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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-07 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Olle Stenman samt 

justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 

 

Enligt en lagrådsremiss den 3 december 2015 (Justitiedepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

1. lag om ändring i rättegångsbalken,  

2. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av sär- 

    skilt allvarlig brottslighet i vissa fall,  

3. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppma- 

    ning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan  

    särskilt allvarlig brottslighet. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Eva Marie 

Hellstrand. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 
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I lagrådsremissen föreslås att de straffrättsliga krav som ställs i dels 

FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014) med åtgärder mot s.k. 

utländska terroriststridande, dels Financial Action Task Forces re-

kommendation om finansiering av terrorism genomförs i svensk rätt.   

 

Förslagen innebär att det införs ett särskilt straffansvar för den som 

tar emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott, reser eller påbörjar 

en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare i 

avsikt att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning av-

seende terroristbrott, finansierar en sådan resa eller finansierar en 

person eller sammanslutning av personer som t.ex. begår terrorist-

brott, oavsett syftet med finansieringen. 

 
Förslagen innebär långtgående kriminaliseringar. Lagrådet noterar 

att det kan sättas i fråga om förslagen är förenliga med den försiktig-

het som bör gälla när kriminalisering används som metod för att söka 

hindra överträdelser av olika normer i samhället (jfr prop. 1994/95:23 

s. 52).  Förslagen till straffbestämmelser är kopplade bl.a. till straff-

ansvaret för terroristbrott, som i sig innehåller allmänt hållna och 

oklara brottsrekvisit. Även när det gäller de nu framlagda förslagen 

kan invändningar riktas mot dem i detta hänseende (jfr Lagrådets 

yttrande i prop. 2002/03:38 s. 148 f). Mot bakgrund av att förslagen 

bygger på säkerhetsrådets resolution och rekommendationen från 

Financial Action Task Force finner Lagrådet dock inte skäl att mot-

sätta sig förslagen.  

 

Lagen om ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig 

brottslighet i vissa fall 

 

1 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas genom att justeras och 

punktindelas enligt följande: 



 

 

3 

Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för genomförande 
av  
1. den internationella konventionen om bekämpande av finansiering 
av terrorism som antogs av Förenta nationernas generalförsamling 
den 9 december 1999 (54/109) och  
2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 
(2014). 
 

3 § 

 

I den föreslagna punkten 2 föreskrivs straff för den som samlar in, 

tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att 

egendomen ska användas – eller med vetskap om att den är avsedd 

att användas – av en person eller en sammanslutning av personer 

som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, 

förberedelse, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet. 

 

I motsats till punkt 1 – och 3 a § – som föreskriver att den ifrågava-

rande egendomen ska användas för att begå särskild allvarlig brotts-

lighet finns i punkt 2 inget krav på att egendomen ska användas på 

visst sätt. 

 

Den föreslagna straffbestämmelsen innebär därför en långtgående 

kriminalisering som i praktiken träffar en mängd vardagliga handling-

ar, även handlingar som kan anses motiverade av humanitära skäl.  

 

Det innebär att bestämmelsen t.ex. kan komma att omfatta pengar 

som invandrare i Sverige skickar till fattiga släktingar i det forna hem-

landet. Om nämligen släktingarna är engagerade i en väpnad kamp 

mot exempelvis en ockupationsmakt och av motsidan (och eventuellt 

också av omvärlden) kallas terrorister, så befriar det inte den som 

samlar in, tillhandahåller eller tar emot egendomen från straffansvar, 

om egendomen faktiskt används för släktingarnas livsuppehälle.  
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Vid bedömningen av vad som omfattas av lokutionen ”en person eller 

en sammanslutning av personer som begår” krävs det, enligt författ-

ningskommentaren, inte att de brottsliga gärningarna är pågående 

utan de kan antingen ligga i framtiden eller redan ha inträffat. Det 

framgår inte tydligt av lagtexten.  

 

När det gäller brottsliga gärningar som redan inträffat bör bedöm-

ningen – när det gäller en person – kunna påverkas av vilken tid som 

förflutit sedan de relevanta gärningarna och om personen avtjänat 

sitt straff eller tagit tydligt och uppriktigt avstånd från sådana hand-

lingar. I fråga om gärningar som ännu inte inträffat ges inte någon 

vägledning, vilket är en brist. 

 

Av författningskommentaren framgår vidare att överlämnande av 

egendom i vissa fall inte ska träffas av ansvar, t.ex. utbetalning av 

socialförsäkringsförmåner, försäkringsersättning och betalning av 

skälig lön eller ersättning för en utförd leverans av varor. Det bör ut-

tryckligen framgå av lagtexten. 

 

Det kan slutligen ifrågasättas om en så bokstavstrogen tolkning av 

rekommendationen som gjorts i remissen är nödvändig. Frågan om 

möjligheten att begränsa straffansvaret till handlingar som är farliga 

eller skadliga bör övervägas ytterligare inom ramen för den fortsatta 

beredningen av lagstiftningsärendet. Vad Lagrådet anfört ovan bör 

övervägas i det sammanhanget.  

 

3 a §  

 

Paragrafen innebär bl.a. att den som samlar in pengar till en egen 

resa för att utbilda sig i terrorism gör sig skyldig till en straffbar gär-

ning redan innan resan påbörjas, jfr 5 b §. 
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Lagrådet föreslår att paragrafen förtydligas genom att ges följande 

lydelse: 

 

Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan 
egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om 
att den är avsedd att användas för en sådan resa som avses i 5 b § 
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet döms till fängelse i högst två år. 
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. 

 

Lagen om ändring i lagen om straff för offentlig uppmaning, rekryte-

ring och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 

brottslighet 

 

 

5 a § 

 

Förslaget innebär att den som tar emot sådana instruktioner som 

avses i 5 § i avsikt att använda dem för särskilt allvarlig brottslighet 

ska dömas till fängelse i högst två år, om meddelandet av instruk-

tionerna varit särskilt ägnat att främja sådan brottslighet. 

 

Lagrådet finner uttrycket ”meddelandet av instruktionerna” olyckligt. 

Vid föredragningen har upplysts att det avgörande ska vara att in-

struktionerna lämnas på exempelvis ett träningsläger som drivs av en 

terroristorganisation dvs. lämnas i en situation som typiskt sett ingår i 

en terroristutbildning. Av författningskommentaren framgår att avsik-

ten är att undanta bl.a. värnpliktstjänstgöring och liknande utbild-

ningssituationer. Den avsedda avgränsningen av det straffbara om-

rådet framgår inte av den föreslagna lagtexten.  
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Frågan om bestämmelsens slutliga utformning bör prövas i den fort-

satta beredningen av lagstiftningsärendet.  

 

 

 

 

 

 

 


