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FOI:s syynpunkter i korthet:


F
FOI delar utredningen
u
slutsats att en grundläg
ggande föru
utsättning föör att
vvålds- och tvångsanvän
t
ndning ska vara tillåten
n under inteernationella
m
militära insatser är att det
d finns enn rättslig gru
und som tillåter agerand
ndet
ooch att för svenskt
s
vidk
kommande måste anväändningen av våld och
ttvång ha stööd i såväl ettt folkrättsliigt mandat som
s
i ett nattionellt manndat
ooch samtidiigt utgöra ettt led i fullggörandet av insatsens mandat.
m
Vid
ssidan av dettta kan en rätt att använnda våld elller tvång också grundass på
iindividens rätt
r till själv
vförsvar (nöödvärn).



F
FOI delar innte utrednin
ngens slutsaatser att det i svensk rättt saknas enn
ttillräcklig räättslig grund för svenskk militär peersonal att under
iinternationeella militäraa insatser annvända våld
d eller tvång - utöver vaad
ssom ryms innom reglern
na för nödväärn och nöd
d i 24 kap. brottsbalken
b
n–
fför att lösa uppgifter so
om följer avv mandatet.



F
FOI ställer sig tveksam
m till utredni
ningens redo
ogörelse och
h bedömninng av
ttillämpninggsområdet fö
ör nödvärnssrätten i inteernationella militära
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iinsatser ochh efterlyser en fördjupaad rättslig an
nalys i ett fo
ortsatt
llagstiftninggsarbete av när
n förutsätttningar för nödvärnsrät
n
tten kan ansses
fföreligga i sådana
s
insattser och i viilka situatio
oner. En såd
dan analys
fframstår som
m särskilt angelägen
a
m
mot bakgrun
nd av det straffansvar soom
kkan följa i de
d fall den militära
m
perssonalen fatttar operativaa och taktiskka
bbeslut eller att den ensk
kilde soldatten fattar ettt felaktigt beslut om åtggärd
ggrundad på en oklar förutsättning för tillämpn
ning av nöd
dvärnsrättenn.


F
FOI delar utredningens
u
s bedömninng att det måånga gångerr kan föreliggga
ssvårbedömdda rättsliga övervägandden i frågor som t.ex. rö
ör
ttillämpligheeten av den humanitäraa rätten i en internation
nell militär
iinsats och tillämpligheeten av regellverket för mänskliga
m
rättigheter
r
i
kkonflikområdet. FOI ärr av uppfatttningen att dessa
d
frågorr närmast haar
kkaraktären av
a rättstilläm
mpning gruundat på sveensk nationeell rätt och
ssvenska åtaaganden gru
undat på folkkrätten.



F
FOI ställer sig tveksam
m till utredni
ningens slutssats att klarh
het om
rrättsläget kaan skapas genom att deet i svensk lag
l på sätt som nu föresslås
aanges att vååld och tvån
ng får använndas under vissa
v
förutsäättningar, occh
ssom enligt utredningen
u
ns bedömninng skulle minska
m
den osäkerhet
o
soom
nnu råder om
m rättsläget.



F
FOI bedöm
mer att tilläm
mpningen avv det lagförsslag som utrredningen
fföreslår medför att mottsvarande räättsliga överväganden som
s
uutredningenn anser svårrbedömda occh som redaan nu behöv
ver göras ävven
m
måste görass inom rameen för tilläm
mpningen av
v den föreslagna
llagstiftninggen. FOI ansser att det krrävs ytterlig
gare analys av rättslägeet
ooch behoveet av lagstifttning på om
mrådet



F
FOI delar utredningens
u
s bedömninng av vikten
n av att sven
nsk militär
ppersonal gees utbildning
g i tillämpliig folkrätt, relevant
r
svensk rätt ochh
iinnebörden av gällandee insatsregleer samt hur dessa ska tillämpas.



F
FOI anser att
a de operattiva konsekv
kvenserna av
v lagförslaget för svensska
fförband som
m är insatta i internatioonella militäära insatser inte
i är
ttillräckligt utredda
u
på sätt
s som följ
ljer av förorrdningen (20
007:1244) oom
kkonsekvenssutredning vid
v regelgivvning.
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Rättsllig grund
d för anv
vändning
g av våld och tvån
ng
(avsnitt 6.2)
FOI dellar utredninggen slutsatss att en grunndläggande förutsättnin
ng för att vååldsoch tvånngsanvändnning ska varra tillåten unnder internaationella millitära insatsser är
att det ffinns en rättslig grund som
s
tillåter agerandet. Som utredn
ningen anger
er
de användnningen av vååld och tvån
måste föör svenskt vidkomman
v
ng därmed hha
stöd i sååväl ett folkkrättsligt maandat som i ett nationelllt mandat och
o samtidiggt
utgöra eett led i fullggörandet av
v insatsens m
mandat. Vid
d sidan av detta
d
kan en rätt
att anväända våld eller tvång occkså grundaas på individ
dens rätt tilll självförsvaar
(nödvärrn).

