Payback Sverige
___________________________________________________________
Rättslägesinformation till Ordningsvakter, Polisanställda och
krogägare m.fl avseende väst/klädförbud
Regeringsformen 1:1: Den offentliga makten utövas under lagarna.
Lag (1980:578) om ordningsvakter 5 § : En ordningsvakt förordnas av Polismyndigheten. 6 §: En ordningsvakt lyder under Polismyndigheten. Han eller hon är
skyldig att lyda en order som en polisman meddelar i tjänsten, om det inte är uppenbart
att ordern inte angår tjänstgöringen som ordningsvakt eller att den strider mot lag eller
annan författning.
Polisanställda såväl som ordningsvakter är, utefter ovanstående citerade lagparagrafer,
myndighetspersoner och har därför att handla och agera utefter direkt lagstöd.
Myndighetspersoner äger aldrig rätt att agera utan ett direkt uttryckt stöd i lagen,
vilket tydligt framgår ur ovanstående citerade Regeringsformen 1:1.
Ett ”Västförbud” i krog- och offentlig miljö har avvisats och röstats ned av Sveriges
Riksdag, motion: 2011/12:K358 Västförbud.
Förbud mot mc-väst och/eller ”klädsel som kan visa tillhörighet till grupper som kan
uppfattas som kriminella” har även varit föremål för åtta olika rättsförhandlingar
varav två domslut föreligger ifrån Högsta Förvaltningsdomstolen mål: 5969 och 2269-11.
I samtliga åtta fall har domsluten fastslagit att ett västförbud strider mot yttrandefriheten såsom den uttrycks i grundlagen.
Högsta Domstolen slog vidare, i mål nr: B3203-96, fast 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 av eller bemyndigande i lag saknas vad avser mc-västar m.m. varför
också varje åtgärd att förhindra personer med mc-väst att bevista krogar, pubar,
restauranger eller liknande lokaler utgör ett brott mot yttrandefrihetsgrundlagen!
Ovanstående relaterade ”västförbudsdomar” samt även det faktum att riksdagen
avvisat att införa ett västförbud innebär att såväl ordningsvakter som polisanställda ej
äger lagstöd eller rätt att vare sig verkställa eller upprätthålla ett västförbud genom att
exempelvis vägra tillträde eller avvisa personer utefter klädsel med emblem såsom mcvästar och/eller olika former av tröjor m.m. Alla åtgärder eller insatser att verkställa
eller upprätthålla ett västförbud saknar lagstöd samt strider mot yttrandefriheten i det
åtgärderna saknar stöd av eller bemyndigande i lag.

