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Betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad 
konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40) 
(Departementets diarienummer Ju 2016/04600/L5) 

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg-
anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern 
främst har att beakta. Justitiekanslern har dock inte i detalj granskat den 
lagtekniska utformningen av förslagen. 

Justitiekanslern framförde vissa kritiska synpunkter redan i sitt remiss-
yttrande över delbetänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor 
(2015:63). Synpunkterna gällde bl.a. de bevissvårigheter som kunde 
uppkomma med den föreslagna kriminaliseringen och de effekter detta 
kunde få för lagstiftningens effektivitet. Det nu aktuella betänkandet 
innehåller förslag som innebär att det kriminaliserade området utvidgas 
ytterligare och väcker liknande frågor. 

Betänkandet avhandlar framför allt frågan om Sverige ska genomföra ytter-
ligare kriminalisering för att förebygga och förhindra att personer deltar i en 
väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation. 
Utredningen konstaterar att behovet av att utvidga straffområdet när det 
gäller sådana gärningar är begränsat (s. 103). Gärningar som begås i en 
väpnad konflikt är alltså i mycket stor utsträckning redan straffbara. 
Utredningen konstaterar att de svårigheter som finns i dag med att lagföra 
gärningar som begås i en väpnad konflikt till övervägande del samman-
hänger med utrednings- och bevissvårigheter snarare än med en otillräcklig 
strafflagstiftning (s. 111). Detta är svårigheter som en utvidgad kriminali-
sering på området knappast kan komma till rätta med. 

Mot den bakgrunden och med hänsyn till de skäl som utredningen redovisar 
mot en utvidgad kriminalisering (s. 105-109) avstyrker Justitiekanslern en 
utökad kriminalisering av deltagandet i en väpnad konflikt utomlands. 
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I övrigt har Justitiekanslern inte några synpunkter på förslagen. 
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