Knive og dolke
Der har på det sidste været meget fremme i medierne om knive i det offentlige rum,
jeg prøver her at gøre det lidt overskueligt
Først lidt sund fornuft, man tager selvfølge ikke en kniv med på værtshus eller lign.
Man må som hovedregel kun medbringe en foldekniv, som må max være 7 cm og bladet må ikke kunne låses fast og
den må ikke være enhåndsbetjent.
Hvis foldeknivens blad kan låses fast er den sidestillet med Dolke, som kun må medbringes hvis man har et
anerkendelsesværdigt formål, såsom erhvervsudøvelse, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller andet lignende
anerkendelsesværdigt formål, såsom FDF, må knivbladet maximalt være 12 cm.
Husk også hvis kniven ligger i bunden af sin rygsæk, betegnes det stadig som om man bære kniv. Det er forbudt at
kaste med knive – det er praktisk talt umuligt at få tilladelse til at lave knivkast – med mindre man er cirkusartist
Det nærmeste politiet kan komme med, med tyk streg under. Er, at det altid er en vurderingssag af, hvorvidt
besiddelse af kniv på offentligt tilgængeligt sted er strafbart, beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Af forarbejdet til våbenloven fremgår det, at der ved en vurderingen af, hvorvidt der foreligger et
anerkendelsesværdigt formål, blandt andet indgår de i situationen øvrige omstændigheder, såsom påklædning, tid,
sted, måden kniven bæres på og knivens art.
Transport, er ikke fuldt beskrevet direkte i loven, men Rigsadvokaten, skriver om det, i sin vejledning.
Det er Rigsadvokatens opfattelse, at der kan foretages ophold eller ærinder undervejs til og fra den lovlige aktivitet,
når dette ud fra en samlet vurdering af omstændighederne må anses for rimeligt.
I denne vurdering vil bl.a. indgå formålet med opholdet/ærindet samt selve stedet, varighed heraf, knivens placering
samt troværdigheden af forklaringen om omstændighederne i forhold til besiddelse af kniven.
PÅ VEJ til og fra lovlig aktivitet, må man transportere kniven selvfølgelig. Grundliggende kun på den direkte rute
mellem ens hjem, og aktiviteten. Men små svinkeærinder undervejs er lovlige. Men DOMMEREN må bedømme, om
svinkeærindet var rimeligt, eller ej.
Vandring på landeveje og lignende, er en gråzone. Visse dommere, vil mene at det er transportsituation, og dermed at
man ikke må bære den, i bæltet eller lommen, men bør have den pakket ned i taske eller rygsæk. IKKE et krav i
lovteksten, men en tolkning af Rigsadvokaten.
Bliver du standset af en betjent, der er i tvivl om rimeligheden, er det hans pligt at sigte dig, så en dommer kan afgøre
sagen. Og i den samlede vurdering, er det formildende, hvis kniven er pakket væk, så den ikke hurtigt kan nås.
Det forudsættes igen, at den naturligvis kun må besiddes og bæres, i det offentlige rum, i forbindelse med aktiviteten,
OG KUN NÅR MAN MED RIMELIGHED FORVENTER AT BRUGE DEN UNDER AKTIVITETEN. Så, hvis man bliver stoppet,
må man ikke være i tvivl, om man faktisk SKAL bruge den.
Man må stadig medbringe en kniv på over 12 cm, det kræver at de er udformet dertil, som for eksempel en brødkniv,
den høre bare til i patruljekassen.
Ved overtrædelse lyder minimumsstraffen på 7 dages fængsel, som i tilfælde af en forglemmelse muligvis kan ændres
til en større bøde afhængigt af omstændighederne.
Desuden understreges, det at lovens hensigt, er at straffe den gruppe, primært unge, der bevæger sig knivbevæbnet
ud i nattelivet. Ikke at straffe en almindelig borger, der ved et uheld, besidder kniven et ulovligt sted. Dommerens
opgave, er således at skelne mellem disse to grupper, og kun straffe folk fra første gruppe.
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