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Tingsrätten har granskat de nu föreslagna regleringarna med utgångspunkt i de 
intressen som domstolen har att bevaka och vill framföra följande. 

 

3. Deltagande i en väpnad konflikt utomlands inom ramen för en  
terroristorganisation  

Tingsrätten har förståelse för att behov av att utvidga det straffbara området be-
döms föreligga för att så långt som möjligt förhindra eller begränsa möjligheter-
na för en terroristorganisation att delta i en väpnad konflikt. Det är dock förenat 
med stora svårigheter att skapa en rimligt avgränsad lagstiftningsprodukt som 
uppfyller de krav som bör ställas på förutsägbarhet och tillämplighet. Främjandet 
av den brottsliga verksamheten såsom förslaget är utformat saknar konkreta 
handlingar och är abstrakt i sin utformning. Det blir därmed svårt att förutse 
vilka främjande handlingar som faller in under det straffrättsliga ansvaret. Till det 
kan befaras att de i förslaget abstrakta rättsfakta som konstituerar straffansvar 
kan komma att leda till avsevärda tillämpningsproblem med svåra gränsdrag-
ningsfrågor; också i förhållande till annan lagstiftning. Tingsrätten ser avslut-
ningsvis även ett problem i att de handlingar som omfattas av bestämmelserna 
kan befaras bli svårutredda. Detta är något som får konsekvenser på möjligheten 
att lagföra vilket sin tur innebär att det är tveksamt om syftet med bestämmel-
serna kommer att uppnås. 

 

Tingsrätten har i övrigt inga synpunkter på de föreslagna förändringarna. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Malou Lindblom, rådmannen 
Tomas Zander och tingsfiskalen Johan Edling. Tingsnotarien Lisa Ejelöv har  
varit föredragande.  

 

 

Malou Lindblom    

Lisa Ejelöv  
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