
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 866-10, rotel 203, har även funnit att kommunala
förbud mot mc-västar utgör en begränsning av yttrandefriheten och att en sådan
begränsning strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Yttrandefriheten får även här
endast begränsas med stöd av lag eller efter bemyndigande i lag. Ett sådant stöd saknas
varför alla kommunala förbud mot mc-västar strider mot yttrandefrihetsgrundlagen.
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