Svens
sk rätt oc
ch använ
ndningen
n av våld
d och två
ång unde
er
intern
nationella
a militära
a insatse
er (avsnitt 6.3)
Rätten till självförrsvar (6.3.1
1)
Förutsäättningar occh former fö
ör nödvärnsrrätten undeer internatio
onella militäära
insatserr.
h den
Utredningen uttalarr att ”underr internationnella militärra insatser har
r till indivviduellt själlvförsvar (nödvärnsrättten).
deltagannde personaalen alltid rätt
Förutsäättningarna och formerrna för utövaandet av nö
ödvärnsrätteen under enn
internattionell milittär insats ka
an med hänssyn till de sp
peciella förrhållandenaa
under enn insats varra annorlun
nda än hur ddess tillämp
pning ser ut nationellt.””
Som utrredningen anger
a
utgör rätten
r
till sjjälvförsvar (nödvärn) i sig en grunnd
för att i vissa situattioner använ
nda våld ell er tvång un
nder en interrnationell
militär iinsats. Dennna rätt kan inte
i inskrännkas genom vare sig ett säkerhetsråådsmandat,, det nationeella mandattet för insatssen eller inssatsregler. För
F den svennska
militäraa personalenns vidkomm
mande är dett bestämmellserna om nödvärn
n
ochh nöd
i 24 kapp. brottsbalkken som utg
gör gränsernna för vad so
om utgör en
n laglig
ansvarsffrihetsgrundd i förhållan
nde till annaars straffbellagda handliingar enligtt
brottsbaalken.
Utredningen anger att förutsätttningarna ooch formern
na för utövaandet av
nödvärnnsrätten undder en intern
nationell miilitär insats av ”naturlig
ga skäl” kann
vara annnorlunda änn för hur nöd
dvärnsrättenn tillämpas i övrigt natiionellt i
Sverige. Vad utreddningen avseer med begrreppen ”föru
utsättningarr” och ”form
mer”
k
av utreedningens reedogörelse. Utredningeen drar dockk
framgårr dock inte klart
slutsatseen att persoonalen i en in
nternationelll militär in
nsats får tilläämpa
nödvärnnsrätten äveen mot milittära enheter och inte en
ndast mot en
n enskild
individ som utgör ett
e omedelb
bart hot.
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Utredningen anger vidare att vid
v bedömniingen av vaad som utgö
ör ett
överhänngande angrrepp bör häänsyn tas tilll att ”hotet kommer
k
fråån enheter m
med
militär fförmåga, occh som har organiserats
o
s, utrustats, utbildats elller tränats fför
att snabbbt och effekktivt tillfogaa maximalaa skador och
h förluster”. Utredningeen
menar aatt ”överhänngande angrrepp” måstee rimligen an
nses förelig
gga när en
motstånndare exemppelvis utgån
ngsgrupperaar sina styrk
kor för anfalll, eller intarr
eldställnningar, för direkt
d
eller indirekt
i
eldd. En rätt tilll nödvärn kaan också –
enligt uttredningen – föreligga mot varje m
militär enheet, grupp elleer enskild
individ som, genom
m underrätteelser och fakktiska iakttaagelser, i ett enskilt falll
bedömss ha för avsiikt och förm
måga att medd militärt vååld ”vara näära föreståennde”
att angripa militäraa enheter, in
nklusive perrsonal och utrustning,
u
som ingår i een
internattionell militäär insats. En
nligt utrednningen skulle rätten till självförsvar
ar
(nödvärrn) kvarstå intill
i
dess attt det ”överhhängande hotet”
h
upphö
ört.
Utredningen gör em
mellertid sam
mtidigt beddömningen att
a regeln om
m nödvärn iinte
är avseddd för de avv utredningeen beskrivnaa situationerrna men att dess
bedömnning av när förutsättnin
f
ngar för nöddvärnsrätt fö
öreligger är, med hänsyyn
till den kontext ochh det säkerh
hetsläge som
m personalen
n i en intern
nationell miilitär
insats befinner sig i, ”en accep
ptabel och riimlig tolkniing” av nöd
dvärnsrättenn.
Utredningen anger att dess stäällningstagannde till hur regeln bör tillämpas
t
innte
utgör enn ansats att utvidga
u
gälllande regel om nödvärn
nsrätt.
u
n omväxland
de använderr sig av
FOI notterar inledniingsvis att utredningen
begrepppen självförssvar respek
ktive nödvärrn för att beeskriva den lagliga
l
ansvarsffrihetsgrundden. FOI stääller sig tveeksam till attt båda begreppen använ
änds
på sätt ssom nu skerr eftersom begreppet
b
sj älvförsvar (self-defenc
(
ce) även
användss och tilläm
mpas inom raamen för bl..a. Nato:s och EU:s inssatsregler occh i
de samm
manhangen kan ha en delvis
d
annann innebörd än
ä det svensska begrepppet
nödvärnn. Eftersom Försvarsmaaktens persoonal tillämp
par dessa insatsregler i
internattionella miliitära insatseer uppstår enn risk för attt användnin
ngen av bådda
begrepppen på sätt som
s
nu skerr bidrar till dden oklarheet om rättslääget som
utredninngen säger sig
s vilja und
danröja. FO
OI anser därfför att i ett fortsatt
f
lagstiftnningsarbete bör begrepp
pen tydliggööras.
FOI villl framhålla att regeln om nödvärnssrätt, som normalt
n
tolkaas restriktivvt i
svensk rrättspraxis, måste tolkaas och tilläm
mpas med hänsyn till saamtliga
omständdigheter i deet enskilda fallet mot bbakgrund av
v syftet med
d bestämmellsen
och medd vägledninng av förelig
ggande rättsspraxis. Dett kan noteras att
nödvärnnsrätten föruutsätter att angreppet
a
m
måste vara påbörjat
p
elleer
överhänngande och att nödvärn
nsrätten enddast får utöv
vas med hän
nsyn till
angrepppets beskaffe
fenhet och omständigheeterna i övriigt samt att nödvärnsvååldet
inte får vara uppennbart oförsvvarligt.
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FOI dellar i och för sig utredningens bedöömning att rätt till nödv
värn föreliggger i
internattionella miliitära insatseer men ställeer sig tveksaam påståend
det att
förutsätttningarna och
o formerna för utövanndet av nöd
dvärnsrätten i princip skkulle
vara annnorlunda i jämförelse med
m hur besstämmelsen om nödvärrn tillämpas på
andra gäärningar som
m faller ino
om regleringgens tillämp
pningsområd
de. Utredninngen
användeer begrepp som
s
”vara nära
n föreståeende” och ”överhängan
”
nde hot” som
m
grund föör att anse att
a nödvärnssrätt kan förreligga. FOII bedömer att
a vad
utredninngen anger i detta hänseende kan uutgöra en av
vvikelse från vad som
enligt svvensk rättsppraxis bedöm
ms kunna fööranleda en rätt till nöd
dvärn. En
utvidgnning av syneen på när nö
ödvärnsrätt kkan anses fö
öreligga i militär
m
verksam
mhet riskeraar inte bara att
a komma i konflikt med
m gällandee rätt utan kkan
även koomma i konfflikt med sy
yftet med innsatsreglernaa, vilka syfttar till att fråån
politisk och strateggisk nivå ang
ge ramarna för det våld
d och tvång som får
användaas i en interrnationell militär
m
insats .
FOI ställler sig mot denna bakg
grund tvekssam till utredningens reedogörelse ooch
bedömnning av tilläm
mpningsom
mrådet för nöödvärnsrätteen i internattionella millitära
insatserr och efterlyyser en fördjjupad rättsliig analys i ett
e fortsatt
lagstiftnningsarbete av när förutsättningar för nödvärn
nsrätten kan
n anses förelligga
i sådanaa insatser occh i vilka sittuationer. E
En sådan anaalys framståår som särskkilt
angeläggen mot bakkgrund av deet straffansvvar som kan
n följa i de fall
f den miliitära
personaalen fattar opperativa och
h taktiska b eslut eller att
a den enskiilde soldateen
fattar ettt felaktigt beslut
b
om åttgärd grundaad på en ok
klar förutsätttning för
tillämpnning av nöddvärnsrätten.
FOI kann samtidigt notera att det
d saknas svvensk rättsp
praxis om hu
ur nödvärnssrätten fåår utövas avv svensk millitär personnal i internattionella insaatser och attt
avsaknaaden av sådaan praxis i och
o för sig kkan medförra viss osäkeerhet kring vvar
gränsernna för denna rätt går i olika
o
situatiioner som kan
k uppstå i internationeella
militäraa insatser. FO
OI kan konstatera att ddenna eventu
uella osäkerrhet kvarståår
tills fråggan prövats av svensk domstol.
d
tvidgade rättt till självfö
örsvar
FN:s utv
Utredningen berör även frågan
n om den ”uutvidgade räätten till själlvförsvar”
(”extendded self-deffence”), som
m bl.a. Föreenta nationerrna hävdar kan föreliggga i
vissa sittuationer med stöd av mandatet.
m
FOI dellar utredninggens bedöm
mning att dett enligt folk
krätten och gällande
g
insatsregler normallt finns stöd
d för att anvvända det vååld och tvån
ng som krävvs för
het med man
andatet. Det finns således normalt een
att genoomföra insattsen i enligh
rättslig grund för annvändande av våld i innsatsen som gör det öveerflödigt att
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även häänvisa till räätten att förssvara insatseen enligt deen s.k. Capstone-doktrinnen,
varför nnågon särskiild reglering
g avseende en utvidgad
d rätt till sjäälvförsvar innte
är påkalllat för svennskt vidkom
mmande.

