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INLEDNING 
 
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att yttra sig 
över promemorian ”Straffansvar för terroristbrott”, Ds 2002:35. I anledning därav anför 
samfundet följande. 
 
Inledningsvis vill samfundet peka på de brister som vidlåder beredningen av detta ärende. 
Till grund för förslagen i promemorian ligger det rambeslut om bekämpande av terrorism 
som riksdagen tog ställning till tidigare i år (prop. 2001/02:135, bet. 2001/02:JuU22). 
Under riksdagsbehandlingen kritiserades förfarandet att besluta om antagande av ram-
beslutet utan att ha tillgång till den följdlagstiftning rambeslutet skulle nödvändiggöra. Det 
kan också noteras att förslaget till rambeslut såvitt bekant inte varit föremål för någon 
beredning utanför Justitiedepartementet, frånsett sedvanliga behandling av EU-nämnden. 
Vidare kan noteras att den beredning som föregick propositionen bestod i att ett antal 
myndigheter (Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Justitiekanslern, Försvarsmakten och 
Statens räddningsverk) bereddes tillfälle att ge synpunkter på ett utkast till proposition. 
Någon remissbehandling av sedvanligt slag har således inte skett förrän nu, när ramarna 
för lagstiftningen sedan länge är beslutade.  
 
Advokatsamfundet är djupt oroat av att sedvanlig lagstiftningsteknik sätts åt sidan, särskilt 
inom ett område av så stor betydelse, såväl nationellt som internationellt. 
 
Om förslagen i promemorian 
 
Advokatsamfundet har med nedanstående ändring ingen erinran mot att rambeslutet – mot 
vilket Advokatsamfundet har starka invändningar – genomförs på det sätt som föreslås. 
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Övriga förslag lämnas utan erinran. 
 
Föreslagen ändring 
Advokatsamfundet föreslår att 2 § i förslag till lag om straff för terroristbrott ges följande 
lydelse. 
 
2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3 §, om gärningen 
innebär fara för att en stat eller mellanstatlig organisation allvarligt skadas och avsikten 
med gärningen är att  
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, eller 
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att 

avstå från att vidta en åtgärd, eller 
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. 
 
Skäl 
Terrorism utgör en form av kriminalitet som riktar sig mot de grundläggande värden och 
funktioner som upprätthåller rättsstaten och det demokratiska statsskicket. Under senare år 
har det även visat sig att terrorismen slår över nationsgränserna och den har utvecklats till 
ett allvarligt hot mot den internationella freden och säkerheten. Därför är det angeläget att 
varje stat vidtar åtgärder mot terrorism och att verksamheten samordnas mellan nationer. 
 
Samtidigt innebär det alltid svårigheter att definiera terrorism på ett sådant sätt att terro-
ristbrottet avgränsas från andra former av kriminalitet och även att väga intresset av att 
lagföra terrorister mot intresset av att inte begränsa möjligheterna att upprätta, värna och 
utnyttja grundläggande demokratiska rättigheter som t ex yttrandefrihet och föreningsrätt. 
Det måste även beaktas att den som dömts för ett terroristbrott utsätts för en allvarlig stig-
matisering då det medför att han betraktas som en samhällsfara. Avgränsningsfrågorna 
därför måste anses vara av avgörande betydelse när det övervägs att införa ett terroristbrott 
som i många fall medför en avsevärd straffskärpning. 
 
Enligt Advokatsamfundet kan inte lagförslaget i sin nuvarande utformning anses ha till-
godosett behovet av klar och tydlig vägledning för gränsdragningen mellan terroristbrott 
och andra former av kriminalitet. Det avser särskilt gärningar som utförs i avsikt att otill-
börligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå 
från att vidta en åtgärd. Det är fullt möjligt att tänka sig gärningar som uppfyller detta 
krav, men där det förefaller tveksamt att beteckna dem som terroristbrott. Eftersom den 
yttersta gränsen för vad som skall betraktas som terroristbrott enligt lagförslaget bestäms 
av ett objektivt rekvisit som utformats som ett abstrakt farerekvisit – gärningen allvarligt 
kan skada en stat – finns det ingen möjlighet att beakta omständigheterna i det enskilda 
fallet när det skall avgöras om en gärning utgör ett terroristbrott eller inte. Avgörande är 
istället om gärningen typiskt eller genomsnittligt sett medför en risk för att staten skadas.  
 
Advokatsamfundet föreslår i syfte att tillskapa en klar och tydlig gräns mellan terroristbrott 
och andra former av kriminalitet att det abstrakta farerekvisitet ersätts med ett krav på 
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konkret fara. Ett konkret farerekvisit gör det möjligt att beakta samtliga omständigheter i 
det enskilda fallet och överensstämmer bättre med rambeslutets utformning av det objek-
tiva rekvisitet. 
 
GENOMGÅNG AV BETÄNKANDET 
Genomgången följer betänkandets disposition och endast de avsnitt där synpunkter finns är 
omnämnda. 
 
4. Europeiska unionens rambeslut om bekämpande av terrorism 
Som framgår av rambeslutet måste en gärning för att utgöra ett terroristbrott uppfylla vissa 
ytterligare rekvisit rörande objektiva och subjektiva förhållanden. Rambeslutets objektiva 
rekvisit innebär att gärningen måste genom sin art eller sitt sammanhang kunna allvarligt 
skada ett land eller en internationell organisation. På den subjektiva sidan gäller att 
gärningen måste utföras med något av vissa närmare angivna syften.  
 
