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Sammanfattning

Bakgrunden

folkrättenI "krigets eller,lagar" det uttrycks svensk författ-isom
"denningstext, internationella humanitära i väpnade konflikter"rätten

finns regler förande liksomkrig regler olikai hänseendenom av som
grundläggandeskall skydd krigets offer. En princip civil-är attge

befolkningen skall skyddas de direkta verkningarna krig ochmot av
andra väpnade konflikter det lcrigföringeni skall åt-att görasgenom
skillnad mellan å sidan militära mål och å andra sidan civilbefolk-ena

ochningen civil anfall fåregendom; riktas endast militära mål.mot
denI internationella humanitära skiljs mellan olikarätten person-

kategorier. Två huvudgrupper medlemmar väpnade styrkor ochär av
civila civilbefollcningen. Medlemmar väpnade styrkor indelas i tvåav
underkategorier: de stridande kombattanter och de icke-stridande
icke-kombattanter. det endast kombattanter harI princip folk-är som
rättslig befogenhet direkt delta fientlighetema väpnadi i konflikt.att en
Som huvudregel gäller de kombattanter skallinte hållasäratt som
ansvariga straffas anledningmed de har våld i kon-använtattav- -
flikten. illegal lo-igsdeltagareSom betraktas däremot civil bryteren som

regeln civila får direkt delta ñentligheterna,inte i och veder-attmot
börande härförkan bli ställd till i rättsligansvar en process.

detI svenska totalförsvaret förekommer växlar mellanatt grupper
uppgifter militär och civil Detta gäller bl.a. polisen, kriginatur.av som
skall dels fortsätta civila sysslor,sina dels delta det väpnade försvareti

vårt land.av
förekommerDet alltså blirSverige i väpnad konflikt,att, partom en

vissa mellanskall växla uppgifter folkrättenenligt för-grupper som
kombattantstatus, å sidan, och uppgifter där sådanutsätter statusena

inte krävs, å andra sidan. Folkrättskommittén berörde sitt slutbetän-i
kande Folkrätten krig SOUi 1984:56 frågan den folkrättsligaom
ställningen kombattant måste eller den i vissapermanentsom vara om
fall kan tillfällig. Kommitténs bedömning dettemporär attvara var

användainte kunde föreligga folkrättsligtnågot hinder attmotanses
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förkombattantstatuskombattant temporärbegreppet temporär resp.
förutsättningunderstyrkorväpnadereguljäraingårinte isompersoner

ochmilitärväxling mellanvederbörandesdetta kan motiverasatt av
kundekombattantstatusvilka tillfälligförcivil verksamhet. De grupper

motstånds-hemvärnet,kommittén inomaktuell enligt personervara var
skyddsvakter.ochrörelse polisen samt

slutbetänkande utfärdadesFolkráttskommitténsbakgrundMot av
gäller förfollcrättsförordning l990:l2. Dermatotalförsvaretsår 1990

föreskrifter för ledningeninnehållerochunder regeringenmyndigheter
frågor med utgångspunkt idel vissaför svenskoch tillämpningen av

förord-konflikter. Ii väpnadeinternationella humanitäraden rätten
folk-skall havilkas medlemmarbl.a. deningen ansesgrupperanges

dels polismänTill dem hörställning kombattanter.rättslig somav
deltar riketsunder krig ipolisens ställning1943:881enligt lagen om
enligt förord-beredskapspolismändeförsvar, dels tjänstgör somsom

för-deltar riketsberedskapspolisen och i1986:616ningen somom
har förordnatsskyddsområdesvakterochdels skyddsvakter somsvar,

anläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:217enligt lagen om
gränsövervak-Tullverket tjänstgörpersonaldels den somsomurm.m.,

gränsövervakningen i krig1979:1088ningspersonal enligt lagen om
motståndsrörelsen. Ter-organiseradedendels medlemmar avm.m.,

kombattantstatus har inte0ch tillfälligtillfällig kombattantmerna
ellerfolkrättstörordning itotalförsvaretsitill uttryck sigkommit vare

författningstext.svensknågon annan

Uppdraget

utredningentillenligt direktivenharkombattanttillfälligBegreppet
planeringenvalt förmodell harSverigecentral denplats igetts somen

tveksamtfolkrättsligtbegreppetEftersomväpnade försvar. ärsittav
råderdettecken påsåledes finnsdetkritik ochoch har attmötts enav

sidan, ochregelverket, ånationellamellan det svenskadiskrepans ena
utred-sidan, harå andradess tillämpning,effekternafolkrättsligade av

oklarheterredasammanfattningsvisuppgiftningen i utggetts om
ochhemvärnetpolisen,follcrättslig ställningvilka uppgifter och vilken

folk-konflikt,väpnadskall ha vid gtcivila skyddsvaktervissa uren
ställning medochuppgifter mot-synvinkel jämförarättslig gruppemas

ochpolisen vissapåmed avseendeutomlands,svarande gttgruppers
konsekvensernaochinnebördenutreda attcivila skyddsvakter av

föreslå hurochkonfliktväpnadtillämplig först i ävenfolkrättkrigets är
under-tillkännageagskall fattas ochreglemas tillämpningbeslut om

under väpnaduppgifterinnebärfolkrättens kravsöka att gruppemasom
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konflikt föreslå rättslig reglering vadbör ändras attsamt en avser upp-
gifter folkrättslig för olikaoch ställning kategorier personal medav

viduppgifter inom totalförsvaret på Sverige.ett väpnat angrepp
förslagEnligt direktiven utredningen lämnarskall de folk-som vara

rättsenliga, trovärdiga.konsekventa och Strävan skall undvikaattvara
dessaoch ingår i har folkrättslig ställningatt grupper sompersoner en

växlar beroende uppgifter fullgörspå de vid olika tidpunkter.som som

Förslagen

Utredningen har efter analys begreppet tillfällig kombattantstatusen av
kommit fram till detta principi inte kan förenligt medatt anses vara
folkrätten. Ett vilketenligt växlar fram och åter mellansystem personer
kombattantstatus och civil skapar enligt utredningens meningstatus
trovärdighetsproblem follcrättslig synvinkel och bör undvikas. Medur
den utgångspunkten och bakgrund den nuvarande ordningen imot av

landvårt och i länder harvissa andra utredningen tagit ställning till
frågan polisens, civilahemvärnets skyddsvakters och civilasamtom
skyddsområdesvakters uppgifter ihändelse väpnad konflikt börresp. av
förändras. Utredningen har också berört den samordnade gränsöver-
vakning skall bl.a. krig.i Utredningens synpunkter kanägasom rum
sammanfattas enligt följande.

händelseI väpnad konflikt skall enligt nuvarande polisensystemav
såväl fortsätta sin civila verksamhet delta det direktai väpnadesom
försvaret landet. folkrättsliga och andraAv skäl detta inteärav en
lämplig ordning. Polisen bör i stället ha enbart civila funktioner också

landet konflikt.i väpnad Utredningen föreslår följaktligennär är part en
polismän inte längre skall räknas bland dematt upp som anses som

kombattanter och lag1943 års polisens ställning under krig skallatt om
upphävas polismän inte skall underkastade krigsmanna-samt att vara

eller disciplinansvar enligt bestämmelserna i 21 kap. brotts-ansvar
balken lageni 1994:1811 disciplinansvar inom totalförsva-resp. om

disciplinansvarslagen. Ett genomförande utredningensret, m.m. av
förslag hindrar inte polisen fortsättningsvis kan fylla viktigaävenatt
försvarsuppgifter också anslutningi till och under väpnad konflikt,en

det gäller förebygga och utreda brott riktade landetsnärt.ex. att mot
säkerhet eller försvar.

Hemvärnet i dag består dels allmänt hemväm, dels driftväm.av av
Utredningen har funnit begreppet tillfällig kombattantstatusatt över
huvud inte tillämpligt inom hemvärnet, dettasådantärtaget ärnumera
organiserat jñ- i det föregående Folkrättskommitténs slutbetän-om
kande. Vidare har utredningen kommit fram till det- från deatt syn-
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föreslåbeakta finns skälpunkter har inteutredningen att attsom -
förändringar avseende hemvärnet.

tvivelaktigt slgvdaVsvaktercivila ochEnligt utredningen detär om
tillhöra väpnad styrcivila skyddsområdesvakter kan ianses en

synpunkt och andra har lett utredningenfolkrättslig tillmening. Denna
börståndpunkten ha någon stridande funktiondessa vakter inte i detatt

väpnade försvaret bör alltsålandet. De inte kombattanter.av anses som
heller bör de fortsättningsvis omfattasInte krigsmannaansvar enligtav

brottsbalken eller disciplinansvar enligt disciplinansvarslagen.
Det utredningens bedömning folkrättens regler tordeär att vara

förena vilketsvåra med det den samordnade gränsövervak-sättatt
i krig ordnad Frågan gränsövervakningspersonalensningen är omnu.

uppgifter och därav följande folkrättsliga emellertidkan enligtstatus
tillfredsställandeutredningens analyseras påmening inte sätt utanett att

förordargränsövervakningen i dess helhet genomlyses. Utredningen att
det fall tillssådan och i varje vidare, intill dessöversyn äger atten rum

har genomförts, någon ändringsådan eventuellt inte görsöversynatt en
tillkommer tulltjänstemänbestämmelsen dekombattantstatusattav om

i den samordnadeför tjänstgöring gränsövervakningen iär uttagnasom
krig m.m.

utredningens författningsförslag följande.I sammandrag består i
ställningårs lag polisens under krig upphävs. kap.1943 21 3 §om

brottsbalken och disciplinansvarslagen ändras så, polismän,2 § att
civila skyddsvakter och civila skyddsområdesvakter längreinte är

enligt kap. brottsbalkenunderkastade krigsmäns 21 dis-ansvar resp.
disciplinansvarslagen. föreslås totalförsvaretsciplinansvar enligt Det att

follcrättsförordning förordning bestäm-i Vissaersätts ämnet.av en ny
från vadmelser den föreslagna förordningen skiljer sig sak föl-i i som

förordningen.den gällandejer av nu
träda kraft denDen regleringen i l januari 2001.börnya
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Författningsförslag

lagFörslag till upphävande1 om av

polisenslagen 1943:881 om

under krigställning

ställning underpolisens1943:881föreskrivs lagenHärigenom att om
vid utgången år 2000.upphöra gällakrig skall att av

ändring ilagFörslag till2 om

brottsbalken

följande ly-skall habrottsbalkenföreskrivs kap. 3 §Härigenom 21att
delse.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

brott krigsmänOm21 kap. av
3§

Vid tillämpningen dettaVid tillämpningen detta avav
kapitel krigsmänkapitel med krigsmän alla med allaavsesavses

vid tjänstgöringsskyldiga vidtjänstgöringsskyldiga ärärsom som
försvarsmakten. Försvarsmakten.

Krigsmän dessutom Krigsmän dessutomär är
polismän alla vistas vidutan att som annarssom vara

tjänstgöringsskyldiga vid för- avdelningar Försvarsmakten,av
skyldiga avdelningarna fält ellersvarsmakten delta iär när äratt

förhållan-rikets försvar, verkar under liknandei
skyddsvakter och skydds- den,

medlemmar denområdesvakter förordnats organi-avsom
serade motstândsrörelsen.med stöd lagen 1990:217av

skydd för samhällsviktigaom
anläggningar m.m.,

alla vidvistassom armars
avdelningar försvarsmakten,av

fält elleravdelningarna inär är
verkar under liknande förhållan-
den,

medlemmar den organi-av
serade motståndsrörelsen.

lag träder kraft januari 2001.i den 1Denna

lydelse 1990:218.Senaste
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lag i lagentill ändringFörslag3 om

l disciplinansvar1994: 181 om

totalförsvaret,inom m.m.

föreskrivs lagen 1994:1811 disciplinansvarHärigenom 2 § inomatt om
totalförsvaret, följande lydelse.skall ham.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser

Är Är krig, gäller lagenSverige i krig, gäller lagen Sverige i
för förävenäven
alla alla vadvad utöverutöversom, som som, som

tjänstgöringsskyl-tjänstgöringsskyl-i 1 i lsägs ärär sägs
diga Försvarsmakten,diga i Försvarsmakten, i

vidalla vistaspolismän utan att som annarsvarasom
Försvarsmakten,avdelningartjänstgöringsslgøldiga Fär-i av

fält ellerdelta avdelningarna isvarsmakten skyldiga ärär näratt
liknande förhållan-försvar, verkar underSverigesi

skydds- den,skyddsvakter och
medlemmar den organi-områdesvakter förordnats avsom

motståndsrörelsen.lagen 1990:217 serademed stöd av
skydd för samhällsviktigaom

anläggningar m. m.,
alla vidvistassom armars

Försvarsmakten,avdelningar av
elleravdelningarna fältinär är

förhållan-verkar under liknande
den,

medlemmar organi-denav
serade motståndsrörelsen.

lag krañ den januariträder i 1 2001.Denna
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totalförsvaretstillFörslag4

xxxx:xxxxfolkrättsförordning

följande.föreskrivsHärigenom

innehållFörordningens

svensk del medföreskrifter förinnehållerförordning§ Denna1 an-
internationella humanitäradenenligtförpliktelservissaledning av

konflikter.väpnadeirätten
skallfolkrättslig ställningvilkenföreskriñemaI ansessomanges

föreskrif-totalförsvaret. Iinompersonalkategoriertillkomma vissa
förberedel-vidtaunder regeringenmyndigheteråläggs också attterna

ser, m.m.

ställningFolkrättslig

Kombattanter

Försvarsmaktens krigsorganisa-ide tjänstgörKombattanter2 § är som
grundorganisation deFörsvarsmaktens näride tjänstgörtion samt som

sjukvårdspersonalentillhörde intestridsuppgiñer,anspråk föritas om
respektive8 11älavårdspersonalen enligt §eller

ande kombattanter.följföreskrivs i 2 §vad§ Utöver är3 som

tjänstgör gränsövervalcningspersonalTullverketPersonal som.somur
gränsövervalcningen i krigenligt lagen 1979: 1088 m.m.om

motståndsrörelsen.organiseradedenMedlemmar av

kombat-Försvarsmakteninomtill tjänstgöring ärkallas in§4 De som
underoch kommitutrustningmilitärde har tilldelatsförst dåtanter an-
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svarigt befäl. har tilldelatsfred personlig militärDe i utrustning ärsom
dock kombattanter redan tjänstgöringsskyldighetendå inträder, deom
har tilldelats tjänstevapen.

samråd berörda5 § Försvarsmakten får efter med myndigheter meddela
föreskrifter för bestämmelsernaverkställigheten i 2-4 kom-av om
battanter.

Civilförsvarspersonal

Civilforsvarspersonal6§ de räddningskårentjänstgör i ellerär som
fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet, de inte tillhör sjuk-om
vårdspersonalen enligt 8

Civiltörsvarspersonal personal på anmodanär även annan som av
räddningsledare deltar räddningstjänst eller i verksamhet enligti 65 §
räddningstjänstlagen 1986:l 102.

§ räddningsverk får meddela föreskriñer för7 Statens verkställigheten
civiltörsvarspersonal.bestämmelserna i 6 §av om

sjukvårdspersonal

sjukvårdspersonal civil eller militär personal uteslutande8§ är som
används vid omhändertagande sjuka ochuppsökande, och transport av
skadade eller för förebygga sjukdomar personal uteslu-att samt som
tande för administration.används militära eller civila sjukvårdsenheters

sjukvårdspersonal militär personal särskilt utbildatsvidareär som
vid behov sjukvârdare eller sjukbärare under tidtjänstgöra näratt som

de denna tjänst.utövar

bära9 § Militär personal i 8 § får endast personlig lätt be-angessom
väpning.
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sjuk-bestämmelsernaverkställighetenFöreskrifter för10§ omav
vårdspersonal får meddelas av

sjukvårdspersonalen,militäraFörsvarsmakten för den

sjukvårdspersonal.Socialstyrelsen för övrig

Själavårdspersonal

dermaandra de ifáltprästerälavårdspersonal§11 präster,är samt om
ochtill den civila hälso-Försvarsmakten ellertillegenskap knutnaär

sjukvården.
fårFörsvarsmaktenlcrigsplacerad inomSjälavårdspersonal ärsom

föreskrif-Försvarsmaktensenligtpersonlig lätt beväpningbära endast

ter.

stridskrafternaåtföljandeCivila

vidde tjänstgörstridskrafterna deCivila åtföljande§ är att12 utansom,
utför arbetestridsuppgifter,de harochförbandmilitärt attutanett

Försvarsmakten.tillståndsärskiltförbandet enligt av

Överstyrelsen för civil be-samråd medfår efterFörsvarsmakten13 §
bestämmelserna iför verkställighetenföreskriftermeddelaredskap av

stridskrafterna.åtföljandecivila§12 om

Civila

ikategorierdenågonhänförs till§ De inte14 angessomavsom
eller civila.12 §ll är

tjänstledighetochunderställning permissionolkrättsligF

påverkar inte dentidunder kortaretjänstledighetochPermission15 §
folkrättsliga ställningen.
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Identitetskort m.m.

myndigheterde har ftmktionsansvar16§ Försvarsmakten samt som
enligt 1993:242 skall under fredstidberedskapsförordningen meddela
de föreskrifter förberedelser behövsoch de för denvidta attsom perso-
nal och ll vid tjänstgöring underi 8 den tid närsom anges
den internationella i konflikterhumanitära väpnade tillämpligrätten är
skall kunna försedd identitetskortmed utvisar den folkrätts-vara som
liga ställningen.

Försvarsmakten och de övriga myndigheter förstainämnssom
stycket skall under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de förbe-
redelser behövs för sjukvårdspersonal och själavårdspersonalattsom
skall förseskunna med armbindel med rödakorstecknet och civilför-
svarspersonal skall kunna med armbindelförses med det internationella
kännetecknet för civilförsvar.

Överstyrelsen för beredskap skall förberedelsernacivil samordna
det civila försvaret.inom

ÖverstyrelsenFörsvarsmakten skall efter samråd med för civil be-
redskap meddela föreskrifter och vidta de förberedelserde i övrigt som
behövs för den skall försespersonal i 12 § kunna medatt som anges
identitetskort folkrättsliga ställningen.utvisar densom

Socialstyrelsen skall efter samråd med invandrarverk och17 § Statens
Svenska röda korset fredstid vidta de förberedelser behövsunder som
för identifiering ske barn evakueras från ellerskall kunnaatt tasav som

förstai Sverige enligt artikel 78 i tilläggsprotokollet år 1977emot av
fyra dentill de Genêvekonventionema 12 augusti angående skydd1949

för krigets offer.
föreskrifterSocialstyrelsen får meddela för verkställigheten be-av

stämmelserna förstai stycket.

Krigsfångenskap m.m.

denartikel tredje Genévekonventionen 1218 § Av l7 i den augusti
angående skydd för offer följer den kommer1949 krigets iatt som

fiendens tillfråganvåld krigsfånge skyldig på sinär attsom uppge
tjänstegmd registreringsnummer, fullständiga och födel-sittsamt namn

uppgifter.sedatum och denne behöver lämna några sek-inte andra Iatt
retesslagen 1980:100 finns föreskrifter förbud uppgifterröjaattom

angår verksamhet för försvara landet planläggning ellerellerattsom
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förberedelse verksamhetsådan eller i totalför-övrigt rörannan av som
svaret.

Försvarsmakten bestämmelserfår meddela behandling krigs-om av
fångar i Sveriges våld.ärsom

Utbildning

19 § Försvarsmakten och de myndigheter har funktionsansvarsom en-
ligt beredskapsförordningen 1993:242 skall till personalen inomattse
verksamhetsområdet får tillfredsställande utbildning och informationen

folkrättens regler krig ochi andra väpnade konflikter och underom
neutralitet.

Överstyrelsen för beredskapcivil skall samordna utbildningen inom
det civila försvaret.

Utmärkning m.m.

20 § Försvarsmakten skall under fredstid vidta de förberedelser som
behövs för märka Försvarsmaktens sjukvårdsenheter och sjuk-att ut
vårdsu-ansportmedel med rödakorstecken. Ytterligare föreskrifter om
utmärkningen får meddelas Försvarsmakten.av

Försvarsmakten får efter samråd med berörda myndigheter under
fredstid vidta förberedelser för sjuktransportflygplan och Sjuktrans-att
porthelikoptrar skall kunna sådana särskilda signaler iavge som anges

till förstaannexI tilläggsprotokollet år till fyra1977 de Geneve-av
konventionema den 12 augusti 1949 angående skydd för krigets offer.

21 § Statens räddningsverk skall under fredstid vidta de förberedelser
behövs för sådanamärka anläggningar under höjd be-att utsom som

redskap skall för befolkningsskyddanvändas och räddningstjänst med
det internationella kännetecknet för civilförsvar.

Förrådsbyggnader, skyddsrum och den materiel räddningskårensom
beredskapskall använda under höjd får utmärkas redan i ñed.

Statens räddningsverk får efter hörande Försvarsmakten meddelaav
föreskrifter för utmärkningen. Motsvarande befogenhet tillkommer
under väpnade konflikter varje civilbefälhavare efter hörande av
respektive militärbefálhavare vid Försvarsmakten.
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förberedelserdefredstid vidtaunderskallSocialstyrelsen22 § som
sjuktransportmedelochsjukvårdsenhetercivilamärkabehövs för utatt
fredstid.får redan iUtmärkningen görasrödakorstecken.med

meddela före-Försvarsmaktensamråd medefterSocialstyrelsen får
tillkommer underbefogenhetMotsvarandeskrifter för utmärkningen.

respektivesamråd medcivilbelälhavare efterväpnade konflikter varje
Försvarsmakten.militärbefälhavare vid

kämlcrattverkensskall tillkrañnätSvenskaAffärsverket23§ attse
kännetecknet förinternationellamed detmärksreaktorbyggnader ut

lcrafcer.farligainnehållandeanläggningar

förberedelserdevidtaunder fredstidskallRiksantikvarieämbetet24 §
tillförsälcraskulturegendomsådanmärkaförbehövs utatt somsom

1954den 14 majHaagkonventionenartikel 8 iskydd enligtsärskilt om
tilläggs-konflikt jämteväpnadhändelsekulturegendom iskydd för av

fred.redan ifårUtmärkningenprotokoll. göras
behövsförberedelserdefredstid vidtaskall underLänsstyrelsen som
i den iartikel 17.2kulturegendom isådanmärkaför ut aatt som avses

efterskallRiksantikvarieämbetetkonventionen.nämndastycketförsta
förbehövsföreskrifterdemeddelaFörsvarsmaktenmedsamråd som

skall utföras.uppgiñenhur

märkaföranvändasrödakorsteclmetfår att utkartorallmänna§ På25
för anläggningarkännetecknetinternationelladetsjukvårdsenheter och

enligtkärnkraftverk Lant-märkakrafter förfarligainnehållande utatt
föreskrifter.mäteriverkets

rådgivare m.fl.Folkrättsliga

folkrättsligafinnasskall detkrigsorganisationFörsvarsmaktens26§ I
skallbeslutar. DessaFörsvarsmaktenantaltill detrådgivare varasom

chefer rådmilitärauppgiñtilloch hastaberplacerade högrei att omge
och underkonflikterväpnadeoch andraregler i krigfolkrättenshur

stabernasdelta iskall ocksåRådgivarnaskall tillämpas.neutralitet
planläggning.

tjänstegrad För-får denrådgivarefollcrättsligsådanEn som
svarsmakten beslutar.
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27§ I Försvarsmaktens fredsorganisation skall det i Försvarsmaktens
högkvarter finnas befattningshavare med folkrättslig kompetens. I För-
svarsmaktens fredsorganisation i övrigt skall det finnas follcrättsliga
rådgivare till det antal Försvarsmakten beslutar. Dessa befatt-som
ningshavare skall medverka utbildningeni Försvarsmaktensav perso-
nal hur folkrättens regler krigi och andra väpnade konflikter ochom
under neutralitet skall tillämpas och i övrigt respektive chef råd ige
folkrättsliga frågor.

28 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter behövs för verk-som
ställigheten bestämmelserna i 26 och 27 folkrättsliga råd-av om

ochgivare befattningshavare med folkrättslig kompetens i För-
svarsmakten.

29§ civilbefälhavarensI lcrigsorganisation skall det finnas två befatt-
för folkrättsliganingar rådgivare med uppgift civilbefälhavarenatt ge

råd hur folkrättens krigregler i och andra konflikterväpnade ochom
under neutralitet skall tillämpas. Rådgivama skall också delta civil-i
befälhavarens planläggning utbildningsverksamhet.och

30 § I länsstyrelsens lcrigsorganisation skall det finnas folkrättsligatvå
rådgivare med uppgift länsledningen kommunerna inomatt samtge
länet råd hur folkrättens regler i krig och andra väpnade konflikterom
och under skallneutralitet tillämpas. Rådgivarna skall också delta i
länsstyrelsens planläggning och utbildningsverksarnhet.

Överstyrelsen31 § för beredskapcivil får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten bestämmelserna ochi 29 30 folk-av om
rättsliga rådgivare.

32 § folkrättsligaDe rådgivama och befattningshavarna med follcrätts-
lig kompetens skall jurister.vara
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Rapportering

väpnadeiöverträdelser internationella humanitära rättenden§33 av
regeringen.tillkonflikter skall rapporteras

totalförsvaretsdå2001,kraft den januari1träder iförordningDenna
gälla.upphör12folkrättsförordning 1990: att
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1 ochFolkrätten tillfällig
kombattantstatus

Utredningens förslag: I princip torde tillfällig kombattantstatus inte
förenlig med folkrätten. Ett enligt vilket växlarsystemvara personer

fram och åter mellan kombattantstatus och civil skaparstatus tro-
värdighetsproblem från folkrättslig synpunkt och bör undvikas.

1.l Folkrätten vid väpnad konflikt

Folkrätten förbjuder i princip hota eller brukstaterna att göraom av
våld sinsemellan, inskränker inte till självförsvar irättstatsmen en
händelse artiklarna och2.4 iväpnat 51 Förenta nationernasav angrepp
stadga.

Folkrättens föranderegler krig och andra väpnade konflikterom av
finns i krigets lagar, bestämt den internationella humanitäranärmare

i väpnade konflikter. Reglerna bygger i likhet med folkrätträtten övrig
på sedvanerätt på mellanfolkligaoch överenskommelser traktater,
konventioner. gäller förDe både den försvarar sig väpnatmot ettsom

och för andra deltar i väpnad konflikt.angrepp som en
Krigets lagar omfattar dels regler själva krigföringen inne-om

bärande bl.a. förbud särskilt inhumana ochvissa stridsmeto-mot vapen
der, dels andra regler olika hänseendeni skall skydd lcrigetssom ge
offer. Bestämmelser finns bl.a. i de fyra Genévekonventionema denav
12 augusti 1949 skyddangående för krigets offer H, III resp.

iIV Genévekonventionen och det första tilläggsprotokollet denav
juni8 1977 till dessa konventioner tilläggsprotokoll Sverige bun-är

det såväl dessa andra centrala konventioner området.påav som
follcrättsligaDe regler väpnad konflikt utredningen berör iom som

det följande tillämpliga under ockupation såvida inteär även annat
framgår texten.av

Enligt huvudregeln det regeringen under konstitutionelltär som an-
ställning till Sverige befinner konfliktsig i väpnad krig tilltarsvar om
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Sverige iförklaringlandet. En ärattföljd motväpnatett angreppav
vidgodkännande,riksdagens ettutomfår regeringen intekrig utange

Fastställande lan-regeringsfonnen. attkap. 9 §10sådant avangrepp
politiska nivå.högstaalltså påkonflikt skerväpnaddet iär

Är med regeringen inteförbindelse upprätt-och kanlandet i krig
Ärskallberedskapslarmbeslutacivilbefälhavarenhållas, får att ges.

med sigupprätthållasförbindelse inteoch kanlandet i krig vare rege-
beredskaps-länsstyrelsen beslutafårcivilbefälhavaren,ellerringen att

1993:242.beredskapsförordningen,skall 4 och 5larm ges
folkrättenskrig börkänna landettill isålunda hardet ärNär attgetts

tillkännagivandenågot sådanttillämpas. Omväpnad konfliktregler om
utländsklikväl tillämpasreglernafolkrättsliga närbör degjorts,inte

tillöverskriderstatsfartygutländsktpersonal eller gränsenmilitär
avsiktfientligpåtyderomständigheterundersvenskt territorium som

gränsöverträdandetförklaring tilluppenbart varjedetoch är att annan
l982:756 För-förordningenoch 13jfr 9uteslutenär om

territoriumSverigeskränkningarvidingripandensvarsmaktens av
Givetvis detIKFN-förordningenD. ärneutralitet,fred ochunder m.m.

Sverige ifråganbedömning ärpolitiska ledningens partden enomav
utländskstyrande Om över-truppväpnad konflikt t.ex.ytterst.ärsom

sida bedömerFörsvarsmaktensfrånochterritorialgränsskrider vår man
regeringenlandet i krig göromständigheterna sådana ärär att menatt

tillämpas.lagar inteskall krigetsbedömning,en annan

ochkombattanterstyrkorVäpnade1.2 -
icke-kombattanter

försvaretanvänds förstyrkorVäpnade1.2.1 av en

stat

väpnade för-styrkor för sittväpnadeeller flerakan inrättaEn stat en
"allatilläggsprotokolllenligt artikel 43 ibestårstyrkorDessa avsvar.

uppfyllerenheterochstyrkor,väpnadeorganiserade somgrupper
väpnaduttrycketutredningenanvänderdet följandekrav ivissa
väpnadeorganiseradesådanabeteckning påliknande" ellerstyr som

enheter.styrkor, ellergrupper
befälunderstårstyrkanden väpnadefolkrätten krävsEnligt att av

underlydan-för sinaledningenpolitiskainför dennågon ansvararsom
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des uppförande och styrkan underkastad internt disciplinärtäratt ett
bl.a. säkerställaskall krigets lagar iakttas.system attsom

Om halvmilitär organisation eller beväpnade polisstyrkor inför-en
livas med styrkorväpnade skall underrätta "övrigastats staten parteren
i konflikten härom. och för sig torde sådanI underrättelse kunna läm-

redan i fredstid.nas

1.2.2 I väpnad styrka finns kombattanter ochen
icke-kombattanter

artikelAv i det3 s.k. lantkrigsreglementet, bilaga tillutgörsom
HaagkonventionenIV den oktober18 1907 lagarangående och brukav

lantkrig,i framgår de krigförande styrkor kan beståatt parternas av
"stridande och icke stridande" och dessa har till be-att rättgrupper
handling ltrigsfånge, de tillfângatas fienden.som om av

bl.a.I terminologiskt hänseende har det skett ändringar degenom
konventioner tillkommit efter år 1907. tilläggsprotokollAv följerIsom

den medlem väpnad styrka kombattantatt är har kom-ärsom av en -
battantstatus och sådan har folkrättslig befogenhet "direktattsom en-
delta fientligheterna sjukvårdspersonali och själavårdspersotral i
styrkan har dock inte kombattantstatus. Sjukvårdspersonalen och själa-
vårdspersonalen stället s.k. icke-kombattanter,i ochär enligt folkrätten
får de inte direkt ñentligheterna.delta i

Krigets lagar ställer vissa för olikaantyttssom upp ramar person-
kategorier, kombattant.är Inom dessa hart.ex. om vem som ramar en

relativt frihet med avseende hurpå denstat organiserar sinastor väp-
nade styrkor. Traditionellt har sin försvarsplanering ochstaten genom
på andra kunnat bestämma vilka skall hänförassätt tillpersoner som
kategorin kombattanter till andra kategorier. Genom tillkomstenresp.

tilläggsprotokolll har det dock införts vissa ändringar vad gällerav
villkoren för kombattantstatus.

Status kombattant tillkommer, medlemmarnautöver statsav av en
väpnade styrkor, bl.a. den medlem den organiseradeär mot-som av
ståndsrörelsen. Frågor angående motståndsrörelsen ligger dock utanför

tilldet uppdrag har lämnats utredningen.som
Kombattantstatus förstinträder konfliktväpnad föreligger,när en

dvs. har inletts, och består princip endasti länge konfliktenså pågår.
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kombattantförkravvissaställs1.2.3 Det status av

artikel lant-i l ikombattantförfolkrättsliga kravenDe status angesav
tilläggsprotokoll jfr arti-i43 och 44artiklarnaoch ikrigsreglementet

bestämmelserna iinnebärHärvidlagGenévekonventionen.kel i4 III
gäller demvadförsta hand äriförändringtilläggsprotokolll somen

artikel 44.3 iliknande seochmotståndsrörelser proto-medlemmar av
jfr artikel 1.4.kollet,

skallkombattantfolkrättenföreskriverberörtsSom att varaennyss
krigetsskyldig iakttaKombattantenstyrka.väpnad ärmedlem attav en

hanslagar kvarstårföljer krigetshan inte statuslagar. Men även avom
vid delta-civilbefollcningenfrånskiljer sighanförutsattkombattant, att

följande användsoch i detanfall härtillförberedelseellergande i ett
detsyftande på ärmotsvarande såsom oavsettellerhan omen person

eller man.kvinna enen
kombattan-kvarståkombattantstatuskan trots attsituationervissaI
anfall ellerdeltar ihancivilbefollmingen ettskiljer från närsiginteten

Kombattantstatusanfall.tillförberedelseoperationmilitär etti somen
falldekvarstå iförutsättningar,andravissagivetnämligen,kan även
kanart inteñentlighetemastill följdbeväpnad kombattantdär aven

tilläggsprotokollartikel 44.3 icivilbefolkningen,frånskilja sig se
vid gerilla-förhållandenabeaktandemedinfördBestämmelsen är av

artikel i44.7börsammanhangetliknande. attI noterasochkrigföring
ändratillsyñarartikeln inteföreskriver atttilläggsprotokoll I att

uniform inombäranderörandesedvanaerkändaallmäntstaternas av
till ihörbeväpnade enheter partochuniformeradereguljära, ensom

konflikten.
kombattantstatus.förkriteriumsådan inteBeväpning är ettsom

bestraffningimmunitetharKombattanter mot1.2.4

deltardirekt ikombattantmedgerfolkrättenkonsekvens attEn att enav
våld iharför hanbestraffasfår använthan inte attfientligheterna är att

Undan-härvidlag.s.k.åtnjuter immunitetkonflikten. Hanväpnadeden
vissaharkombattanten överträttför fall därdockgäller somramartag

vid "svåranämligenkrigföringenfrågaställer ifolkrätten m.m.,omupp
immunitetintealltsååtnjuterKombattantenöverträdelser härav.

