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Betänkandet Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt
samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)
Försvarsunderrättelsedomstolen har beretts tillfälle att inkomma med ett yttrande över
rubricerat betänkande. Domstolen får med anledning därav framhålla följande.
Förslagen i betänkandet har inte direkt bäring på domstolens verksamhet. I en globaliserad
värld där det internationella samarbetet för fred och säkerhet blir alltmer centralt för att kunna
hantera hot mot Sveriges säkerhet är det dock angeläget att Sveriges förhållande till annan
stat eller mellanstatlig organisation inte allvarligt undermineras. Domstolen tillstyrker därför
en kriminalisering av spioneriliknande gärningar som tar sikte på känsliga uppgifter inom
ramen för internationella samarbeten för fred och säkerhet.
I betänkandet föreslås att begreppet ”främmande sammanslutning” läggs till i 19 kap. 5 §, 19
kap. 5 a § och 19 kap 7 § brottsbalken. Domstolen ifrågasätter inte den utvidgade
kriminalisering som härigenom föreslås. Det kan dock finnas skäl att överväga om det inte i
det fortsatta beredningsarbetet bör preciseras ytterligare vad som avses med begreppet
”främmande sammanslutning”.
Vidare föreslås i betänkandet en utvidgning av det straffbara området genom att röjande av
uppgifter av hemlig natur i ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige
deltar i kriminaliseras. Av de överväganden som görs i betänkandet synes framgå att brott
mot tystnadsplikten enligt 20 kap. 3 § andra stycket brottsbalken ska ses som subsidiär i
förhållande till i vart fall utlandsspioneri i 19 kap. 5 a § brottsbalken (se s. 489). Det kan mot
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denna bakgrund övervägas om detta inte uttryckligen bör framgår av lagtexten (jämför 20
kap. 3 § första stycket brottsbalken).
I övrigt har Försvarsunderrättelsedomstolen inte någon erinran mot förslagen i betänkandet.
Detta yttrande har beslutats av domstolens ordförande Lars Lundgren efter föredragning av
kanslichefen Marija Momcilovic.
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