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Remissyttrande 

Betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 
2015:63) 

 

Helsingborgs tingsrätt har anmodats att avge yttrande över betänkandet och får 

med anledning härav anföra följande. 

Förslagen i betänkandet innebär vissa förslag om lagändringar för att leva upp till 

kraven i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014), resolutionen, och i de krav 

som FATF ställer upp. Tingsrätten instämmer i de bedömningar gällande beho-

vet av lagändringar som utredningen kommit fram till.  

Enligt tingsrättens mening skulle det dock vara av värde att ta ett mer samlat 

grepp och se över samtliga ”terroristlagar” för att överväga om det går att åstad-

komma en mera samlad reglering. Nu finns det regler om straffansvar för terro-

risthandlingar i tre olika speciallagar, lagen om terroristbrott, finansieringslagen 

och rekryteringslagen, vilket ger ett alltmer splittrat och svåröverskådligt regelsy-

stem. 

En annan mera allmän synpunkt är att det med fler och fler internationella över-

enskommelser inom straffrättens område, t.ex. rörande terroristbekämpning, blir 

det allt svårare att behålla vårt principiella motstånd mot att deltagande i en kri-

minell organisation som sådan ska kunna omfattas av straffansvar. Den före-

slagna straffbestämmelsen gällande finansiering av en person eller en samman-

slutning av personer i avsnitt 8.5.2 är ett tydligt och illustrativt exempel på detta, 

även om förslaget i sig är godtagbart.  

De föreslagna straffskalorna för grova brott med ett minimistraff om fängelse 

sex månader kan framstå som milda med hänsyn till den ytterst allvarliga brotts-

lighet som brottstyperna utgör ett förstadium till och det skulle kunna närmare 

 

mailto:stefan.reimer@dom.se


   

    2 (2) 

 DATUM  

2015-09-28 
DIARIENR 

164-2015 

 

 

  

övervägas i den fortsatta beredningen om det finns skäl att i stället bestämma 

minimistraffet till ett års fängelse. Undantagen för ringa fall och obetydlig fara 

för fullbordan torde i tillräcklig mån vara ägnade att säkerställa att inga baga-

tellartade gärningar kommer att omfattas av det straffbara området.        

I övrigt har tingsrätten ingen erinran mot förslagen. 

 

 

 

Stefan Reimer 

 

I yttrandet har deltagit chefsrådmannen Stefan Reimer (ordförande och referent) 

samt rådmännen Catharina Kihlefelt Bondesson och Jonas Lindgren. 

 

 

      

 

 

 