Även hartill denöverordnadöverträdelser.beträffande sådana som
förhållas ansvarigkanlagaröverträdelse krigetstillskyldigsiggjort av

tilläggs-artikel 86.2 iseöverträdelsenförhindraunderlåtenhetsin att
follcrätts-brottsbalken6§i kap.bestämmelsen 22jfrprotokoll om

brott.
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hand1.2.5 kombattant faller i fiendens harEn som

lcrigsfångestatus

kombattant fiendensEn våld krigsfångestatusfaller har och kanisom
denne bli försättasintemerad och därigenom stridbart skick iav ur en-

lighet med bestämmelser Genévekonventioneni III och i tilläggsproto-
koll skall han i princip inte hållas ansvarig medangettssommen nyss
anledning han har deltagit i strid.attav

En medlem i konflikten väpnade styrkor faller ipartsav en som
våld han sig har emellertidspionage intemotpartens när ägnar rätt

till lcrigsfångestatus artikel 46.1 tilläggsprotokolli Inte hellerlego-
soldater berättigade krigsfångestatustill artikel protokollet.är 47.1 i

Även vissa andra kombattanter har lcrigsfångestatus eller tillän rätt
behandling krigsfånge.som

1.3 Personkategorier vid sidan deav

väpnade styrkorna

Vid sidan medlemmarna de väpnade styrkorna dels kombat-av av -
dels icke-kombattantema sjukvårdspersonal och själavårds-tantema,

personal finns civila. Alla civilasom är utgörpersoner personer-
civilbefolkningen.

I likhet med icke-kombattantema dei väpnade styrkorna saknar den
civil befogenhetfolkrättslig direkt delta fientlighetema. Enär iattsom

civil bryter häremot straffaskan för detta.som
det allmänna skyddUtöver enligt krigets lagar gäller for civil-som

befolkningen finnsoch civil särskilda bestämmelser för vissaenvar
civila. Sådana bestämmelser förförekommer civila åtföl-grupper av

jande suidslcrafterna civila medlemmarsåsom besättningen på ettav
militärt luftfartyg, krigskorrespondenter personal församt som svarar
underhåll liksom för personal civilförsvarsorganisationer,i civil sjuk-
vårdspersonal, kvinnor barn m.fl.och grupper.

Folkrätten medger undantagsfall deni inte medlemäratt som av en
väpnad styrka direkt deltar ñentligheterna: sådan befogenheti tillkom-

befolkningen icke besatt vidñendenspå område annal-ettmer som
kande självmant till förgriper motstånd de inryck-göraatt motvapen
ande hañ tidattha bilda regelrätta militära förbandtrupperna utan att
s.k. folkuppbåd, lantkrigsreglementet;artikel 2 i jfr artikel 4 A 6 ise
III Genêvekonventionen medlem folkuppbåd har krigs-attom av
fångestatus för den händelse han faller fiendens våld.i

SOK/1998:1232
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måloch militäraegendomCivil1.4

mål". Civiloch "militära"civil egendom"skiljer mellanKrigets lagar
egendombestämning: allnegativegendom definieratär somengenom
tilläggsproto-civil egendom artikel 52.1 imålinte militärtutgör är

beträffar, uteslutande omfattavad egendomkoll mål skall,Militära
användning effek-läge, ändamål elleregendom på grund art,som av

genomförande och totalaoperationemasbidrar till de militärativt vars
under de vidbeslagtagande eller neutraliseringeller delvisa förstöring,

avgjord militär fördelförhållandena medförtidpunkten gällande en
presumtionsregel frågafinns iartikel tilläggsprotokoll Det52.2 i en

ändamål: vid tvekananvänds för civilanormaltegendom somom
effektivt bidra tillsyftebli utnyttjad ihuruvida sådan egendom kan att

artikel iblir fallet 52.3så inteverksamhet skall förutsättasmilitär att
protokollet.

eller civil egendommilitärt målegendomhuruvida vissFrågan är ett
belägen ochegendomenbl.a. tillsåledes med hänsyn ärbesvaras var

tidpunktgivenförhållandena vid varjevad den används till. Det är som
kan alltså videgendomklassificeringen. Vissbestämmande förär en

tidpunkt skallvidmedan denmåltidpunkt militärtett armanenvara
antalför baracivil egendom. När stortett ettatt ta avanses vara -

militära förbandanvändstänkbara exempel- bro omgruppe-somaven
nödvändigtvisbetydermål, detta intemilitärttorde den ett menvararas

kommermål. Somsådantsammanhangden alla andra atti är ettatt
mellan mili-skiljelinjenfolkrättsligadendet följande innebärframgå i

del,förkomplikationer Sverigessärskildamål och civil egendomtära
integrerade medmycketmilitära sektorncivila ocheftersom den är

totalförsvar.varandra inom vårt
egendombaratilläggas intebör äventydlighetens intresse utanI att

bemärkelse.mål follcrättsligmilitärt imänniskor kan utgöra

Distinktionsprincipenl

stridandedeföreskrivertilläggsprotokoll Igrundreglerna i attEn av
göra civilbefollmingenmellanåtskillnadalltidskyldigaär attparterna

mål ochmilitäraegendom ochmellan civil attoch kombattanter samt
målmilitäraenbartoperationerföljaktligen skall rikta sina motparterna

artikel 48.
bl.a.andra regler,framträder idistinktionsprinctps.k.Denna även

följande.
tilläggsproto-artikel 51.1 icivila skall enligtochCivilbefolkningen

militära operatio-samband medfarorskydd ikoll allmäntåtnjuta mot



SOU 1998: 123 Folkrätten och tillfällig kombattantstatus 31

Anfall bestämt militärt mål och andrainte riktas s.k.mot ettner. som
urskillningslösa förbjudna. urskillningslösa skallanfall Som enligtär

anfall förväntastilläggsprotokollet kan förorsakabl.a. somanses oav-
siktliga förluster människoliv civilbefollcningen,inom skador påav
civila, ellerskador egendom kombination därav,på civil vilka kanen

jämförelseöverdrivna med den påtagligavid och direktaanses som
militära fördel förväntas artiklarnakan och51.4 51.5 i tilläggs-som
protokoll Det tillåtet användainte civilbefollcnings eller civilasär att

eller förflyttningar för skydda vissanärvaro punkter eller områdenatt
från militära särskilt försökoperationer, vid skydda militära mål frånatt
anfall eller skydda, främja eller hindra militära operationeratt
artikel första51.7 i tilläggsprotokollmeningen andraävense
meningen.

Enligt tilläggsprotokollet skall vissa försiktighetsåtgärder och för-
siktighetsmått vidtas för skydda civilbefollcningen, civila och civilatt
egendom. föreskrivsDet bl.a. skall möjligaste mån und-iatt parterna

förläggavika till platser ellermilitära mål belägna närheteninom iatt
tättbefolkade områden artiklarna och 58. finns57 Det ävenav

skyddsregler kärnkraftverkvad avser m.m.
bestämmelsen civila får för anfallFrån inte finnsutsättasatt ett

undantag: direkt deltar fientlighetema åtnjuter förcivil denien som
tiden civila eljest har artikeldet skydd i tilläggsproto-51.3inte som
koll

1.6 Effekterna väpnad konflikt kanav en

drabba andra kombattantemaäven än

Skyddsreglerna krigets folkrätteni lagar innebär inte skyddar icke-att
kombattantema civilbefollmingeneller och deras egendom allamot
effekter militära follqättsenligtBland kanoperationer. annat ettav an-
fall militärt eller indirektmål direkt drabba sådana ochmot ett grupper
deras egendom. befinnerExempelvis kan civila sig i närhetensom av
militär bli eller dödadeskadade samband med anfallitrupp ett mot

bör framhållas måhända brukarDet egendom intetruppen. att som upp-
fattas "militär" fårkan militärt mål och således anfallas.utgöra ettsom

kan handlaDet jämvägslinjer, anläggningar för energi-vägar,t.ex. om
försörjning eller sambandscentraler förkan nyttjas såväl civilasom

militära ändamål. lätt insedda skäl påverkas civilbefollcningenAvsom
ofta eller mindre direkt anfall mål.sådana typermotmer av av
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folkrättslig1.7 Byte statusav

liknande fåförband ellerfall kan1.7.1 vissaI ett

hörmed följduppgifter att sompersonernya
follqättsligbyterdit status

falltilläggsprotokolll framgår det i vissabestämmelserna i ärAv att
folkrättsligförband eller enheter byterfolkrättsligt medgivet status.att

halv-föregående, nämligenfall i detdessa harEtt nämnts att enav
införlivas medbeväpnade polisstyrkorellermilitär organisation en

tilläggsprotokollstyrkor artikel 43.3 istridande väpnadeparts
den halvmilitärakonfliktenskall underrätta iövrigaParten parter attom

Medlemmarnade väpnade styrkorna.inlemmas iorganisationen etc. av
blir kombattanter.eller motsvarandeinförlivadeden organisationen

det tillåtetprotokolleti inteBestämmelsen i artikel 43.3 ärattanger
ochväpnade styrkorna på så"utträda" delåta sättatt ursenare gruppen

folkrättsliga dvs.förändra medlemmarnasåter status engruppenav
civiltill status.frånåtergång kombattantstatus

medgesfolkrättsligbyteexempel på ärEtt statusnärannat av
medlemmartilläggsprotokoll föreskriverIföljande. Artikel 67 i att av

för Civilför-avdelademilitära förbandde väpnade styrkorna och
förutsätt-vissaoch skyddas,respekterasskallsvarsorganisationer om

följande.märks Per-förutsättningarför Bland dessahanden.ningar är
och uteslutandeavdelad för ändamåletsonalen måste permanentvara

humanitäravissanågondera eller någrafullgörandetsigägna avav
Personalentilläggsprotokollet.artikel 61 iuppgifter, räknas iuppsom

uppgifterfullgöra "andra militäraintesyfte fåravdelats i dettasom
ochñentlighetemadeltafår direkt iintekonflikten". Personalenunder

användas förutföra ellercivilförsvarsuppgifcersidanvid sinainte om
innebärArtikel 67förskadligautföra handlingar är motparten.att som

förband kanoch militäraväpnade styrkormedlemmaralltså att av-av
från kom-växlaoch därigenomcivilförsvarsorganisationerdelas för

sjukvårdsperso-frågaeller, dettill civilbattantstatus ärstatus omom
civiltill status.från icke-kombattantstatussjälavårdspersonal,nal eller

uppgifter"andra militärafår fullgöradessa inteEftersom personer
konfliktendenundertillåtet för demkonflikten, detunder inte attär

Bestämmelserna i arti-kombattantstatus.till stridsuppgifter ochåtergå
folkrättsligväxlarmedger alltså medlemmarnakel 67 att en gruppav

kombattant ellerfråntillfälle konflikten,vid under statusstatus ett av
civil.icke-kombattant till status av
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I tydlighetens inskjutasintresse bör den omständigheten, detatt att
möjligt avdela medlemmar väpnade styrkor enligt be-är att etc.av

tilläggsprotokollstämmelserna i artikel 67 i hindrarinte kombat-att
och icke-kombattanter används för röja i stadtanter t.ex. att upp en

efter "civilaflygangrepp, för uppgifter, fördvs. den skullett utan att
artikel artikel67 behöver tillämpas. När 67 tillämpasinte sker det inte
något folkrättsligbyte för medlemmarna styrkan; de förblirstatusav av
kombattanter icke-kombattanter och folkrättsligt oförhindradeärresp.

stridande uppgifterutövaatt osv.
De andra fall där bestämmelserna i tilläggsprotokolll medger att

förband och enheter växlar sådana där växlingenär motiverasstatus av
strikt humanitära skäl. Som exempel kan artikel 8 inämnas att proto-e
kollet sjukvårdsenheter kan tillfälliga.attanger vara

Även1.7.2 i andra fall kan det ske byte av

folkrättslig status

Vid sidan de fallenberörda med uppgifter för förband ochom nu nya
liknande och därav följande follcrättsligbyte för dem hörstatusav som

förbandettill förekommer det statusväxlingar på så sägaetc., att egent-
lig individnivå.

xEtt exempel tillhör den svenska civilbefolk-är när en person som
blirningen inkallad för tjänstgöring i Försvarsmakten följdoch som en

härav frånövergår civil till kombattantstatus. fleraEttstatus annat av
tänkbara fall tillhör Försvarsmakten och kom-är att ären somperson

blirbattant skadad följdmed han hemförlovas till det civila ochatt
därmed upphör kombattant.att vara

genomgång konventionernaEn vid handen möjligheten tillattav ger
byte begränsad individnivå: det främstpåär ävenstatus ärav

behov kunnamilitära underhandla på Slagfältetattgemensamma av
strikt humanitära skäl motiverar statusbyten. exempelSomsamt ettsom

kan under viss begränsad tid uteslutandenämnas att äg-personen som
sjukvårdspersonal,sig s.k.sjukvårdsändamål, tillfällig kan bytanar

folkrättslig enligt artikel 8 k tilläggsprotokolll jfri artikel 25 istatus
BestämmelsenGenévekonventionen.I protokolleti möjliggör bl.a. att

med kombattantstatus övergår till verkatemporärtatten person som
sjukvårdspersonal. växlarDärmed han från kombattant tillstatus av

andraHan innehar denna han sig åt sjuk-status. när ägnarstatusannan
vårdssyssloma. han fullgjortSedan har dessa kan han återgå till
stridsuppgifter såsom kombattant. alltsåEn kan på detta sättperson
växla mellan kombattantstatus och status.annan
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Även artikel d itillfälligt 8kan tjänstgörasjälavârdspersonal
tilläggsprotokoll

den civilatotalförsvaretdet svenska1.8 I är

militära sektorn mycket in-denresp.
med varandrategrerade

skall SverigeFörsvarsmakten försvara1.8.1 mot

väpnade angrepp

försvarauppgiftmyndighet har tillFörsvarsmakten attär somen
medl994:642 in-förordningenväpnade seSverige mot angrepp

grundlagsbestämmelserstruktion finnsför Försvarsmakten. Det om
strid föreller del därav iFörsvarsmaktenfårregeringen in attnär sätta

möjlighetregeringensochriket attmöta väpnat mot omm.m.angrepp
medvåld enlighet internatio-använda ibemyndiga Försvarsmakten att

rikets territorium ihindra kränlmingförnell och sedvänjarätt att av
regerings-främmande 10 kap. 9 §fred eller under krig mellan stater

formen.

långtgåendetotalförsvaret-svenska1.8.2 Det
och militärtciviltintegrering av

förbehövsdefinieras "verksamhettotalförsvaretsvenskaDet somsom
verksamhetmilitärkrig" och bestårförbereda Sverige föratt av

stärkacivilt försvar. Förcivil verksamhetmilitärt försvar och attav
till skärpthöjas antingenberedskapenlandets försvarsförmåga kan

beredskapUnder högstaberedskap".beredskap eller till högsta är
be-bedrivas. Sådansamhällsverksamhet då skalltotalförsvaret all som

lagenoch 3Sverige lGig. Se 1redskap råder bl.a. iärom
och höjd beredskap.totalförsvar1992:l403 om

kommunalaochsåväl för statligaangelägenhetTotalförsvaret är en
kom-Exempelvis harenskilda.och andramyndigheter för företagsom

åligganden inomde kyrkliga kommunernalandstingen ochmunerna,
civilt1994:1720bestämmelserna i lagendet civila försvaret enligt om

jämförelseVidförordning 1995:128.därtill hörandeförsvar med en
förhållandeviscivila sektornförhållandena andra länder har denmed i
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mili-betydelse försvaret; Sverige den civila sektorn och deni i ärstor
högintegrerade med varandra i relativt grad.tära

långt detEtt uttrycken för den gångna integreringen inomav
svenska totalförsvaret eller ingår ivissaär att grupper personer som-

civilavissa har och militära uppgifter bl.a.ömsomömsomgrupper -
konflikt.Sverige blir involverat väpnad Exempelvis finnsi detom en

vid företagvissa och myndigheter s.k. driftvämsförband, ingår isom
Försvarsmakten hemvärnet. Dessa förband består anställda vidav
företaget eller myndigheten driftvärnsmän och leds dessav en av- -
chefer, verkställande direktören eller generaldirektören, såsomt.ex.
driftvämschef. Drifcvärnsmannen har ofta dygnsschemasitt indelat så,

han under åtta timmar tjänstgör i det väpnade försvaret anlägg-att av
ningen varpå han arbetar timmar medi åtta sina civila sysslor och där-
efter vilar i åtta timmar. En har tillagts ömsevis stri-annan grupp som
dande och civila uppgifter i det svenska totalförsvaret polismän. Iär
krig har polismännen och polisväsendet i civilaprincip slagssamma
sysslor fredstidi polismän skall därjämte vid behov ha stri-som men
dande uppgifter det försvaret.inom militära

Integreringen civilt och militärt framträder också andrapå sätt:av
det finns centraler föranvänds ledningen såväl det militärasom av som
det civila försvaret; vid väpnad konflikt skall polisen och dess mate-en
riel nyttjas inte enbart för polisens civila uppgifter för mili-ävenutan

ändamål inhämtandesåsom och förmedling underrättelsertära av av
betydelse för det militära försvaret; osv.

Sammanfattningsvis kan det principiella uppdelningensägas, att en-
ligt krigets lagar mellan kombattanter och andra personkategorier och
mellan civil egendom och militära mål inte svårighet låter sigutan
tillämpas inom för det svenska totalförsvaret.ramen

1.9 Tillfällig kombattantstatus -

utredningsuppdraget

Begreppen kombattant och kombattantstatus; hartemporär temporär
enligt direktiven till utredningen fått central plats den modellien som
Sverige har valt för planering det väpnade försvaret landet;sin av av

gäller detta polisen, hemvärnet och civila skyddsvakter.vissanärmast
Enligt direktiven bör konstruktionen eller tillfällig kom-temporär

battant särskild uppmärksamhet främst med avseende påägnas om
denna står i överensstämmelse med folkrättens regler eller Sverigeom

konstruktionen har begreppet kombattant extensivgettgenom meren
tolkning vad omvärlden Enligt utredningens bedömning fårän gör.
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deinnefatta endastdenna del inteuppdraget ut-grupper somansesav
civilapolisen, hemvärnettryckligen direktiveni samtnämns -

civila skyddsom-militära målskyddsvakter bevakar ävenutansom -
krig gränsövervak-rådesvakter i tjänstgörpersonaloch somsom

totalförsvarets folkrättstörordning före-iningspersonal, eftersom det
kombattanter.skrivs skalldeävenatt anses somsenare

huvuduppgift undersökasåledesFör utredningen detär atten om
förenligt med folkrätten andrabegreppet tillfällig kombattantstatus iär

fall de det föregående. härtill anknytandehar berörts i Enän som cen-
tral fråga for det folkrättslig synvinkelutredningen är är tro-om ur

havärdigt låta kombattantstatus dvs.vissa temporärt,att attgrupper
växla fram och sådan ochåter mellan status.annan

bedömdeFolkrättskommittén1.10 att

tillfälligfolkrätten medger
kombattantstatus

tolkning ochoch lämnade förslagFolkrättskommittén utredde om
och ockupation.regler under krig, neutralitettillämpning folkrättensav

Folkrättskommittén föl-fördebruket tillfällig kombattantstatusOm av
slutbetänkande Folkrätten i krig sei sittjande principiella resonemang

SOU 1984:56 74 f..s.
olika tolk-kundeEnligt Folkrättskomrnittén konventionstexten ges

frågan ellertillfällig kombattantstatusmedgerningar i folkrättenom
Konsekvensernadet krävs denna är attpermanent.att status en-avom

principenkunde studerasdast ha kombattantstatuspermanent om
hemvärnetinkl. driftvärnet. Medlemmar itillämpades på hemvärnet

perioder och hadeverksamhet under endast kortaavsågs delta militäri
militärasedan detunder sådan till kombattantstatus. Mentid rätt upp-

till civilahemvärnetslutförts, återgick medlemmarna idraget hade
kombattantstatuskunde villkoren försysselsättningar, och då inte upp-

för medlemmar iFolkrättskommittén inte möjligtfyllas. enligtDet var
tilläggsprotokollluppfylla de artikel 43 ihemvärnet ständigt iatt an-

Sålunda måstekombattanter.villkoren förgivna permanentaatt vara
för hemvärnetkombattantstatus tillgripaslösningen med atttemporär

folkrättens Sammaverkaskulle ha några möjligheter inomatt ram. var
sådanaandra frivilliga den månförhållandet med milis och i grupper

motståndsrärelse kundeochförekom. Också för polisen medlemmar av
kombattantstatus naturlig lösning.temporär vara en

Även återfinnaskundekombattantstatusbegreppet intetemporärom
Folkrättskommitténsenligtkonventionstextema, framgick det docki
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mening indirekt dessa sådan helt förenlig medtexter att statusav var
folkrättens Kommitténprinciper. hävdade det artikel 51.3 iatt av
tilläggsprotokolll växlingarföljde mellan olika folkrättsligatt status
kunde den bestämmelsenI civilpersonergöras. skall åtnjutasägs att
skydd förcivila med denundantag tid då de direkt deltar fientlig-isom
heterna. Enligt Folkrättskommittén skulle följaktligen civila direktsom
deltar i fientligheterna anses kombattanter". Kommitténsom angav
vidare uppdelningen i ochatt kombattanter hadepermanenta temporära

direkt motsvarighet uppdelningeni mellan och tillfälligen permanent
sjukvårdspersonal enligt artikel 8 k tilläggsprotokølli

Om kombattantstatus tillämpadestemporär kunde enligt Folk-
rättskommitténs åsikt i hemvärn och liknande organisationerpersoner
delta i motståndväpnat riskera ställas inför domstolutan att att mot-av

förutsatt denne ansågparten klassificeringen trovärdig.att Folk--
rättskommitténs slutsats det folkrätteni kunde före-att intevar anses
ligga något hinder använda begreppet kombattantmot att temporär

kombattantstatus förtemporär inte ingick i regul-resp. personer som
jära väpnade styrkor under förutsättning detta kunde motiverasatt av
vederbörandes växling mellan militär och civil verksamhet.

1.11 andra länderI använder sig inteman av

tillfällig kombattantstatus

Utredningen har inhämtat upplysningar den folkrättsliga ställningenom
i samband med konfliktväpnad för polisen, hemvärnet och civila
skyddsvakter inom försvaret i andra länder se bilaga 6. Det material

utredningen har fått fram Danmark, Schweiz, Tyskland ochsom om
Österrike visar inte polisman, hemvämspersonal eller civilaatt
skyddsvakter eller motsvarande grupper där skulle växla mellan
kombattantstatus och på det skulle kunna före-status sättannan som
komma i det svenskanuvarande Däremot i Fin-systemet. synes man
land använda sig modell innebär under mobiliserings-attav en som
fasen polisen har uppgifter inom det ñrsvaret.väpnade
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användningenför ochSkäl1.12 emot av

kombattantstatustillfällig

tillfällig kombattantstatusför1.12.1 Argument

folkrättslig imellanväxlingaruttryckligentillåter statusFolkrätten
kombat-tillfälligklart förbudnågotinnehållerfall och intevissa mot

tantstatus.
förhållandestorlek iSverigebefolkningens ibl.a. tillhänsynMed

kanönskvärt vissadetskall försvarastill den är att grupperyta som
mili-detuppgifter inomsysslor,civilavid sidan sinaför,utnyttjas om

förhållan-säkerhetspolitiskanuvarandeunderminstförsvaret. Intetära
skekunna iskulleSverigeeventuelltdär motden, väpnatett angrepp

angelägetdetinsatsstyrkor, attstrategiska ettäranfall medform ettav
kandärvidsnabbt ochske ut-sida kansvensk attfråningripande man

poli-insatsberedskap,har högandra t.ex.elleryrkesgruppernyttja som
mål.bevakar militäraskyddsvalctercivilaoch somsen

reguljäraendast deintebehovföreliggaalltsåfår attDet ett avanses
andravissaFörsvarsmakten ävenförbanden inom utanmilitära grupper

land.vårtförsvaretmilitäradetuppgifter inomstridandeanvänds för av
del-dekombattantstatushamåste närdessaMedlemmarna grupperav

folkrättsligskulle haintedeeftersomväpnade försvaret,i det annarstar
vidareKombattantstatusmotståndaren. ärbekämpabefogenhet enatt

faller idelcrigsfångestatus,ha mot-skalldeförförutsättning att om
kombattant, kan mot-dessahand. Saknarståndarens status avpersoner

denvåld ibrukatde haranledningmedstraffa demståndaren attav
konflikten.väpnade

uppgifterviktigahardeförEtt attargumentannat sompersoner
kombat-mellanväxlakunnaskallförsvaretväpnadedetockså inom

fullgörsuppgifter ärvilkaberoende påoch civil status somtantstatus
deOmkombattantstatus. ärharolämpligt dedet permanentär attatt

desysslor,civilafullgörde ärdvs. närkombattanter ävenpermanent,
under tidocksåanfallförmållegitimtmotståndarenförnämligen ett

Ochlandet.försvaretväpnadedetideltarfaktiskt intede omavnär rent
denjämtesådan mate-medlemmaranfallermotståndaren gruppav en
skulle detuppgifter,civilahardessaanvändsriel närävenm.m. som

behovangelägna itillgodoseomöjligtsvårt ellerbli attkunna t.0.m.
olycldigt.naturligtvissamhället. Detta vore

sektornciviladensåväl inombehövsBeträffande de somgrupper
förhållandena vid varjemåsteSverigeväpnade försvaretför det avsom
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enskild tidpunkt bli föravgörande vilken uppgifterna skall full-av som
just då. alltså förekommaDet kangöras dessa växlaratt personer

mellan uppgifter.civila och militära Som följd härav och med be-en
aktande det i dethar föregående bör de i motsvarandesagtsav som
mån byta mellan ochcivil kombattant.statusstatus av

Till stöd för tillfälligamed kombattanter talar såledessystemet att
den samlade försvarseffekten blir vissastörre, ellerom personer grup-

kan användas såväl för civila sysslor inom det väpnade försva-per som
landet. kanDet med andra ord funktionelltret och rationelltav vara

från totalförsvarssynpunkt enskilda och tilläggs uppgifteratt grupper
inom både den civila och den militära sektorn. En sådan ordning står
för övrigt i god överensstämmelse med tanken bakom det svenska total-
försvaret.

Även med hänsyn till förhållandena vid eventuell ockupationen av
svenskt territorium det betydelsefullt medlemmarnaär deatt av nu
aktuella har kombattantstatus endast de fullgör uppgifternärgrupperna
inom det väpnade försvaret. Om statusväxlingar tilläts,inte skulle det
nämligen föreligga ökad förrisk ockupationsmakten, under hänvis-att
ning till denna intemerade dem lcrigsfångar ochstatus, demersattesom
med ockupanten själv hade skulleDetta inteutsett.-personer som vara
önskvärt svensk synvinkel, eftersom det bättre från svensk sidaär attur
utsedd personal har hand myndighetsutövning inom det ocku-om m.m.
perade området.

1.l2.2 Argument tillfällig kombattantstatusmot

Formella folkrättsliga argument

Den follcrättsliga huvudregeln skall skilja mellanär å sidanatt man ena
kombattanter och å andra sidan icke-kombattanter och civila. Redan
detta indicerat folkrätten allmänt inte medger växlingar framatt sett
och åter mellan kombattantstatus och status.annan

Vidare inte konventionstextema uttryck för det skulleattger vara
tillåtet under vilka betingelser helst växla fram och återatt mellansom
olika folkrättslig och det tillfälligt ha kombattantstatus.status sättet
En genomgång de humanitärrättsliga konventionerna visar i ställetav

det föreligger starkt begränsade möjligheter tillatt statusväxlingar. I
sammanhanget kan inskjutas i till vad Folkrättskommitténatt, motsats
hävdade, artikel tilläggsprotokolll51.3 i inte kan innebära attanses
civila direkt deltar frentligheternai kombattanter under sådan tidärsom
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1993,conflict,armedlawThejfr C. Green,L. contemporary
102.s.

etableradvälstatssamfundet någoninomdet intekänt finnsSåvitt
kombattant-mellanfram och återväxlingarpåsedvana tyder attsom

fall deandramedgivna ifolkrättsligt änoch är somstatusstatus annan
jfr bilaga 6.konventionerföljer gällandeav

uppfattningenstöd förauktoritativtordandra attmedsaknasDet
folkrättsligmellan olikafram och återväxlingarfolkrätten medger sta-

kon-tillåtna enligtuttryckligenväxlingarvid sidan de ärtus, somav
ventionstextema.

kombattantstatustillfälligmedBehovet av personer

väpnadskall ingå ikombattanthuvudregelnEftersom är att enen
ellerochfrämst vilkensida förstfrån svensk avgörastyrka, bör man
land.vårtför försvaretfinnasskallväpnade styrkorvilka avsom

under-styrka, påväpnadkrav påiakttas folkrättensskallGivetvis en
polisstyrkabeväpnad in-ellerorganisationhalvmilitärrättelse när en

betydelsekombattant. Avoch. påstyrkornaväpnademed deförlivas en
ha.skulledel däraveller vissstyrkanvämkraftdenävenär ensom --
nöd-intekombattantstatuspåpeka äranledningfinnsDet attatt en

persons försvaret imilitäradetmedverkan iförvändig förutsättning en
delta fient-aktivt idirekt-vederbörande skallBlottvid mening. om -

förut-inteMedverkanför denne.fordras sådanlighetema status som
vederbörandemåhända innebärkombattant attsätter status menav -

kanstiidsluaftema-åtföljandecivilakategorinexempelvishänförs till
militära för-ochvidserviceochunderhållolika slagsbestå i arman

band m.m.
väpnad kon-förstträder tillämpningi närlagarEftersom krigets en

polisiäraförförutsättningintekombattantstatusinletts,flikt har är en
maktfrämmandeüåningripandenandraeller görs mot personersom
iterritoriumsvensktpåliknande ettellerutför sabotagesom

brutit Enkonflikt harväpnaddet ut.före"skymningsläge" attstrax en
inletts,harkonfliktsådantidpunktvilkenvidfrågansak är att enannan

sabotörernafaktumsådankonflikthuruvida ärexempelvis ett omen
diskuteras.bär uniform, kan

kombattant-saknarVidare bör påminnas ävenatt personer somom
ocku-underkonflikt ochväpnadvåld vidbrukakan ha rätt attstatus en

polisen intesådan yrkesgruppExempelvis tordepation. vara avsomen
eventuelltochsjälvförsvarvåldanvända idåförhindradfolkrätten att

tjänsteutövningen,civilatill denmed hänsyndet motiveratnär äräven
ñentlighetema.del iaktivintedeunder förutsättningallt taratt
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Med hänsyn finns skälanförda det behovettill det övervägaatt av
personal demmed just kombattantstatus, ingår i det regul-utöver som
jära sådant behov konstateras,militära försvaret. bör följandeOm ett
beaktas.

Effekterna tillfällig kombattantstatusav

det skallOm tillåtas tillhör viss yrkesgrupp elleratt personer som en
liknande kombattanter del falli civila eller icke-kombat-är ären men

andra fall, tordei det inte sällan bli vanskligt bl.a. för motstånda-tanter
bedöma han har med svenska kombattanter ellerrätt göraatt attren om

i viss situation. gällerDet inte minst medlemmarnaen om av grup-
använder likartadeller klädsel och materiel de harsigpen samma vare

militära uppgifter uppfattning kombattanterdvs. enligt svensk ellerär
fullgör civila eller icke-kombattanter.sysslor i egenskap civilaav

Svårigheter slag finns ovanför individnivå.berörda Omävenav nu
innebär medlemmarden svenska försvarsplaneringen vissatt av en

yrkesgrupp fall kan komma direkt delta i ñentligheterna så-i varje att
tillfälliga inställer frågan hurkombattanter, sig motståndarensom

kommer medlemmarbetrakta och huvudöveratt motagera av gruppen
uteslutastorde kunna motståndaren uppfattar samtligaDet inte atttaget.

kombattantermöjliga och enlighet härmedi i siggruppen som anser
böra bekämpa ledadem. kan till motståndaren riktar anfallDetta att

och fordonmedlemmar byggnader,mot motgruppen somav m.m.
ske föremålanvänder. Så kan just de blir förtrots attgruppen som an-

fall faktiskt eller någonsin kommer sysselsatta medinte är att vara upp-
gifter det väpnade försvaret land. behöverinom vårt Det inte hellerav

fråga finnseller materiel inom område därettvara om personer som
strider har förts. anfall medlemmarGenom ärmot av grupper som
möjliga hindrakombattanter kan motståndaren försvåra eller attt.o.m.
civila uppgifter fullgjorda civila funktioner samhälletblir och iatt
fungerar. svensk synpunkt kan det önskvärt med sådanaFrån inte vara
effekter och föri sig.

tillfälligaSammantaget det anförda vid handen medatt systemetger
kombattanter såvälskapar oklarheter -vid den folkrättsliga bedömningen
för svenska civil-motståndaren för den enskilde själv och densom
befolkningen regler gäller beroendem.fl. Eftersom olika folkrättsliga

statusfråganoklarheterpå kombattantstatus föreligger eller bör iej,om
undvikas.

gäller sagda frågaSom det inte enbart i utanantytts om personer,
från sida planerarbeträffande egendom. Om svenskäven att enman

landet,vid behov skall delta det väpnade försvaretigrupp personer av
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fordonbyggnader,bedömerdet sannolikt motståndarenär attatt m.m.
polismänmilitära mål. det fallFöranvänder att t.ex.utgörsom gruppen

torde riskenväpnade försvaret Sverige,har stridande uppgifter i det av
polisfordonpolisstationer,öka för motståndaren ärattatt m.m.anser

militära mål.
avsnitt har utgått från tillfällig kom-Diskussionen hittills dettai att
för dem hör tillbattantstatus förekomma ochskulle attsom en grupp

kombattantstatusmotståndaren och för skulle för dem.i sig acceptera
framgått emellertid från follcrättslig synpunkt diskutabeltSom detär

huruvida det, stöd gällande traktattext, tillåtetuttryckligt i är attutan
fram kombattantstatus och Därförväxla och åter mellan status.annan

främmande motståndarendet knappast någon tankeär att attanser an-
tillfällig kombattant och tillfällig kombattant-vändningen begreppenav

konsekvensförenas folkrättens bestämmelser.låter sig med Iintestatus
"tillfZilligamotståndaren bedömer dehärmed bör räkna med attattman

fient-således direkt deltarkombattanter ochkombattanterna " iinte är
befogenhet härtill.någon folkrättslig Mot-ligheterna fast de harinte

vidutgångspunkten sig ha sidanståndaren kan med den rätt att,anse av
behöva behandla dembekämpa dessa intedå militärtävenatt personer,

skulle motståndarenhans hand. Vidarekrigsfångar de faller isom om
förhålla dem ansvariga deberättigad rättsligsig i attatt processenanse

konflikten.har deltagit ifolkrättsligt stödutan

slutsatserUtredningens1.13

använderfolkrätten medgerför intetalarDet mycketär attatt mansom
tillfällig kombattantstatus ikombattantbegreppen tillfälligsig resp.av

kommit tillochsom harFolkrättskommitténden mening angavsom
detta börtörsvarsplaneringen.användning den svenska Moti vägas att

såväl medmedverkar stri-vissadet kan finnas behovett att grupperav
kan hävdastotalförsvar. Detdande uppgifter inom vårtmed andrasom

fast vid uppfattningenbör hålladetta behov Sverigeså attäratt stort att
fören-och tillfällig kombattantstatustillfällig kombattantbegreppen är

ifråga-dedet fårliga med folkrätten, alternativt attatt accepteras nu
kombattantervarande blir permanent.grupperna

folkrättenförenligt meddet inteEnligt utredningens mening är att
såvida intetillfällig kombattantstatus,personal medanvända sig ut-av

Detfinns gällande konventionstext.för sådan itryckligt stöd status
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saknas sådant modellenstöd svenska med tillfälligaför den kombat-
modell riskerarbibehållande denna fåEtt negativa följdertanter. attav

för gäller efterlevnadenvad denSveriges trovärdighet intematio-av
liksom för omvärldensnella humanitära regler, på vårt landsrättens syn
regler. Därför börvilja eñerleva Sverige dennaandan dessai övergeatt

modell.
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åren och1997-20012 Totalförsvaret

angreppshot Sverigeframtida mot

2.1 Totalförsvarsbeslutet avseende
åren 1997-2001

Riksdagens beslut fattadestotalförsvaret perioden 1997-2001 i tvåom
hösten och innebär b1.a. det militära1995 hösten 1996 attetapper resp.

försvarets krigsorganisation skall minska prop. 1995/96:12 och
1996/97:4, 1995/96:FöU1, bet. 1995/96:UFöU1 ochbet.prop.