Rätten
n att anv
vända våld och tv
vång und
der intern
nationellla
militära insats
ser utöve
er i självfförsvar (avsnitt
(
6.3.2)
6
Utredningen anger att vad gälller frågan om
m det är tilllåtet att anv
vända våld ooch
ka skäl, föruutom att vilaa på ett folk
krättsligt ochh
tvång kaan en sådann rätt av olik
nationelllt mandat, även
ä
uttryck
kas i nationnell rätt, så länge
l
dennaa rätt är tillåt
åten
enligt foolkrätten. Utredningen
U
ställer sig ddärefter fråg
gan om det finns behovv av
att i sveensk lag tydlliggöra rätten att strafffritt användaa våld och tvång underr
internattionella miliitära insatseer. Utredninngen konstatterar samtid
digt att oavssett
grundenn för rätten att
a användaa våld och tvvång kan deen tillåtna tv
vångs- och
våldsannvändningenn begränsass av folkrättten och natio
onell rätt, vilket får
betydelsse för en evventuell besttämmelse soom tillåter användning
a
av våld ochh
tvång.
FOI dellar utredninggens bedöm
mning att Föörsvarsmakttens användning av våldd
och tvånng under intternationella militära innsatser måste vila på räättslig grundd
och att rregelsystem
met klart ang
ger under viilka olika fö
örutsättningaar våld och
tvång fåår tillgripas av den miliitära personnalen för att lösa i mand
datet angivnna
uppgifteer.
FOI återrkommer needan till fråågan om behhovet av lag
gstiftning påå om rådet.
Individuuellt straffannsvar och ansvarsfrihe
a
etsgrunder
n
bestäm
mmelser om
m den militäära personaleens
Enligt uutredningen finns inte några
lagliga befogenhetter i internattionella miliitära insatseer. Utrednin
ngen påpekaar i
detta sam
mmanhang att det i sveensk rätt äveen saknas bestämmelse
b
er som speccifikt
reglerarr hur den miilitära perso
onalen ska hhandla för attt inte brytaa mot folkräättens
regler oom bl.a. användningen av
a våld ochh tvång undeer internatio
onella militäära
insatserr.
Utredningen har - som
s
framgåår ovan - i ettt särskilt av
vsnitt behan
ndlat frågann om
nödvärnnsrätt i interrnationella militäta
m
insaatser. Utredningen gör i detta
sammannhang bedöm
mningen attt det faktum
m att det i sv
vensk rätt in
nte finns någgot
uttrycklligt stöd för att under in
nternationellla militära insatser
i
anv
vända våld ooch
tvång i eenlighet meed den folkrrätt som etabblerar en såådan rätt, utö
över vad som
om
ryms inom reglernaa för nödvärrn och nöd i 24 kap. brrottsbalken, är ägnat attt ge
upphov till osäkerhhet om vad som
s
gäller i straffrättslligt hänseen
nde. Enligt uut-
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redningen uppkom
mmer fråga om
o brottsballkens samtliiga regler kan aktualiseeras
eller om
m det finns ett
e utrymmee där ansvarrsfrihet kan sägas råda i fråga om
användnning av våldd och tvång under insattserna.
Utredningen synes ha uppfattn
ningen att räättsläget betträffande strraffansvaretts
gränser för gärninggar som beg
gås av militäär personal under
u
intern
nationella
militäraa insatser torrde, trots utttalandet i prropositionen inför den svenska
internattionella miliitär insatsen
n till Bosnieen (avsnitt 4.5),
4
sammanfattningsvvis få
betecknnas som oklaart. Endast i fall av inddividuellt sjäälvförsvar i enlighet meed
nödvärnnsrättens bestämmelserr i brottsbalkken är rättslläget klart och
o handlinggen
är uttrycckligen intee straffbar. Enligt
E
utreddningen är det
d våld och tvång som
regelmäässigt använnds under in
nternationellla militära insatser
i
oftaast inte av ddet
slaget attt denna besstämmelse aktualiseras
a
s. Följaktlig
gen uppstår frågan
f
om hhur
man skaa se på strafffansvarets gränser
g
i förrhållande tiill handlingaar som såvääl
objektivvt som subjeektivt hänseeende kan faalla under brottsbalken
b
ns olika
bestämm
melser.
Utredningen bedöm
mer att ett konkret fall aav ifrågasattt handlandee från svenssk
militär ppersonal därrför enligt gällande
g
rättt torde få beedömas utiffrån det
folkrättssliga regelvverket men också
o
med bbeaktande av
a allmänna principer oom
ansvarsffrihet. Enliggt utredning
gen måste i en sådan beedömning riimligen väggas
in bl.a. vvad som i förekomman
fö
nde fall föreeskrivits om
m våldsanvän
ndning i
relevantta resolutionner från FN
N:s säkerhetssråd och förr insatsen gäällande
insatsregler samt övvrig tillämp
plig folkrätt .
Utredningen bedöm
mer samtidig
gt att de straaffrättsliga ansvarsfrihetsgrundernna
inte uttöömmande reeglerar frågan om ansvvarsfrihet, bll.a. anges attt det är en
öppen fr
fråga i vilken mån krigsstillstånd, occkupation och
o liknandee kristillstånnd
kan göra att annarss otillåtna gäärningar blir
ir tillåtna.
Utredningen noteraar samtidigtt att enligt bbestämmelseen i 2 kap. 7 § brottsbaalken
ska i frååga om svennsk lags tilläämplighet ääven beaktass bl.a. de beegränsningaar
som följjer av allmäänt erkända
a folkrättsligga grundsattser. Bestäm
mmelsen harr
ansetts iinnebära attt folkrättslig
ga grundsatsser kan utgö
öra inskränk
kningar i
straffbestämmelserrs tillämplig
ghet. Utrednningen noterrar också att regeringenn i
