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(dnr Ku2022/01405) 

____________________________________________________ 

 

Svea hovrätt har med utgångspunkt i de intressen som domstolen har att 

bevaka granskat promemorian Återkallelse av sändningstillstånd med 

hänsyn till Sveriges säkerhet, Ds 2022:20. Hovrätten avstyrker att förslaget 

läggs till grund för lagstiftning och vill därvid lämna följande kommentarer. 

 

Svea hovrätt vill inledningsvis framföra att hovrätten har förståelse för 

behovet av att kunna återkalla ett sändningstillstånd med hänsyn till 

Sveriges säkerhet. 

 

Den föreslagna grunden för återkallelse av sändningstillstånd med hänsyn 

till Sveriges säkerhet utgör dock en tydlig begränsning av yttrande- och 

informationsfriheten i 2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 Regeringsformen. 

Bestämmelserna avser uppenbarligen inte sådana uttalanden som är 

kriminaliserande. Det är oklart vad som därutöver är tänkt att omfattas av 

återkallelsegrunden och som därmed riskerar att skada Sveriges säkerhet. 

 

Rekvisitet ”fara för Sveriges säkerhet” i de föreslagna lydelserna kan 

förväntas komma att bli föremål för stora tolkningssvårigheter i fråga om 

avgränsning och innebörd. De kriterier som anges i promemorian är så 

allmänt hållna och det är oklart vilket agerande och sändningsinnehåll som 
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kan utgöra ett sådant hot mot Sveriges säkerhet. En prövning av en begäran 

om återkallelse av sändningstillstånd skulle därmed riskera att inte uppfylla 

de krav på förutsebarhet och enhetlighet i rättstillämpningen som bör gälla i 

domstol. 

 

Som framhålls i promemorian utgör en återkallelse av ett sändningstillstånd 

en mycket ingripande åtgärd för den som åtgärden riktar sig mot. Av dessa 

skäl bör frågan om vilka närmare kriterier som ska gälla för återkallelse av 

sändningstillstånd bli föremål för ytterligare utredning och analys i ett större 

sammanhang, jfr. Kommittédirektivet Ingripande mot satellitsändningar 

med hänsyn till Sveriges säkerhet, Dir. 2022:81. 

_________________ 

I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättspresidenten 

Anders Perklev, hovrättslagmannen Monika Sörbom och tf. 

hovrättsassessorn Boel Hilding Berggren, föredragande. 

 

 

 

Anders Perklev  

 

   Boel Hilding Berggren  