1995/96:44-46 l996/97:FöU1, bet. 1996/97:UFöU1 ochrskr. bet.samt
rskr. 1996/97:36 och 109-110.

beslutet har de frivilliga försvarsorganisationemas be-betonatsI
föryngring ochtydelsefulla verksamhet. tillväxt,Hemvärnets mate-

harriella förnyelse mål. målsättningenviktiga Denär satts attupp
bestämdeshemvärnet skall omfatta 000 år 2001. Det125 attpersoner

total-skall utökas till på sikt omkring 15 000antalet beredskapspoliser
försvarspliktiga.

situationen enligtsäkerhetspolitiska2.2 Den
försvarsbeslutetpropositionerna infor

medsituationFörändrad säkerhetspolitisk2.2.1

för Sverigeverkningar

omvärldeninför försvarsbeslutet präglasEnligt vad anförderegeringen
dominerandelängre varandra stående maktblock. Detinte två motav

tillkonfliktscenariot från bipolärt världskrig regio-har övergått ett mer
flera inblandade.nala eller lokala krig med aktörer
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osannoliktFör närvarande det skullesig Sverige föratt utsättaster
finnsmilitärt svårigheter förutsäga dendet säker-ett attangrepp, men

hetspolitiska längre sikt. militära förutsättningarnautvecklingen De
för kommer starktgenomföra militära begränsadeatt attangrepp vara
under särskiltantal det gäller formär; i kust-ettett angrepp av en
invasion. rimligtDet skullesig inte riktasväpnatatt ettter motangrepp
Sverige, vidareinte har strategiskt syfte.ettangreppetom

2.2.2 Utvecklingen de konventionellaav
stridskrañema

Utformningen utveckladeden världens stridskrafter torde enligtav re-
geringens iniör försvarsbeslutet gjorda bedömning påverkas främst av

de möjligheterutnyttja tekniken erbjuder. Framtidasträvan atten som
bli och flytande. Stridsfältet bliroperationer öppnaantas mer mer

fragmenterat så till vida egentliga frontlinjer följdsaknas. Tillsom av
de snabbt kostnadernaökande för tekniskt avancerade vapensystem
delas stridskrañerna skilda kategorier. deli En består hög-upp av
moderna stridskrañer, s.k. strategiska insatsstyrkor. andra ochEn

del högmoderna stridskrafter med bered-något lägrestörre utgörs av
Återstodenskap. stridsluañerna har lägre kvalitet och kräver lång tidav

för mobilisering.
luftburna förband fram-I stormakterna får ilygstridsluafter och en

trädande roll, och stridskraftetna får ökade uppgifter land-de marina i
flexibilitetldiget. Markstridslcrafternas och effekt ökar. Förutsätt-

inleddaför genomföra överraskande militäraningarna operationeratt
ökar på utveckla strategiska rörliga insatsstyrkor.satsningen attgenom

samtidigt lokala krig kommer föras påMen kan det att attantas en
mycket låg teknisk uteslutas biologiska ochnivå. kan inteDet att
kemiska kommer utnyttjas.attvapen

totalförsvaret2.2.3 svenskaDet

Enligt behållavad bestämdes vid försvarsbeslutet skall Sverige sinsom
alliansfrihet väpnadfred syñande till händelse kon-i neutralitet i av en
flikt Totalförsvaret skall ha betryggande ochi landets närområde. en

tiden anpassad förmåga alla hot kan uppståöver möta motatt som
fri-landet, och det skall händelse landetsi väpnat värnaett angreppav

het och oberoende skydda civilbefollcningen. skall utformasDetsamt
tillmed utgångspunkt vidgat säkerhetsbegrepp, hänsyni ett tarsom
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bl.a. de hot icke-militär föreligger jfroch risker detnaturnya av som
sista kapitel.avsnittet förevarandei

Inför försvarsbeslutet regeringen såsom det svenska för-angav
huvudinriktning, skall kunna framtidasvarets mötaatt man en an-

höggripare strategiska insatsstyrkorutnyttjar med modernitet ochsom
kvalitet för ñamgångar.nå snabba Ett på Sverige kanatt sättasangrepp
i gång med inledningen,kraft redan i detta kräver lång-stor utan att
variga röjande militära förberedelser.operativa Kraften i kanangreppet
riktas många utvalda mål del landetsöver finnsmot Detstor yta.en av
ökade möjligheter välja sådana mål har betydelse för denatt ut storsom

försvarsförmågan.svenska Förvamingen liksom effekten motåtgär-av
der minskar till följd utnyttjandet modern teknik. Oavsett väder-av av
förhållanden kan strid pågå dygnet på fragmenterat slagfältrunt ett utan
klara frontlinjen kommerDet föreligga svårigheter såvälatt stora att
leda stridskrañema insatser för skydda civilbefolk-göraatt attsom
ningen. Ytterligare krav förmåganpå till kommeranpassning ställasatt

sikt.på
För kunna strategiska insatsstyrkor baseratmötaatt ett angrepp

måste, menade regeringen, det svenska militära försvaret ha förmåga
både skydda landets vitala områden och anfalla angripareatt mest att en
där och derme känsligast. Stor betydelse har förmågannär är attsom
leda stridsloañema under mycket svåra omständigheter och att
övervaka det svenska territoriet. grundläggande förutsättningEn för
den svenska försvarsförmågan angriparen hindras få herra-är att att
välde luften.i

Inför försvarsbeslutet förordade regeringen, till grund för detatt
svenska totalförsvarets inriktning skall inte på något avgörande sätt
läggas möjligheten långvarig styrkeuppbyggnad närområdet elleriav
möjligheten med strategiska insatsstyrkoratt ett ettge angrepp mera
påtagligt inslag anfallskrañ kust eller landgräns. Regeringenöverav
menade hotutveckling sådant slag skall i allt väsentligt kunnaatt en av

successiv anpassning.mötas genom en

2.2.4 Angreppshot

olikaI tidsperspektiv finns enligt anfördevad regeringen inför den-
första försvarsbeslutet följande tänkbara angreppshotetappen motav -
Sverige prop. 1995/96:l2 ff..67s.

Såvitt gäller angreppshot nuvarande omvärldsläge finns ingeni
tänkbar omedelbarangripare med tillgång till förband lämpade för an-

i den omfattning hittills legat till grund för svensk försvars-grepp som
planering. hindrarDet inte det tekniskt skulle kunna möj-att rent vara
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med deSverigeföretag trotsinleda militäraligt motatt resurser som
skulleföga troligasigföretagSådanatillgängliga.allt finns ter men

omvälv-politiskaoväntadelägeiSverigeberöramöjligen kunna ett av
begrän-med mycketskulle kunnaningar. Det utgöras t.ex. angreppav

samhällsfunktion.vitalnågonellergeografiska målsade motangrepp
omvärldslägeförändratangreppshotBeträffande i ett rege-angav

intesituationenmiltärstrategiskasäkerhetspolitiska ochdenringen att
för-avsevärd tiddetsärskilthelst;snabbt attförändras hurkan tarsom
Vadgenomföramöjligheternaändra de militära ettattrent angrepp.

förändratsnabbast ikunna skebedömdesavseende är etti detta attsom
påmed omvärldenkonfrontationaktör i attpolitiskt läge någon satsar

för-därmedochståndi upprättabefintliga militärasätta enresurser
farm det iRegeringenskala.igenomföra attmåga störreettatt angrepp

viktigamarkstridslaañeroch utgörflyg-hand sådanaförsta är som
skulleinsatsstyrkorstrategiskautvecklingkomponenter i mot somen

styrkor.iståndsattaangreppshot medståndikunna sättas
denregeringen,fortsattesiktpå långangreppshotangår är,Vad

mycket svårareutvecklingenmilitärstrategiskasäkerhetspolitiska och
medtidsperspektivlängreangreppshot äriTänkbaraförutsäga. ettatt

kompexitetenoch deninverkande faktorernatill de många storahänsyn
föreställa sig. Mengårrimligenvadvarierande attmycket än sommer

kvalifice-karakteriserasskullekrigframtida attförmycket talar att av
användning.tillkommerinsatsstyrkorstrategiskamilitärteknik ochrad

komp-uteslutasskallheller ettdet inte att,tilladeRegeringen att som
tillförmågaomfattandeinsatsstyrkor,till strategiskalement an-mer

svenskadetiskulle kunnahavoch växalandgränsfallskrañ över upp
anfallslcrañgällervad översärskiltutveckling,sådannärområdet. En

huvudsak kanden mötasanspråk itid ilångtorde dock såhav, attta
handförstaför iutformatförsvar ärframtida tillväxt ett somavgenom

insatsstyrkor.strategiskakunna mötaatt

skyddsobj ektskyddochBevakning2.3 av

anfördetotalförsvarsbeslutetinför den förstapropositionenI etappen av
vilket insatserbeträffandeframtida krigdet iregeringen avettatt -

kombinationoch iförloppsnabbtiinsatsstyrkor,strategiska ettsom
blikansamhällsfimktioner,viktigasökersabotageåtgärdermed störa

viktigatotalförsvaretförbetydelseavgörandeinslagcentrala attär av-
skyddl990:217jfr lagenoch skyddasbevakaskananläggningar om

beslutaskandetvilkenenligtanläggningarsamhällsviktigaför m.m.,
skallluñfartyg utgöraellerfartygområde,anläggning,att

allaifinnasregeringenenligtförmåga måste"skyddsobje ". Denna
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delar Sverige, vikt hittillsoch betydligt måste således läg-större änav
och skyddavid förmågan sådana objekt.bevaka skärptEn be-attgas

vakning anförde särskiltenligt vad angelägenregeringen i skedeär ett
före sabotagehandlingarkrigsutbrott i skala kandå storett attvara

ochprop. 83, 871995/96:12 120 jämförvänta ävense s.s.
bet. 1995/96:UFöU1 1995/96:FöUloch bet. rskr. 1995/96244-samt
46.

Inför den andra totalförsvarsbeslutet återkom regeringenetappen av
till frågan säkerhetsskyddet för skyddsobjekt prop. 1996/97:4om

179-182, jämför bet. 1996/97:FöU1. Regeringen anförde därvid atts.
borde förbereda uppsättning och bemanning bevaknings-man av en

organisation med bevakningsplutoner, genomförande dennaettmen av
bordeorganisation ske först anpassningsskede.i Regeringenett angav

hemvärnet bevakningsresurs,viktig och bedömderegeringenatt är en
drzftvârnet "tills vidare finnasbör kvar i dess nuvarande formatt som

flera möjliga bevakningsaltemativ. utökadMed organisationett av en
och bättre utbildning beredskapspolisenkan menade regeringen --

lämpligt förkomplement bevakning skyddsobjekt. Rege-utgöra ett av
beredskapspolisensringen ansåg inriktningen borde organi-att attvara

utökas tillsation omfatta totalt 000 Huvuddelen15att personer.ca av
utvidgningen genomförasborde kunna under åren 1997-2001.

vad statsmakterna samband med totalförsvarsbeslutet anfördeOm i
angående polisens uppgifter under höjd beredskap hänvisas till
bilaga 4.1.

Ändringar försvarsbeslutet2.4 i

företrä-fråga det långsiktiga försvarsbeslutet sker samråd mellanI om
dare för och för riksdagspartierna i Försvarsberedningen.regeringen I

den februari daterad delrapport, säkerhetspolitik4 1998 Svensk ien ny
omvärldsbelysning 1998:9, redovisade dittillsva-Ds beredningen sina
rande kontrollstationöverväganden inför den s.k. säkerhetspolitiska

riksdagen angående tid-hade beslutat skulle år 1998ägasom rum
förpunkten kontrollstationen, i det följ ande.

Mot bakgrund vad delrapporten regeringenbl.a. isägssom angavav
angreppshoteni proposition i 1998 prop. l997/98:84 att teren mars

tiden försvarsbeslutet.sig avlägsna vid för det Dettasenastemer nu
medförde dels offensivaenligt att förmågan till operationerregeringen

tidskrävande och delsiståndsättning har reducerats ytterligareutan en
förutsättningarna sådan försämrats jämförtför iståndsättning haratt en

med vad försvarsbesluteti anslutning till bedömdes möjligt.som vara
Regeringen föreslog beredskap Försvarsmaktenkraven på inomatt
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krigsduglighetfulluppnåskall kunnaförbandskall ändras. Antalet som
ansågRegeringennedgå.meningregeringensskulleår enligtinom ett

tillmaterielanskaffning För-ochinomförbandsverlsamhetenatt
"frivilligverksamhetenochHemvärns-reduceras.skallsvarsmakten

riks-måluppnå degenomföras förpropositionen attborde enligt som
reduceraskunnaverksamhet borde dockdennadagen har beslutat, men

förslagbiföll regeringensRiksdagen1998.milj.kr årmed 10ca
1997/98:268.rskr.1997/98:FöU1bet.

regeringen säkerhetspoli-denvidareföreslogVårvintern 1998 att
till 1999från 1998 årflyttas fram årskullekontrollstationentiska

riksdagengodkändeförslagdettaOckså1997/98:83.prop.
1997/98:269.rskr.1997/98:FöU10,bet.

Sverigehotslags2.5 Nya mot

utgångspunktväsentligen sinkapiteldettatidigare iFramställningen tar
Sverige"traditionellt" motförsvaret väpnati ettmot som enangrepp

till ocku-allmänhet syftaridvs. sådanagenomför, enstat somangrepp
detta.dellandet ellerpation avenav

Även minstgrund inteviktigalltjämtsådana utgör enangreppom
fårslags hotandrakan dettotalförsvaret, nämnas attför planeringen av

propositionernabl.a.försvarssynpunkt. Avfrånbetydelseökandeen
föregåendedetFörsvarsberedningens iochförsvarsbeslutetinför av

inte baraslutsatsen ävendraskan stater utandelrapportnämnda att age-
händelserandraenskilda liksomellerterroristgupperranden t.ex.av

vidsäkerhet ioch landetssamhälletsvenskahota detkommakan att
frågakanhot. Detbrett spektrumhandlarmening. Det ett varaavom
följdinteeller ärnaturkatastrofer, flyktingströmmar annat ensomom

ocksådet kan röraskada Sverige. Menellerhotaavsiktnågons attav
ellericke-traditionellas.k. ensig gruppperson, enensomangreppom

kansådantmedSyftetSverige.skulle kunna rikta ett angreppmotstat
traditionelltviddetsammabehöver inte ett angrepp; av-somvaramen

endastlandet. Intedelockuperabehöver alltså intesikten att avenvara
kanandramassförstörelsevapen äveneller"vanliga" utan vapenvapen

icke-traditionella ochvidtill användningkomma angreppenangrepp,
ekonomiskmening-traditionellvid krig iuttryckandrakan sig änta

exempel.två"informationskrigföring"eller ärlcrigföring"
ibefolkningenuppdelningenreglerdesslagar, bl.a.Krigets avom

civila, äricke-kombattanter ut-kombattanter,kategorierolika resp.
be-traditionellkrig ikonflikterväpnadebakgrundformade mot av

förslagochuppdragutredningensmåsteskälnaturligamärkelse. Av ses
kombat-analysirmefattar inteUppdragetbakgrund.denna avmot en
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tantbegreppet och andra folkrättsliga begrepp med hänsyn till andra
slags hot och konflikter dem omfattas regleringen krigetsän isom av
lagar.
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Polisen3

sidanåavvägning attEn nyttanförslag:Utredningens avenaav
andra si-och ålandetförsvaretväpnadedetdirekt deltar ipolisen av

polisentillledermedverkansådantalar attde skäldan mot ensom
konflikt. Polis-väpnadhändelsefortlöpande iha civilbör status av

kom-"tillfällig"ellerpermanentsighaalltså intebörmän vare
möjligpolisen ibörlandet ockuperasdelnågonOmbattantstatus. av

området.ockuperadedetuppgifter inomutföra sinamån

Utgångspunkterl

poli-angåendesynpunkterkapitel fram sinadettaUtredningen lägger i
sammanhängande frågandärmedoch dentotalförsvaretroll inomsens

för de för-redogörskapitletställning. ävenIfolkrättsligapolisensom
4.1. Fram-bilagaläsa ifinnshärommergäller atthållanden nusom

civilaenbart denmilitärpolisenpåsikteinte utanställningen här tar
inteanvänds,"polisen"Uttrycketberedskapspolisen.inkl.polisen om

myndigheter inombådepåbeteckningkollektivframgår,annat som
Ordetberedskapspoliser.ochyrkespoliseroch polismänpolisväsendet

dvs.huvudsyftar på taget,övermotsvarandeeller"han" oav-personen
används iförfattningarsvenskaIellerkvinnadet ärsett en man.enom

följan-denkonflikt". Iväpnaduttrycket"krig", inteallmänhet termen
utn-yckssätten.bådaanvändsframställningende
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3.2 Polisen i dag

3.2.1 Polisens uppgifter i fred m.m.

Polisens organisation

Polisväsendet statligt. Central polismyndighetär Rikspolisstyrelsen.är
Styrelsen direkt operativ verksamhetutövar med polisstyrkoren egna

finns vid Rikskriminalpolisen och vid Säkerhetspolisen densom sena-
för skyddet landets inre säkerhet. frågaI den övrigare svarar av om

polisorganisationen Rikspolisstyrelsen s.k. indirekt ledningutövar inom
vissa områden. Den indirekta ledningen sker bl.a. utfärdandegenom av
föreskriñer. Länsstyrelsen högsta polismyndighet i länet. Somär regio-
nal polischef ñingerar länspolismästare. I varje län finns polis-etten
distrikt med polismyndighet, för vilken länspolismästaren chef.ären

Polisledningskommittén har i betänkandet Styrningen polisenav
SOU 1998:74 föreslagit bl.a. länsstyrelserna inte längre skallatt vara
polismyndighet.

Polislagen och polistörordningen

Grundläggande bestämmelser polisen finns polislagen 1984:387iom
och i polistörordningen 1984:730. polislagenAv framgår polisensatt
arbete skall, led samhälletsi verksamhet för främja rättvisaett attsom
och trygghet, syfta till upprätthålla allmän ordning och säkerhetatt

i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp.samt Tillatt annan
polisens uppgifter hör enligt lagen förebygga brott och andraatt stör-
ningar den allmänna ordningen och säkerheten, övervaka denattav
allmänna ordningen säkerheten,och hindra däravstörningar in-samt
gripa sådana har inträffat, bedrivanär spaning och utredning i frågaatt

brott hör under allmänt åtal lämna allmänheten skydd,samt attom som
upplysningar och hjälp, sådant bistånd lämpligen kannärannan ges av
polisen. Polisen skall fullgöra den verksamhet ankommer påäven som
polisen enligt särskilda bestämmelser. I det hänseendet handlarsenare
det bl.a. på olika bistå andra myndigheter.att sättom
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3.2.2 Polisens organisation och uppgifter i krig

Polisens organisation i krig

svenska totalförsvaret består delsDet militär verksamhet militärtav
försvar, dels civiltcivil verksamhet försvar. För det civila försvaret

landet indelat civilområden.i ochVart dessa ledsär ci-tre ett av av en
vilbefälhavare såsom den krig högstai civila totalförsvarsmyndigheten
inom området.

Bestämmelser myndigheters under regeringen planering sinom av
finnsverksamhet med hänsyn totalförsvaretstill krav beredskapsför-i

ordningen 1993:242. förordningenEnligt "ftmktion" den benäm-är
ning används för samhällssektor i krig särskild bety-ärsom en avsom

totalförsvaret.delse for varje funktion myndighet funk-För är en
tionsansvarig. Rikspolisstyrelsen har detta vad gäller funktionenansvar

ochOrdning säkerhet m.m.
Om landets försvarsfönnåga behöver stärkas kan beredskapen höjas

enligt lagen 1992:1403 totalförsvar och höjd beredskap. Bered-om
beredskap"skapen kan skärpt eller högstahöjas till antingen bered-

skap". råder högsta beredskap. fårOm Sverige i krig Regeringenär
besluta skärpt beredskap bl.a. Sverige krigsfara.eller högsta iärom om

behållerUnder höjd beredskap polisväsendet i princip samma orga-
nisation tillkommer ytterligare nämligenDock nivå,som annars. en

civilbefálhavama, vilka har särskilt för trañkövervak-ettgenom ansvar
flyktingkontroll säkerhetstjänstning, och civilområdet. varjeinom I

civilbefälhavares finns biträder Riks-krigskansli polisenhet,en som
polisstyrelsen säkerhetstjänsten civilområdet. Vidi ledningen inomav

beredskap eller liknande lån.höjd organiseras polisenhet i varjeen
poli-Omkring polispersonalen lcrigsplacerad inom90 ärprocent av

verksamhetsområde. Polismännen skall fjärde år genomgåvart ensens
polisväsendet ordnad försvarsutbildning några dagar.inom om

bedöms polispersonalen skulle mobilise-Det 80att procent varaav
rad beredskapen Inkallelse be-inom två timmar höjdes.om av
redskapspoliser kan dock längre tid.ta

eller kulspru-Polisens försvarsbeväpning består automatkarbinav
tepistol.
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Beredskapspolisen

har beslutat tjänstgöringregeringenUnder höjd beredskap eller när om
pliktlagen-totalförsvarsplikt1994:1809enligt kap. 8 lagen4 § om

landetshandlar det beslut hänsyn tillockså det falleti avomsenare
beredskapspølismän polismyndig-firmas vidförsvarsförmäga skall-

beredskapspolismän fimgerar fullgör ci-heterna. Som personer som
Beredskapspolismärmens huvudsakligavilplikt enligt pliktlagen. upp-

polisverksamhet till befolknings-gift delta knyteri sådanär att som an
får förskydd och räddningstjänst. de anspråk andraMen i äventas

författning föreskrivet polis-lämpliga polisuppgifter. iDet är omsom
1 för-gäller tillämpliga delar beredskapspolismännen. §i ävenmän

beredskapspolisen.ordningen 1986:6l6 om
skall bered-1997-2001.Enligt försvarsbeslutet avseende åren

skallomfattar Häravutökas den 15 000skapspolisen så att personer.
beredskapspolisfen hänföras till all-och 10 000särskilda000 ingå i5

beredskapspolisen skallsärskildaberealskapspolisen. Denmänna vara
den be-Uppbyggnadenantisabotage.inriktad på nyaav

pågår.redskapspolisiära organisationen

höjd beredskapuppgifterPolisens under

Även följeråliggandenhar polisen deunder höjd beredskap som av
då bl.a.skall polisen ocksåSåledespolisförordningen.polislagen och

ellerordningenden allmännaandra störningarförebygga brott och av
säkerheten,ochden allmänna ordningensäkerheten övervakasamt

inträffat.sådana haroch ingripahindra däravstörningar när
finns lagenuppgifter krig iiBestämmelser polisens ävenom

hörande kimgö-med därtillunder luigpolisens ställning1943:881 om
följande.korthet bl.a. En-reglering innebär irelse 1958:262. Denna

dvs. detrikets försvar,under krig delta ipolisman skyldigär attvar
försvarriketsskall delta iPolismanväpnade försvaret landet. somav

personalliksompolismänFörsvarsmakten. Kvinnligatillhör under krig
endast denför försvar ianspråk riketsSäkerhetspolisen får ivid tas

poli-nödvändigt enligtoundgängligenlcrigshändelserna detmån gör
försvaret.delta idessa kategorier kunnaplanläggning skall ävensens

polis-befriaförutsättningar beslutaLänsstyrelsen kan under vissa att
de polis-denUnder krig gäller principenfrån försvarsplikten. attman

uniform bådeskall bäraförsvarspliktenbefriade frånintemän ärsom
skalluniformerad polismanunder fritid.vid tjänsteutövning och En

order däromñentliga soldatermindreingripa ävenmot omavgrupper
polischef i närlig-motsvarande kan hoshar Polischef ellerinte getts.
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polistörstärlming förgande distrikt framställning ingripandegöra om
ñentliga polisens medverkan oundgängligen erfor-Om ärmot grupper.

derlig för fientligt får högsta militära chefavvärja iatt ett angrepp, or-
begära polismän. avdelningarmedverkan När polis och mili-ten av av
uppträder tillsammans, i vissa fall befálhavarenkan dentär militä-över

avdelningen polisavdelningen skallbesluta underställas honom.attra
I övrigt kan följande polisens uppgifter i krig. Polisennämnas om

skall för ochbevakning skydd för totalförsvaret viktigasvara av an-
läggningar 0.d. skyddsobjekt. Polisen skall, tillsammans med förstai
hand Försvarsmakten och Tullverket, delta i den samordnade gräns-
övervakningen jfr lagen l979:l088 gränsövervalmingen i krigom

och förordningen 1979: 1091 i ämne. Vidare skall poli-m.m. samma
skydda Försvarsmaktens mobilisering och styrkeuppbyggnad ochsen

biträda Försvarsmakten med hålla ordning vid militära anläggningaratt
Polisen medverkar också arbeteti med flyktingar.mottagningm.m. av

Därvid har polisen till uppgiñ bl.a. avslöja säkerhetsrisker ochatt att
underrättelserinhämta betydelse från försvarssynpunkt. Dessutomav

lämnar polisen biträde vid verkställandet utrymning, områ-t.ex.av av
den har blivit befaras bli föremåleller för stridshandlingar.som

Polisens uppgifter vid ockupation och ockupationshot

svensktOm skulle bli ockuperat, detta denterritorium innebar inte att
väpnade konflikten kriget från svensk sida för-över sett, utanvar

fortsättaskulle syfte få det ockuperadesvarsansträngningarna i återatt
området under svensk överhöghet.

Huruvida polisen skall kvar område ockuperatspåstanna ett som
hotaseller ockupation kan, enligt förhållningsregler harde ut-av som

frånfärdats bli beroende den enskilde polis-regeringsnivå, ytterst av
bedömning de rådande förhållandena. Enbart den omstän-mannens av

digheten polisman hamna motståndarens våld berät-riskerar iatt atten
tigar honom inte övergeatt orten.

Folkrättskommittén3.3

Folkrättskommittén frågan kombattant måstetog statusom varaupp av
eller kan tillfällig. Kommittén bedömdetemporärpermanent attvara

begreppet folkrättenskombattantstatus helt förenligt medtemporär är
principer och menade sådan kunde naturlig lösningatt status vara en

förbl.a. polisen. lade synpunkter vad gäller poli-Kommittén framäven
tjänstgöringsförhållanden under mobilisering och i lcrigssitua-sens en
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besatt område sefiendenverksamhet inompolisenstion ettsamt av
f..ff. och 362ff., 2811251984:56 74slutbetänkandet SOU s.

polisens1985/86: 15Propositionen3.4 om

krigställning i

1985/86:15 polisens ställning i krig före-I regeringens proposition om
uppgifter krig fred ochha i islogs polisen skulle attatt samma som po-

anspråk för militära uppgifter. Förskulle kunna ilisen i princip inte tas
polisen skulle fortsätt-kuppförsvaret föreslogs dock undantag: ävenett

bevakahändelse överraskandeha till uppgiftningsvis iatt angreppav
polismänbetydelse för totalförsvaret. Deoch försvara objekt somav

tillfällig kombattantstatus,uppgiften skulle haanspråk för denitogs
bevaknings-från sinakombattanter tills de hade avlöstsdvs. anses som

uppgifter avslog propositionenRiksdagenkuppforsvaret.inom
1985/86:313.1985/86:37, rslcr.JuU

finnsden lä-riksdagsbehandlingenpropositionen ochMer attavom
bilagai 5.2.sa

i regeringsformenBestämmelser3.5 m.m.

styrka får in iväpnadsvensk sättasgrundlagen finns reglerI närom
föreskrivsregeringsformen. Sålundakap.strid 10 9 § att rege-m.m.

strid fördel därav iförsvarsmakt eller mötafår rikets attringen insätta
styrka in isvensk väpnadfårövrigtriket. I sättasväpnat motangrepp
medger det,riksdagenland endasteller sändas tillstrid annat omom

åtgärden ellerförförutsättningarnamedgivet lagdet iär omangersom
överenskommelseinternationellföljeråtgärdenskyldighet vidtaatt av

riksdagen.godkäntsförpliktelse hareller avsom
krigsfara finns iochvid krigförhållandenBestämmelser avseende

riksdagen ochFöreskriftema bl.a.innebärregeringsfonnen.kap.13 att
detoch åliggerområdeockuperatbeslut påinte får fatta attregeringen

dethandla påockuperat områdeoffentligt sättvarje att somorgan
motståndsverksamhetenochförsvarsansträngningama samtbäst gagnar

fallnågotii övrigt. Intesvenskaskydd och intressencivilbefollcningens
stridåtgärd ividtabeslut ellermeddela motfår offentligtett somorgan

lämna ockupa-medborgareriketsfolkrättens regler ålägger någon att
ochmeningenförstastycket10 förstationsmakten bistånd 13 kap. §

regeringsformen.andra stycket
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21 kap. brottbrottsbalken innehåller straffbestämmelser om av
lcrigsmän. tillämpning riket kommer krigKapitlet träder ii när samt,
ifall riket krigsfara för-regeringen så föreskriver, i eller liknandeärom
hållanden bestämmelsernaenligtråder. i kapitlet dels allaKrigsmän är

andravidtjänstgöringsskyldiga Försvarsmakten, dels vissaärsom
såsom de polismän tjänstgöringsskyldiga vidutan attgrupper som vara

Försvarsmakten deltaskyldiga i rikets försvar. Om riket skulleär att
komma helt eller delvis ockuperat främmande maktatt utan attvara av
militärt motstånd förekommer, skall bl.a. vad i 21 kap. brottsbal-som
ken rikets försvar tillämpas på motståndsverksarnheten ochsägs om
vad fienden tillämpas ockupationsmakten,på kap.22sägssom om se
10 § andra stycket balk.samma

1994:1811Lagen disciplinansvar totalförsvaret,inomom m.m.
förordningjämte 1995:241 omfattar rubriceringenantydssom av

regler disciplinansvar för totalförsvarspliktiga mil. Om Sverige iärom
krig gäller lagen för ändra dem lagen,i 1 § däri-änäven som anges

polismänbland tjänstgöringsskyldiga Försvarsmak-iutan att varasom
skyldiga delta försvar 2 jñr krigsfarai Sveriges 5 ochärten att om

liknande, jfr3 §.4se
Polismän enligt års lag polisens ställning under1943 krigsom om

enligt totalförsvaretsdeltar rikets försvar skall folkrättstörord-i 3 § 1
Ävenkombattanter.ning 1990:12 de tjänstgöranses somsom som

beredskapspolismän förordningenenligt beredskapspolisen ochom
deltar rikets skall kombattanter, folkrätts-i försvar 3 § 2som anses som

förordningen.

folkrättsliga ställning vissa3.6 Polisens i
andra länder

ÖsterrikeTyskland och ochOm polisen Danmark, Finland, Schweiz,i
uppgifterdess folkrättsliga ställning utredningen inhämtathar som re-

dovisas bilagai

överväganden3.7 Utredningens

polisen bör hagrundläggande spörsmål för utredningen huruvidaEtt är
sådana försvarsuppgiñer förutsätter för polismän.kombattantstatussom
Om skall ställning frågan huruvida derma börja, tillärsvaret tas status

"permanent" eller "tillfällig".vara
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polismän harförtalarSkäl3.7.1 attsom

kombattantstatus

väpnadekan ingåpolisen iuttryckligenfolkrätten medges statsI att en
tidbygger sedan lång påförsvarsplaneringenförsvar. svenska attDen

försvaret landet och dådet väpnadeimedverkapolisen skall även av
behov kan polispersonalkuppskede. Vid infrämst inledande sättasi ett

försvarsuppgiñer.varsel för utförandemed kort av
fortsättningsvis bör hapolisenställning tillNär äventar enomman

och vilka uppgifter det i sålandetdet väpnade försvaretroll inom av
beakta militärstrategiskaanledning denfinns detfall bör handla attom,

kortva-bli relativtframtida krig kaneventuelltutvecklingen. Ett antas
betydelsebedöms haoch det inledande skedetrigt, storett angreppav

övervägandenbl.a. deframgårkonflikten.för utgången Som somavav
1997-2001avseende årenförsvarsbeslutetsamband med ärordes i

skulle ske i formdettalandetförmycket talardet att angrepsomsom
objekt och medstrategiskainriktatöverraskande anfall motett an-av

strategiska insatsstyrkor.högkvalificerade enheter,vändande t.ex.av
skydda sådanauppgift bevaka ochbetydelsefullblir därförDet atten

Statsmak-föremål för dennakan bliobjekt typantas angrepp.avsom
bevakningenviktig del ipolisen harför justhar uttryck attgettterna en

beredskapspolisen skallbestämtriksdagenharoch skyddet. Så attt.ex.
beredskapspolissärskildinrättandebl.a.byggas ut, somenavgenom

riks-må sedanantisabotageverksamhet. Detsyssla med attskall vara
ändra-lagstiftning ellerförändradnågonföranletthardagsbeslutet inte

beredskapspolisen.regler förordningende i om
poli-vilketenligt ävenheller förglömmasbör inteDet systematt ett

bekäm-vidväpnade försvaret,detdelta iskall kunna aktivt t.ex.sen
fårfimktion. Detfredsbevarandeharsabotageförband,pandet enav

med relativtpolisen, sineffektkrigsavhållandebedömas haalltså atten
fientlig-deltadirekt iuppgift ocksåtillharhöga tillgänglighet, attsett

skulle angiipas.landetheterna om
rollframtida inompolisensanfördahittillsdetSlutsatsen är attav

detförsvarssynpunkt ochfrånviktförsvaret har attdet väpnade stor
deltagandeför aktivtanspråkikan kommadärför och då polisen att tas

kombat-harkonflikt polismänfordrasväpnadfientligheterna ii atten
realistisktdet intebör tilläggas ärtydlighetens intresseI atttantstatus.

motsvarandeskulle kunna påsamhälletinågonattatt tro gruppannan
fylla denna funktion.sätt

kombattantstatusbör hapolismännenstöd för uppfattningenTill att
följande.talar även

föremål förSverige bliralltså antagligt ettDet är att, angreppom
verk-liknandeochmed sabotageinledsfrämmande makt, dettafrån
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samhet riktad strategiska mål skyddsobjekt. och förI sig har poli-mot
i sin myndighetegenskap civil till uppgift ingripa för för-att attsen av

hindra eller avbryta verksamhet,brottslig exempelvis sabotage, och
detta åliggande gäller princip i fall där sabotöremai även påagerar
uppdrag främmande makt. Om sabotörema har kombattantstatusav
föreligger formelltemellertid inte någon möjlighet för polisen attens
såsom civil ordningsmakt ingripa i vidare mån för förhindra ellerän att
avbryta verksamheten; folkrättenenligt begår inte sabotörema någon
kriminell handling i sådan situation och polisen civil kan inteen som

dem för säkerställasig lagföring och straffmot eller förattagera vare
Åbekämpa dem jfr 2 kap. 7§ brottsbalken.att andra sidan skulle

motståndaren förmodligen uppfatta varje form polisingripandeav som
direkt deltagande i den väpnade konflikten. Följaktligen skulle fien-ett

desoldater, sådana utför sabotage, ha folkrättsligtsigt.ex. som anse
stöd för poliserna med våld från svensk sidamötaatt även om man me-
nade polisen ingrep civilai sin funktion. Och motståndaren skulleatt

folkrättsligtsig oförhindrad ställa polismännen till straffansvarattanse
för illegalt krigsdeltagande. "obalans mellanDerma svenska polisen
och motståndaren skulle föreligga deinte svenska polismännen ha-om
de kombattantstatus, eftersom polismärmen då skulle ha på folkrät-en

grundad befogenhet direkt delta fientligheternai och såledesten att
kimde bekämpa fiendesoldater.