prop. 19995/96:113,, s. 12 uttalaat att det fårr förutsättass att något sttraffrättsligtt
ansvar iinte kan görras gällandee för den sveenska militäära styrkanss medlemmaar
såvitt avvser sådan våldsutövnin
v
ng som kann anses motiiverad från militär
m
synpunkkt och som står i överen
nsstämmelsse med folkrrättens regleer (avsnitt
4.5.1).
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Utredningen påpekkar i detta saammanhangg att ”inom”” Försvarsm
makten ansess att
myndigheten underr internation
nella militärra insatser får
f förlita sig
g på ”oskrivvna
ansvarsffrihetsgrundder av ett in
nnehåll som
m man närmaare sökt utveckla”.
Utredningen redogör dock intee närmare fö
för på vilkett sätt myndigheten skullle
ha utveccklat ansvarrsfrihetsgrunder eller vvad denna uttveckling reesulterat i.
FOI dellar inte utreddningens beedömning attt det våld och
o tvång so
om regelmäässigt
användss under inteernationella militära inssatser oftastt inte är av det
d slaget attt
rätten tiill nödvärn aktualiseras
a
s. FOI bedöm
mer att flerttalet av de händelser
h
däär
svensk m
militär personal tidigarre använt vååld i internaationella millitära insatseer
grundatt sig på nödvvärnsrätten,, t.ex. i sambband med angrepp
a
på egen
e
personnal.
ning av gälllande rätt fö
ör att bedöm
ma det
FOI dellar utredninggen bedömn
straffbelagda området vid ett ifrågasatt
i
beeteende av svensk
s
milittär personall i en
internattionell militäär insats. Frrågan om ettt eventuelltt straffansvaar enligt
brottsbaalken torde därför bli ak
ktuell för deet fall en en
nskild gör siig skyldig tiill en
handlingg som t.ex. innefattar våld
v som intte har stöd av
a mandatett och tillämp
mplig
folkrätt,, bl.a. som det
d kommerr till uttryckk i form av tillämpliga
t
insatsregler
i
r. Det
straffrätttsliga ansvaaret blir i ettt sådant falll en fråga fö
ör de svensk
ka rättsvårddande
myndigheterna att ta
t ställning till.
Utredningens uttalaande att dett saknas besstämmelser som regleraar hur man sska
b
mot t.ex. brottsbaalkens olikaa bestämmellser, som gääller
handla fför att inte bryta
för svennsk militär personal
p
i in
nternationellla insatser, kan tolkas som
s att sådaana
bestämm
melser enliggt utredning
gen bör införras i den sv
venska lagstiftningen. E
En
sådan laagstiftningstteknik tordee dock tillhööra ovanligh
heterna, särskilt mot
bakgrunnd av syftet med legalittetsprincipeen. FOI är av
v uppfattnin
ngen att
legalitettsprincipen ställer krav
v på att det aav lagstiftniingen framg
går vilken
handlingg som vid varje
v
given tidpunkt
t
utggör brott, t.eex. brottsbalkens
bestämm
melser, sam
mtidigt som det
d vid en räättslig prövn
ning ska ku
unna prövas om
en ansvarsfrihetsgrrund föreligger. FOI är vidare av uppfattninge
u
en att FN:s
säkerhetsråds manddat, i förening med det folkrättslig
ga regelverk
ket, bl.a. denn
o regelverrket för männskliga rättiigheter, jäm
mte riksdageens
humanittära rätten och
och regeeringens beeslut om insaatser samt dde för varje insats gällaande
insatsreglerna får anses
a
utgöraa tillräcklig rättslig grun
nd för att an
nvända våldd och
tvång föör att lösa de uppgifter som följer aav säkerhettsrådets man
ndat. FOI sttäller
sig därfför tveksam till betydelsen av att ddet enligt utrredningen saknas
bestämm
melser som specifikt reeglerar hur dden militäraa personalen
n ska handlaa för
att inte bbryta mot folkrättens
fo
regler om bll.a. användn
ningen av vååld och tvånng
under innternationellla militära insatser.
i
FOI berrör ytterligaare frågan om
m ett eventuuellt behov av lagstiftn
ning nedan.
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Behov
v av lags
stiftning (avsnitt 6.3.3)
Utredningen gör – som dess reedogörelse ffår uppfattaas - bedömningen att deet i
svensk rrätt inte finnns något utttryckligt stööd för att un
nder internattionella miliitära
insatserr använda vååld eller tvåång, utöver vvad som rym
ms inom reg
glerna för
nödvärnn och nöd i 24
2 kap. brottsbalken, ooch anser attt förhålland
det är ägnat att
ge upphhov till osäkkerhet om vad som gälller nationelllt i fråga om
m och hur
användnning av våldd och tvång är tillåtet uunder sådana insatser. Utredningen
U
n
menar aatt rättslägett beträffande straffansvvarets gränsser för gärningar som
begås avv militär peersonal undeer internatioonella militäära insatser torde, trots
uttalanddet i proposiitionen infö
ör den svensska internatiionella milittär insatsenn till
Bosnienn (avsnitt 4.5), få betecknas som okklart. Enlig
gt utredningens bedömnning
är endasst rättsläget klart vad gäller fall avv individuelllt självförsv
var i enligheet
med broottsbalkens bestämmelsser om nödvvärnsrätt. So
om framgårr ovan anserr
emellerttid utredninngen att det våld och tvvång som reg
gelmässigt används unnder
internattionella miliitära insatseer oftast intee är av det slaget
s
att besstämmelsenn om
nödvärnn aktualiseraas.
Som fraamgår ovan bedömer FOI – till skiillnad från utredningen
u
- att flertallet av
