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Hovrätten har utifrån de aspekter domstolen har att beakta nedan angivna syn-

punkter på förslaget. Mot förslaget i övrigt har hovrätten inga erinringar.  

 

3.8.1 Ett särskilt straffansvar för främjande av en terroristorganisations 

möjlighet att delta i väpnad konflikt 

 

Hovrätten har ingen uppfattning om behovet av att utvidga det straffbara områ-

det.  

 

I betänkandet föreslås att straffansvaret ska omfatta främjande av den brottsliga 

verksamheten snarare än konkreta brottsliga gärningar. Hovrätten menar att det 

är svårt att förutse vilka förberedande handlingar som därvid kan komma att leda 

till straffansvar. Det förefaller också som om det kan uppstå flera gränsdrag-

ningsproblem. Hovrätten konstaterar även att gärningar som omfattas av be-

stämmelsen kommer att vara svåra att utreda och därmed lagföra. Det kan vidare 
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antas att utredningarna kommer att bli mycket resurskrävande. Hovrätten ifråga-

sätter om syftet med bestämmelsen, att förhindra personer från att delta i en 

väpnad konflikt för en terroristorganisation, uppnås.  

 

Hovrätten ställer sig bakom förslaget att ringa fall inte ska leda till straff.  

 

Hovrätten har ingen erinran mot att den föreslagna bestämmelsen förs in i den 

s.k. rekryteringslagen. Men det kan anmärkas att det inte framgår av lagens rubrik 

att den omfattar även brottslighet av detta slag.    

 

6.1. Ekonomiska konsekvenser 

 

Till följd av förslagen i betänkandet beräknas kostnader uppkomma för staten. 

Hovrätten ifrågasätter om den kostnadsökning som kan uppstå för rättsväsendet 

ryms inom befintlig budget.  

 

____________________________ 

 

Detta ärende har handlagts av hovrättsråden Gunnel Alenbratt och Camilla 

Lyckman samt tf. hovrättsassessorn Annelie Andersson Sandström.  

 

På hovrättens vägnar 

 

 

Gunnel Alenbratt  

   Annelie Andersson Sandström  
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