Till detta läggasbör det kan praktikeni svårt hu-att avgöraattvara
ruvida sabotagehandling "vanligt" brott eller ställetit.ex. utgör etten

led i motståndares landetpå inom förär ett väp-en angrepp ramen en
nad konflikt. Svårigheten fastställa fred har väpnadövergått inäratt
konflikt och den därmed sammanhängande frågan follqättslig befo-om
genhet direkt delta fientlighetema skullei inte ha betydelseatt samma

polismännen kombattanter, eftersom de då skulle ha in-rätt attom var
gripa kombattanter från främmande makt.även mot

hittillsDet sagda har varit fokuserat uppgifterpå polisens inom
kuppiörsvaret. Men det skulle kunna hävdas polisens detroll inomatt
militära försvaret och polismännens kombattant inte bör be-status av

till det inledande skedet väpnad konflikt. kangränsas Det t.ex.av en
tänkas under skede konflikt fiendesoldater uppträderatt ett senare av en
i område där det då inte finnsjust några enheter Försvarsmaktenett ur

väl poliser skulle kunna fylla försvarsfimktion. Detmen som en synes
mindre välbetänkt från den försvarsinsats polisen skulleavståatt som
kunna också i sådana situationer. medgesSamtidigt måstegöra att, som
framgår bl.a. propositionen 1985/86:15 polisens ställning krig,iav om
det finns skäl talar för polismäns kombattant skallatt statussom av av-

enbart kuppskedet konflikt. propositionen gjordes förI övrigtse av en
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föreligger folkrättsliga hinderden bedömningen det inte mot attatt po-
begränsaslismäns ställning kombattant temporärt.som

föremål anfallpolisen skulle bli förfinns anledningDet attatt tro
hade kombattantsta-svenska polismän intefrån motståndaren även om

liknande används ellersambandsutrustning och iEftersom polisenstus.
underrättelser betydelseförmedlingfall kan användas förvarje avav

det nämligen antagligt motståndarenför försvaretdet militära attär
polisstationer, polisfordon militäraskulle bedömningen ärgöra att m.m.

Ävenoförhindrad anfalla.follcrättsligt polismänmål han är att omsom
anfall, kan detfår till föremål för naturligtvismed civil inte görasstatus

eller dödas vid anfall polisen användhända polismän skadas motatt av
militärtmotståndarens mål.iegendom åtminstone ögon utgörsom --

kombattanterenligt vilken polismännen inteEtt är utansystem genom-
polisen förskonasalltså leda tillcivil torde integående har attstatus
anledningen före-denaktioner. Ocksåmotståndarens militärafrån av

polismännen har civiländamålsenligtfaller det varken rimligt eller att
motståndaren.bekämpamöjlighetdärmed saknaroch i princip attstatus

folkrätten grundathar ioväsentlig aspektinteEn är ettatt staten an-
säkerhet också inom områ-ordning ochupprätthållandetför ettsvar av

denHaagkonventionen 14 majjfr artikelstrider 4 ide där äger rum
konflikt. deväpnadkulturegendom händelse Iiskydd för1954 avom

förekommakan det tänkaskölvattenstridshandlingamasegentliga ex-
civilbefollmingen. För-empelvis plundring och övergrepp mot

för upprätthållandeuppgifttillsvarsmakten sådan har inte att agerasom
själv jfrFörsvarsmakten l §utanförsäkerhetallmän ordning ochav

militärpolisen kap.och 10reglemente förmedförordningen 1980:123
Försvarsmaktensbestämmelser förmed1996:927förordningen per-

skulle de kunnakombattanterställninghadesonal. Om polismän som
stridszonersäkerhetoch inomordningingripa för upprätthållande av

fientligheter-deltagande ianklagade för otillåtetriskera bliutan att att

na.
anspråk inombehöver ipolisensomständighetenDen tasatt resurser

uppgif-polisens civilalandet betyder inteförsvaretdet väpnade attav
skalloch liknande,säkerhetordning ochupprätthålla allmänattter,

Även möjlig mån, inomkonflikt liksom, iväpnadfalla underbort. en
utföra sinaskall polisensvenskt områdemotståndaren ockuperatav

civila sysslor.
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3.7.2 Skäl talar polismän harmot attsom

kombattantstatus

Polisens huvudsakliga uppgift i korta upprätthålla allmänär termer att
ordning och säkerhet samhället. Denna uppgifti gäller inte bara i
fredstid kvarstår väpnad konflikt föreligger. Allmänhetensutan när en
behov skydd och hjälp från polisen torde öka krigstid, eftersomiav
risken för samhället förråas då i tid ñed.är störreatt än av

Under väpnad konflikt torde polisväsendet såsom civil funktionen
komma bli för hårda påfrestningar och ställd inför betydandeatt utsatt
krav. Därför det viktigt ochär i vad mån polisenövervägaatt noga om

tasverkligen bör i anspråk detinom väpnade försvaret landet, dvs.av
inte polisens bör koncentreras till de civila uppgifterna. Iom resurser

sammanhanget det sitt intresse folkrättens utgångspunkt fåräger att
polisen har civil och såvitt utredningen har siganses att status att,vara

bekant, polisen i andra länder typiskt har civila funktioner enbart.sett
Enligt folkrätten har ockupationsmakten för upprätthållan-ansvaret

det den allmänna ordningen inom det ockuperade området och ut-av
gångspunkten ockuperadedet landets lagstiftning alltjämt skallär att

kraft Ockupationsmakten follcrättsligti där. inte förpliktadär attvara
använda det ockuperade landets polis för upprätthållandet den all-av

ordningen förväntas detta; dennes personellamäima göramen egna
kan begränsade. finnsDet alltså fog för antagandett.ex.,resurser, vara

ockupationsmakt låtaskulle svensk polis fortsätta sin verksam-att en
het. för civilbefollcningenInte minst inom ockuperat svenskt område
får det vikt det just den svenska polisen och inteärattanses vara av
ockupationsmaktens för upprätthållandet den allmännasom svarar av
ordningen den svenska lagstiftningen.inkl. Polisen kan i åtminstone
någon mån fungera civilbefolkningens godtyckligvärnett motsom
maktutövning från ockupantens sida polisenoch kan hävda korrekten
tillämpning svensk lagstiftning. sak rollEn polisens in-är attav annan

ockuperat område uppenbarligen och innefattarsvår vanskligaärom
bedömningar bl.a. huruvida ockupationsmakten påfordrad åt-av en av
gärd bör verkställas eller Polisen måste givetvis alla lägen påi agera

bäst försvarsansträngningarna, motståndsverksam-sättett som gagnar
heten civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigtsamt
13 kap. andra10 § stycket regeringsformen. Också risken för infiltra-
tion polisen uppmärksammas.måste ligger dag dettaDet i öppen attav
slags aspekter bör bli föremål för beredskapsplanering och lilcnande.

anfördaDet följande utgångspunkter: Om Sverige blir involveratger
i väpnad konflikt måste polisen fortsättamöjlighet civilasinatten ges
verksamhet och därvid krav dåde höga kommermot attsvara som

övervägandeställas. skäl talar för någon del skulleSverigeatt, om av

SOU3 l998:l23
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verksamhetfortsätter sin i den mån såbli polis därockuperad, svensk
möjligt.är

vid bedömningenbör inutgångspunktemaDe nämnda vägas avnu
väpnade försvaretdelta det landet.ihuruvida aktivtpolismän bör av

försvarseffekttill den poli-Vid bedömningen bör hänsyn äventas som
frågan kanväpnade försvaret. denItillföra detkan antas senaresen

följande anföras.
bli polis ha med1980-talet kanbörjanAlltsedan utan attmanav

vämpliktsutbildning; utbildningsådangodkänt resultat genomgått är
polisman. Andelen polis-för anställningalltså inte längre kravett som

blivärnpliktsutbildning har och kanstigithar någoninte antasmän som
värnplikt. flestafullgör Deföljd allt färrebl.a.högreän attavsom en

polisengrundutbildning.militär Inompolismän saknarkvinnliga an-
Visserligen genomgårgrundutbildning.någon militärordnas inte envar

den-försvarsutbildning,polisensmellanrummed jämnapolisman men
till mili-komplementochtämligen begränsad utgör snarast ettär enna

grundutbildning.tär
saknar militärandelen polismänökandeMed hänsyn till den som

dag har förpolismännen ibeväpningtill dengrundutbildning och som
möjli-ellerkulsprutepistol kan detautomatkarbinförsvarsändamål --

tillräckligt verk-fyllaskulle kunnapolisenifrågasättas huruvida engen
bör beaktasväpnade försvaret. Detroll det direktainom att mot-sam

objekt nöd-betydelsefulla intestrategisktanfallståndarens mott.ex.
förmodli-denne in-formenske i denvändigtvis kommer sätterattatt

användas,metoderstället andrakankvalificerad I t.ex.trupp.gen -
lcryssningsrobotar. Gen-såsomfjärrstyrda precisionsvapenanfall med

framträdandenågonhar polisen inteanfall den typentemot senareav
vämkraft.

direktatillföra detför skulleoch sigpolisen idet bedömsOm att
följandefinnsbörinte sä-försvaretväpnade attavvaras,somresursen

frågan folkrättsligi status.ga om
förhindradskälfolkrättsligakombattant inteEftersom attär aven

till handskunna liggaskulle detockså civila uppgifter, närautföra att
kom-habordesvenska polismänuppfattningenhävda permanentatt

detskäl sig. Förhar emellertidordningbattantstatus. sådanEn emot
nämligen i prin-dekombattantstatusharfall polismännen ärpermanent

sambandocksåanfall iföremål föralltså blikanmilitärt mål. Decip ett
motståndarenskulleantagligensysslor. Ochcivilamed utövandet av

fordonpolisstationer,polisen-hör tillegendombedöma sådanatt som
kombattanter. Po-användsmål, eftersom denmilitärtutgör avm.m. -

anfall, polis-förföremålkunde alltså blidess helhetlisväsendet i om
tillktmde ledaAnfallenkombattantstatus.hade attmännen permanent
civilafullgöra sinakundefall alls intefick ellerpolisen svårt i värsta
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sysslor. föllDe polismän i motståndarens hand skulle bli inteme-som
rade därmedkrigsfångar och förhindrade några poli-utövaattsom vara

funktioner områdesiära på ockuperat det bortses från krigsfångeatt en
ellerkan friges förbindelse,hedersord artikelpå 21 imot se

III Genevekonventionen år 1949. civilbefollcningensInte minstav ur
synvinkel med sådanadet olyckligt konsekvenser.vore

Om förkombattantstatus polismännen inte lämpligenpermanentnu
bör användas modell, kan undra i stället begreppet till/ål-som man om
lig kombattantstatus bör tillämpas. tillämpningEn det begreppetav
skulle kunna innebära polismän, fullgöra civila uppgifter,utöveratt att
vid behov medverkade det väpnade försvareti under alla skeden av en
väpnad konflikt, under begränsadalternativt tid såsom inledandeetten
kuppskede jfr den nuvarande ordningen förslaget iresp.

1985/86:15. framgår den analysSom utredningen harprop. av som
gjort kap; finns dock vägandei 1 invändningar begreppet tillfälligmot

Överförda invändningarkombattantstatus. till polisen kan dessa beskri-
följer.vas som

tillämpning begreppet tillfällig kombattantstatus polismänEn påav
med uppgifter det väpnade försvaret riskerar leda tillinom att att mot-

bedömerståndaren bara dessa polismän polismän hu-inte överatt utan
vud och den polisen använda egendomen militära mål:ärtaget mot-av
ståndaren svensk polisman och all polisen användser envar av egen-
dom polismännenmilitärt mål, eftersom och egendomen harsom an-

eller kan komma användas detinom väpnade försvaret. Detvänts att
inte osannolikt motståndaren härvidlag."preventivt"attsynes agerar

Med utgångspunkt skullemotsvarande motståndaren ha folk-siganse
rättslig befogenhet alla de polismän föll hans hand;intemera iatt som

möjliga kombattanter skulle de ha lcrigsfângestatus. polismänDesom
kunna fullgöraintemerades skulle polistjänst inom ockuperatintesom

område.
Under alla förhållanden torde fördet i praktiken svårt mot-vara

ståndaren skilja mellan poliser och den egendomde kombattanteratt
brukas eller användas väpnade försvaretkan komma detinomattsom

eller för de poliserstöd det militära försvaret, å sidan, ochsom ena
civila civila verksam-och den egendom används polisensinomsom
het, den syimerhet fallet-å andra. gäller såsom polis-Det i ärnuom -

denbär uniform de har den ellerantingenmännen typ enasamma av
andra uppgift.typen av

Om begreppet tillfällig kombattantstatus tillämpas föreligger sam-
ochmanfattningsvis för sådana polismän sådan egendomrisk ävenatt

enligt uppfattning polisen dess egenskapsvensk nyttjas isom av av
civil blir föremål militära från motståndarens sida.för operationer Re-
sultatet skulle följde hadedet polismännenmotsvara som om perma-
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kunde blifall svårt fördet ikombattantstatus, nämligen vartattnent
syssloma.polisen fullgöra de civilaatt

emellertid framgårfrågeställninggrundläggandeEn är som av-
frånhuvud finns anledning utgåkap. huruvida1 det att atttagetöver-

tillfällig kombat-uppfattningen begreppetmotståndaren attaccepterar
Är det andra ord trovärdigt införmedfolkrättsenligt. attärtantstatus

ståndpunkten svenska polismän,motståndaren hävda att attgenom
civila uppgifter, byter från kombattantstatusmellan ochväxla militära

versatill civil och vicestatus
underkännauteslutas, motståndaren skullevilket ingalunda kanOm,

kunde det ledaför polismän,modellen tillfällig kombattantstatusmed
medverkar iskulle polismäntill följande. Motståndaren att somanse

krigsdeltagare.illegalakombattanterförsvaretdet väpnade inteär utan
polismänDedeltar fientligheterna.direkt iSådana får bekämpas denär
ha krigs-åsikt intehanshand skulle enligtföll i motståndarenssom

ställa dem tilloförhindradskulle sigfångestatus. Motståndaren attanse
medverkan fient-iderasmed anledningrättsligi avprocessansvar en

straff.förmodligentilldömdadem strängalighetema och således få --
gäller poli-tveksamheternaberördadebör understrykasDet att nu

skulledettaförsvaret antingenväpnadedetdirekta deltagande isens
begränsatkonflikten ellerväpnadeunder hela den t.ex.äga vorerum

tillfäl-begreppettillämpningenlåtakuppskede. Atttill inledandeett av
föreslogs ibegränsad, såsomtidenblikombattantstatus ilig t.ex. pro-

framkomligandra ord intemed1985/86: väg.positionen 15, är en
ha sigbörsvenska polismän inteståndpunktenFör att vare perma-

omständigheterföljandekaneller tillfällig kombattantstatus ävennent
åberopas.

konflikt. Menväpnadföreligger underkombattantStatus etc. enav
skymningslägeisåledeskonflikten har brutitinnan även ettut, som

folkrät-inågonutför sabotage intedenna, har denföregår ettt.ex. som
ho-polisen ingriperden svenskagrundad immunitet motattmotten

kap. §det i 2 7sakbrottsbalken. Enjfr 2 kap. 7 § är att aannannom,
har begåttutlänningbestämmelsebrottsbalken finns att somenomen

ställ-innefattat allmäneller uppdragbrott i utövningen tjänst somav
regeringen.efter förordnandeendastfår åtalasning hos stat avarman

söktgärningsmarmendockkrävs interegeringsförordnandeEtt om
blivitSverige harhandlat. tiden innanhar Iegenskap handölja vilkeni

följd sigtillsåledespolisen intekonfliktväpnadi ärpart av vareen
ingripaförhindradbrottsbalkenkap. mot t.ex.eller 2 7 §2 kap. 7 § atta

det all-föreliggerförtäckt. Sammantagetsabotageförband agerarsom
civila funktioni sinmöjligheter för polisenobetydligaicke attmänt sett

ellersäkerhetför landetsskadligsådan verksamhetingripa ärmot som
försvar.
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bedömagränsfall det svårtdärVisserligen detkan tänkas är att om
därmedoch i princip åtnjuterkombattanterexempelvis sabotörer är

stället som°°vanliga" brotts-eller istraffrättslig immunitet är att anse
skallbara kan ingripa civilai sinlingar polisen intevilka utanmot

sammanhang borde kunnai dessa mi-funktion. för misstagriskenMen
fungerande för underrättelser till ochvälnimeras systemt.ex. genom

den säkerhetspolitiskaangående situationen ochpolisväsendetinom
polispersonalen. det förekomma gränsfallutbildning Att kangenom av

således i någon grad talar för polis-inteär störreett argument attsom
skall ha kombattantstatus.män

bör framhållas polisen kan bidra med betydelseDet insatseratt av
för militära landet polismännen hardet försvaret även permanentomav

folkrättsliga hindercivil Sålunda finns det någrainte attmotstatus. po-
underrättel-förmedlarbibehållande civilalisen, med sin t.ex.status,av

betydelse från militärhändelser eller kanär vara avser om m.m. som
skett hem-underrättelser inte isynpunkt förutsatt inhämmingenatt av

sysslar med förebyg-denförevändningar,lighet under falskaeller att
deltarsäkerhetsskyddsverksamhet eller den igande och avslöjande att

och för detmobilisering. I sigliknande vidordningshållning och äger
involverad i det mi-den i någon meningriktighet polisen,sin äratt om

fall ökad risk för di-förtypiskt ilitära försvaret, utsätts attvartsett en
motståndarens sida. Sådanaaktioner fråneller indirekt drabbasrekt av

uppgifter total-både polisens inombeaktasfaktorer bör naturligtvis när
för be-huvudoch inomförsvaret fastställs över taget ramen

forvägande skälredskapsplaneringen, inte ett tungtsynesmen vara
förfinnsbör ha kombattantstatus. Detuppfattningen polismännenatt

motsvarandelöperkombattantstatusandraövrigt utan somgrupper
risk.

andraprincipiella synpunkter För-Härtill kan anföras änattmot
försvaret lan-för det väpnadeuppgiftsvarsmakten till att avsvarages

detFörsvarsmaktendet. regeringsformenI nänms organ som rege-som
Visserligenlandet.påför väpnadefår inringen sätta mötaatt angrepp

användaväpnade försvaretdetkan det föreligga behov inomatt po-av
tillgodoseskan dockbehovlismän med särskilda kimskaper. Detta ge-

förspolismänsäkerhetspolitiska läget så motiverar,detnäratt,nom
pliktlagstiftningen enligtmed stödtill Försvarsmakten,över t.ex. av

krigsplacerade ifinns polismännuvarande försvarsplaneringenden
Försvarsmakten.

säkerhetoch iallmän ordningBeträffande upprätthållandet av
etable-sedan längeSverigekan följande Det istridszoner sägas. är en

våldutövandeanvändas förFörsvarsmakten inte fårrad princip, att av
verksamhets-traditionella militäraenskilda utanför deteller tvång mot

eller säker-ordnings-förekommerområdet. det stridszonerOm inom
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sidan de egentliga stridshandlingamahetsstörande vidverksamhet av
och liknande, ingripa häremot. förhållandetskall alltså polisen Det att
det uppgift ingripa i sådana fall hindrar emellertidför polisenär atten
inte utnyttjas till stöd för polisen,Försvarsmakten då förutsattatt att
detta inte uppfattas från den principett avsteg angettssom som nyss
jämför 1995/96:l2 51.prop. s.

3.8 Utredningens slutsatser

Det väsentligt kanpolisen upprätthålla allmän ordning och säker-är att
övervägandehet i samhället också under konflikt.väpnad skäl talar för

någon del Sverige blir ockuperad, polis sökersvenskatt, stannaom av
kvar inom det ockuperade området för för dendär allmännaatt svara
ordningen och säkerheten; därvid skall polisen givetvis tillämpa svensk

och i övrigt bäst svenska intres-rätt även sättettagera som gagnar
sen.

Med hänsyn bl.a. minskande andel polismän hartill att en genom-
militärgått grundutbildning kan värdet polisens insatser detinomav

direkta väpnade försvaret iñågasättas.
Polisen såsom civil har icke obetydliga möjligheter bidra tillävenatt

det militära försvaret, bl.a. bevakning skyddsobjekt och in-genom av
gripanden vid sabotage.

Om svensk polis aktivt deltar i det väpnade försvaret, föreligger risk
för motståndaren betraktar polisens personal och polisens egendomatt

huvud militära mål. Följden härav kan bli polisenöver utsättsattsom
för anfall verksamhet försvåras elleroch dess civila omöjlig-att t.o.m.

gors.
denna bakgrund och då begreppet tillfällig kombattantstatusMot

inte torde förenligt med folkrättens regler kommer utredningen tillvara
uppfattningen hör till polisväsendetde polismän det civila inteatt som
bör såsom poliser direkt det väpnade försvaret landet. bördelta i Deav
alltså inte ha kombattantstatus något skede väpnad konflikt,i utanav en

civilpermanent status.
Utredningens ståndpunkt, polisen fortsättningsvisprincipiella att

inte skall polismänha till uppgift direkt delta i fientligheterna och attatt
i denna gällersin egenskap således inte skall ha kombattantstatus, även
beredskapspolisen. beredskapspolisenEnligt förordningen är ut-om
gångspunkten civila uppgif-beredskapspolisema skall användas föratt

beredskapspolisenOm eller del denna, den särskildanågonter. t.ex.av
beredskapspolisen, för delta detböra användas aktivt i väpna-attanses
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bedömningde försvaret enligt utredningens motiveratlandet detärav
Försvarsmakten,funktion ingå i ilåta denna sär-överväga t.ex.att att

studium detta spörsmål fårskilda bevalcningsförband. Ett närmare av
tillför det uppdrag har lämnatsdock utanförligga somramenanses

utredningen.
förslagutredningens polismänbör framhållasDet också att attom

under väpnad konflikt har bedömtsbör ha civil statuspermanent en
kombattantbegrepp. fallmed folkrättens det utred-utgångspunkt i För

acceptabelt ñån iörsvarssynpunkt,förslag skulleningens inte anses
frågan huruvida det antal polismänfinns det skäl ställning tillatt ta som

liksom fråganöverförs till Försvarsmakten bör ökavid höjd beredskap
styrkaväpnadpoliskåren bör organiserashuruvida del som enaven

full-där kanFörsvarsmakten ochfors tillvid höjd beredskap översom
emeller-uppgifter.polisiära Detkombattantuppgiftersåväl ärgöra som

slag.dettafrågorför utredningen gå in påtid sakinte att aven
gränsövervakningen isamordnadedenpolisens medverkan iOm

krig, kap.se
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4 Hemvärnet

Utredningens förslag: finns inget behovDet tillämpa begrep-attav
tillfällig kombattantstatus frågai personalen i hemvärnet detpet om

allmärma hemvärnet inkl. företagshemvämet driftvärnet. Frånresp.
folkrättsliga synpunkter kan det inte föreligga några avgörandeanses
invändningar driftvämet.mot

4.1 hemvärnet i dagsvenskaDet

redogörelse för hemvärnet dagFör detaljerad i den läm-änen mer som
detta kapitel bilagai hänvisas till 4.2.nas

bestårl allmänt hemvärn ochHemvärnet av

Grundläggande finnsbestämmelser hemvärnet hemvämsförord-iom
ningen 1997:146. Regler området förekommer i För-även
svarsmaktens föreskrifter ändradeFFS 1997:11, FFS 1998:2genom

hemvärnet gäller den till hemvärnet knutnaoch, såvittom
avtalspers0nalen" från frivilligorganisationer, förordningens.k. i
1994:524 frivillig försvarsverksamhet.om

Försvarsmakten och dels allmänt hem-Hemvärnet ingår beståri av
dels allmärma hemvärnet skall bl.a. skydda viktigaDetvärn,

hembygden.totalförsvarsanläggningar till uppgiftDriftvämet hari att
skydda myndighets eller företags anläggningar och verk-etten egna
samhet.

Deltagande avtalhemvärnet frivilligt och bygger på tjänst-i är om
göringen. I både den följandehemvärnet finns kvinnor och imän tex-

används formen "han eller såsom beteckning påmotsvarandeten an-
tingen kvinna eller består kategorier,man. Personalen treen en av
nämligen dels hemvämsbefäl, avtalspersonal,hemvärnsmän inkl. dels
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dels anställda Försvarsmakten krigsplaceradevid i hemvärnet.ärsom
Viss inte all hemvärnet stridande ftmktioner.personal i har I detmen
allmärma hemvärnet bl.a. personalfinns skall sysslapermanentsom
med sjukvård.

Hemvärnet omfattar närvarandeför 85 000ca personer, varav unge-
fär 78 det500 i allmänna hemvärnet och 6 600 i driftvämet. Såväl inom
det allmänna hemvärnet inom driftvärnet har personalen minskatsom
under de Statsmaktemas målsättningåren. hemvärnetsenaste är att
år 2001 skall omfatta 125 000 personer.

4.1.2 Beredskapsgrader inom hemvärnet hög-
insatsberedskap

hemvärnet finns beredskapsgrader:För grundberedskap, hernväms-tre
beredskap hemvämslarm.och Hemvämsberedskap kan likhet medi
hemvärnslarm gälla viss del Sverige.en av

Hemvärnsberedskap skall dels vid höjd beredskap, delsintas annars
efter särskilt beslut eller- fall avvaktanregeringen i vissa i påav rege-

beslut Vid hemvämsberedskapringens Försvarsmakten. inträderav-
tjänstgöringsskyldighet hemvämets personal. Så länge denna bered-för
skap råder kan avtalpersonalen inte sina tjänstgöring isäga upp om
hemvärnet. hemförlovasPersonalen i regel under höjd beredskap,inte

kan beviljas permission.men
Vid beredskapslarm, och eftereller hemvämsberedskap rådernär

beslut lägst militärbefälhavare, hemvärnslarm.skall hemvärnet intaav
Då skall hemvämsförbanden fördröjsmål kunna lösautan attgrupperas

uppgifter.sina
Till följd bl.a. den geografiska anknytningen mellan hem-näraav

vämspersonalen och den anläggning förbanden skall försvaraetc. som
mobilise-primärt, har hemvärnet hög insatsberedskap. Förbanden kan

inom timmar.ettras par

det hemvärnet4.1.3 allmännaNärmare om

allmänna indelat hemvämsområden.Det hemvärnet bl.a. Dessaiär en-
heter kan territorialförsvaret. hem-jämföras med kompanierna Ettvarti
värnsomrâde därav.omfattar kommun eller delen

höjd förbanden det allmänna hemvärnetVid beredskap skall inom
totalförsvarssynpunkt,bevaka och skydda objekt frånviktigaärsom

utföraflygfält, andra skall för-hamnar och infallsportar. De ävent.ex.
dröjande och hålla i gångfältarbeten har till uppgiftsamt att starta upp
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första-enhet haranläggningar. Varjedriñen vid militäravissa en
handsuppgiñ.

företagshemvârn,kan det organiserasdet allmänna hemvärnetInom
sådant förbandeller arbetsplats. Ettanläggningskall skyddasom en

endastdet allmänna hemvärnet påförband inomskiljer frånsig övriga
anlägg-företag eller vissvid visstdet viset det är ettgrupperatatt en

godkännande.företagsledningensdärifrånoch inte får flyttasning utan

driftvärnet4.1.4 Närmare om

Försvarsmaktenfår,myndighetföretag ellerEtt omen
driñvämdärtill,tillstånd organiserarikshemvämschefen har lämnat

verk-och denanläggningarnaden eller deskyddetför egnaegnaav
företag ellervederbörandemedgivandeeftersamheten. Endast myn-av

uppgifter.för andradriftvämet användasdighet kan
och myndig-företagtjugotalvidnärvarande finnsFör ett

tiden;under denminskathar drifcvämetheter. Som senastenämnts per-
sambandharhalverats. Dettahardriftvämetsonalstyrkan inom änmer

har bolagiserats.verksamhetmed statligbl.a. att
i för-driftvärnet organiserathemvärnetlikhet med det allmännaI är

driñvärns-personaltabell. Personalen iuppfördipersonalenband med
personaldenskall rekryteras ärförbanden driftvämsmännen somur--

firmasbrukar intefråga.myndigheten i Detelleranställd vid företaget
förekommerdriftvämsförbanden, detavtalspersonalnågon i re-men

servofficerare där.
för bevak-avdeladedriftvärnsmänMellan och trettio-fyrtiotvå är

be-Driftvämsmännensmotsvarande.elleranläggningningen resp.av
handeldvapen.väpning normaltutgörs av

befáls-militärdrifrvämschef. harDennedrifcvärn ledsVarje av en
företagetsellerrikshemvämschefen myndighetensgrad och leder under

befatt-inneharmyndighetenellerchef vid företagethögEn
driñvämschef.ningen som

chefvederbörandeunderställddriftvämsförbandChefen för ärett
underutrustningutbildning ochfrågadriftvämet lyder iinom ommen
lyderdriftvämsförbandetChefen förförsvarsområdesbefálhavaren.

avseende hem-territorielltförsvarsområdesbefälhavaren i närunder
driftvär-beslutatdriñvärnschefenochbeslutadvärnsberedskap är om

tjänstgöring.nets
endastuppgift intetilldrifcvärnsmärmenhar attVid höjd beredskap

ifrågavarande anläggningen även attbevaka och skydda den utanosv.
driñvärns-Vanligenarbetsplatsen.sysslor på ärutföra ordinariesina

drift-uppgiftenfullgörhanindelat,dygnsschema så att sommannens
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skyddaralltså och anläggningbevakar i åtta tim-vämsman etc.en- -
därpå ordinarie arbetsuppgiftersysslar med i åtta timmarsina ochmar,

slutligen Vanligtvisvilar bär hanåtta Försvarsmaktensi timmar. uni-
fonn med sina ordinarie arbetsuppgifter.han håller Dockäven när
bärs skyddskläder uniformen, så erforderligt.ovanpå om anses

4.2 Folkrättskommittén

Folkrättskommittén anförde medlemmarna i hemvärnet avsågs deltaatt
militäri verksamhet endastunder korta perioder och då hade tillrätt

kombattantstatus. Eftersom dessa medlemmar återgick till civilasina
sysselsättningar de hade slutfört militärasitt uppdrag måste för de-när

del lösningen med tillfällig kombattantstatus menadeanvändas,ras
kommittén se jämförSOU 1984:56 74 108-111.s. s.

folkrättsförordningen4.3 Bestämmelser i
kombattantstatusom

1990:12 föreskriverTotalförsvarets folkrättsförordning bl.a. följande.
de FörsvarsmaktensSom kombattanter tjänstgör i krigsorga-somanses

sjukvårdspersonalennisation, de tillhör eller själavårdsperso-inteom
förordningen.nalen enligt vissa bestämmelser i kallas tillDe insom

skalltjänstgöring Försvarsmakten kombattanter först då dei anses som
har tilldelats och har kommit under befäl.militär utrustning ansvarigt

fred har tilldelats personlig sådan skall dockDe i utrustning ansessom
kombattanter redan tjänstgöringsskyldigheten inträder. Folk-närsom

rättslig ställning förordningen tillkommer endast denenligt tjänst-som
vederbörandei befattning. Om någon tjänstgör i För-gör som

svarsmakten eller tjänstledig under kortare tid behål-har permission är
hanler dock folkrättsliga ställning under ledigheten.sin

4.4 vissa andra länderiHemväm

uppgifterFör hemvärn eller motsvarande i andra länder hän-vissaom
visas till bilaga
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överväganden4.5 Utredningens

överväganden hemvärnet4.5.1 Allmänna om

förordningen förFörsvarsmakten 1994:642 med instruktionhar enligt
försvaraFörsvarsmakten uppgift Sverige väpnadetill att mot angrepp.