Utformningen av det objektiva rekvisitet i rambeslutet innebär att det inte endast är 
gärningens art som skall avgöra om den allvarligt kunnat skada en stat. Gärningen skall 
även sättas in i sitt sammanhang och, som det får förstås, bedömas med hänsyn till samt-
liga omständigheter i det enskilda fallet.  
 
Vidare kan påtalas att yttrandet från rådet för rättsliga och inrikes frågor, vilket togs till 
protokollet när rambeslutet antogs, talar om gärningar som utförs i syfte att bevara och 
återupprätta de demokratiska värdena.  
 
6.   Nuvarande svenska regler och behovet av lagändringar 
Advokatsamfundet delar den i betänkandet redovisade bedömning av behovet av lagstift-
ningsåtgärder för att genomföra rambeslutet.  
 
7.   Genomförandet av rambeslutet i svensk rätt 
Advokatsamfundet noterar att det vid avvägningen mellan behovet av att särskilt krimina-
lisera terrorism och intresset att värna demokratiska rättigheter ansetts föreligga behov av 
att i lagförslaget klargöra att syftet med terroristbrottet är att skydda grundvalarna för ett 
demokratiskt samhälle mot allvarliga angrepp genom att särskilt ange att lagförslaget inte 
omfattar handlingar som innebär utövande av den grundläggande rättigheten att föra fram 
sin åsikt, även om ett brott begås när denna rättighet utövas. Däremot har det inte ansetts 
nödvändigt att särskilt ange sådana handlingar som utförs i syfte att bevara och återupp-
rätta demokratiska värden.  
 
15.         Författningskommentar 
2 § 
Advokatsamfundet anser att det objektiva rekvisitet bör utformas som ett konkret fare-
rekvisit istället för ett abstrakt farerekvisit. 
 
I betänkandet anges att det vid bedömningen av om en gärning skall anses vara sådan att 
kan allvarligt skada en stat eller en mellanstatlig stat får ske i varje enskilt fall genom en 
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sammanvägning av samtliga omständigheter. Samtidigt har det objektiva rekvisitet lag-
tekniskt formulerats som ett abstrakt farerekvisit genom användandet av uttrycket ”kan”. 
Kännetecknande för ett abstrakt farerekvisit är just att bedömningen inte grundas på 
samtliga omständigheter i det konkreta fallet. Bedömningen sker istället på ett begränsat 
faktaunderlag och avser att pröva om gärningen typiskt eller genomsnittligt sett medför 
omtalad risk för skada. Utformningen av det objektiva rekvisitet i lagrekvisitet utesluter 
därför den avsedda prövningen av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. 
 
Om det som exempel sägs att en kommunalpolitiker hotas i syfte att förhindra honom från 
att fatta ett visst politiskt beslut av (1) en psykiskt störd rättshaverist som anser sig person-
ligen drabbad av beslutet, eller (2) en kriminell organisation som anser att beslutet för-
svårar deras brottsliga verksamhet, eller (3) en välkänd terroristorganisation som anser att 
beslutet inte överensstämmer med organisationens mål, föreligger vid prövningen av ett 
abstrakt farerekvisit en risk för att skillnaden i de enskilda exemplena faller bort och 
endast gärningen som sådan, d v s att angrepp på folkvalda politiker i deras befattning som 
beslutshavare, läggs till grund för bedömningen med följd att denna typiskt sett får anses 
kunna skada den demokratiska beslutsprocessen och därmed skada staten.  
 
Motsättningen mellan uttalandena i författningskommentaren och den lagstiftningsteknik 
som valts i lagförslaget löses lämpligast genom att det objektiva rekvisitet utformas som 
ett krav på konkret fara i det enskilda fallet. 
 
Vidare skall även omnämnas att vad som avses i detta sammanhang med statens skada är 
något helt annat än vad som normalt sett anses utgöra skada i rättsliga sammanhang. Med 
skada för staten i samband med terroristbrott avses angrepp som kan orsaka skador av 
sådan omfattning att det kan leda till allvarliga störningar i ett lands viktigaste samhälls-
funktioner eller en internationell organisations grundläggande funktioner (se betänkandet 
sid 61). I betänkandet sid 116 exemplifieras vad som kan avses med gärningar som allvar-
ligt kan skada staten. Av intresse är att det bland annat nämns som exempel att fara fram-
kallas för många människors liv, personliga säkerhet eller hälsa genom spridande av gift 
eller smitta via ventilationssystemet i större lokaler. Även om ett sådan handling rimligen 
kan förväntas utföras av en terroristorganisation är det svårt att se hur den berör ett lands 
viktigaste samhällsfunktioner. I betäkandet sid 118 uttalas även att innebörden av det 
objektiva rekvisitet i princip är detsamma som det uttryck som återfinns i lagförslagets 2 §, 
1 st, 3 p och som skall omfattas av gärningsmannens avsikt. I den senare bestämmelsen 
talas det om att allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitu-
tionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat.  
 
Uppenbarligen åsyftas med statens skada tämligen abstrakta förhållanden såsom statens 
grundläggande funktioner och strukturer. Även om det överlämnas åt rättstillämpningen att 
närmare avgränsa vad som avses med att gärningen allvarligt kan skada staten bör förar-
betena kunna lämna en mer utförlig och detaljerad vägledning genom att antyda var grän-
sen ligger än vad som skett i betänkandet. 
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SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
Anne Ramberg 