de händdelser där svvensk militäär personal ttidigare anv
vänt våld i in
nternationellla
militäraa insatser gruundat sig påå nödvärnsrrätten, t.ex. i samband med
m angreppp på
egen peersonal.
Utredningen anser vidare att det
d folkrättslliga regelveerket är svårrbedömt. Ennligt
utredninngen krävs nämligen
n
- även i konkkreta fall av ifrågasatt handlande
h
-””en
mängd kkompliceradde bedömniingar”, bl.a.. vad gäller frågan om jurisdiktion
j
n och
frågestäällningar kriing tillämpligheten av m
mänskliga rättigheter.
r
Utredningen
U
n
menar aatt det mot bakgrund
b
av
v det svårbeedömda rättssläget är tyd
dligt att det
finns ettt behov av svensk
s
förfaattningsregllering som skapar
s
klarh
het i vad som
m
gäller nationellt betträffande tilllåtligheten att användaa våld och tvång underr
internattionella miliitära insatseer. En sådann reglering skulle
s
även bidra till
klarhet i fråga om straffansvar
s
rets gränser.. En klargörrande regel skulle
nämligeen enligt utrredningen in
nnebära att F
Försvarsmaaktens militäära personaal
under innternationellla militära insatser
i
kann använda våld
v och tvån
ng straffrittt
inom dee ramar som
m lagen ställler upp. Enlligt utrednin
ngen skulle därmed
brottsbaalkens bestäämmelser om
m t.ex. missshandel intee bli ”direkt applicerbarra”
på det sätt de är i dag
d i förhållaande till de åtgärder so
om vidtas in
nom den
föreslaggna lagens gränser.
g
Utredningen frramhåller attt ett sådant behov ävenn har
uttrycktts från Försvvarsmaktens sida, bl.a. har rättssäk
kerhetsaspekten lyfts frram
som skääl för en laggstiftning påå området.
Vidare sskulle enliggt utredningen riksdag ooch regering
g ges möjlig
ghet att utövver
lagens bbestämmelser införa yttterligare beegränsningarr i anknytning till en
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specifikk insats, dvss. att använd
dningen av vvåld och tvåång även måste vara
förenligg med den ”svenska stååndpunkten”” avseende mänskliga
m
rättigheter
r
ooch
det natioonella manddatet för inssatsen. Utre dningen meenar vidare att det skullle
vara otillfredsställaande att ha en
e lagreglerring som i sig ger den deltagande
d
svenskaa personalenn ett allt för brett manddat att använ
nda våld och
h tvång i
förhållaande till ”svensk positio
on” i dessa ffrågor. Sam
mmanfattnin
ngsvis
konstateerar utredningen att i fö
örhållande ttill andra mö
öjliga lösnin
ngar framsttår
en i lag tydliggjordd skyldighett att respekteera de mänsskliga rättig
gheterna vidd
användnningen av våld
v och tvån
ng som ett llämpligare alternativ.
a
En
E sådan
tydliggjord skyldigghet skulle såväl
s
”harm
monisera med
d, som ge sttadga åt, dee
krav ochh förväntninngar som rik
ksdag och rregering ställler avseend
de vikten avv att
respekteera de mänsskliga rättigheterna undder internatiionella milittära insatserr”.
FOI ifråågasätter – som
s
framgåår ovan - utrredningens slutsatser
s
attt det i svennsk
rätt saknnas en tillrääcklig rättsliig grund förr svensk millitär personal att underr
internattionella miliitära insatseer använda vvåld eller tv
vång - utöveer vad som rryms
inom reeglerna för nödvärn
n
och
h nöd i 24 kkap. brottsbaalken – för att
a lösa
uppgifteer som följeer av mandaatet. Som utrredningen själv
s
redovisar avseendde
utländskka förhållannden är rådaande uppfatttning i någrra jämförbarra länder, bll.a.
Danmarrk, Kanada och Nederläänderna, attt folkrätten, FN:s säkerrhetsråds
resolutioon och för insatsen
i
gälllande insatssregler utgö
ör tillräcklig
g rättslig gruund
för den internationeella militäraa styrkan attt använda våld
v och tvån
ng för att löösa
uppgifteerna enligt mandatet.
m
FOI
F noterarr att denna ståndpunkt
s
har
h även denn
svenskaa regeringenn och riksdaagen tidigaree ställt sig bakom
b
(prop
p. 1995/96: 113,
s.13 ochh prop. 20088/09:108, s..14).
FOI notterar att denn rättsliga grrunden för ssvensk milittär personall att användda
våld ochh tvång i intternationella militära innsatser redaan idag vilarr på folkrätttslig
grund, F
FN:s säkerhhetsråds reso
olutioner, deet nationella mandatet från riksdagg
och regeering samt för
f insatsen
n gällande innsatsregler. Såväl tilläm
mplig folkräätt
som förr insatsen gäällande insaatsregler innnefattar i tilllämpliga delar den
humanittära rätten och
o regelverrket för männskliga rättiigheter. Vid
dare har
straffrätttsliga ansvaarsområdet begränsats,, bl.a. av reg
glerna om nöd
n och nöddvärn
i brottsbbalken samtt övriga releevanta objekktiva ansvarrsfrihetsgrunder. Dennaa
rättsligaa grund har ägt giltigheet och legat till grund fö
ör att Sverig
ge med stödd av
FN:s säkkerhetsrådss resolutioneer ställt miliitära förban
nd till förfog
gande för atttt
genomfföra internattionella miliitära insatseer. FOI vill i detta samm
manhang
påpeka att utredninngen inte red
dovisat någoon djupare rättslig anallys till stöd för
påståendde att det skkulle förelig
gga oklarhett kring den rättsliga gru
unden för
Försvarrsmaktens personal att använda
a
vålld och tvång
g på sätt som