Försvarsmakten. Hemvärnets personal uppfördHemvärnet ingår i iär
personaltabell. Personalen lyder under militärt befäl ansvarigtärsom
för uppförande. finnssina underlydandes disciplinärtDet ett system

säkerställa Försvarsmaktens personal följersyftar bl.a. till attattsom
krigets lagar.

Personalen hem-och för frivilligt. iDeltagande hemvärnet i sigi är
hemvämsberedskap,underskyldig tjänstgöraemellertidvärnet är att

väpnad i krig. Avtalenkonfliktsåledes ibl.a. Sverige är part enom
hemförlov-då. Någonkanhemvärnet intetjänstgöring i sägas uppom

beredskapen höjd. Omregel intepersonalen sker ining ärnärav
personalen fortlöpande tillsålundastårblir involverat i krigSverige

förfogande.hemvärnets
gällande hemvärnet-detsagda kanMed hänsyn till det göras att

uppfyller de follcrätts-och driftvämetbåde det hemvärnetallmänna -
väpnad konfliktdenstyrka och iliga kraven väpnadpå att som enen

vederbörandekombattant såvida inteföljaktligendeltar hemvärneti är
icke-och därför klassassjukvårdspersonalfullgör uppgift somsom

kombattant.

ingetfinnspersonalhemvämetsfråga4.5.2 I om

tillfällig kombattantstatusbehov begreppetav

kombattant-tillfälligfram direktivenhålls ide begreppEtt ärav som
personalenvad gäller idetta begrepptillämplighetenOmstatus. av

hemvärnet kan följande sägas.
fort-allmänna hemvärnetpersonalen i dethöjd beredskapUnder är

arbetsupp-bytehemvärnet, och någotlöpande tjänstgöringsskyldig i av
skall alltså inteväxlingar folkrättsligtill igifter skulle leda statussom

beredskap hem-höjddock underhindrar inteDetta ävenäga attrum.
uppgifter och för sig.ha "civila" ikanvämsmarmen

lcrigsplaceradavtalspersonal idensagda gällerDet äräven somnu
förekommaskulle det så-avtalspersonalenhemvärnet. heller förInte

denföranledakundetjänstgöringsskyldighetendana avbrott i typsom
direktiven. Enifollcrättsligväxlingar mellan nämnsstatus somav
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ingår i hemvärnetinteavtalspersonalsådansak är ävenatt somannan
hemvämsförband eller andra militäranärhetenuppehållakan sig i av -

anfall ñånindirekt drabbadåtminstoneblidärför kanmål och av-
motståndarens sida.

driftvärnsmännen visserligenskallberedskap ömsomUnder höjd
"vanliga" civila uppgifter vidhaförsvaret,delta i det väpnade ömsom

de fortlöpande tillhör driñ-eftersomMenföretaget eller myndigheten.
följd olikafolkrättslig sinaväxlar de inte statusvämet som en av

arbetsuppgifter.
tillfälligbakgrund begreppetfinner dennaUtredningen attmot

tillämpligtgällande ordningendenkombattantstatus enligtinte ärnu
personal.vad hemvärnetsavser

tillfälligföljande. BegreppettilläggaUtredningen sig böraanser
hemvämsmanavseende fall därpåkombattantstatus har inte t.ex. en

hemförlovad sedan hanblirhangrundbyter follcrättslig på attstatus av
hemvämstjänst.fullgöra sinkanlängreeller skäl inteskadats annatav

huvudFörsvarsmakteninträffa inom överSådana fall kan för övrigt
hem-avseende på justhar0rd någotandra inteoch medärtaget som

finns företags-hemvärnetdet allmännapersonal. Inomoch dessvärnet
hemvärnet idet allmännafrånskiljer sigföretagshemvämhemväm. Ett

ellerföretagvid visstdetendast på så ettövrigt är grupperatsätt att en
företagsledningensdärifrånfårtlyttasochanläggning inteviss utan

skulle"veto"företagsledningensdettaLämplighetengodkännande. av
försvarssynpunkter,övergripandefråndiskuterasmåhända kunna men

folkrättsligt hänseende.komplikation ibedöms inte utgöra en

förändringaringakräverFolkrätten4.5.3 av
driftvämet

fall i princip så-varjeiskyddasanläggningar ärDe avsom
principiell be-folkrättsligt harmotståndarenmåldana militära ensom

harför 1997-2001försvarsbeslutet årenanfalla. Enligtfogenhet att
landetförsvaretväpnaderoll detinomspelat sindriftvämet inte ut av

verksamheterochfinns anläggningar181.1996/97:4 Detprop. soms.
så-minst iliknande, och intesabotage ochbehöver skydd även motett

Samtidigt börförsvarsfimktion. sägasfyllafall kan driftvärnetdana en
möjlig-begränsaderelativtsådana torde hadriftvärnsförbandenatt som

anfall,slagsvidförsvar vissa mot-verksamtheter t.ex.utöva ettatt om
flygstridskrafter.elleranvänder robotarståndaren

villdriñvämet,tillanslutningaspekterna ifolkrättsliga ut-deOm
före-detivad harföljande sepeka påredningen angettsäven som

gående.
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Ett företags eller myndighets skall i princip bevaka ochen
skydda enbart företagets eller myndighetens anläggningar ochegna
verksamhet. Denna begränsning motsvarighet gäller för före-vars-
tagshemvämet allmännainom det hemvärnet- och föri sig intesynes

komplikation folkrättsligutgöra synvinkel.en ur
När driftvämschefen beslutathar driftvämets tjänstgöring, lyderom

chefen för driftvämsförbandet under försvarsområdesbefálhavaren.
Som redan berörts får driftvämspersonalen ingå i väpnadanses en
styrka i likhet med Försvarsmakten i övrigt dels står under befälsom

inför den politiska ledningenytterst för sina under-som ansvarar- -
lydandes uppförande, dels underkastad interntär disciplinärtett system.

Under höjd beredskap har driñvämsmannen i allmänhet sitt dygns-
schema så indelat han växlar mellan bevaknings-att och skyddsupp-
gifter och "vanliga" sysslor vila. Vid väpnad konflikt fårsamt en som
tidigare drifcvämsmannennärrmts kombattant Ipermanent.anses vara
regel derme uniformerad såvälär de bevakar och skyddar anlägg-när
ningen han håller medpå sina andranär sysslor. Det förekommersom
dock driñvämsman bär sin uniform synligt vidatt fullgörandeten av
bevaknings- och skyddsuppgiftema har överdragsklädermen annars
eller liknande döljer uniformen. Enligt follaätten det allmäntärsom en
erkänd sedvana kombattanter inom "reguljära, uniformeradeatt och
beväpnade enheter" bär uniform. Det framstår därför olämpligt attsom
driftvämsmän inte alltid synbart uniformerade. bör dockär Det påpekas

de inte förlorar sin aktiv del fientligheternaatt i endasträtt på denatt ta
grunden de inte bär uniformen synligt. Däremot detatt viktigtär att
uppmärksamma folkrätten förbjuder förrädiskt förfarande,att exempel-
vis föregivande civil status.av

En samlad bedömning leder enligt utredningen till det från folk-att
rättsliga utgångspunkter inte torde kunna riktas några avgörande in-
vändningar driftvämet.mot
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civilaochskyddsvakterCivila5

skyddsornrådesvakter

Skyddsområ-och civilaskyddsvakterCivilaförslag:Utredningens
förkravenfollcrättsligaegenskap dedennauppfyller inte idesvakter

väpnade försvaretdelta detdirekt ioch bör intekombattantstatus av
Sverige.

Inledning5.1

gällerreglerför deredogörelseinnehållerBilaga 4.3 som num.m.en
kapitelförevarandeskyddsområdesvakter. Iochskyddsvakterför

utredning-inriktat pâkapitletbilagan, ärinnehållet isammanfattas men
civilaochskyddsvaktercivilahuruvidafråganöverväganden iens

svenskadetikombattanter to-fungerabörskyddsområdesvakter som
talförsvaret.

förhållandenNuvarande5.2

utgångspunkterNågra5.2.1

anläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:217 m.m.Lagen om
l990:l334;förordningenhörandedärtilldenochskyddslagen

tillåtgärdervissabestämmelserinnehållerskyddsförordningen om
fallavandraröjande ispioneriochterrorismsabotage, samtskydd mot

beslutaskanlagenEnligt atttotalförsvaret.uppgifterhemliga rörsom
skallluftfartyg utgöraellerfartygområde, ettanläggning, ettetten

skyddsobjekt.
skyddtillräckligtberedaskaninteanläggningmilitär genomOm en

föreskrivaregeringen ettskyddsobjekt, får attanläggningen om-äratt
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råde omkring anläggningen skall militärt skyddsområde. När detvara
råder höjd beredskap eller under tid regeringen med hänsynannan som
till Sveriges försvarsberedskap bestämmer, skall Försvarsmakten an-

för skyddsornrådena bevakas.attsvara
Enligt skyddslagen skyddsvakt benämningen på denär bevakarsom
skyddsobjekt och polisman.ett inte denFör bevakarär militärtettsom

Skyddsområde och polismaninte lagens benämningär Skyddsområ-är
desvakt. Den till skyddsvakt eller skyddsornrådesvaktutses skallsom

godkänd länsstyrelsen. Undantag gäller för den inomvara av utsessom
Försvarsmakten och tillhör den militära personalen: denne skall isom
stället godkärmas Försvarsmakten. enlighetI med detta kan talaav man

civila skyddsvakter och civila skyddsornrådesvakter militäraom resp.
skyddsvakter och militära skyddsområdesvakter.

Skyddsvakter och skyddsområdesvakter krigsmän" vid tillämp-är
ning bestämmelserna kap.i 21 brottsbalken brott krigsmänav om av
såsom lydnadsbrott och rymning.

Lagen 1994:1811 disciplinansvar inom totalförsvaret,om m.m.
disciplinansvarslagen gäller för skyddsvakter och Skyddsområ-även
desvakter Sverige i krig Senär 2 och 3 discip-är närmarem.m.
linansvarslagen.

Enligt 3 § 3 totalförsvarets folkrättsförordning l990:l2 skall den
skyddsvakt liksom den skyddsområdesvaktär ärsom som anses som

kombattant.
Folkrättskommittén frågorberörde civila skyddsvakters folk-om

rättsliga i krig anfördeoch därvid, med utgångspunkt i den då förstatus
tiden gällande regleringen, bl.a. följande se SOU 1984:56 128. Vids.

överraskande kunde det lättett uppstå kräversituationerangrepp som
vakterna deltar försvareti det objektatt de har till uppgift attav som

bevaka. skyddsvakter beredda delta i stridsverksamhet bordeär attsom
ha folkrättslig ställning kombattanter under förutsättning vill-attsom
koren för detta kan uppfyllas. Folkrättens krav kombattanten skallatt
stå under ansvarigt befäl och kombattanten skall ingå i interntatt ett
disciplinärt fick uppfyllda för skyddsvakter "så långt detsystem anses

möjligt för det kortaär skede kan bli aktuellt". Dock detsom var ange-
läget skyddsvaktema fick viss kompletterande utbildning, främstatt i
folkrätt. hadeSedan mobilisering genomförts skulle skyddsvaktema
komma avlösas och övergå till andra uppgifter, dei undantags-att utom
fall vakterna lcrigsplaceradenär vid objekten. Skyddsvaktemavar
borde få kombattantstatus under inledningsskedet kon-temporär av en
flikt; däremot torde de kunnainte försvaretsi personaltabeller.upptas
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skyddsområdesvakters5.2.2 Skyddsvakters och

befogenheter

enligt skyddslagenDen skyddsvakt har och skyddsförordningenärsom
befogenhet avvisa, avlägsna eller,vissa situationeri sådanatt om en
åtgärd tillfälligtinte tillräcklig, omhänderta ellerinom vidär person
skyddsobjektet. Skyddsvakten har inom skyddsobjektet och i dess när-
het polisman den finnsgripa det skälrätt att attsamma som en som an-
hålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till sådant brott harsamt

andra befogenhetervissa använda s.k. tvångsmedel.även getts att
Skyddsvakten underkastad tystnadsplikt. skyddsområdesvaktsEnär -
befogenheter något begränsade skyddsvakts.är änmer en

Bestämmelser verkställighet skyddslagen finns skyddsför-iom av
ordningen ochföreskrifter allmänna råd Rikspolisstyrelsenisamt som
har meddelat betydelseRPS FS 1991:5, FAP 579-3. Av ävenär

föreskrifter allmänna råd RPSRikspolisstyrelsens och FS 1994:12,
bevakningsföretag1974:191 förord-FAP 579-2 till lagen om resp.

bevakningsföretagningen 1989: 149 m.m.om
sålunda föreskrivit bl.a. skyddsvaktRikspolisstyrelsen har att en

och klädedräkt förskall bära särskilt tjänstetecken anpassadären" som
väktanmiform skyddsvakten s.k.tjänstens utövande, eller äromen

förelig-väktare enligt lagen bevakningsföretag. Om särskilda skälom
skyddsvakt bär civil klädsel. Enligtkan länsstyrelsen medge attger, en

föreskrifter skall skyddsvakt utbildningRikspolisstyrelsens viss ien
folkrätt och funktionoch i försvarets organisation m.m.

medgivande får skyddsvaktOm länsstyrelsen har lämnat ut-varaen
rustad handbojor. Skyddsvakten kanmed batong och även utrus-vara

ochRikspolisstyrelsens föreskrifter allmärmatad med skjutvapen enligt
föreskrifterochråd väktares utbildning utrustning Dessa an-om m.m.

vapenutbildning. de all-skyddsvakten skall Iha genomgått vissattger
får endast det föreliggerråden skjutvapen användasmärma närsägs att

begräns-nödvämsrätt kap. brottsbalken, dock med denenligt 24 l §
egendom fårningen våld eller hot inte avvärjas använ-att mot genom

dande skjutvapen.av

planering gällerBristfállig vad5.2.3

beredskapvid höjdskyddsvaktemas uppgifter

detverkställa framgårkartläggning utredningen har låtitAv atten som
användsförekommande civila skyddsvakter irelativt vanligtär att

sådana anlägg-fredstid för strategiska skyddsobjekt, dvs.bevakning av
motstånda-frånbli föremål för förbekämpningningar kan antassom
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sida skede Sverige.redan tidigt Re-i väpnat motettettrens av angrepp
följande. praktisktsultatet vid handen Ikartläggningen ävengerav

anställda hos bevakningsföretagfall ochalla skyddsvaktemataget är
försåledes ansvarig skyddet skydds-inte hos den ärytterst avsom

förekommerobjektet. inteMed undantag någon militär utbild-några
till skyddsvakt.ning utbildningen allainom för Inte vakter ärramen

beväpnade, det har normalt pistol ellerde liknande. Ett inteärmen som
kvinnor.oväsentligt antal skyddsvakter många fall saknasI planeringär

för skyddsvakternas uppgifter vid höjd beredskap; dock skall vissa av
dem övergå till driñvärnet ellertjänstgöra i till militäraatt att vara
skyddsvakter. föreligger påtagligpraktiken det oklarhet den rollI om

civila skyddsvaktema skall under höjd beredskap derasde hasom om-
uppgifter huvuddå saknas mången gång planering Såvittöver taget.

landet detframkommit vid strategiskt skyddsobjekt idetär ett som
och säkerhetskontroll.finns skyddsvakter kngsplacerade för bevakning

i andra länderskyddsvakterCivila5.2.4

har inhämtat förhållandenutredningen iEnligt de upplysningar omsom
skyddsvakter skall hacivilautlandet förekommer därinte att status av

de skyddsvaktemafall kommer civilakombattant. förekommandeI
personal, beredska-militärbevakar militära mål ersättasatt omavsom

bilaga 6.eller liknande sehöjs närmarepen

övervägandenUtredningens5.3

civila skyddsvaktemadetveksamt5.3.1 Det är om
för kombattantstatusfolkrättens kravuppfyller

skyddsvakterdet tveksamt civilaEnligt utredningens bedömning är om
för kombattantstatus.folkrättsliga förutsättningarnauppfyller de

skyddsvakthuruvida den civilfråga nämligenEn överärär som
fallvilken i så Deväpnad styrka och styrkanhuvud ingår i är.taget en

krigsorganisation.till Försvarsmaktenscivila skyddsvaktema hör inte
styrka defrågan, till vilken organiseradfinns fog förDet t.ex.

hänföras.skullebevakningsföretagskyddsvakter anställda hosärsom
tidpunktvid givenSkulle de skyddsvakter varjestyrkan bestå somav

Eller består styrkanskyddsobjekthar till uppgift bevaka visstatt ett av
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inkl. deifrågavarande företag, intesamtliga anställda hos personer som
skyddsvakterär

hos bevakningstöretagaspekt dehärtill anknytandeEn är att an-
direkt och lydnadstörhållandeställda vaktema någotinte står i ansvars-

och cheferna hos det företaget.till detarbetsledningen Vem äränannan
handlandeför skyddsvaktemas i väpnad konflikt,en omsom ansvarar

kan frågadessa lagar Det i arbetsledareöverträder krigets sättas om
eller chefer hos bevalcningstöretag befäl inför politiskaär statenssom
ledning underlydandes uppförandeför enlighet med vadsina isvarar
folkrätten föreskriver.

Trots de civila skyddsvaktema omfattas bestämmelsernaävenatt av
enligti 21 kap. brottsbalken och disciplinansvarslagen kan det alltsåi

uppfyller det folkrättenutredningens betvivlas vakterna imening att
underkastad interntställda styrka skalllcravet väpnad ettatt varaen

folkrätt iakttas.disciplinärt tillse bl.a. krigetsskall attsystem som
kortare inslagtöreslcriñer följerRikspolisstyrelsensAv att ett om

genomgår. Må-skyddsvaktutbildningfollcrätt skall deningå i som en
fyllest med hän-tillhuruvida inslagdettahända kan dock diskuteras är

skall iaktta krigets lagar.kombattantertill follcrättens krav attsyn

inteuppgifter motiverarSkyddsvaktemas5.3.2

kombattantstatus

skyddsvaktemaförskyddsförordningen detSkyddslagen och är
befo-deras uppgiñer ochframgårregelverket.grundläggande Därav

regelverk kanvad i dettabakgrundgenheter Mot angesav somm.m.
eller moti-åligganden förutsätterskyddsvaktemasfrågas, de civilaom

anföras.kan följandekombattantstatus. Häromverar
och lik-skyddsobjekt tillsynskall vidskyddsvaktDen utövaärsom

kan skadaverksamhetbrottslighet ochnande och förhindra somannan
skyddsvaktenuppgifterfullgörandet dessa hartotalförsvaret. För av

och gripalcroppsvisitationbl.a. beslutarätt attgetts att personerom
skyddsvaktensellerför liknande. Däremotmisstänks spioneri ärsom

begränsad.skjutvapen, relativtbefogenhet använda våld, t.ex.att
civila utred-kan enligtde skyddsvaktemauppgifter åvilarDe som

folkrättsligskall ivaktemainnebäraningens bedömning inte attanses
skyddsvaktemasfientlighetema civilabemärkelse direkt delta i De

bevak-skall utföradehandlarmedverkan i totalförvaret attsnarast om
total-betydelse frånoch för haroch liknande sysslor i signing som

typisktmedjämställas demförsvarssynpunkt inte kan settsommen
kom-försvarsmakt. Statuspersonalentillkommer den stridande i aven

de civilaförförutsättningalltså nödvändigbattant inteär en
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skyddsvaktemas fullgöramöjlighet sina uppgifter enligt gällandeatt nu
regler. kombattantstatus erfordrasbör förDet erinras ingri-attom
panden utför sabotage eller liknande imot t.ex. ettsompersoner
"skymningsläge" väpnad konflikt. sak detföre En kanär attannanen

konflikt föreliggersvårt huruvida väpnad eller ochavgöraattvara en
det vanskligt bedömasåledes kanatt att om en personvara som ensam

eller tillsammans söker utföra sabotage ellermed andra för lan-annan
det skadlig skall ldassificeras kombattant.verksamhet som

skyddsvaktema5.3.3 de civila stridandeBör ges
uppgifter

de skyddsvaktema för närvarande inte harMen civilaäven genomom
författning uppgiñer för fullgörande folkrättentilldelats sådana vars

gällande vakternakräver kombattantstatus, skulle det kunna göras att
konflikt. kan hävdasborde vid väpnad Detha stridande roll atten en

sådan konflikt,deras inledningeninsats behövs främst i t.ex.av en om
strategiska objekt såsom flygplat-motståndaren överraskande angriper

Vattenförsörjning där skyddsvakterel- ellereller anläggningar förser
förband kanmilitära ingripaofta saknastjänstgör det motsommen

snabbt.motståndaren tillräckligt
stridsuppgifter i väpnadskyddsvaktemade civilaMot att ges en

följande omständigheter.konflikt talar dock bl.a.
jämförelsevis lätta beväpning ochcivila skyddsvaktemasDe utrust-

vämkraft begränsadmilitära tämligen ining i medför derasövrigt äratt
harfollcrätt knapp och de ioch för deras utbildning isig. Dessutom är

strid, låt deutbildning för militärprincip inte någon attvara
därigenom har fåttvärnpliktiga eller liknandeskyddsvakter varitsom

viss militär utbildning.
helhet kan utredningensamhälletföljder bl.a. förNegativa som som

för-medlemmarhar kap. bli följd vissai l attangett av av en gruppen
ñentligheterna kombattanterkunna direkt dvs.delta iutsätts vara --

bör beaktasuppgifter. Detmedan andra medlemmar har civila att
bevakningsföretag personal iskyddsvakter anställda hosmånga är vars

den tydligtvis i tidsektorn,övrigt har uppgifter utanför militära även av
anförts kap.härtill och till vad i lväpnad konflikt. Med hänsyn omsom

det börutredningen intebegreppet kombattant atttemporär menar
uppgifter krä-skyddsvaktemakomma fråga anförtro de civilai att som

de civilakombattanter;de permanenta eller temporäraärattver
det väpnadetilldelas stridande funktioner inomskyddsvaktema bör inte

försvaret Sverige.av
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skyddsornrådesvakter5.3.4 Civila

har flerahar det föregående igjort iutredningenDe överväganden som
skyddsornrådesvakter. den mån detcivila Iockså påavseenden bäring

skyddsområdesvaktercivila be-skulle förekommahuvud attöver taget
konflikt,väpnadivakar skyddsområden Sverigemilitära ärnär part en

väpnade försvaret.aktivt delta detbör till uppgift ivakterna inte ha att

slutsatser5.4 Utredningens

skyddsvaktercivilatveksamtdetEnligt utredningens mening är om
follcrättsligväpnad styrka itillhörakanhuvudöver taget me-enanses

kombattantstatus.förkravuppfyller follcrättensoch dening om
följersådana dessaåligganden,skyddsvaktemascivilaDe av nu

tillvakterna harinnebärakan integällande författningar, att upp-anses
Kombattantstatuskonflikt.väpnadstriderna igift delta de aktivaiatt en

dessafullgörandetförutsättning förfolkrättsligsåledes inteär aven
uppgifter.

tilldelas stri-börskyddsvaktema intede civilaUtredningen attanser
direktlandet; de bör inteförsvaretväpnadedetdande uppgifter inom av

villföregåendedetiskäl hartill de ut-delta häri. tilläggI angettssom
andrabetänkligtprincipiellt änframhålla det statenredningen attäratt

för-medelväpnademedtill uppgiftoch ledda attstaten gesorganav
land.vårtsvara

skyddsornrå-heller civilabör intemeningEnligt utredningens
landet.väpnade försvaretdetdesvakter direkt delta i av

skyddsvaktercivilavarkenföljaktligenslutsatsUtredningens attär
i detkombattanterbör fungeraskyddsområdesvaktereller civila som

likvälkommertotalförsvaretroll inom attsvenska försvaret. Deras vara
bevak-vidfunktion inte minstviktigfyllerbetydelsefull.så De ennog

viktkanellerhändelseroch vid rapportering ärning vara avsomom
försvarssynpunkt.från säkerhets- och

civiladeförslag,utredningensAvslutningsvis bör attsägas att om
ha tillskallskyddsområdesvakterna inteskyddsvaktema och civila

leda tilllandet, kanväpnade försvaret attuppgift delta i detaktivtatt av
skyddsobjekt måsteförsvaretväpnadedetplanläggningent.ex. avav

över.ses
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6 Gränsövervakningen i krig

Utredningens ñrslag: samladEn detöversyn nuvarande gräns-av
övervakningssystemet bör I samband därmed börgöras. övervägas

gränsövervakningspersonalen skall kombattanter eller ej.om vara
Föreskriften de tulltjänstemän ingår i gränsövervak-attom som
ningspersonalen kombattanter lämnas oförändrad.är

1 Inledning

Vid väpnad konflikt krig ochi i andra fallvissa skall samordning ske
polisväsendets, tullväsendets, Försvarsmaktens och Kustbevak-av

ningens uppgift övervakasamfårdseln Sverigesöver Be-att gränser.
stämmelser denna samordnade gränsövervakning finns lageniom
1979:1088 gränsövervakningen krigi gränsövervaknings-om m.m.
lagen och förordningeni 1979:1091 i gränsövervak-ämnesamma
ningsförordningen andra författningar.isamt

Enligt 3 § 4 totalförsvarets folkrättstörordning l990:l2 skall per-
sonal Tullverket tjänstgör gränsövervakningspersonalur som som en-
ligt gränsövervaknixigslagen kombattanter. förord-Denanses som
ningen innehåller inte i övrigt några bestämmelser uttryckligen tarsom
sikte på gränsövervakningspersonalen, föreskrivsi 2 § och 3 § lmen

viss militär depersonal, polismän enligt lagen 1943:881att resp. som
polisens ställning under krig deltar i rikets försvar, skallom anses som

kombattanter.
I direktiven inte gränsövervakningspersonalen. Mot bak-nämns

grund bestämmelsen i 3 §4 totalförsvarets follcrättsförordning harav
utredningen likväl funnit anledning beröra frågan gränsövervak-att om
ningspersonalens uppgifter och folkrättsliga ställning vid väpnad kon-
flikt krig. I detta kapitel redovisar utredningen några synpunkter i frå-

efter ha sammanfattat de nuvarande förhållandena på områdetattgan,
bilaga beskriver4.5 ingående de gällerregler förmer m.m. som nu
gränsövervalcningspersonalen, bilaga 4.4 tullpersonalen.ävense om
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förhållandenNuvarande6.2

FörsvarsmaktenochtullenPolisen,6.2.1

innehållerFörsvarsmaktens deltullväsendets ochpolisväsendets,För
gränsövervakningsförordningen bestäm-ochgränsövervakningslagen

krig och liknande.gränsövervakningen isamordnademelser denom
följande.bl.a.innebärBestämmelserna

syftar till förhindra brottgränsövervakningensamordnadeDen att
försvarför riketstill faraverksamhetochsäkerhetSverigesmot annan

ochtillinresabestämmelsernaöverträdelsesäkerhet, utresaoch omav
be-godslandetoch utförsel fråntilloch införselfrån Sverige varsav

säkerhet.ellerförsvarför riketsmedföra farafordran kan
leder denför ochlänsstyrelsedetprincipI är ansvararsomresp.

dock förekommakanlänet. Detinomgränsövervakningensamordnade
och lederförFörsvarsmaktenbefalhavarare inommilitäratt ansvarar

falletsåföreskriver ärregeringen inte annatgränsövervakningen: om
1990:217lagenskyddsobjekt enligtområdeinom är omett som

följd För-tillanläggningarsamhällsviktiga attskydd för avm.m.
fördär väpnatsvarsmakten har in möta ettattsatts angrepp.

skallorganisationsplan inne-skallLänsstyrelsen upprätta somen
vilkenbedrivas,skallverksamhetenhurföreskrifter bl.a.hålla om

polisväsendetpasskontrollpersonal inom samtpolispersonal, annan
vilka militäraochverksamhetenföravdelasskalltullpersonal en-som

ochutbildasskallpersonalenoch hurdermamedverka iskallheter som
länsstyrelsenskallfastställsorganisationsplanenInnan sam-utrustas.

civilbefál-ochtullenFörsvarsmakten,Rikspolisstyrelsen,råda med
havaren.

ochtullväsendet För-polisväsendet,personalalltsåDet är ur
uppgifterövrigatill sinatilläggför isvarsmakten attuttassom --

harRikspolisstyrelsengränsövervakningsmän.s.k.tjänstgöra som
243-1FAPFS 1992:3,råd RPSallmännaochmeddelat föreslqifter

ingårråddessa allmännaEnligtkriggränsövervakningen i m.m.om
gränsövervakningspersonalen.utbildningenfolkrättavsnitt i avom

gränsövervakningschefer,eller fleraförordnaskallLänsstyrelsen en
gränsövervakningen.omedelbara ledningendenhar utövaatt avsom

gränsövervakningschef.polischefalltid någon ärpraktikeniDet är som
undergränsövervakningschef lyderförordnad sty-länsstyrelsenEn av

vederbörandeemellertidgränsövervakningschef fungerarrelsen. Som
förledningenoch gränsöver-fall därdemilitär befälhavare i ansvaret

Försvarsmaktenanledningmeddermeankommer på attvakningen av
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har in för väpnad inom områdesatts att möta ett ett ärangrepp som
skyddsobjekt se i det föregående. Befälhavaren lyder inte under läns-
styrelsen.

I länsstyrelsens organisationsplan kan föreskrivas gränsövervak-att
ning inte eller flygfälthamnar skall fullgöras militärt för-som avser av
band, s.k. gränsövervakningsförband. förutsättningamaEn för fåattav
meddela sådan föreskrift polispersonal och tullpersonalär att haren
krigsplacerats i förbandet i den utsträckning behövs för över-attsom
vakningen skall kunna fullgöras på betryggande sätt.

Den gränsövervakningsman skall bäraär tjänstedräkt och sär-som
skilt tjänstetecken, inte länsstyrelsen eller gränsövervalmingschefenom
bestämmer frågaI gränsövervakningstjänsten lyderannat. gräns-om
övervakningsman under gränsövervakningschefen 12 andra stycket§
gränsövervakningsförordningen. Rikspolisstyrelsen har föreskrivit iatt
fråga gränsövervakningstjänsten lyder gränsövervakningsförbandom
under gränsövervakningschefen.

Gränsövervalcningsman har under vissa förutsättningar befogenhet
bl.a. anmoda eller legitimationshandlingvisaatt attperson pass annan
och lämna upplysningar kontrollera varunafik och under-att attm.m.,
söka transportmedel denoch gripa vilken det förekommeratt motm.m.
skäl till anhållande för brottslig verksamhet till fara för rikets försvar
eller säkerhet använda tvångsmedel i del andra fall.ävensamt att en
Gränsövervakningsmannen får bruka våld endast tjänsteuppgiñennär
inte kan lösas fårpå Därvid skjutvapen eller hjälp-sätt.annat annat
medel användas endast mån försvarligti den det hänsynmed tillär

änsteuppgiftens syfte.
De befogenheter gränsövervakningspersonalen har enligtsom

gränsövervakningslagen begränsar de befogenheterinte enligtsom,
bestämmelser författning, vederbörandei någon har i egenskapannan

polisman, tulltjänsteman eller krigsman tillhörande Försvarsmakten.av
Bland Sverige kommer krig får meddelai regeringen deannat om

ytterligare föreskrifter kontroll och befogenheter vid gränsövervak-om
ning finns nödvändiga hänsyn till rikets försvar eller säkerhet.som av

Gränsövervakningspersonalen skall förinom övervak-ramen
ningsuppgiften förhindra brott till fara för rikets försvar ellerm.m.
säkerhet, bestämmelserbrott inresa till och ñån Sverigemot utresaom

införsel till eller utförsel från landet befordrangods kansamt av vars
medföra fara för rikets försvar eller säkerhet. Personalen skall även ge
akt på verksamhet eller förberedelse till verksamhet kan tillsom vara

för rikets försvar eller säkerhet. har vidare till uppgift för-Den attmen
hindra underrättelser förtill rikets försvar säkerhetelleratt över-men
bringas vid eller godstrañk och akt förhållandenpåattperson- ge som
kan antyda fientlig avsikt, m.m.
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6.2.2 Kustbevakningen

frågaI Kustbevakningens roll inom gränsövervakningen krigiom
finns särskilda Genom förordningenregler. 1982:314 ut-m.m. om

nyttjande inomKustbevakningen Försvarsmakten föreskrivs sålundaav
bl.a. följande.

