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Yttrande över departementspromemorian - Ett särskilt straffansvar för deltagande i en
terroristorganisation (Ds 2017:62)

Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande över rubricerad promemoria.
Ekobrottsmyndigheten tillstyrker utredningens förslag med nedanstående synpunkter och
kommentarer.
Brott med anknytning till en terroristorganisation
De rättsliga överväganden Ekobrottsmyndigheten har gjort avseende behovet av att införa en
självständig straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation framgår av
Ekobrottsmyndighetens remissvar avseende betänkandet om genomförande av vissa
straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (Ju2017/07518/L5).
Sammanfattningsvis kan sägas att införandet av ett särskilt deltagandebrott torde vara
nödvändigt för att Sverige fullt ut ska uppfylla sina internationella åtaganden att bekämpa
terrorism.
Det framgår av rubricerad promemoria att samtliga medlemsstater i EU förutom Sverige och
Danmark uttryckligen har straffbelagt att leda eller delta i en terroristgrupp. Även om ett
särskilt deltagandebrott saknas i dansk lagstiftning innebär dansk praxis att deltagande i en
terroristgrupp är straffbelagt. Mot bakgrund av detta riskerar Sverige att uppfattas som en
straffri zon för terrorister och terroristorganisationer om inte ett deltagandebrott införs.
Ekobrottsmyndigheten vill utöver detta understryka att ett särskilt deltagandebrott kommer
att förenkla överskådligheten och tillämpningen av svensk terrorismrelaterad lagstiftning.
Förslagets förenlighet med föreningsfriheten och Europakonventionen
Ekobrottsmyndigheten delar utredarens bedömning att införandet av ett deltagandebrott inte
utgör någon begränsning av den grundlagsstadgande föreningsfriheten. Den föreslagna
straffbestämmelsen om deltagandebrott syftar inte till att begränsa möjligheterna för enskilda
att bedriva lovlig verksamhet i föreningsform utan till att motverka terroristorganisationer
och terrorister. Ett särskilt deltagandebrott är också förenligt med Europadomstolens praxis
avseende föreningsfriheten i Europakonventionens artikel 11 då denna praxis innebär att
föreningar ska tillåtas att verka så länge de inte förespråkar våldsmetoder eller annan illegal
verksamhet.
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Detta yttrande har beslutats av vik. generaldirektören Fredrik Holmberg. I ärendets slutliga
handläggning har tf. chefsjuristen Birgitta Resenius deltagit. Kammaråklagare Michael
Målqvist har varit föredragande.
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