m nu sker i
internattionella miliitära insatseer. FOI har iinte heller tiidigare uppm
märksammaat att
det skullle föreliggaa någon störrre oklarhett kring eller särskilt allv
varliga
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tillämpnningssvårighheter av dett nu aktuellaa regelsysteemet för våld och tvångg i
internattionella miliitära insatseer och som gger anlednin
ng att lagstifta på sätt
utredninngen föreslåår.
FOI dellar dock utreedningens bedömning
b
aatt det mång
ga gånger kan
k föreliggga
svårbeddömda rättslliga överväg
ganden i fråågor som t.eex. rör tilläm
mpligheten aav
den hum
manitära rättten i en inteernationell m
militär insatts och tilläm
mpligheten aav
regelverrket för männskliga rättiigheter i konnflikområdeet, bl.a. i villken
utsträckkning som svvensk militär personal är skyldigaa att respektera eller
säkerstäälla dessa räättigheter un
nder olika kkonfliktnivåeer. FOI är av
a uppfattninngen
att dessaa frågor närrmast har kaaraktären avv rättstilläm
mpning grund
dat på svenssk
nationelll rätt och svvenska åtag
ganden grunndat på folkrrätten. FOI har förståellse
för att räättsområdetts komplexiitet medför aatt rättsliga övervägand
den inom raamen
för kom
mplexa internnationella militära
m
insaatser på visssa håll kan uppfattas
u
soom
svårbeddömda.
FOI ställler sig dockk tveksam till utredninggens slutsatts att klarhet om rättslääget
kan skappas genom att det i sveensk lag på sätt som nu
u föreslås an
nges att våldd och
tvång fåår användas under vissaa förutsättniingar, och som
s
enligt utredningens
u
s
bedömnning skulle minska
m
den osäkerhet ssom nu rådeer om rättslääget.
n av det laggförslag som
m utredningeen föreslår
FOI beddömer att tilllämpningen
medför att motsvarrande rättsliga övervägaanden som utredningen
n anser
svårbeddömda och som
s
redan nu
n behöver ggöras även måste
m
görass inom rameen
för tilläm
mpningen av
a den föresslagna lagstiiftningen. FOI
F anser att det krävs
ytterligaare analys av
a rättsläget och behoveet av lagstifftning på om
mrådet samttidigt
som dett bör utredass om det ”in
nom” Försvvarsmakten, som har lån
ng erfarenhhet av
internattionella miliitära insatseer, råder en oosäkerhet om
o tillämplig folkrätt occh
innebörrden av gällaande insatsrregler samt hur dessa ska tillämpas. FOI
instämm
mer med vadd bl.a. Veteransoldatutrredningen och
o Folkrätttskommitténn
uttalat oom vikten avv utbildning
g av Försvaarsmaktens personal
p
i frrågor som rö
rör
den hum
manitära rättten och regeelverket förr mänskliga rättigheter,, särskilt vadd
gäller tiillämpningeen i internatiionella milittära insatser.
FOI meenar sammannfattningsviis att utrednningen inte redovisat
r
en
n tillräckligtt
djupgåeende rättsligg analys elleer tillräckligga skäl för behovet
b
av den
d föreslaggna
lagregleeringen på området.
o
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Särsk
kilt om tilllämpligh
heten av de mäns
skliga rä
ättigheterrna
(avsnitt 6.6)
Utredningen noteraar att rättslääget när det gäller Sveriiges skyldig
gheter att
respekteera mänskligga rättighetter under innternationellla militära insatser är
svårbeddömt och meedför komplicerade fråågeställningar utan själv
vklara svar..
FOI dellar utredninggens bedöm
mning att dett föreligger en utbredd uppfattningg att
de mänsskliga rättiggheterna skaa respekteraas under inteernationellaa militära
insatserr som är besslutade av sääkerhetsråddet. FN:s kom
mmitté för de
d mänskligga
rättigheterna har exxempelvis vid
v flera tillffällen gett uttryck
u
för detta
d
när dett
gäller FN:s konvenntion om meedborgerligaa och politisska rättigheeter och frånn
svensk ssida har reggeringen vid
d åtskilliga ttillfällen utttalat att folk
krätten
innefatttande de määnskliga rätttigheterna skka respekteras under in
nternationellla
militäraa insatser. Foolkrättskom
mmitténs stååndpunkt är att Sveriges förpliktelsser
enligt konventionerrna om män
nskliga rättiigheter ska tillämpas
t
uttanför det eggna
territoriet, även undder internationella miliitära insatseer i de fall Sverige utövvar
effektivv kontroll övver ett territorium eller över männiiskor.
Utredningen noteraar samtidigtt att det intee klart framg
går om dessa ståndpunkkter
om att m
mänskliga räättigheter sk
ka ”tillämpaas” under in
nternationella militära
insatserr bygger på enbart jurid
diska resoneemang eller om det ock
kså handlar oom
frivilliga åtagandenn.
FOI ställler sig fråggande till utrredningens bbedömning
g att det är oklart om
ståndpuunkten att mänskliga
m
rätttigheter skaa respekteraas eller säkeerställas i
internattionella miliitära insatseer bygger påå bindande folkrättslig
f
grund eller
utgör ”ffrivilliga åtaaganden”. FOI
F bedömeer att en förd
djupad rättslig analys aav
tillämpllig folkrätt och
o rättspraaxis sannolikk ger en tyd
dlig bild av i vilken
utsträckkning folkräättslig skyldighet att resspektera elleer säkerställlas mänskligga
rättigheter i internaationella millitära insatsser kan antas föreligga.