Under krig skall personal och materiel Kustbevakningen använ-ur
das inom Försvarsmakten för övervakning, och andratransporter upp-
gifter enligt överenskommelse mellannärmare Försvarsmakten och
Kustbevakningen. Regeringen får föreskriva detsamma skall gällaatt

under höjd beredskap. personalNär ochäven materiel Kust-armars ur
bevakningen enligheti härmed används för uppgifter inom För-
svarsmakten skall den kustbevakningstjänsteman till sin ordi-ärsom
narie uniform bära särskilt militärt kännetecken, och Kustbevak-ett

fartygningens skall föra örlogsflagga och flygplandess och fordon ha
Överbefálhavarenssärskild märlming. verkställighetsföreskrifterI

FFS till1993:11 förordningen Kustbevakningen skallsägs att utnytt-
jas bl.a. för utläggning förmineringar och minspaning.av

6.3 Utredningens överväganden

6.3.1 oklart gränsövervalmingsorganisa-Det är om
tionen uppfyller folkrättens krav

Regleringen totalförsvarets follcrättsförordning uppfattas så,i bör att
avsikten skallgränsövervakningspersonalen ha kombattantstatusär att
oberoende polisman,gränsövervakningsmannen i fråga ärav om
tulltjänsteman eller hör till Försvarsmakten. Skyldigheten medverkaatt

deni samordnade gränsövervakningen syssla vid sidan denutgör en av
uppgift tillkommer vederbörande egenskap polisman elleri t.ex.som av
soldat tills vidare bortses dels från den personal Kustbevakningen,ur
dels från gränsövervakningsförbanden. gränsövervak-frågaI om

övrigt; underningstjänsten, lyder gränsövervakningsmanneninte imen
gränsövervakningschef fungerargränsövervakningschefen. Som som

framgått därtill länsstyrelsen eller-antingen den förordnad iär avsom
vissa fall och befälhavare.särskilt förordnande militärutan -

Gränsövervalcningspersonalen den samord-och organisationen av
nade eller mindregränsövervakningen huvudöver är mersom synes
djupt integrerad med polisväsendet och tullväsendetsåväl För-som

svenska total-svarsmakten. bland flera uttryck för detDetta är ett att
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civilamellan densambandlångtgåendeförsvaret karakteriseras ettav
inställer emel-synpunkt sigfollcrättsligoch den Frånmilitära sektorn.

väpnad styrkahör till igränsövervakningsmännenlertid frågan, enom
kan nämligenstyrka så fall Isprincipioch för vilkensig och denna

hänföras till två organisationer med tvåvarje gränsövervakningsman
gränsövervakningsorganisationen ochdelsolika befálsled nämligen-

eller Försvarsmakten.tullväsendet Dendels endera polisväsendet, som
uppträder och i sågränsövervakningspersonaleningår i sägaattagerar

och polis,gränsövervalmingsmanfunktioner, bådetvå somsom
tulltjänsteman eller militär.

uppgiftergränsövervakningen och demellansambandetDet nära
detgränsövervakningssysslan, jämtehar vid sidanpersonalen avsom

gränsövervakningschefen såvittlyder underförhållandet personalenatt
till frå-lederövrigt,inte igäller gränsövervakningstjänsten ävenmen

gränsövervalcningspersonalensföransvarigär upp-somgan vem
Är stället någongränsövervaloiingschefen eller iförande. det annan

huvudhänseendenoch andradetta överöverordnad i tagetKan man
och personalenssidan,ågränsövervalcningstjänsten,mellanskilja ena

sidanandrauppgifter, åövriga
detutredningenbakgrunden-bedömer ärskisserade attdenMot nu

låtergränsövervalcningen i krigförnuvarandeosäkert det systemetom
regler.folkrättensförenas medsig

gränsövervak-förframträdandelikadock inteosäkerhetDenna är
urskilja dessagårmed detDet harningsförbandens del. attgöra attatt

Försvarsmakten.tillstyrka; de hörväpnaddel enförband som en av
gränsövervaknings-underförbanden lyderomständighetenDen att

och deövrigtinte igränsövervalmingstjänstenchefen vad attmenavser
gränsövervakningspersonal ochbådeskall uppträdakunna somsom

fårhäremellertid detmedförförband allmänhet ävenmilitära i att anses
ansvarsfrågan.avseende påoklarhet medföreligga

gränsövervak-roll vidoch dessKustbevakningenVad så gäller
kommerkonflikt i krigväpnadVidföljandeningen, kan sägas. en

användas inom För-Kustbevakningenmaterielochtjänstemän attur
militärtsärskiltbärakommersvarsmakten. tjänstemänDessa att

folk-Frånörlogstlaggaföratjänstetecken, fartygen kommer etc.att
bedömningutredningensinnebär detta- enligträttsliga utgångspunkter
kommerfartygenoch attifrågavarande tjänstemännendeatt m.m.-

förord-detFörsvarsmakten. Genomväpnad styrka, dvs.ingå i att aven
FörsvarsmaktenKustbevakningen inomutnyttjandeningen avom

användasskallKustbevakningenmaterielpersonal ochframgår att ur
ifolkrättsliga kravet, väp-torde detFörsvarsmakten partinom att enen

införlivarhankonflikt skall informera övriganad attparter enom
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halvmilitär beväpnadeorganisation eller polisstyrkor med sina väpnade
styrkor, uppfyllt.vara

6.3.2 Gränsövervalmingspersonalens uppgifter -
kombattantstatus

Personal Kustbevakningen i krig används inom Försvarsmaktenur som
kommer sysselsatt med uppgifter vilka åtminstone fåratt vissavara av

innebära direkt deltagande i fientlighetema. Enligt folkrättenettanses
måste de därför ha kombattantstatus. Genom kustbevaknings-att
tjänstemännen inlemmas i Försvarsmakten och således hör till väp-en
nad styrka, har de follcrättsligt sådan Också enligt gällandestatus. nu
svenska interna regler har dessa tjänstemän kombattantstatus, eftersom
de tjänstgör i Försvarsmaktens lcrigsorganisation 2§ totalförsvarets
folkrättsförordning.

Beträffande gränsövervakningspersonalen i övrigt det dockär mer
tveksamt det folkrättsliga skäl krävs personalen har kombat-attom av

Vad kan fullgörandefråga sig nämligentantstatus. är ettman om av
gränsövervakningssyssloma innebär personalen skall direkt delta iatt
ñentlighetema. skallNär söka besvara den frågan bör följandeman
beaktas.

Gränsövervakningspersonalen skall utföra kontroll motsvararsom
den fredstid förstai ankommer på i hand polisväsendet och tull-som
väsendet. viktigt för denEtt mål samordnade gränsövervakningen är
sålunda förhindra brottslighet kan skada det svenska för-att m.m. som

eller landets säkerhet. väsentlig uppgift för personalenEnsvaret annan
inhämta och vidareförmedla underrättelser kan bety-är att som vara av

delse för försvaret säkerhet.eller rikets uppgift kan lösasDenna utan att
personalen follcrättslig bemärkelse, förutsattspioner i attanses som
inhämtandet hemlighet falskaunderrättelser inte sker eller underiav
förevändningar.

Gränsövervalcningspersonalen har denna egenskapinte i sin- -
några stridande fimktioner. bortse från harMen kan inte denattman
uppgifter praktiken åtminstone får ligga det väpnadei närasom anses

beträffandeförsvaret landet. Särskilt de militära enheterna detärav
knappast möjligt skilja mellan de "civila" gränsövervakningsupp-att
gifterna och uppgifter innebär personalen direkt deltade iattsom anses
det väpnade försvaret landet. Därför kan det ingalunda uteslutas attav

militär motståndare bedömningen den personal och dengör att mate-en
riel används i gränsövervakningen militära mål.ärsom

Med hänsyn till har jämförelsevisSverige lång ochgränsatt en en
ringa befolkningsmängd finns det påtagligt behov utnyttja inteett attav
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för den lcrigs-Försvarsmaktentullväsendetbara polisen och ävenutan
gränsövervakningen.tida

slutsatserUtredningens6.4

gränsövervalcnings-nuvarandedenbetvivlaanledningfinnsDet attatt
föl-kravallo uppfyller dekrig ikonfliktväpnadiorganisationen som

gränsövervak-oklartå sidandetVidarekrigets lagar.jer är omenaav
kombattant-personalen harmotiverarsådananingssyssloma attsom

mellan dessasambanddet finnstydligtandra sidan näraå ettattstatus,
land.vårtväpnade försvaretochsysslor det av

förut-frågordessaklarhet igrad bringatillfredsställandeiFör att en
tillställningsynpunkterövergripandefrånbelyser och tarsätts att man

personalenochutformatbörgränsövervakningssystemethur omvara
liggadockkan intesådankombattanter. En översynbördär ansesvara

Därförutredningen.tilllämnatshardet uppdragförinom somramen
alltjämtsvensk intern attdet i rättutredningenföreslår angesatt

gränsövervalmingspersonal enligttjänstgörtulltjänstemän somsom
Utredningenkombattanter.somskallgränsövervalcningslagen anses
igränsövervalmingen över annatsamordnadedenförordar sam-att ses
follcrättsligapersonalensfrågantillhänsynstagandemedmanhang, om

ställning.
Rikspolis-Enligtföljande.anförautredningenvillAvslutningsvis

utbild-gränsövervakningspersonalen vissfårrådallmännastyrelsens
förhartidlängrenågon avsattsdock intefollcrätt.i Detning är som

tillhänsynmedfyllesttill attutbildningdennaHuruvida äränmet.
hållas ansvarigaoch kanlagarfölja krigetsskyldigakombattanter attär

uppmärksam-börfråga ägnashäravöverträdelser ärvid svåra somen
och för sig.het i
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frågoroch övrigaKonsekvenser7

1 Konsekvenser

utredningsarbetet direktiv till samtliga kommittéerFör gäller regeringens
redovisa regionalpolitiska konsekvenseroch särskilda utredare attom

offentliga åtaganden dir.dir. 1992:50, 1994:23,pröva attatt omom
konsekvenser dir. 1994:124 ochredovisa jämställdhetspolitiska attom

och det brottsförebyggandebrottslighetenredovisa konsekvenser för
arbetet dir. 1996:49.

åtagandenOffentliga7.1.1

direktivet offent-kollektiv nyttighet enligtsådanFörsvaret är som omen
offentligas försorg.- Huruvidadetliga åtaganden måste garanteras genom

utgiñer för dettill minskade eller ökadeutredningens förslag leder några
svårbedömt. Utredningenoffentliga enligt utredningenhuvudöver ärtaget

med det följande.vill dock punkter i enlighetpeka på vissa

Polisen

försvaret landetskall direkt delta det väpnadeOm polisen inte längre i av
förfall bl.a.ökade utgifter uppkommakan varje engångsnaturi av --

bered-polisväsendet följd denFörsvarsmakten och översyn avsom en av
tillsamband med övergångenskapsplaneringen torde blinödvändigisom

det systemet.nya
minskar åt-utgifter påskulle måhända kunnaDet antas att statens

väpnadedirektapolisväsendet detminstone längre sikt, utmönstras urom
medel förbehövaförsvaret polisväsendet skulle längrelandet; inteav

osäkert och vadförsvarsuppgiñ. det dock idenna Enligt utredningen är om
nämligen alltjämtfog för kommermån detta antagande har sig. Polisen att

polisendetha uppgifter totalförsvaret och det uppenbart inominom är att
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utbildning personalen,måste finnas försvarsplanering inkl. än avomaven
skulle eventuelltOch kanske de medeldelvis innehåll änett annat somnu.

delpolisväsendet behöva tillskjutaskunde någoninom annan avsparas
Försvarsmakten.totalförsvaret, t.ex.

med säkerhetdet svårtutredningenSammantaget finner är attatt ange
utgifter för deteller minskadenågra ökadehuruvida det skulle uppkomma

genomförande utredningens förslagoffentliga följddirekt ettav avsom en
folkrättsligaförsvaret och polismännenspolisens framtida roll i status.om

det fall indirekt uppkommer ökadekan dock i varjeinte uteslutasDet att
utgiftsföränd-Storleken de eventuellastaten. påutgifter för det offentliga

sakna möjlighet skatta.sighar utredningenringarna attansett ens

skyddsområdesvaktercivilaCivila skyddsvakter och

skyddsvakter eller civilacivilavarkenförslagUtredningens attom
kombattant kan,skall haskyddsområdesvakter status som an-avanses

bl.a. det väpnadeplaneringenleda tillkap.märkts sluteti att avav
leda tillsådan kanEnbehöverskyddsobjekt översynförsvaret över.sesav

skulleför Vidareskall derma.för den eller demutgiñerökade svarasom
ökadeföreligga behovbli detkunnaresultatet ettattöversynen avansesav

och försvaretbevakningensida vidFörsvarsmaktensfråninsatser av
tillledaskulleskyddsområden, i principnågotskyddsobjekt och som

förutgiftsökningar staten.

och iregionalpolitisktiKonsekvenser7.1.2

förhänseendejämställdhetspolitiskt samt

brottsförebyggandeoch detbrottsligheten
arbetet

Regionalpolitik.

be-kanutredningenhar såvittbetänkandetfram iförslag läggsDe som
konsekvenser.regionalpolitiskadöma inte några
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J ämställdhetspolitik

lagen polisens ställning underAv 1943:881 krig följer varjeattom
polisman krig delta riketsskyldig under i försvar den omfattningiär att

skyldighetregeringen föreskriver. preciseras tillämp-Denna genom en
ningskimgörelse Enligt kungörelsen får1958:262. 2§ kvinnlig polis-
personal liksom vid Säkerhetspolisenpersonal i anspråk för riketstas- -
försvar endast krigshändelsernai den mån det oundgängligen nödvän-gör
digt. Utredningen föreslår 1943 års lag upphävs. Ett genomförandeatt av
detta förslag skulle innebära 1958 kungörelse förlorarårs bety-ävenatt
delse och upphävs. skulle författning fastlagdDärigenom i principiellen
olikhet behandlingen och försvinna.i kvinnor praktikenImänav genom-

dock den försvarsutbildninggår kvinnliga polismän ordnas inomäven som
polisväsendet och har också dessa polismän uppgifter det väpnadeinom

författningsñrändringamaförsvaret; så till vida skulle de nämnda intenu
jämställdhetspolitiskaha några konsekvenser.

Enligt ordning det huvudsak har stridsupp-nuvarande iär män som
förslagUtredningensgiñer svenska totalförsvaret. i sig tordeinom det

från jämställdhetssynpunkt avseendedock inte ha någon inverkan i annat
nämligen bl.a. rekryteringenvad detPrimärt ärän angetts. avsom nyss

lagstiftningenFörsvarsmakten och vilkakvinnor till ärmän om somresp.
landet bestämmande förpliktiga delta väpnade försvareti det äratt av som

föreligger några skillnader i jämställdhetshän-det på detta områdeom
seende.

har bedömt detutredningen inteAvslutningsvis bör ärsägas att att
och jämställd-genomföra djupare analys redovisning imöjligt att en

hetsperspektiv förslagen.av

brottsförebyggande arbetetBrottsligheten och det

polisen skall ha civil motive-Utredningens förslag permanent statusattom
direkta väpnade försvaret tordebl.a. utanför detpolisens insatserattras av

samhälletkrigstid ökade risk förbli viktigare Deniännu än attannars.
motverkastid liknande kanförråas torde föreligga i krig och enavsom av

utredningensgenomförandeväl fungerande polisorganisation. Ett av
försvaret landetväpnadeförslag polisen det direktautmönstraatt avom ur

för polisen förebyggaskulle till ökade möjligheteralltså i ledaprincip att
bör framhållasliknande. Samtidigtoch utreda brott tid krig ochi attav

frågor bety-beredskap tillpolisens arbete vid höjd torde koncentreras av
lägreför verksamhet då prioritet.delse totalförsvaret och att gesannan

tillförslagen leda någraVid sidan intedet angetts synesav som nu
arbetet.det brottsförebyggandekonsekvenser för brottsligheten eller
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regeringen harFramställningar7.2 som

utredningentillöverlämnat

framställningar.tvålämnat Denutredningen överRegeringen har till ena
ochreservofñceren Thorulf Arwidson den andraframställningen ärfrånär

Thorulfutredningssannnanträde harVidfrån Civilpliktsrådet. ett
skriftligtsynpunkter och insina visstutvecklatArwidson muntligt gett

material.

framställningThorulf Arwidsons7.2.1

skall de kallas1990:12folkrättsförordningtotalförsvaretsEnligt §4 som
militärhar tilldelatsförst då dekombattantertill tjänstgöringin somanses

fred tilldelatsbefäl. iDekommit under ansvarigtochutrustning som
redan dåkombattanterskall dockmilitär utrustningpersonlig anses som

bestämmelsen sikte bl.a.inträder. Dentjänstgöringsskyldigheten tarsenare
reservofñcerare.på

tilldelas redanreservofñceraremilitära utrustningden personligaI som
handeldvapeningick tidigarebostäder,förvarar i sinafred, och dessai som

pistolnormalt inteemellertid1990-talet ingårpistol. Sedan början av
utrustningpersonliga militärai denhandeldvapeneller något annat som

dockFörsvarsmakten kanbostaden.förvara ireservofñcerama skall
ireservofñcerare för förvaringtillskall lämnas t.ex.besluta utatt vapen

beredskapshänsyn.så motiveratbostaden, är avom
hän-ireservofficerare instruerasThorulf Arwidson har attangett att

tjänstgöringsplatsentillbostadenfrånbege sigskyndsamtdelse krigav
tjänstedräkt. Enligt 4§militäraiförd sinoch under dennaatt vararesa

då ställningreservofñceren redanfolkrättsförordning intartotalförsvarets
detta detkanmål,militärtlegitimtochkombattant trotsutgör ett mensom

reservofñcereninträffavidare anförtArwidsonThorulfalltså har att--
harThorulf Arwidsonsjälvförsvar.förtillhar tillgång någotinte vapen

lcrigsmangodtagbart ärlämpligt och ävenställt frågan, det attär somom
med utrustninguniform ochuppträdakrig iskyldig ikombattant är att men

denföreslagithanfrågan harpå atttillgång till Somutan svarvapen.
kombat-ändras så,kombattantnationella regleringen attärvem somom
tilldelatsvederbörande harinträderreservofñcerareför närtantstatus

hanharförslagalternativabruk. Som angett attför personligtvapen
skalluniform inteifördinställa sigenskildeskyldigheten för den att

bruk, ellerpersonligtförtilldelatshar attinträda förrän denne vapen
tillkommitde harförränpersonlig utrustningerhållaofficerare skallinte
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tjänstepliktiga, fått ställningmedmobiliseringsplatsen då, likaoch av
kombattant.

folkrättsförordningtill utformatförslag 4 § så,Utredningen har i sitt ny
personlig militär skallutrustningde fred har tilldelatsiatt anses somsom

tjänstgöringsskyldighetenkombattanter inträder, de har tilldelatsdå om
till har utredningen fårförfatmingskommentaren 4 § detI angett attvapen.

verkställighetsföreskrifterförutsättas ellerFörsvarsmakten påatt genom
till reservofñcerare har tilldelatsintesätt ärannat attser som vapen

uniforrnerade under till inställelseplatsen. Utredningen denattresa anser
detta föreslagit detpå har lösning på problem Thorulfsätt en som

Arwidson har tagit upp.

Civilpliktsrådets framställning7.2.2

deCivilpliktsrådet har in iframställningDen gett ut attmynnarsom
undersökasdet börfolkrättsliga ställning börcivilpliktigas över, att omses

fråga civilpliktigasi defolkrättens ändringar börkrav innebär görasatt om
civilpliktig med "vapenfriundersökasuppgifter det börattsamt om en

hon bära och lossahan- eller tvingasstatus" kan bibehålla sin attstatus om
ammunition.

följande.inledningsvis peka påUtredningen vill
lagen 1994:1809framgår lkap. 1 §Totalförsvaret är, omsom av

pliktlagen, angelägenhet förföljande benämndtotalförsvarsplikt i det en
totalförsvarspliktig enligt kap. 3 §2lhela befolkningen. Den är ärsom

totalförsvaret den omfattningpliktlagen skyldig tjänstgöra inom iatt som
tillåter. Tjänstgöringenlcroppslcrafter och hälsotillståndhans eller hennes

l kap. förstacivilplikt eller allmän tjänsteplikt 4 §fullgörs värnplikt,som
fullgöras i de verksamheter inomCivilplikten skallstycket pliktlagen.

föreskriver och får omfattatotalförsvaret interegeringen annansom
stridsuppgifter ordnings-förenad med egentligaverksamhet änsom

bilaga till förordningenpliktlagen.eller bevakningstjänst l kap. 6 § I en
vilka civilplikttotalförsvarsplikt de verksamheter i1995:238 angesom

det civila försvaret i För-får fullgöras; det verksamheter ivissaär resp.
svarsmakten.

övertygelsekan allvarligha såEn totalförsvarspliktig rö-antassom en
medoförenligrande övertygelsenbruk ärmot att enannanav vapen

efter ansökanskallförenad med bruktjänstgöring rättär av vapen,som
hartotaltörsvarspliktigkap. pliktlagen.vapenfri 3 16 § Enatt somvara

befattningför utbildning tillfått vapenfri får inte skrivas inrätt att envara
förskrivas in tjänst-bruk eller sin viljaförenad medär motsom av vapen

pliktlagen.Försvarsmakten första meningengöring 3 kap. 21 §i

SOUI998:234 I
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följande kommentarer frånföranlederCivilpliktsrådets framställning
utredningens sida.

den civilpliktige det svenskamedverkar ilikhetI med andra personer
Civilpliktsrådet harsynpunkt ocksåfollcrättsligtotalförsvaret. Från är, som

kvalificera civil, fall hörande tilli vissaberört, civilpliktig att somen
civilpliktigesstridskraftema.åtföljande Denundergruppen civila status av

beroende han eller hon vapenfri eller ej.civil och föri sig inte ärär av om
skall bli anfall ochbl.a. civila inte förFolkrätten föreskriver att utsatta

för anfall eller för repressalier; anfallcivil egendom fårinte utsättasatt
skall till militära mål. har follcrätten intebegränsade Däremotsträngtvara

förskonade från följderden skall helt negativainnebörden civilaatt vara
Även indirekt drabbascivilpliktig kan alltsåväpnad konflikt.av enen

befinner närhetenmenligt konflikt, han eller hon sig i ettt.ex. aven omav
anfall.militärt mål förutsättssom

utred-behöver enligtfolkrättsliga ställningde civilpliktigasFrågan om
oklar. Frånkaneftersom den inteningens mening inte över, ansesses

civil-ändra deheller anledningsynpunkter finns det intefollcrättsliga att
totalförsvaret.pliktigas uppgiñer inom

medhuruvida civilpliktigfrågaCivilpliktsrådetsVad slutligen gäller en
han eller hon måstebibehållavapenfri kan sin ävenstatusrätt att omvara

artikelanföra. Enligt 51.3 iföljandeutredningenharbära ammunition, att
fyra Genévekonven-till 1949 årsförsta tilläggsprotokollet år 1977det av

skyddskall civila åtnjutaofferkrigetsangående skydd förtioner som
fientlighetema.deltar Endirekt itid då deför dencivila, med undantag

alltså då legitimtñentlighetemadeltar icivilpliktig aktivt utgör ettsom
därförriskerarlcrigsdeltagareillegals.k.mål för anfall attärsamt somen
utred-Enligträttsligtill ibli motståndaren ställd process.ansvar enav

deför uppfattningenstöd folkrättensaknas det iningen att personer som
eller betjänaanvändai övrigtlastar eller lossar ammunition, utan att vapen

fientlig-del iaktivskullefientliga tatrupper,vapensystem mot anses
vederbörande myndig-det hosfrånutredningenhetema. Vidare utgår att

civila direkt deltar iförbjuderfolkrättenheter finns kunskap attattetc. om
eller påföreskrivakommer sättfientlighetema och inte annatattatt man

striduppgifter står iutförcivilpliktigaexempelvismedverka till att som
förbud.med detta
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regleringenrättsliga8 Den

Totalförsvarets follcrättsförordningUtredningens förslag:
förordning Bland1990: 12 bör iersättas ämnet. annaten ny somav

skydds-civila skyddsvakter och civilaföljd poliser samtatten av
innehåller förslaget tillkombattanterområdesvakter skallinte vara

nuvarande för-förhållande till denförordning ändringar ivissany
ställ-1943:881 polisensordningen. Vidare föreslås lagenatt om

brottsbalkensiunder upphävs ändringarning krig görsattsamt reg-
och 1994:1811 discip-lagenlcrigsmarmaansvar iler omom

totalförsvaret,linansvar inom m.m.

Inledningl

internatio-återspeglas densvenska internahåll denPå många i rätten
Blottkonflikter "lcrigets lagar".väpnadehumanitära inella rätten

exempel skallnågra anges
bestämmelser begränsningar ikap. §brottsbalken finns i 2 7I om

till följddomstols behörighettillämplighet och svensksvensk lags av
har bäringgrundsatser någotfolkrättsligaallmänt erkända m.m., som
innehållerBrottsbalkenfrämmande makt.bl.a. kombattanter frånpå
straff för21 kap. ochkrigsmänvidare bestämmelser brott omavom

befattningfolkrättsbrott eller till olovligtillden sig skyldiggörsom
lagen§. I22 kap. 6med kemiska kap. 6§22 aresp.vapen

sjukvårdsbeteckningarinternationellaför1953:771 skydd vissaom
fallförbud bruk i vissameddelas föreskrifter bl.a. mot avomm.m.

civilförsvar ochkännetecknet förrödakorsmärket, internationelladet
civilt för-1994:1720lagenandra kännetecken. Enligt 6 kap. 18 § om

finnsdär detanläggningskall byggnad ellertillägaren annansvar en
eller anläggningenbyggnadenskyddsrum skyltning påett gegenom

skall enligt Statensfinns. Skyltningenskyddsrummetanvisning om var
Rädd-användande skyltarräddningsverks föreskrifter ske med somav

internationella känneteck-ningsverket fastställt och återger dethar som
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1990: 12 finnsfolkrättsförordningtotalförsvaretsför civilförsvar. Inet
för svensk deloch tillämpningenför tolkningenföreskrifter till ledning

väpnade konflikterhumanitära iinternationellaregler den rätteniav
identitetskort,för personalvad ställningfolkrättslig samt omavser

follcrätts-Förordningen 1994:536kännetecken, utmärkning omm.m.
innehåller regler harvapenprojekt sin utgångs-lig granskning somav
tilläggsprotokoll till fyrapunkt års 1949 årsi artikel 36 i 1977 I

krigetsGenévekonventioner angående skydd för offer.

Uppdraget8.2

till vidareglering begränsat såUppdraget föreslå rättslig äratt somen
totalförsvarspersonalens uppgifter ochinriktat regleringdet påär aven

uppgift för utredningenställning. däremot intefolkrättsliga Det är en
lagar,anknytning till krigetsandra frågor medgå in på ut-t.ex.att om

internationella kännetecken. Imateriel medmärkning byggnader ochav
för totalförsvarspersonalskyldighetspörsmåletgränsområdet ligger om

fråganarmbindlar; den iochmed identitetskortförsedd tasatt uppvara
det följande.

personalen inomochTotalförsvaret8.3

detta

ochtotalförsvar1992:1403lagendefinierasTotalförsvar i 1 § om
för förbereda Sverigebehövsverksamhethöjd beredskap attsomsom

beredskapen höjasförsvarsberedskap kanstärka landetsför krig. För att
Samlingsbeteck-beredskap.eller högstaberedskaptill skärptantingen

högstaberedskap. Underberedskapsgrader höjdför dessaningen är
alltotalförsvarlandet krig,iberedskap, råder bl.a. ärär sam-omsom

beslutafårskall bedrivas. Regeringenhällsverksamhet då omsom
krigsfara.bl.a. landet iskärpt eller högsta beredskap ärom

ochförsvarverksamhet militärtmilitärTotalförsvaret består av
verksam-alltså vissförsvar. Totalförsvaretciviltcivil verksamhet är

organisation, kap. § lagenoch enligt 1 1myndighet ellerhet, inte ären
för helaangelägenhettotalförsvarsplikt pliktlagen1994: 1809 enom

obetydliginteverksamhet på och ibefolkningen. byggerDenna ut-är
fred.iförekommerverksamhetersträckning fortsättning somaven

deltar ifysiskasamlingsbeteckning på deSom to-sompersoneren
uttrycketframställningså dennatalförsvaret används ibland iäven --

under höjdfredsåvältotalförsvarspersonal. personal iDenna är som
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beredskap delar samhället. skall kunnasysselsatt skilda Vissainom av
aktivt delta försvaret, andra skall verka den civiladet väpnade inomi
hälso- andra skall fortsättaoch driva näringsverk-sjukvården, åter att
samhet, osv.

Beredskapsförberedelser8.4

statliga under medFör myndigheter regeringen, undantag För-av
beredskapsförordningensvarsmakten, innehåller 1993:242 föreskrif-

beredskapsplaneringen vid myndigheterna. Om kommuners,ter om
landstings skyldighetoch kyrkliga kommuners vidta behövliga be-att
redskapsförberedelser finns bestämmelser i lagen civilt för-m.m. om

Ävenmed därtill hörande förordning 1995:128. näringsidkaresvar
totalförsvarsplaneringen, huvud-m.fl. kan ha plikt delta iatt seen

lagenbestämmelserna härom i 1982: 1004.
samhällsverksam-den fredstidaUtgångspunkten är antytts attsom

skall ellersåväl privata sektorn-offentliga denheten inom den som-
beredskap. lagen totalförsvarfortsätta under höjd I 7 §förutsätts om

vid höjd beredskapoch beredskap meddelas föreskrifterhöjd attom
kyrkliga kommuner skall vidta de särskildakommuner, landsting och

verksamheten ochbl.a. fråga och inriktningåtgärder planeringi avom
för rådandenödvändiga de under detjänstgöring för personal är attsom

fullgöra uppgifter totalförsvaret.inomförhållandena skall kunna sina
enskilda och företagskall organisationerPå motsvarande sätt som en-

grund skyldiga fortsätta sineller påligt överenskommelse är attannan
åtgärder fråga planeringverksamhet krig vidta ii etc.om

folkförsöijningens behovtotalförsvarets ellertillgodoseFör att av
förfogandelagen 1978:262krigegendom eller tjänster i m.m. ger

efter bemyndigande, kommuner,möjlighet för eller, dessregeringen
ellermyndigheter bl.a., ålägga inne-landsting eller statliga ägareatt,

verk-eller anläggningindustrianläggninghavare utövaattannanav
framställning egendomsamhet för medverka tilleller på sättannat av

för eller räkning.statens annans
heltäckande. LångtFramställningen det föregående på inteti sättär
beredskap ochskulle verksamhet under höjdkunna sägas ommer om

författningar på området.
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folkrättslig8.5 Nuvarande reglering om

ställning

föruttryck viss folkrättslig till-Regler svenski atträtt statussom ger
inverkar förkommer i och sig inte på innebördenpersonkategori aven

det förhållandetfolkrättens Enbart i svenskregler i ämnet. att man en
hör personkategoriföreskrift till viss skalldet.ex. att som enanger an-

folkrättsligtalltså inte till denna kategorikombattanter leder attsomses
har sådan status.

vittomfattande regelfloranågon medsvensk förekommer inteI rätt
tid väpnad konflikt ochställning iden follcrättsligaavseende på avsom

personkategorier.tillkomma olika Somskallunder ockupation anses
follcrättsförordning be-dock totalförsvaretspåpekats innehållerredan

vilkaämnet. föreskriftermeddelas sålundastämmelser i Där om per-
civilförsvarspersonal,sonkategorier kombattanter,skall somansessom

stridskrafternaåtföljandecivilasjälavårdspersonal,sjukvårdspersonal,
dennagällerförordningenstycketförsta§civil personal. Enligt 1resp.

reglernadet ilikväl finnsregeringen,myndigheterna underför men
m.fl.landstingochkommunerhosnämnd personal tjänstgör organsom

regeringen.undermyndigheterinte ärsom
indirekt de be-iframträderkombattantbegreppetinfogasbörDet att

totalförsvaretinomoch disciplinärtstraffrättsligtstämmelser ansvarom
uppfylla detvilldessakriglandet igäller ärnär mangenomm.m.;som

underkastadeskallväpnade styrkorlandetsfolkrättsliga kravet att vara
Brottbalkenm.fl.,Holmqvistjfr Lenadisciplinärtinternt systemett
skallfolkrättsförordningenenligtdem21:9. Flertalet ansessomavs.

bestäm-tillämpningenvid"krigsmän"sålundakombattanter är avsom
Dock räknaskrigsmän.brottbrottsbalkenkap.melserna i 21 avom

Försvarsmaktenvidsjälavårdspersonalsjukvårdspersonal ochäven
tullpersonalmedankombattantstatus,harfast de intekrigsmänsom

1979:1088lagengränsövervalmingspersonal enligttjänstgör somsom
3 §4kombattanterkriggränsövervalcningen i somansesm.m.om
detomfattasprincip inteiåtminstonefollcrättsförordningen nuavmen
lagenreglerasDisciplinansvarsfrågorluigsmarmaansvaret.nämnda av

totalförsvaret,disciplinansvar inom1994:1811 m.m.om
1995:241 i ämne.förordningenochdisciplinansvarslagen samma
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Totalförsvarspersonalen8.6

Utgångspunkter8.6. l

följddet många tillUnder höjd beredskap liksom ärannars som av--
totalförsvaret. andra kan detanställning uppgifter inom Försin har vara

ligger till med-frivilligt åtagande grund för.någon form somannan av
andra frivilliga mili-och i detverkan; det gäller personal i hemvärnet

befolkningen föreliggerdeleller försvaret.civila Förtära stor enen av
förtotalförsvaret det behövsmedverka inomlagfäst skyldighet näratt

