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Justiti edep artementet

Yttrande över utkast till lagrådsrem¡ss Ett särskilt straffansvar för
samröre med en terroristorganisation

Sammanfattning

Äklagarmyndigheten tillstyrker fiirslagen och instämmer i de bedömningar som

redovisas i utkastet.

Inledande anmärkningar

Ä.klagarmyndigheten anser fortfarande att det finns behov av attkriminalisera
deltagande i en terroristorganisation. Det är angeläget att Sverige inte uppfattas

som en ffizon där det är fiirdelaktigt flor terroristorganisationer attbygga upp sin

verksamhet. Mot den bakgrunden vill Åklagarmyndigheten framhålla vikten av

att arbetet med att överväga hur ett deltagandebrott kan infiiras i svensk rätt
fortsätter.

Myndigheten hänvisar även i övrigt till remissvaret över promemorian Ett

särskilt straffansvar ftir deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62). I de

delar som utkastet till lagrådsremiss inte överensstämmer med tidigare
remitterade florslag och bedöm ningar, har Åklagarmyndi gheten folj ande

synpunkter.

Ett samröresbrott (kap. 5)

Föreslaget till ny straffbestämmelse om ett samröresbrott tillstyrks.

Åklagarmyndigheten instämmer i de överväganden som gjorts när det gäller

bestämmelsens närmare utformning och avgränsningen av det straffbara

området. Myndigheten välkomnar att straffansvaret omfattar "attlämna annat

liknande stöd till terroristorganisation". I ftjrfattningskommentaren (s. 53) ges

nãgra exempel på gämingar som kan utgöra straffbart samröre enligt punkten 3,

respektive åttgärder som inte är avsedda att omfattas av kriminaliseringen. Ur
såväl ett forutsebarhets- som ett tillämpningsperspektiv vore det önskvärt om

straffansvarets nedre gräns gjordes ännu tydligare. Exempelvis är det vanligt att

s.k. återvändare hävdar att de inte deltagiti nâgra våldsamheter utan endast varit

Postadress

Box 5553
114 85 Stockholm

Gatuadress Telefon E-post

registrator@aklagare.se

Webbadress

Östermalmsgatan 87 C 010-562 50 00

www.aklagare.se



Remissvar
Datum

2019-06-17

Sida 2 (2)
Dnr

A[¡tzot s-t t oo

ambulansftirare eller haft liknande uppdrag, utan att det skett inom ramen ftir en

humanitär organisation. Det framstår inte som alldeles klart hur avsikten är att

sådana åttgärder ska bedömas.

Offentlig uppmaning, rekrytering, resa och finansiering i ftirhållande till
samröresbrottet (kap. 5)

Ä.klagarmyndigheten tillstyrker fi)rslagen och delar bedömningarna i utkastet.

Detta yttrande har beslutats av riksåklagaren Petra Lundh efter floredragning av

kammaråklagaren Jenny Ahlner Wetterqvist. I den slutliga handläggningen av

ärendet har också tf. vice riksåklagaren Marie-Louise Ollén och överåklagaren

Thomas Häggström deltagit.
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