Hur ska rättigheterna respekte
eras? (av
vsnitt 6.7
7.3)
Utredningen anger som ett skääl för den fööreslaga lag
gen att de määnskliga
rättigheterna som huvudregel
h
formellt intte är tillämp
pliga i den ty
yp av insatsser
Sverige deltar i. Uttredningen anser
a
därförr att det beh
hövs en tydliggjord
nationelll rätt att annvända våld
d och tvång under interrnationella militära
m
insatserr och att dennna rätt måsste begränsaas på ett rätttssäkert och
h lämpligt ssätt.
Utredningen anger vidare att ”rättsäkerhe
”
etsaspekten blir tydlig i skenet av aatt
den ansvvarsfrihet som skulle grundas
g
gennom en tillåttande regel, utan tydligga
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begränssningar”. Uttredningen anser
a
att dett ”är självkllart att det område
o
inom
m
vilket våld och tvånng får använ
ndas måste begränsas av
a tillämplig
g folkrätt,
däriblannd de mänskkliga rättigh
heterna i denn utsträckniing rättighettsmassan ärr
formelltt tillämplig””.
Utredningen anger att respekteen för mänsskliga rättigh
heter vid an
nvändning aav
våld ochh tvång som
m inte utgör lagliga striddshandlingaar under internationellaa
militäraa insatser kräver, utöverr att icke-deerogerbara rättigheter
r
aldrig
a
får
inskränkkas, att anväändningen av
a våld ochh tvång ska vara
v försvarrlig, dvs.
nödvänddig och propportionerlig
g samt föresslår att dettaa bör framgå
å av svenskk lag.
Utredningen anser även att dett är viktigt aatt titta närm
mare på om den tillåtnaa
v och tvån
ng i lagtexteen bör begrränsas även av icke form
mellt
användnningen av våld
tillämpllig rätt i desssa delar. Utredningen menar att sv
vensk rätt bör
b stämma
överenss med ”svennsk ståndpun
nkt” på omrrådet. Om den
d tillåtna användning
a
gen
av våld och tvång endast
e
begräänsas av de formellt tilllämpliga mänskliga
m
nligt utredniingen - illa med de förk
klaringar soom
rättigheterna rimmaar detta - en
gen under
gjorts, inte minst frrån svenskt håll, om bl..a. att våldsanvändning
internattionella miliitära insatseer måste stå i överensstämmelse med
m de
mänskliiga rättighetterna och attt en förutsäättning för överlämnand
ö
de av
frihetsberövade perrsoner undeer internatioonella militäära insatser är
ä att det skker
n, inklusive dde mänsklig
ga rättigheteerna.
med fulll respekt föör folkrätten
FOI dellar utredninggens bedöm
mning att rätttsläget när det gäller Sveriges
skyldighheter att i foormell meniing respekteera de mänsskliga rättigheterna undder
internattionella miliitära insatseer i vissa falll medför ko
ompliceradee
frågestäällningar ochh kan vara svårbedömd
s
da. FOI vill samtidigt framhålla
f
atttt
utgångsspunkten förr den svensk
ka militära ppersonalenss agerande i bl.a.
internattionella miliitära insatseer måste varra att fullt utt respekteraa och säkersställa
de mänsskliga rättiggheterna närr förutsättniingar förelig
gger och perrsonalen har
ar en
faktisk m
möjlighet attt respektera dessa rättiigheter.
venska stånd
dpunkten” aatt
FOI insttämmer i uttredningens bedömningg av den ”sv
svensk m
militär personal ska resspektera ochh säkerställa mänskligaa rättigheterr i
militäraa internationnella insatseer även i de situationer när det intee klart framggår
om Sverrige kan ansses ha en såådan skyldigghet.
Utredningen framhhåller att den
n ”diskrepanns” som i dag
d föreliggeer mellan deen
tydliga svenska stååndpunkten att användnningen av vååld och tvån
ng under
m de
internattionella miliitära insatseer måste stå i överensstämmelse med
mänskliiga rättighetterna, och vad
v som kann anses varaa formellt ju
uridiskt
bindandde för Sverigge, kan elim
mineras genoom att det i svensk lag uttalas att
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reglernaa om mänskkliga rättigheter ska resspekteras av
v svensk perrsonal som
deltar i internationeella militäraa insatser viid användnin
ng av våld och
o tvång,
oavsett den formellla skyldigheeten att tilläämpa regelv
verken.
FOI notterar att utreedningen inte lämnat nåågon mer djjupgående rättslig
r
anallys
av det pproblemomrråde avseend
de mänskligga rättigheteer som utred
dningen ansser
motiverrar lagförslaaget. Utredn
ningen redoggör i och fö
ör sig för förrutsättningaar för
tillämpnningen av våld och tvån
ng, bl.a. förrutsättningarr för att tillg
gripa vad
utredninngen kallar tjänstevåld och frihetsbberövande av
a en person
n i en
internattionell militäär insats.
Som ovvan framgår kan utredniingens bedöömning att det
d saknas eller
e
föreliggger
oklart räättsligt stödd för att anväända våld ooch tvång i nu
n aktuella insatser
i
ifrågasäättas. FOI annser – som framgår
f
ovaan - att det folkrättsliga
f
a regelsystem
emet,
bl.a. vadd gäller tilläämligheten av den hum
manitära rättten och regeelsystemet fför
mänskliiga rättighetter, inte med
dför några sstörre tilläm
mpningsprob
blem, även oom
vissa fråågeställninggar i samban
nd med nu aaktuella insaatser kan fraamstå som
svårbeddömda. Utreedningen haar inte hellerr redovisat någon
n
mer ingående
i
utredninng av probleemets omfattning eller vilka negattiva konsekv
venser som
rådandee ordning medför.
m
Som tidigare anngetts torde den nu föreslagna lageen
inte helller undanröjja de eventu
uella tillämppningsprobllem som kaan uppstå.
Utredningen anger vidare att en
e hänvisninng till insatssreglerna in
nte beaktar ddet
resonem
mang som den fört kring den vikt ssom Sverigee tillmäter respekten föör de
mänskliiga rättighetterna under internationnella militäraa insatser dåå insatsregleer
primärt endast angeer vad som får
f göras m
men inte hurr verksamheeten ska
genomfföras.
FOI villl framhålla att konstruk
ktionen av iinsatsregler har som utg
gångspunktt att
regelsysstemet angeer vid varje tidpunkt
t
deet våld och tvång
t
som den
d militäraa
personaalen äger rättt att bruka när
n vissa näärmare angiv
vna omstän
ndigheter
föreliggger, dvs. angger den yttree ramen förr tillåtet våld
d och tvång. Samtidigt ska
noteras att regelsysstemet norm
malt anger attt en uppgifft ska lösas utan
u våld occh
tvång occh, i annat fall,
f
minsta möjliga vålld och tvång
g får tillämp
pas. Det är
normaltt den militärra personaleen som avgöör hur uppg
giften ska lö
ösas med stööd av
tillämpllig insatsreggel och övrig
ga tillämpliiga bestämm
melser för verksamheteens
bedrivannde, t.ex. i form
f
av ord
der, direktivv och beslut.
FOI ansser sammannfattningsviss
-