Enligt pliktlagen så-personalförsörjning.totalförsvarets äratt trygga
-liksommedborgarelunda svenskvarje utan att varaenvar annan som

totalförsvarspliktig från börjanbosatt Sverigemedborgare isvensk är -
det kalenderårtill slutetfyller 16 århan eller honkalenderårdet avav

skyldig tjänstgöratotalförsvarspliktigefyller år. Den ärdenne 70 attnär
lcropps-eller henneshansomfattningdentotalförsvaret iinom som

värnpliktfullgörsänstgöringenhälsotillstånd tillåter.ochkrafter som
och årmellan 47för 19endaståtergivetlitet förenklat mängäller som

tjänsteplikt.civilplikt eller allmänmedborgare,svenskaär

enligtpersonalkategorierVissa8.6.2

folkrättsförordningen

debeskrivningutredningenbetänkandet lämnarhållPå iannat aven
ochskyddsvaktercivilapersonal,hemvämetspolismän,uppgifter som

gränsövervaloiingspersonalen har iskyddsområdesvaktercivila samt
debehandladeför de där är atttotalförsvaret. Gemensamt grupperna

kombattanter.skallfollcrättsförordningenellerenligt 2 3 § anses som
civila skyddsom-ochskyddsvaktercivilaBeträffande polismän samt

kombattanter.skalldessa inteutredningenföreslårrådesvakter att vara
fram-koncentrerautredningenföljande kommerdetI attnärmast
enligtsådananämligenpersonkategorier,ställningen till andra som

civilförsvarspersonal,kombattantstatus-harfollcrättsförordningen inte
stridslcrañemacivila åtföljandesjälavårdspersonal,sjukvårdspersonal,

personal i För-först någotpersonalcivil sägs ommenresp. -,
svarsmakten.
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krigsorganisationDe tjänstgör Försvarsmaktensisom

krigsorganisation skall enligtFörsvarsmaktens 2 §De tjänstgör isom
kombattanter, såvida de inte hör tillfolkrättsförordningen somanses

denna kategorisjälavårdspersonalen. Tillsjukvårdspersonalen eller
yrkesofñcerare och reservofñcerare,kombattanter anställdahör tex;-

och värnpliktiga krigsplacerade ipersonal-s.k. civil äräven sommen
vilka slutit avtalFörsvarsmakten frivilliga tjänstgöring i För-samt om
och denna.svarsmaktens krigsorganisation ingår i

tilläggsprotokolll medlemmar iEnligt artikel 43.2 i är partsav en
sjukvårdspersonal och själa-styrkor andrakonflikten väpnade än-
berättigade direkt delta i"dvs devårdspersonal kombattanter, är att-

samtligadiskuteras i För-skulle kunnañentlighetema. Det t.ex. om
personal, folkrättsligtcivildeanställda, alltsåsvarsmakten äräven som

anföras detVidare måkombattanter.klassificeraseller måste attär som
utfomiad, kombat-follcrättsförordningenpå vilket 2 § är attsätt som

lcrigsorganisation",Försvarsmaktensde tjänstgör itanter somanses
Vämpliktigahar sådanpersonal intekrigsplacemdinnebär status.att

folkrättsförord-alltså inte enligtgrundutbildning räknasgenomgårsom
först efter grundutbild-krigsplacering skerkombattanter;ningen som

ning.
tillkallas in tjänst-skall defolkrättsförordningenEnligt 4§ som
då de harkombattanter törstFörsvarsmaktengöring inom anses som

befäl. Dennaunder ansvarigtoch kommittilldelats utrustningmilitär
redan fred harihand värnpliktiga. Deförstaregel sikte på itar som

kombattanterskall dockutrustningtilldelats personlig militär anses som
undantagsregel hartjänstgöringsskyldigheten inträder. Dennaredan då

hemvämsmän.och reservofficerareyrkesofficerareavseende på samt
konflikterväpnadeiden humanitära ärUnder den tid rättennär

försedda med iden-vid tjänstgöringskall kombattantertillämplig vara
folkrättsförord-ställning 17 §folkrättsligatitetskort utvisar derassom

artikel iutgångspunkt 17isinFöreskriften harningen.
stridandevilken varjeenligtår 1949, ärGenévekonventionen partIII av

kan bliställdadess domväijoförse alla underskyldig att sompersoner,
krigsfångar, med identitetskort.

föreskrifter ochmeddela deunder fredstidskallFörsvarsmakten
dess krigs-kombattanterna ibehövs förvidta de förberedelser attsom

första stycketidentitetskort 18 §medskall kunna försesorganisation
follcrättsförordningen.
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Civilförsvarspersonal

deenligt folkrättsförordningen6 §civilförsvarspersonalSom somanses
uppgiftereller fullgörräddningskåreniunder beredskap tjänstgörhöjd

sjukvårdspersonalen. Somde inte tillhörbefollcningsskyddet,inom om
anmodanpersonal påcivilförsvarspersonal även av enannan somanses

verksamhet enligt 65 §eller iräddningstjänstdeltar iräddningsledare
102.1986:1räddningstj änstlagen

räddningstjänstlagen och ifinnsräddningskåren iBestämmelser om
deRäddningstjänst1986:1107.hörande förordningenden därtill är

vidskall föreller kommunernaräddningsinsatser staten svarasom
olyckshändelser föröverhängande fara förolyckshändelser och att

eller miljön.egendom i Imänniskor ellerskadorhindra begränsa påoch
skall de rädd-räddningskårfinnas göraskall detkommunvarje somen

Rädd-lagen.för enligtharkommunenningsinsatser ansvaretsom
deltid.heltid elleranställd påpersonalbestårningskåren ärsomav

med personalförstärkasräddningskårenberedskap kanUnder höjd som
inskriven för civilplikt.är

uppgifterräddningskåren vissahar utöverhöjd beredskapUnder
skallräddningstjänstlagen. Blandenligtdem gäller annatannarssom

bestämmelserbefolkningsskyddföråtgärderdeltaräddningskåren i om
räddningstjänstlagen,finns i 64-68räddningstjänst under krig m.m.

räddningstjänstförordningen.71-74ävense
försvar åtgärderciviltkap. lagen2 §Befolkningsskydd enligt lär om

krigets verkningar.egendom frånoch civilför skydda befolkningenatt
tillhandahållande ochoch inkvartering,Sådana utrymningåtgärder är

tillhanda-skyddadeochskyddsrumiordningsställande utrymmen,av
Självskyddinformationmörkläggning,andningsskydd,hållande omav

för verksamhetnödvändigaåtgärderkompletterande attärsamt som
beredskap liksom ihöjdbedrivas. Underskall kunnaenligt paragrafen

befolknings-inomverksammakommunalanställdadetfred ärär som
frivilligamedtillgodosesPersonalförsöijningenskyddet. även samt

enligt plikt-tjänstepliktfullgör allmäncivilpliktiga och sådana som
lagen.

folkrättsligafolkrättstörordningen har sinBestämmelserna 6 §i ut-
personalcivilförsvarsorganisationersreglernagångspunkt i om

emellertidkantilläggsprotokoll Detiartikel och artikel61 c
tillämpligafolkrättslig närfolkrättens regler ärstatusattnoteras enom

medan definitionen ioch vid ockupationför handenväpnad konflikt är
personal tjänstgördet frågafolkrättstörordningen äratt somomanger

under höjd beredskap.
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tillämplig skall,konflikterväpnadei ärdenNär humanitära rätten
civilförsvarspersonalenfolkrättstörordningen,föreskrivs det i 17 § vara
folkrättsliga ställningen ochdenutvisarförsedd med identitetskort som

för civilförsvar.internationella tecknet Statensdetmed armbindel med
myndighet på områdetfunktionsansvarigräddningsverk, ärsom

anskaffaträddningstjänst, harBefollmingsskydd ochfunktionen arm-
tiden före denha civilförsvarsstatus. Iskallbindlar personalåt som

ochcivilförsvarsorganisation, Rädd-statligfanns detljuli 1995 en
utarbetat dator-med länsstyrelsernahade tillsammansningsverket en

erhålla identi-civilförsvarspersonal skullebaserad enligt vilkenrutin
juliSedan deninkallelse till tjänstgöring. ltetskort samband medi

för denhuvudsak kommunernaemellertid1995 det iär ansvararsom
beredskap.uppgifter under höjdcivilförsvarsorganisationenstidigare

plikt-Totalförsvaretsskepersonal skallInkallelse genomnumeraav
det slagdatorstödd rutinPliktverket har inte någonverks försorg. av

personalen.-identitetskort tillvad gällerhadeRäddningsverketsom
angående identi-föreskrifterutfärdat någraharRäddningsverket inte

undercivilförsvarsstatus, hän-personal medarmbindlartetskort och
kommunerna.skulle gälla förtill dessa intevisning bl.a. att

Räddnings-alltsåanmärkas. Detföljandehärtill kananslutning ärI
Befolknings-myndighet för funktionenfunktionsansvarigverket ärsom

väsentligtdet alltför tiden iskydd och räddningstjänst, ärmen nu
personalen kandär haför verksamheterkommunerna som ansvarar

heller någotRäddningsverket inteharcivilförsvarsstatus. Numera an-
personal. dennadenna Motoch inkallelserför registerhållning avsvar

Rädd-skäl någondet finnasbakgrund änövervägaatt annanomsynes
avseende identi-fredstida förberedelsernaför deningsverket bör svara
Räddningsverketvad månhärtill ispörsmål anslutningtetskort. Ett i är

utfärda till kommunerförordningbemyndigande imed stödkan ettav
och armbindlar.identitetskortföreskrifterriktadeeller enskilda om

utanför förliggerfrågor detta slagUtredningen konstaterar att ramenav
utredningsuppdraget.

sjukvårdspersonal

allfolkrättsiörordningenenligtsjukvårdspersonal 8 §Som perso-anses
föruppgift sörja deuteslutande tillberedskap harnal under höjd attsom

vårdandeförebyggande ellervälbefinnandeskadades och sjukas genom
sjukvården, tand-hälso- ocheller militäraåtgärder den civilainom

tillsynenkommunaladenveterinärverksamheten eller inomvården eller
tilläggsproto-8 ihälsoskyddsområdet. artikel ochpå miljö- och I 8 c e
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vilka sjukvårdspersonal,kollI definition är ävensom se ar-ges en av
och jfr artikel kGenevekonventionen 8 i protokollet.tiklarna i24-26 I

sjukvårdspersonal hör alltså enligt folkrättsförord-Till kategorin
eller militära hälsa- sjuk-den civila ochpersonalningen bl.a. inom

hälso- och sjukvårdenvården. dvs. denfråga den militäraI somom -
personalen ktigsorganisationenbestår iingår Försvarsmakteni av-

yrkesofñcerare och reservofñcerare värnpliktigaanställda såsom samt
och civilpliktiga. bl.a. sjukvårdsmän, vilka exempelvisHit räknas är
skyttesoldater därjämte utbildade för fungera sjuk-är attsom som
vårdare beredskapvid behov. Under höjd kommer den civila sidan att

den och bedrivadels inom kommuner landstingutgöras av personer av
offentliga läkare näringsidkare ochvården, dels de privatpraktiserande

verksam-andra fortsätter sinhos vårdgivaretjänstgör privata somsom
den offentliga vårdenhet. personalförsöijningen inomTanken är att

frivilligpersonal ochanställda tjänstgörskall ordnas så ochpå attsätt att
anspråk.andra hand pliktpersonal ii tas

består tandvårdspersonalenI Försvarsmaktens luigsorganisation av
civila tandvården under höjd be-yrkesofñcerare och värnpliktiga. Den

detalj. enligt de planerför planlagd i Menredskap närvarande inteär
folktandvården, vid behov förstärkt medfinns skall den bygga påsom

tandläkare privatpraktiserande.ärannarssom
skall enligt folkrättsförordningen vidare räk-Som sjukvårdspersonal

militära veterinärverksamheten.den civila ellerinomnas personer
Försvarsmaktens krigsorganisation bestårVeterinärpersonalen i av

reservofficerare och värnpliktiga sysslar medyrkesofñcerare, som -
civilaförebyggande hälsovård. den veteri-det betecknas Inomsom -

anställd veterinär-personal,närverksarnheten finns fredstid dels statligti
veterinärpersonal hos stiftel-dels kommuner, delsvetetinärpersonal hos

med djurvård medanrättssubjekt. sysslaroch andra enskilda Vissaser
livsmedel, och liknande; de kanandra sysslar med kontroll vattenav

beredskapsplaneringen förut-Enligtha uppgifter båda slagen.även av
för vilken meddelas iveterinärverksamheten reglerden civilasätts -

fortsätta höjd beredskap.luigsveterinärförordningen 1981:648 under-
frivillig skall träffas mellan å sidanAvtal tjänstgöring statenenaom

länsstyrelsejordbruksverk, livsmedelsverk ellerStatensStatensgenom
veterinärpersonalden inteoch å andra sidan enskilda. mån behovetI av

Ocksåanspråk.kan täckas kommer civilpliktiga ipå detta sätt, att tas
förekommaveterinärverksamheten skulle det kunnainom den civila

allmän tjänsteplikt.personal medtjänstgörsom
och hälso-kommunala tillsynen på miljö-Personalen deninom

höjdkommer underskyddsområdet veterinärer och inspektörer --
kommunalanställda.beredskap liksom beståattannars av
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humanitära idenunder den tidskall rättenSjukvårdspersonalen när
med identitetskort ochförseddtillämpligväpnade konflikter är vara
det folluättsför-rödakorstecknet, föreskrivs i 17 §med armbindel med

myndigheter har funk-Försvarsmakten och deordningen. Det är som
beredskapsförordningen under fredstid skalltionsansvar enligt som

vidta de förberedelser behövs förmeddela de föreskrifter och attsom
med dessa kort och kännetecken 18personalen skall kunna förses §

första follcrättsförordningen. Socialstyrelsen har införskaffatstycket
identitetskort och armbindlar personal den civila hälso- ochinom
sjukvården. Jordbruksverket vidtagit någrahar inteDäremot motsva-

veterinärverksam-rande avseende personalen den civilaåtgärder inom
heten.

Själavårdspersonal

folkrättsförord-stycketenligt förstasjälavårdspersonal 12 §Som anses
knutna till Försvarsmak-defältpräster och andraningen ärpräster, om
jñ artikel d tilläggs-sjukvården 8 iochhälso-eller till den civilaten

protokoll
Svenska kyrkanikrigsorganisationTill Försvarsmaktens är präster

folk-samfund lcnuma. Enligtmotsvarande andra 2 §och eller ipastorer
jñ artikel ikombattanter 43.2rättsförordningen dessa inte somanses

tilläggsprotokoll
sjukvården förekommer sjä-civila hälso- ochVid sjukhus deninom

Svenska kyrkan och delslavårdspersonal form dels ii präster avav
anställda hos sjuk-samfund. inteandra lcrisma Dei vissa ärpastorer

alltså vid sjuk-samfundvårdshuvudmärmen tjänstgörutan resp. menav
samfund denna sinfrån andra ihänder själasörjarehus. Det att egen--

efter begäran patient.skap till sjukhuskommer t.ex. av
väpnade konflikterihumanitäraUnder den tid den ärrättennär

med identitetskortförseddsjälavårdspersonalentillämplig skall vara
med röda-med armbindelställningen ochfollcrättsligautvisar densom
föreskrif-meddela deskall under fredstidkorstecknet. Försvarsmakten

själavårdspersonalbehövs för denoch förberedelservidta de attter som
utvisar denförses med identitetskortskall kunnaknuten ditär somsom

förstaoch 18 §med armbindlar. 17 §folkrättsliga ställningen och
stycket folkiättsförordningen.

stycket be-tredjecentralstyrelse skall enligt §Svenska kyrkans 15
beredskapenkyrkliga ioch denredskapsförordningen leda samordna

ochmed kyrkliga kommunermed vad centralstyrelsen avtalatenlighet
ftmktionsansva-Centralstyrelsen dock inte någonandra trossamfund. är
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skall alltsåochbemärkelseberedskapsförordningensmyndighetrig i
vadåtgärderförberedandevidtafolkrättsförordningenenligtinte avser

civiltlageninnehållerberörtsSomannbindlar.identitetskort och om
be-vidtaskyldighetkommunerskyrkliga attförsvar bestämmelser om

finnssjälavårdspersonalen. lagenIciviladenredskapsförberedelser åt
motsvarandekyrkorådets ellerföreskrivetäven ansvarorgansom --

infor-centraltkyrkan lämnasSvenskaFrånförsvaret.det civilainom
öka kunskapensyfte hos dessaikyrkliga kommunernatill demation att

lagar.krigetsoch medvetenheten om

åtföljande stridskrafternaCivila

finnsstridskraftema iåtföljandeciviladefinitionenfollcrättsligaDen av
kategoritill dennahörGenévekonventionen. Denartikel 4 A 4 i III som

våld. Enligt konven-fiendensfallerhan ikrigsfånge,har status omav
debemyndigadestridskrafternaåtföljandeskall civilationen avvara

skall ha försettändamåldettavilka föråtföljer,stridskrafcer desom
identitetskort.dem med

folkrättsför-enligt 13 §stridskrafternaåtföljandecivilaSom anses
särskilt till-förband enligtmilitärtutför arbeteordningen de ettsom
ochvid förbandetde tjänstgör attFörsvarsmakten utanstånd .attutanav

folkrättsförordningenstyckettredje§Enligt 18stridsuppgifter.de har
Överstyrelsen bered-för civilmedsamrådefterFörsvarsmaktenskall

övrigtförberedelser ideoch vidtaföreskrifterskap meddela de som
skall kunnavid behovstridskrañemaåtföljandecivilaför debehövs att

ställningen. För-folkrättsligadenutvisaridentitetskortmedförses som
Till de civilaFFS 1996:4.föreskrifterutfärdat sådanasvarsmakten har

inomunderhållspersonalbl.a.räknasFörsvarsmakten t.ex.åtföljande
l989:205förordningenjfrreparationsberedskapenochbyggnads-

och teleoperatörer.fordonförarecivilahärom, av

Civil personal

personaldvs.personal-all övrigskallfollcrättsförordningenEnligt 15 §
förordningen-bestämmelser iföregåendeiinte somansestas uppsom

"civil persona
folkrätten. Däremotpersonal" förekommer inte i"civiluttrycketJust

civilaallaomfattandecivilbefolkningenkalladhuvudgruppfinns en
tilläggsprotokolliartikel 50.1-2personer
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8.7 tillFörslagen reglering

föreskrifter8.7.1 folkrättslig ställningMåste om
meddelas i lag

Beträffande föreskrifter omfolkrättslig ställning för totalförsvarsperso-
nal framhålls i direktiven sådana regler finns förordnings-enbart iatt nu
form, dvs. föreskrifteri meddelade regeringen,är trots attsom av per-
sonalen i många fall tjänstgör i kommuner och landsting eller hos
enskilda rättssubjekt. principiella frågaDen sålunda uppmärksam-som

huruvida bestämmelser dettai måste meddelas fö-är ämnemas genom
reskrifter beslutade riksdagen dvs. lag för gälla ävenattav genom- -
för personal hos kommuner, landsting, kyrkliga kommuner och enskilda
rättssubjekt jfr det föregående.genomgången i

Principfrågan regeringsformensbedöma enligt bestämmelserär att
föreskrifternormgivningsmakten. Enligt dessa skall enskildasom om

personliga ställning deras personliga och ekonomiska förhål-samt om
landen inbördes meddelas lag kap.8 2 §. Genom lag meddelasgenom

föreskrifter förhållandet enskildamellan och det allmänna,även om om
de gäller åligganden för enskilda eller i övrigt ingrepp enskildasiavser
personliga eller ekonomiska förhållanden 8 kap. 3 Också föreskrif-§.

kommunernas och landstingens de kyrkliga kommunernaster samtom
åligganden skall meddelas lag 8 kap. och5 övergångs-§genom
bestämmelserna punkten till regeringsfonnen. Regeringsformen13 ger
emellertid möjlighet för riksdagen bemyndiga regeringen med-att att
dela föreskrifter omfattasi vissa de kap.8 3 ochämnenav som av
5 §§. Vidare har enligt kap. regeringsformen,regeringen, 8 13§ be-
hörighet utfärda dels föreskrifter verkställighet lag och delsatt om av
föreskrifter enligt grundlaginte skall meddelas riksdagensom av
regeringen får dock i princip inte meddela sådana föreskrifter som av-

riksdagen eller dess myndigheter.ser
bestämmelser folkrättsligDe ställning finns folkrätts-iom som

förordningen utredningen saken, på vilketär, sättsnarast ettsom ser
söktregeringen har kvalificera totalförsvarspersonalenstaten att- -

med utgångspunkt i de personkategorier krigetsi lagar. Be-nämnssom
stämmelserna har upplysande funktion land,dels inom vårt dels ien
förhållande till omvärlden fråga vilka skall kombattanter,i om som vara
civilförsvarspersonal har bestämmelsernaDäremot i sig inte någonosv.
egentlig rättsverkan enskilda inbördes. Reglerna innebär inte någon
inskränkning enskilds handlingsfriheti och heller påinteär sättannat
betungande för enskild. bestämmelserna följerAv i sig inte något så-
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kommu-kyrkligadeellerlandstingenför kommunerna,dant åliggande
förut-Bestämmelsernaregeringsformen.§kap. 5i 8avsesnerna som

kyrkliga kommu-och delandstingenemellertid kommunerna,sätter att
be-reglerarlagstiftningenligt denåliggandenfullgör sina somnerna

ochsjukvårdslagen 1982:763ochhälso-rörda verksamheter, t.ex.
räddningstjänstlagen.

folkrättsligadenföreskrifteranfördadetSlutsatsen är att omav
personkate-tillkommer olikasidasvenskfrånställning ansersom man

meddelasregeringsformen måsteenligtintetotalförsvaretgorier i m.m.
avseende påmedförordning,meddelaskan ävenlag utan genomgenom

kyrkliga kom-landsting,hos kommuner,verksammaärpersoner som
bestämmelsergällerrättssubjekt. Sakenskildaeller omsammamuner

desshanden, dvs.förskallställningfollcrättsligvissnär varaansesen
hinderföreliggerdet inteSamtidigt börtiden.utsträckning i sägas att

hävdaskundelag. Detföreskrifter attmeddela sådanamot att genom
den interna-genomföra regler ilandvårttill isyftarföreskrifter attsom

betydelsereglemaslag;meddelasbörtionella humanitära rätten genom
har dockUtredningenlagform.motiveraskullesaklig synpunktfrån

förordning.meddelasföreskriftemaföreslåför attatt genomstannat

frågaibehövsregleringVilken8.7.2 om

armbindlarochidentitetskort

personalvissfollcrättsförordningen§17framgått föreskrivs i attSom
humanitärainternationellatid den rättendenundervid tjänstgöring när

gällersåvitt vissaoch,identitetskortförsedd medskalltillämpligär vara
vidtjänstgörakommerpersonalkategorierarmbindel. attDessagrupper,

kyrkliga kommuner,landsting,kommuner,myndigheter,statliga
åtföl-civilasamhället. Dehelaspriddalltsånäringsidkare överetc.,

med identitets-förseddaskallstyckettredjeenligt 18 §jande, varasom
förband.Försvarsmaktensvidverksammakort, är

personalbestämmelserhuruvidafrågan,väcker attsagdaDet omnu
förarmbindel måste,medeller attidentitetskortmedförseddskall vara

lag.meddelasenskilda och kommuner,bli bindande genomgentemot
för vissa inter-skyddnämligen lagenlag,detinskjutas ikanDet att om

tillåtenföreskrifterfinnssjukvårdsbeteckningarnationella omm.m.,
och det intema-rödakorstecknetbl.a.användningförbjudenoch avom

kontakterförevaritdet harcivilförsvarförkännetecknettionella attsamt
med anledningJustitiedepartementet attochutredningenmellan av

lagstifcningsärende departementet.iföremål förnämnda lag ettär
be-huvuddetemellertid tagetgrundläggande fråga överårEn om

föreskriftermeddeladeeller regeringen attriksdagenhövs några omav
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personalen skall försedd med identitetskort och, i vissa fall, medvara
arrnbindel. detta har följOm utredningen ande kommentarer.

Som det Försvarsmaktenskall statliga myndigheterär samtnu som
har funktionsansvar beredskapsförordningenenligt under fredstid med-
dela de föreskrifter de förberedelseroch vidta behövs för attsom perso-
nalen skall identitetskortkunna förses med och armbindlar. Detta inne-
bär det i princip dessa myndigheter skallatt är staten genom som svara
för åtgärderna. Enskilda, kommuner och landsting åsamkas inte några
utgifter härvidlag kommuner,om kyrkliga i det följande. Däremotse
krävs naturligtvis tillde identitetskorten och armbindlarnaatt attser
kommer till användning händelsei väpnad konflikt; så till vida ford-av

medverkan från deras sida.ras
De kategorier personal skall försedda med identitetskortsom vara

och i fallvissa armbindel utsträckningi knutna till någon statligär stor
myndighet eller kommunnågon eller något landsting. Personalen där-
antingen det fråga anställda, frivilliga eller pliktpersonal- utförär om

verksamhetsina uppgifter led i myndigheten, kommu-ettsom en som
eller landstinget fullgör totalförsvaretinom och skall eller inen som

fallvarje förutsätts fortgå under höjd beredskap.
Identitetskorten och armbindlarna förskall motståndaren visa den

folkrättsliga vederbörande har. handlarDet slagsstatus ettsom om
"bevismedel syftar till upplysa motståndarenatt t.ex. attsom om en

hör till sjukvårdspersonalen och det därmedåtnjuter förbundnaperson
folkrättsliga skyddet.

exempelvisAtt sjukvårdspersonalen i Försvarsmakten och vid
landstingen försedd med identitetskort och armbindlar landetär inär är
krig torde visserligen alla lägeninte i nödvändig förutsättningvara en
för sjukvårdsverksamheten skall kunna bedrivas då. fårDet däremotatt

naturligt utflöde verksamheten skall bedrivas underett attanses vara av
så goda betingelser möjligt. Enligt utredningens bedömning dettersom

fögasig troligt hos landsting skulle sig dessatt ett motsättat.ex. attman
sjukvårdspersonal blev försedd med identitetskort och armbindlar som

Övertillhandahåller. huvud får det förutsättas berördastaten taget att
myndigheter, kommuner, landsting har intresse ochetc. ett eget av ser
till personalen försedd identitetskortmed armbindlar.ochatt är

själavårdspersonalBeträffande inte knuten till Försvarsmak-ärsom
bör följande Till denna hör delsredovisatsten sägas. prästergrupp som

i Svenska kyrkan, dels i andra samfund. Svenska kyrkanpräster är
offentligrättsligt reglerad och består såväl statliga kommunalaav som

med verkan fr.o.m. år 2000 kan förändring inträda, rela-organ en om
tionen mellan och Svenska kyrkan enlighetändras i medstaten nu
vilande grundlagsförslag lag trossamfund; Svenska kyrkanom en om
skulle då bli sådant trossamfund.ett
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redandetsamfund finnsandra angettsochSvenska kyrkanFör som
beredskapsiörordningen.myndighet enligtfunktionsansvariginte någon

tillhandahåller identi-myndighetstatligfinns någonDet alltså inte som
utanför Försvarsmak-själavårdspersonalenarmbindlar åttetskort eller

kan med-saken, vilketordnadärförSamfunden måste sättannatten.
vidbl.a.uppmärksammasaspekt börföra utgifter för dem. Denna

lämpligavarvidkyrkliga kommunerna,dehosberedskapsplaneringen
inom för debeaktasböraSakenåtgärder kan vidtas. även ramensynes

trossamfund enlighetsamverkan med andra ikyrkliga kommunernas
fråganvikttorde ocksåförsvar.lagen civilt Detmed attvara avom

Svenskaochmellanrelationenförändringdryftas inför den statenav
ingången år 2000.genomföraskommakyrkan kan att avpersom

för-lag ellerbehovetövervägandenUtredningens genomav enom
armbindlarochidentitetskortfråganmeddelad regleringordning omav

följande.totalförsvarspersonalför är
det principvilken ienligthittillsvarande ordningen, är statenDen

myndigheterfunktionsansvarigaFörsvarsmakten och svararsomgenom
armbind-ochidentitetskortavseende påmedförberedande åtgärderför

dvs.förordning,meddelaskanFöreskrifter härombestå.lar, bör genom
regeringen.av

lagbehovnågotföreliggadetkan inte attDäremot genomavanses
personalkategorierna iföreskriftermeddelaeller förordning attom

armbindlar.fall,och, i vissaidentitetskortmedskall förseddafråga vara
meddelas i 17 §slagföreskrifter detnågrafordras alltså inteDet somav

för-får detanförtsredanfolkrättsiörordningen. Somgällandedeni nu
förseddpersonalentillmyndigheter ärberörda attetc.utsättas att ser

armbindlar.ochidentitetskortmed
informa-understryka viktenavslutningsvisvill attUtredningen av

bl.a. till demlämpligtsprids pålagarkrigets sätt,innehållet ition om
armbindlar jfr arti-ellermed identitetskortförseddaskall varasom

folkrättsförord-nuvarandeden20§tilläggsprotokolllkel 83 i samt
informations-Sådanförsvar.civiltlagenoch 2kap. §ningen 1 om

rollavgörande iför intenaturligtvis sägaspridning spelar attstoren
sammanhanget.
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8.7.3 författningsförslagUtredningens i korthet

En folkrättsförordningny

Utredningen föreslår totalförsvarets follcrättsförordningatt ersätts av en
förordning förordningensi Den tillämpningsområde skallämnet.ny nya

inte generellt till myndigheter under regeringen.avgränsat Medvara
hänsyn till på den nuvarande förordningen väl etableratatt namnet är
och till de föreslagna ändringarna i sak inte särskilt omfattande,att är
har utredningen valt föreslagnaden förordningenatt ge samma namn

den gällande.som nu
föreslagnaDen förordningen innehåller den huvudsakliga föränd-

ringen polisen, civila skyddsvakter och civila skyddsområdesvakteratt
inte räknas bland dem skall kombattanter. Vidare föreslåsupp som vara

Änföreskrifter beträffande sjulcvårdspersonalen. vidare byts ut-nya
trycket Utredningen föreslårcivil personal "civila. vissaävenut mot
andra förhållandei till folkrättsförordningen annorlunda formuleringar,

syfte bl.a.i bringa föreskrifterna i överensstämmelse mednärmareatt
folkrätten. Därtill innehåller förslaget till förordning föreskrift atten om
den fred personligi har tilldelats militär utrustning- det gäller bl.a.som
reservofñcerare kombattant tjänstgöringsskyldigheten inträder,är när-
och således under från bostaden till mobiliseringsplatsen,även resa
förutsatt han har tilldelats tjänstevapen.att

Som redan utredningen det erforderligtinte medärangetts attanser
riksdagen eller meddelade föreskrifterregeringen personalattav om

skall försedd med identitetskort och armbindlar. Förslaget tillvara ny
förordning innehåller således inte några bestämmelser det slagav som

finns folkrättsförordningen.i 17 § Däremot kvarstår sak bestäm-inu
melserna Försvarsmaktens och funktionsansvariga myndighetersom
skyldighet fred förberedelseri vidta så personalen kan förses medatt att
identitetskort och armbindlar.

Ett flertal frågor regleras den gällande folkrättsförord-som av nu
ningen ligger utanför det uppdrag har lämnats till utredningen. Detsom
gäller bl.a. frågor utmärkning byggnader och materiel. I dessaom av
delar har bestämmelserna folkrättsförordningeni förts i principöver
oförändrade till den föreslagna förordningen. Utredningen har således
inte ställningtagit till exempelvis bestämmelserna ochi 20 22om
förslaget till förordning 21 och den follcrättsförord-23 i nuvarande
ningen kan komma i konflikt med förreglerna i lagen skydd vissaom
internationella sjukvårdsbeteclcningar fall där materielit.ex.m.m. -

märkts med rödakorstecken används fred vid elleri övningarutsom
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föreskriftermedbehövligthuvuddet ärliknande eller tagetöverom-
konstitutionellavilkajakande,och, ärutmärkningen svaretomom

utred-harhellersammanhanget. Intedetibeaktasaspekter börsom
vilkenreglernaändraskälfinnsdetanalyseratningen att om vem-om

skerutmärkningför etc.myndighet attansvararsom-

krig upphävsställning underårs polisens1943 lag om

detdelta ilängre skallpolisen inteEftersom utredningen attanser
skallintepolismänlandet och såledesförsvaretväpnadedirekta attav

lagentörslåscivilha attkombattanter status,permanentutanvara
förslagdettaupphävs. Omkrigunderställningpolisens1943:881 om

tillämpningsktmgörelsenanslutandetill lagendengenomförs, bör
utredningendockhänseendet läggerdetupphävas. I1958:262 senare

förslag.fram någotinte
skäl be-finns det inteför polisenroll attförändradsålundaMed en

enligtkrigsmänsomfattaspolismänhålla reglerna att ansvaravom
discip-enligt lagendisciplinansvarochbrottsbalkenkap.21 omav

därförföreslårUtredningen atttotalförsvaret,linansvar inom m.m.
ändras så,disciplinansvarslagenoch 2§ attbrottsbalkenkap. 3§21

kap.enligt 21krigsmänbland demräknas ärpolismän inte somupp
kriggäller idisciplinansvarslagenvilkaförbrottsbalken m.m.resp.

Ändrade civilaochskyddsvaktercivilaförregler
skyddsområdesvakter

skydds-civilaochskyddsvaktercivilaskallmeningEnligt utredningens
vårtförsvaretväpnadedirektaför detanvändasområdesvakter inte av

behovtill någotoch för sig intei attlederland. sådantEtt synsätt av
1990:217lagendvs.regelverket,grundläggandeförändra det dem om

för-hörandedärtillochanläggningarsamhällsviktigaskydd för m.m.
beträffandemed vadlikhet1990:1334. i angettsMenordning som

skydds-civiladeochskyddsvaktemaciviladeföreslåspolismän att
krigs-sigunderkastadeskalllängreområdesvaktema inte varevara
enligtdisciplinansvarellerbrottsbalkenkap.21enligtmannaansvar

kriglandet idisciplinansvarslagen ärnär m.m.
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Författningskommentar

Förslag till lag upphävande lagenom av

1943 288 1 polisens ställning under krigom

Härigenom föreskrivs lagen 1943:881 polisens ställning under krigatt om
skall utgångenupphöra gälla vid år 2000.att av

Enligt lagen ställning1943:881 polisens under krig denochom
därtill hörande krmgörelsen 1958:262 angående tillämpning av
lagen polisman skyldigi princip under luig delta riketsi för-är att

Som utvecklas betänkandets kap. och bilagai 3 4.1 det enligtärsvar.
utredningens bestämmelsermening dessa ligger till grund försom
polisens uppgift direkt delta väpnadei det försvaret landvårtatt av
medan det polislageninte 1984:387 och polistörordningenav
1984:730 kan följa någon sådan skyldighet.anses

Utredningen har skäl kap. kommit fram tilli 3 attsom anges
polisen inte längre bör deltaaktivt det väpnade försvaret landeti av

ha civil under väpnad konflikt. I enlighetutan status permanent en
med detta föreslår utredningen års lag upphävs.1943 Densynsätt att
sålunda förändrade rollen för polisen gäller såväl för yrkespolisen

för jfrberedskapspolisen l § andra stycket förordningensom
l986:616 beredskapspolisen vad utredningen anför slu-isamtom

kap. 3.tet av
Som också i kap. 3 det väsentligt understryka denär att attanges

omständigheten polisen inte har uppgifter i det direkta väpnadeatt
försvaret landet innebärinte utanförpolisen måste stå total-attav
försvaret helhet eller det militära förförsvaret och sig sei ävensom
bilaga 4.1.
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brottsbalkenändringFörslag till lag om

krigsmän21 kap. Om brott av

krigsmän allakapitel meddetta ärVid tillämpningen3 § somavsesav
Försvarsmakten.vidtjänstgöringsskyldiga

dessutomKrigsmän är
avdel-Försvarsmakten, närvid avdelningarvistasalla avsom annars

förhållanden,liknandeundereller verkari fältningarna är
motståndsrörelsen.organiserademedlemmar denav

krigsmän.brottföreskrifterfinnsbrottsbalkenkap.I 21 avom
krig. RegeringenikommerSverigetillämpningträderKapitlet i när

riketbl.a.andra fall,vissatillämpas iskalldetföreskrivakan att om
detfolkrätten itillanknytningharBestämmelsernakrigsfara.iär en

dis-underkastade interntskallstyrkor ettväpnadestatsatt varaen
reglersäkerställa folkrättensskallbl.a. attciplinärt system som

tilläggsproto-artikel43 ikonflikter iakttasväpnadetillämpliga i
rörandeGenévekonventionerfyraårstill 1949kol1I år 1977av

dettakrigsmannaansvaretoffer;b1.a.skydd för krigets avsesgenom
tillgodosett.blifollcrättsliga krav

före-ikrigsmänpersonkategoriervilka ärFöreskrifter somom
krigsmänbrottsbalken. Som21 kap. 3 §hänseende finns ivarande

Försvarsmak-vidtjänstgöringsskyldigasålunda allaräknas ärsom
bl.a.dessa hörTilllqigsmän.kategorierandraMen äräventen.

