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Inledning
Med utgångspunkt från de intressen som Svea hovrätt har att beakta lämnas
följande synpunkter.
Deltagande i en väpnad konflikt utomlands inom ramen för en
terroristorganisation (3)
Hovrätten har inte några invändningar mot utredningens bedömning att de
handlingar som de föreslagna bestämmelserna är avsedda att träffa anses
klandervärda, eller att handlingarna i och för sig kan förtjäna att
kriminaliseras. Bestämmelserna kan även förväntas få viss allmänpreventiv
effekt.
Det är dock en komplex uppgift att ringa in det område som bör
kriminaliseras och att avgränsa det från sådana handlingar som inte bör
straffbeläggas. De föreslagna bestämmelserna innehåller ett antal rekvisit
vilka kan förväntas ge upphov till betydande tillämpningsproblem. Det kan
även antas att bestämmelserna kommer att medföra stora utrednings- och
bevissvårigheter. Mot denna bakgrund bör alternativ till de föreslagna
lösningarna övervägas. I det fortsatta arbetet skulle det vara önskvärt med ett
bredare grepp på vilka handlingar som bör kriminaliseras och hur detta
lämpligast bör ske. I detta arbete bör även frågan om kriminalisering av
medlemskap i en terroristorganisation belysas.

R2B

Som en följd av kraven i punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 2178 (2014) infördes den 1 april 2016 ett antal nya
straffbestämmelser (se prop. 2015/16:78). Det framgår inte av utredningen om
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de nu föreslagna bestämmelserna också avser ett genomförande av
resolutionens krav på sätt som motiverar en placering av bestämmelserna i
lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet (jfr
1 § tredje punkten i nämnda lag).

Olovlig värvning (4)
Hovrätten tillstyrker förslaget med följande kommentar.
I lagförslaget föreslås rekvisitet folk ändras till någon annan. När flera
personer värvas kan frågetecken uppstå kring hur ändringen är avsedd att
tillämpas i fråga om antal brottsenheter. Frågan bör belysas i det fortsatta
beredningsarbetet.
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN för bekämpande av
olaga besittningstagande av luftfartyg och av brott på den internationella
civila luftfartens område (5)
Hovrätten tillstyrker förslaget med följande kommentar.
Det är möjligt att resa frågetecken kring om begreppet ingriper i
manövreringen i 13 kap. 5 a § första stycket brottsbalken verkligen kan anses
omfatta åtgärder med ett luftfartyg upp till dess att tjugofyra timmar har
förflutit efter landning (artikel 3 i Protokollet till konventionen för
bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg). Frågan bör belysas i
det fortsatta beredningsarbetet.
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