f varför de
den
att uutredningen inte lämnatt någon öveertygande reedogörelse för
rättssliga grundeen i form av
v tillämplig folkrätt, maandatet och för insatsenn
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gällaande insatsrregler inte ger
g en fullsttändig bild av
a de rättsliga ramar soom
omgger personallens använd
dning av vålld och tvång
g,
att dde operativaa konsekven
nserna av laggförslaget för
f svenska förband som
m är
insaatta i internaationella millitära insatsser inte är tilllräckligt uttredda på säätt
som
m följer av föörordningen
n (2007:12444) om konssekvensutredning vid
regeelgivning, och
att eett av genom
mförande deen ”svenskaa ståndpunktten ” om määnskliga
rättiigheter inte bör ske gen
nom lagstifttning på om
mrådet om deet i övrigt
saknnas skäl för lagstiftning
gen.

FOI ansser att om det ändå ansees föreliggaa behov av en
e lagreglerring för att
klarläggga att svenskk militär peersonal ägerr rätt att bruk
ka våld och
h tvång i
enlighett med tilläm
mplig folkrättt, mandatett och för inssatsen gällande insatsreegler
skulle dden finska laagmodellen kunna överrvägas, dvs.. att formelllt begränsa
användnningen av våld
v och tvån
ng med hännvisning till gällande in
nsatsregler fför
den inteernationella militära inssatsen. En ssådan lagreg
glering skulle också bässt
stämmaa överens med vad som
m gäller i flerra jämförbaara länder occh kan ävenn
antas unnderlätta sam
mverkan meed dessa lännders militäära truppbidrrag i
internattionella miliitära insatseer.
FOI beddömer att deet förhålland
det att nu akktuella insattsregler omfattas av
sekretesss under ochh ofta även efter insatseer inte inneb
bär problem
m, särskilt soom
det får aantas att rätttsvårdande myndigheteer får tillgån
ng till aktueell insatsregeel
vid en rrättslig prövvning av ett straffansvarr för överträädelse av ak
ktuella
insatsregler.

b
av
v tjf. generalldirektören Susanne Moberg
M
efterr
Detta ytttrande har beslutats
föredraggning av jurristen Thom
mas Wallandder. I den slu
utliga handläggningen har
även förrste analytikkern Jan Freelin och anaalytikern Caarina Lamon
nt deltagit.

Susannee Moberg
T
Thomas Waalllander
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