Försvarsmak-vidtjänstgöringsskyldigapolismän attutan varasom
ochskyddsvakterrikets försvardelta iskyldiga samtär attten

lagenmed stödförordnatsharskyddsområdesvakter avsom
anläggningarsamhällsviktigaförskydd1990:217 m.m.om
skyddsområdesvak-ochskyddsvakterpolismän,skyddslagen. Att

indirektsammanhangförevarande äri ettkrigsmänter anses som
i För-personal tjänstgörmedlikhetde, iuttryck för att som

försvaret vårtväpnadedetdeltaaktivt iskall kunnasvarsmakten, av
land.

polisman,uppfattningutredningens attkonsekvensSom aven
tillskall haskyddsområdesvakter intecivilaochcivila skyddsvakter

kap.se 3landetförsvaretväpnadedetdirekt delta iuppgift att av
skalllängrekategorier intedessaföreslåsbetänkandetoch 5 i att

Utred-brottsbalken.kap.enligt 21omfattas krigsmäns ansvarav
dedetändras på21 kap. 3 § sättetsåledes attföreslårningen att nu-
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varande punkterna andral och 2 i stycket i paragrafen, som anger
polismän skyddsvakter och skyddsområdesvakteratt lcrigs-ärresp.

militära skyddsvaktemamän, De och de militärautmönstras.
skyddsområdesvakterna dvs. vakter hör till den militärasom per--
sonalen kommeri dockFörsvarsmakten alltjämt krigsmänatt vara-
vid tillämpning kap. brottsbalken,21 eñersom de tjänst-ärav
göringsskyldiga vid Försvarsmakten och således omfattas vadav

i 21 kap. första3 § stycket.sägssom
I övrigt innebär förslaget till lydelse kap.21 3 brotts-§ny av

balken endast redaktionella ändringar.

Förslag till lag ändring i lagen 1994:1811om

disciplinansvar inom totalförsvaret,om m.m.

Inledande bestämmelser

Är2 § Sverige i krig, gäller lagen föräven
alla vad som i tjänstgöringsskyldigalutöver sägs i För-ärsom,

svarsmakten,
alla vidvistas avdelningar Försvarsmakten, avdel-närsom annars av

ningarna i fält eller underverkar liknande förhållanden,är
medlemmar den organiserade motståndsrörelsen.av

Lagen 1994:1811 disciplinansvar totalförsvaret,inomom m.m.
disciplinansvarslagen innehåller framgår titeln bestämmel-som av

disciplinansvar för personal inom totalförsvaret. fredstidIser om
gäller disciplinansvarslagen för totalförsvarspliktiga under den tid då
de skyldiga fullgöra värnplikt eller förär civilplikt, dematt som ge-
nomgår utbildning för militär anställning Försvarsmakteni ochatt
för hemvärnsmän under den-tid då de tjänstgöringsskyldiga mil.är

Ärse 1 §. Sverige i krig gäller lagen förnärmare allaäven som,
vad i tjänstgöringsskyldigautöver l i Försvarsmaktensägs ärsom

polismän2 § l, för tjänstgöringsskyldiga i För-utan attsom vara
svarsmakten skyldiga delta i Sveriges försvar 2 förär § 2,att
skyddsvakter och skyddsområdesvakter har törordnats med stödsom

skyddslagen 2 m.fl.§ 3 sei 2 § 5 §.ävenav grupper som anges
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kan föreskriva skall§§ regeringen 2enligt 3bör tilläggasDet attatt
och andra fall.krigsfara i vissaitillämpas Sverige ärom

förslaget tilltill stöd förharskälprincipiellaSamma angettssom
föranleder utredningen före-brottsbalkenkap.ändring 21 3 § attav

skyddsområdesvakterskyddsvakter och civilapolismän, civilaslå att
enligt discip-underkastade disciplinansvarskallinte vara

förslagetförfattningssynpunkt innebärlinansvarslagen. Från att
Eftersomdisciplinansvarslagen§punkterna och 3 i 22 utmönstras.

skyddsområdesvaktermilitära tjänst-skyddsvakter ochmilitära är
Försvarsmakten kommer dessa kategoriergöringsskyldiga i att om-

krig 2 §idisciplinansvarslagen Sverigefattas när är sem.m.,av

folkrättsförordningtotalförsvaretstillFörslag

xxxxzxxxx

innehållFörordningens

anledningsvensk del medförinnehåller föreskrifterförordningDenna1 §
väpnadeihumanitärainternationella rättenförpliktelser enligt denvissaav

konflikter.
till-skallställningfolkrättsligvilkenföreskrifternaI ansessomanges

åläggsföreskrifternatotalförsvaret. Ipersonalkategorier inomkomma vissa
förberedelser,vidtaregeringenockså undermyndigheter att m.m.

förord-innehållet ikortfattad anvisningparagrafDenna omger en
svensk del medförföreskrifterinnehållerbl.a. dennaningen, att an-

humanitärainternationellaenligt denförpliktelserledning vissaav
krigets lagar.konflikterväpnadeirätten

förhållan-svenskaavseende påharförordningenFöreskrifterna i
där-Bestämmelsernatotalförsvar.hand vårtden, i första inom avses
hörför demställningenfollcrättsligadenreglerainte t.ex. somemot

föreskrif-understrykaskrigsmakt. Vidare börlandstill attett annat
förpliktelserSverigesuttömmande regleringinte utgörterna aven

internationella humanitäradenenligt rätten.
motsvarande denbestämmelseinte någonförslaget förekommerI

folk-totalförsvaretsgällandestycket denförstafinns i §l nusom
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rättsförordning förordningen förl990:12 gäller myndighe-attom
under föreslagna förordningenregeringen. alltsåDen inteterna är

myndighetergenerellt begränsad till under regeringen. Menatt avse
flera adresseradeFöreskriften förordningen endast till exempelvisär

myndigheterFörsvarsmakten eller till ñmktionsansvarigaärsom
enligt beredskapsförordningen 1993:242.

tydlighetens bör den förordningenI intresse intesägas att nya av-
riksdagen eller dess myndigheter jfr 8 kap. första13 § stycket 2ser

och regeringsfonnen.andra stycket

Folkrättslig ställning

Kombattanter

Kombattanter2 § de tjänstgör i Försvarsmaktens krigsorganisationär som
de grundorganisationtjänstgör i Försvarsmaktens de inärsamt tassom

anspråk sjukvårdspersonalenför stridsuppgifter, de inte tillhör ellerom
själavärdspersonalen respektiveenligt §8 11

Paragrafen förordningen vilketinleder det avsnitt i i bl.a. lämnas
upplysningar den folkrättsliga ställning enligt svensksomom me-

personalkategorier totalförsvaret.ning tillkommer olika inom I jäm-
förelse nuvarande folkrättsförordningen föreligger denmed den2 §

deskillnaden det kombattanter endastinteäratt att somanges
tjänstgör krigsorganisation dei Försvarsmaktens ävenutan som

grundorganisation de anspråktjänstgör i Försvarsmaktens inär tas
för stridsuppgifter. sjukvårdspersonal eller själavårdspersonal i För-

och förslaget till förordning docksvarsmakten enligt 8 § 11 § inteär
kombattanter.

innebörden kombattant hänvisas till vadOm begreppetav som
anförs skall för-på håll i betänkandet. Här blott detsägas attannat
hållandet i Försvarsmaktens krigsorganisationtjänstgöratt en person

nödvändighet denne den betydel-inte med kombattant igör äratt en
har fientlig-denne sidan befogenhet aktivt delta iåatt attsen ena

föremål förheterna, andra sidan ett militärt mål kan bliå utgör som
kananfall från motståndaren: undantagsvis, för parlamentärer,t.ex.

nämligen särskilda förhållanden gälla.
Till dem skall kombattanter hör deenligt 2§som anses som

militära skyddsvakterna och militära skyddsområdesvaktemade i
Försvarsmaktens krigsorganisation.
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tjänstgör Försvarsmaktensikombattanterexempel påSom som
värnpliktiga beredskapstropparikangrundorganisation nämnas som

för bevakning skyddochinkuppförsvaretförinom sätts avramen
för anspråkunderstrykas det, kunna iviktiga objekt. Det bör att taatt

kombattanter, förutsättssåsomgrundorganisationenpersonal i att
ñåga stridsuppgifterutbildning såväl ipersonalen har tillräcklig om

folkrätt. Således det möjligtinteoch liknande i fråga är attomsom
värnpliktiga kombattanter.använda nyinrycktat.ex. som

följande kombattanter.vad föreskrivs i 2 §3 § Utöver ärsom

gränsövervakningspersonalTullverket tjänstgörPersonal somsomur
gränsövervakningen i krig1979:1088enligt lagen m.m.om

motståndsrörelsen.organiseradeMedlemmar denav

paragraf vilkameddelas i denna utöverreglerDe anger som,som
Reglerna harkombattanter. sinföreskrivs i 2vad motsva-ärsom

Eftersom utred-folkrättsförordningen.nuvarandedenrighet 3i §
ochskyddsvaktercivilapolismänden åsiktenningen samtär attav

skyddsområdesvakter aktivt delta iskall ha till uppgiftintecivila att
ellervarken polismänlandet, finnsväpnade försvaretdet av

enligtmed bland demskyddsområdesvakterochskyddsvakter som
militärakombattanter omparagraf skallförevarande anses som

skyddsornrådesvakter, kommentarenoch militäraskyddsvakter se
till §.2

detutredningenförordarframgår kap. 6Som görsatt sam-enav
enlighetkrig.gränsövervakningen i Ifrågor rörandelad översyn av

dettauppfattningen det inte itillutredningen kommithärmed har att
bestämmelsenändringföreslås någonsammanhang bör attomav

gränsövervak-Tullverket tjänstgörden personal somsomur
gränsövervakningen i1979:1088enligtningspersonal lagen om

kombattanter.skallkrig somm.m. anses

kombattanterFörsvarsmaktentill tjänstgöring inomkallas in är4 § De som
be-under ansvarigtoch kommitutrustningdå de har tilldelatsförst

kom-dockutrustningpersonligfred har tilldelats ärfäl. iDe som
har tilldelatsdeinträder,då tjänstgöringsskyldighetenbattanter redan om

tjänstevapen.
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Denna paragraf har utgångspunkt den nuvarande follcrätts-sin i 4 §
förordningen. huvudregelSom slags de kallas in tillett attanges som
tjänstgöring Försvarsmakteninom kombattanter först dåanses som
de har tilldelats militär utrustning och kommit under befäl.ansvarigt

värnpliktigaDetta har kallasavseende på in till tjänstgöring; desom
skall alltså kombattanter först då de har tilldelats militäranses som

underutrustning och kommit befäl,ansvarigt något i fallvarjesom
normalt sker mobiliseringsplatsvid den där de skall inställa sig.

För yrkesofñcerare, reservofficerare och hemvämsmän gäller
den ordningen de fredstidredan i har tilldelats militär utrustningatt
bestående fáltuniform de skall förvara bostad.i sin Såav m.m. som

den follcrättsförordningen4§ i gällande utformad skallärsom nu
bl.a. reservofñcerare kombattanter redan då tjänst-anses som
göringsskyldigheten inträder. alltså kombattanterDe anses som
under från bostaden till inställelseplatsen.resa

I den yrkesofficerare reservofñcerareutrustning och tilldelassom
för förvaring i bostaden ingick tidigare pistol. skulleVapnetvapen

med vid från bostaden till inställelseplatsen. Sedan några årtas resan
emellertid officerarna tilldelade förinte några förvaring iär vapen

bostaden. finns enbart vid förband o.d. detVapen Först säker-om
hetspolitiska läget officeramaså motiverar tilldelas skallvapen som
förvaras i bostaden.

kan uteslutas inkallelseDet inte officerare skemåsteatt en av
med så harkort varsel de inte tillgång till tjänstevapen underatt resa
från bostaden till den plats där de skall inställa sig. Det sig inteter
lämpligt offrcerarna skall kombattanter sådana fall.iatt anses som
Utredningen föreslår föreskriftdärför de fredi haratten om som
tilldelats personlig militär skallutrustning kombattanteranses som

tjänstgöringsskyldigheten inträder, de har tilldelats tjänste-när om
Det får förutsättas Försvarsmakten med stöd för-§5attvapen. av

ordningen utfärdar föreskrifter eller på till bl.a.sättannat attser
reservofficerare skall uniforrnerade under de tilldelatsvara resa om
tjänstevapen skall bärainte uniform under fall där dei intemen resa
har tillgång till något vapen.

5§ Försvarsmakten får efter samråd berördamed myndigheter meddela
föreskrifter för verkställigheten bestämmelserna kombat-i 2-4av om
tanter.
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Ett motsvarande bemyndigande finns i den5 § nuvarande follcrätts-
förordningen anförsjñ slutet kommentarenvad i till 4 §.som av

Civilförsvarspersonal

6 Civilförsvarspersonal de tjänstgör i räddningskåren eller§ fullgörär som
uppgiñer befolkningsskyddet, de sjukvårdspersonaleninom inte tillhörom
enligt 8

Civilförsvarspersonal personal anmodan rädd-är även annan som av
ningsledare deltar i räddningstjänst eller verksamhet enligt rädd-i 65 §
ningstjänstlagen l986:l 102.

får för verkställighetenräddningsverk meddela föreskrifter7§ Statens av
civilförsvarspersonal.bestämmelserna i 6 § om

avveckla-civilförsvarsorganisationensamband med den statligaI att
sammanhålletfick kommunernades den juli 19951 ett ansvarper

och höjd beredskap. Enligt ochför fred under 9räddningstjänst i
1986:1102 skall det kommunräddningstjänstlagen i varje12

skall de räddningsinsatserfinnas räddningskår göra somsomen
för räddningstjänst-kommunen har enligt lagen. Av 65 §ansvaret

räddningskåren höjd beredskap skall halagen framgår underatt
fred. utformadeuppgifter den harvissa dem i Dessa ärutöver som

med vad enligt artikel 61 i 1977 årsså, de överensstämmeratt som
tilläggsprotokoll till de fyra Genévekonventionerna år 1949I av an-

offer civilförsvarsuppgifter.gående skydd för krigets anses som
anställd heltid ellerRäddningskåren består personal ärsomav

medberedskap räddningskåren förstärkaspå deltid. Under höjd kan
personal inskriven för civilplikt.totalförsvarspliktig ärsom

befolkningsskydd finns bestämmelser lagen 1994:1720iOm
försvar.civiltom

civilförsvarspersonal.förslaget vilkaI 6 § som somanges anses
annorlunda motsvarande be-paragrafen formuleradnågotDen änär

föreslagnaförordningen denstämmelse den gällande 6 §. Ii nu
personaldet frågaparagrafen nämligen intesägs äratt somom

for-armorlundaberedskap. Skälet tilltjänstgör "under höjd att en
automatisktñljande. beredskap rådermulering har valts Högstaär

konfliktväpnadkrig, dvs. vårt land iSverige i när ärär partom en
höjd be-totalförsvar och3 första stycket lagen l992:l403§ om

emellertid råda Sverigeredskap. Höjd beredskap kan är partutan att



SOU 1998:123120 Fäfattningskommentar

råderlcrigsfara eller detlandet ii väpnad konflikt, ärt.ex. omomen
detföranleddaförhållandetsådana utomordentliga ärär attavsom

totalförsvarandra stycket lagen3 §krig utanför landets gränser om
internationella reglerhumanitärahöjd beredskap. Denoch rättens

försärskilt skydd civilförsvarspersonal,reglernastatus, t.ex. omom
folkrättsligkonflikt och vid ockupation. Frånväpnadtillämpliga iär

egentligt huruvida höjd bered-intressesynpunkt det däremotär utan
statusfrågan tillknyta just den tid höjdskap råder eller Att när

korrekt.andra 0rdberedskap råder med inteär

.sjukvårdspersonal

uteslutandepersonalsjukvårdspersonal civil eller8§ är an-som
sjuka ochomhändertagande ochvänds uppsökande,vid transport av

personal uteslutandeförebygga sjukdomarskadade eller för samtatt som
administration.sjukvårdsenhetersmilitära eller civilaanvänds för

utbildatspersonal särskiltmilitärsjukvårdspersonal vidare attär som
tid desjukbärare undersjukvårdare eller närvid behov tjänstgöra ut-som

denna tjänst.övar

lätt beväp-endast personligf°ar bärai 8 §personal9 § Militär angessom
ning.

sjukvårds-bestämmelsernaverkställighetenFöreskrifter förl0§ omav
personal f°ar meddelas av

sjukvårdspersonalen,den militäraFörsvarsmakten för

sjukvårdspersonal.Socialstyrelsen för övrig

sjukvårdsperso-avseende på8-10 harföreskrifter finns iDe som
dockhartill 6 och 7har angettsi kommentarennal. skälAv som

bestämmel-föreslagnaberedskap" strukits denhöjdorden under ur
förslaget.sjukvårdspersonal 8 §vilka ärsen somom

sjukvårdspersonalvilka ärDefinitionen i 8 § är annor-somav
folkrättstörordningenmotsvarande bestämmelse ilunda utformad än

förord-gällandedenfinns iformuleringdag. Med deni nusom
förfall riskbedömning iutredningensningen finns enligt attvart

reglerfolkrättensutsträckt tillämpningenhavårt land omavanses
Enligtperspektiv.folkrättsligtsjukvårdspersonal alltför långt i ut-
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redningen exempelvis intetorde sysslar med hälsoskyddenvar som
såsom livsmedelskontroll böra hänföras till kategorin sjukvårds-
personal follo-ättslig mening.i

formuleringUtredningen valt 8 § förslaget till förord-har en av
i artikel tilläggsprotokollning ansluter till 8 i 8 förstaI §textensom

stycket förordningförslaget till och till artikel 25 i
IGené-vekonventionen år 1949 8§ andra stycket förslaget tillav
förordning.

Bestämmelsen andrai 8§ stycket utgår alltså från artikel 25 i
Genêvekonventionen.I enlighetI med den bestämmelsen skall sjuk-

vârdsmän respekteras och skyddas icke-kombattanter under densom
tid de tjänstgör sjukvårdsmän. bör påpekasDet detnär attsom av

förslaget9 § följer sjukvårdsmännen får bära endast personlig lättatt
beväpning under sådan tid.

Föreskrifter för verkställigheten bestämmelserna sjuk-av om
värdspersonal förslagetfår enligt 10 § meddelas Försvarsmaktenav
vad gäller den Socialstyrelsenmilitära personalen och för övrigav

dessapersonal. därmed möjlighet för myndigheterDet attges -
folkrättensgivetvis med beaktande regler föreskrivanärmareav -

vilka skall klassificeras sjukvårdspersonal.som som

.Själavârdspersonal

Själavårdspersonal fältpräster andra denna11 § de iär präster,samt om
egenskap Försvarsmakten eller tillknutna till den civila hälso- och sjuk-är
vården.

Själavårdspersonal krigsplacerad fårinom Försvarsmakten bäraärsom
endast personlig lätt beväpning enligt Försvarsmaktens föreskrifter.

föreslagnaDe bestämmelserna vilka skall själa-somom anses som
vårdspersonal den nuvarande follqättsförord-12 §motsvaras av
ningen.

Som Försvarsmakten förekommeri inte endast ipräster präster
pastoreriSvenska kyrkan och andra kristna samfund ävenutan mot-

svarande funktionärer från icke-lcristna samfund. follcrättsligtFör
skydd själavårdspersonal vederbörande uteslutandekrävs attsom

sig åt själavårdsverksamhet; denne får alltså inte därjämtesinägnar
sysselsatt med någon uppgift artikel 8 d i tilläggsproto-vara annan

koll
den här föreslagna nämligenI bestämmelsen har gjorts tillägg,ett

orden skalldenna egenskap". För själavårdspersonalatt anses som
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Försvarsmakten eller tilltillknutenvederbörandealltså fordras äratt
själavårdare.egenskap Omsjukvården ijustochden civila hälso- av

enlighet medskyttesoldat och ikrigsplaceradpräst ärt.ex. somen
Försvarsmakten,iför tjänstgöringkallas inden placeringen anses

berördasjälavårdspersonal i denhan med andra ord inte me-nusom
ningen.

stridskrafiemaCivila åtföljande

vidde de tjänstgöråtföljande stridskrañemaCivila12 § är ettutan attsom,
förbandetarbetehar stridsuppgiñer, utfördeförband och utan att

Försvarsmakten.enligt särskilt tillstånd av

Överstyrelsen bered-för civilsamråd medfår eñerFörsvarsmakten13 §
bestämmelserna §i 12verkställighetenföreskrifter förskap meddela omav

åtföljande stridskrañema.civila

stridskraf-civila åtföljandebestämmelserfinnsochI 12 13 om
skallåtföljandede civilaframgårstycket§ sista16Av atttema. av

denna derasidentitetskort utvisarmedförsesFörsvarsmakten som
Även tordeidentitetskort inteinnehavställning.folkrättsliga avom

synvinkelfollcrättsligförförutsättningnödvändig attutgöra uren
stycketandra iartikelåtföljande jfr 5civilanses som
spelanaturligtvishäravinnehavetGenévekonventionen, kan storIII

praktiken.tillerkänns ivederbörandeskyddroll för det som

Civila

inågon kategorierdehänförs tillinte14 § De angessomavsom
civila.eller §11 12 är

personkategorierdetill någonhänföraskaninteDe avpersoner som
dennadet icivila, föreskrivsförordningentidigare i ärsom anges

folkrättsför-för det istället"civila" används iparagraf. Uttrycket
ändringtillSkälet dennapersonal". ärnyttjade civilordningen att

väl "civila"personal"civilkategorinfolkrätten inte nämner men
"civil"definitionernaförtilläggsprotokolllartikel ise 50.1-2 av

civilbefollcning".resp.



SOU 1998: 123 örfattningskommentarF 123

I civila folkrätten förinkluderar i och sig civilförsvars-gruppen
personal, civil sjukvårdspersonal, civil själavårdspersonal och civila
åtföljande stridslaaftema, vilka omfattas bestämmelserna före-iav
gående nämndaparagmfer. de undergruppemaFör civila inne-av
håller vissaemellertid folkrätten särregler, inte gäller för civil-som
befolkningen i gemen.

Folkrättslig ställning under och tjänstledighetpermission

§15 Permission och tjänstledighet under kortare påverkartid inte den folk-
rättsliga ställningen.

Enligt denna paragraf skall soldat med stridsuppgiñer liksomen en
sjukvårdare eller själavårdare under liksompermission vid kor-en

tids tjänstledighet behålla folkrättsliga ställningsin kombat-tare av
icke-kombattant.tant resp.

finnsDet anledning påpeka följande. Den har permissionatt som
eller tjänstledig kortare tid alltså alltjämt kombattantär alternativtär
icke-kombattant och således fortfarande medlem den väpnadeav
styrkan. Folkrättens reglersyftar bl.a. till verksamheten vidatt en
väpnad styrka alltid skall kontrollerad någon ansvarigärvara av som

ledning.inför politiska Enligt folkrätten skall styrkanstatens om-
fattas internt disciplinärt bl.a. skall säkerställaett system attav som
folkrättens regler väpnadevid konflikter iakttas vid styrkan. Dessa
krav gäller förhållandei till de medlemmar styrkan be-även av som
finner sig på ellerpermission kortare tjänstledighet. Den grad av
kontroll förväntas bli utövad från befälets sida framgår bl.a.som av
bestämmelserna i tilläggsprotokolll militära chefers plikter ochom

Militära chefers skyldighet befäl och förutövaatt taansvar. ansvar
de underlydandes handlande centralt. Genom befälet orderär att ger
eller särskilda instruktioner till de medlemmar väpnad styrkaav en

lediga kortare tid hur de skall under ledigheten,ärsom en om agera
exempelvis händelsei de fiendesoldater,på får kravet påstöterattav

uppfyllt.godtagbar kontroll förutsätts eventuellaDet över-attanses
trädelser krigets lagar under permission e.d. följsägerav som rum

och beivras.upp
dettaI sammanhang bör folkrättenenligtäven nämnas att en

medlem reguljär väpnad styrka förväntas uniform underbäraav en
den tid han eller hon tillhör styrkan.

Utredningens förslag innebär det i dennya förordningen inteatt.
skulle föreskriftin någon det innehåll finns i 16§tas av som nu
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endastställningfolkrättsligfollcrättsförordningen,första stycket att
Orsakenvederbörande befattning.itjänstgörtillkommer den som

kan leda till dendenföreslåsbestämmelse intetill ärsådan attatt en
faktiskaskulle den tjänst-detfelaktiga uppfattningen att vara

statusfrågan. principvid bedömande Iavgörandegöringen är avsom
eller avsaknadentjänstgöringensdet nämligen inte ut-art,är av

statushänseende. Omavgörande iövande tjänst, t.ex.är ensomav
sysselsatt medstyrkaväpnad vägmedlem är att reparera enav en

förändrasdenne vilar,uppgift, eller"civil"eller någon omannan
frånexemplet utgårkombattantskull hansför deninte attstatus av

sjukvârdspersonalen eller själa-hör tilldet inteär person somen
vidkan dock tjänstgöringensUndantagsvisvårdspersonalen. ettart

vid behovstatussynpunkt.från Denbetydelsetillfälle hagivet som
artikel 25 iskall enligte.d.sjukvårdarebiträdandetjänstgör som
hanskyddas,respekteras och utövarIGenévekonventionen om
eller fallerfienden imed""beröringihan kommerdenna tjänst när

våld.fiendens
gränsfall iuppståkandethindrar inte status-anfördaDet att

blivitharännudet gäller avgörafrågan, attnärt.ex. en personom
efter inkallelseväpnad styrkamedlemeller upphört att av envara

förordningeninnehåller intepåpekatsSomvid hemförlovning.resp.
frågorna.folkrättsligaderegleringuttömmande aven

Identitetskort m.m.

enligthar funktionsansvarmyndigheterdeFörsvarsmakten16 § samt som
meddela de före-fredstidunderskall1993:242beredskapsförordningen

personaldenförbehövsförberedelseroch vidta deskrifter att somsom
dentid inter-denundervid tjänstgöring näroch lli 8anges

skall kunnatillämpligkonflikterväpnadei ärnationella humanitära rätten
ställningen.folkrättsligadenutvisaridentitetskortförsedd med somvara

stycketförstaimyndigheterövriga nämnsFörsvarsmakten och de som
förberedelserdeoch vidtaföreskriñermeddela defredstidskall under som

försesskall kunnasjälavårdspersonalsjukvårdspersonal ochbehövs för att
kunnarödakorsteclmet civilförsvarspersonal skallochmedarmbindelmed

civilförsvar.kännetecknet förinternationellaarmbindel med detmedförses
inomförberedelsernaÖverstyrelsen samordnaskallberedskapcivilför

civila försvaret.det
Överstyrelsen bered-civilförsamråd medFörsvarsmakten skall efter

behövsövrigtförberedelser ioch vidta deföreskrifterskap meddela de som
identitetskortmedskall kunna försesi 12 §den personalför att angessom

ställningen.folkrättsligadenutvisarsom
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föreskrifter meddelas dennaDe i paragraf folk-18 §motsvararsom
rättsförordningen.

skallEnligt första Försvarsmakten och funktionsansva-stycket
riga föreskrifter och förberedelsermyndigheter meddela vidta för att
kombattanter, civilförsvarspersonal, sjukvårdspersonal själa-resp.
vårdspersonal försesskall kunna med identitetskort utvisar densom

Åliggandetfolkrättsliga ställningen. för myndigheterna enligt detta
stycke i och för begränsat tillsig inte personalär tjänstgör isom

Vidare bör det finnsinte någon fimktionsansvarigstaten. noteras att
myndighet vad den civila själavården, jfr dock 15 § tredjeavser
stycket beredskapsförordningen lednings-det och samordnings-om

Svenska kyrkans centralstyrelse har i beredskapshän-ansvar som
seende.

anförda har motsvarandeDet tillämpning på föreskrifterna i
andra stycket föreskrifter och förberedelser avseende armbindlarom
för sjukvårdspersonal, själavårdspersonal civilförsvarspersonal.resp.

Utredningen har i kap. 8 pekat på den förändring civilför-att av
skedde den juli då den1 1995, statliga civilför-svaret som per

civilförsvarsuppgiñemasvarsorganisationen lades ned och ställeti
blev angelägenhet huvudsakligen för kommunerna, skulle kunnaen
motivera ändrade regler skall för förberedelserom vem som svara
avseende identitetskort personal skall ha civil-statusmm. som av
försvarspersonal.

Beträffande uttrycket under den tid den internationella hu-när
manitära väpnade konflikteri tillämplig" kan följanderätten är

centrala folkrättsliga reglerna på området finns de fyraDe isägas.
Genévekonventionema och tilläggsprotokollli till dessa. Reglerna

förenklat uttryckt tillämpliga krig förklarats ellersåär snart ett en
väpnad konflikt uppstår. tillämpasDe skall också vid ockupa-annan

hela del landstion eller territorium, ockupatio-ävenettav en av om
inte militärt motstånd. Tillämpningen skallnågot medmöternen

vissa undantag upphöra efter allmänt upphörande de militäraav ope-
och,rationerna i fråga ockuperade områden, efter avslutad ocku-om

se artikelpation 2 Genévekonventionerna artik-inärmare samt
lama och protokollet. svenska beredskapsförfattningama1 3 i De
bygger terminologiinte på den sålunda förekommer Geneve-isom
konventionema tilläggsprotokolloch i Beredskapsförfatmingama
talar i stället landet krig, lcrigsfara" och "höjdäriatt etc. attom
beredskap råder skärpt beredskap" eller "högsta beredskap. Det
får identitetskorten och armbindlarna kommer användasattantas att
först sedan det regeringen har tillkännagetts eller på sättannatav

klartstår landet luig jñi vad utredningen anför slutetiäratt av av-
snitt ikap.1.1 1.

5SOU1998:123
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invandrarverk ochsamråd med Statensskall efterSocialstyrelsen17§
förberedelser behövs fördefredstid vidtaunderSvenska röda korset som

frånevakueras eller ibamskeskall kunna tasidentifiering emotatt av som
år till detilläggsprotokollet 1977 fyraförstaSverige enligt artikel 78 i av

angående skydd för krigets1949augustiden 12Genevekonventionema
offer.

verkställigheten bestäm-föreskrifter förfår meddelaSocialstyrelsen av
melserna stycket.i första

folkrätts-gällandedenmotsvarighet i l8§Paragrafen har sin nu
förordningen.

Krigsfångenskap m.m.

augusti 1949Genêvekonventionen den 12den tredjeartikel il8§ 17Av
våldfiendenskommer idenföljerofferangående skydd för krigets att som

tjänstegrad sitttillfrågan sinskyldig samtlcrigsfånge är att uppgesom
dennefödelsedatum ochochfullständiga attregistreringsnummer, namn

100 finnssekretesslagen 1980:andra uppgifter. Inågralämnabehöverinte
för-angår förverksamhetuppgifterförbud röja attföreskrifter att somom

sådan verksam-förberedelseellerplanläggninglandet eller avannansvara
totalförsvaret.övrigthet eller i rörsom

behandling krigs-bestämmelsermeddelafårFörsvarsmakten avom
våld.fångar i Sverigesärsom

paragraf med-i dennademmotsvarandeFöreskrifter tas uppsom
föreslårUtredningenfolkrättsförordningen.19 a§delas genomnu

utformningarmorlundaparagrafen något änstycketförsta iatt enges
formuleringenföreslagnamed den ärAvsikten attför närvarande.

utsträckningvilkenframgå ihittillstydligaredet skall på sätt änett
uppgif-lämnakrigsfångeförskyldighetfolkrätten innebär attenen

Samtidigt sekretesslagendet ierinrasmotståndaren.till attter om
uppgifterröjandeförbjuderbestämmelserfinns1980:100 avsom

be-såtilläggföreslårUtredningen attlandets försvar ettm.m.om
selue-2 §stadgas 2 kap.itill vadansluterstämmelsen närmare som

tesslagen.
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Utbildning

l9§ Försvarsmakten och de myndigheter har ñmktionsansvar enligtsom
beredskapsförordningen 1993:242 skall till personalen inom verk-attse
samhetsonrrådet får tillfredsställande utbildning och informationen om
folkrättens regler krig och andrai väpnade konflikter och under neutralitet.

Överstyrelsen beredskapför civil skall samordna utbildningen inom det
civila försvaret.

Bestämmelserna paragrafeni överförda från 20 den§ i nuvarandeär
folkrättsförordningen. det förstaI stycket har det dock orts ett
tillägg: orden "och andra väpnade konflikter" har inskjutits.

Det enligt dessa föreskrifter åligger Försvarsmaktenansvar som
och andra myndigheter har avseende denpå personal i väp-som en

konfliktnad kommer tjänstgöra inom verksamhetsområden Somatt
exempel kan det Försvarsmakten skall tillnämnas äratt attsom se
den personal Kustbevakningen i krig kommer tjänstgöraattsomur
inom Försvarsmakten blir utbildad och informeradi de follcrätts-om
liga jfrreglerna förordningen l982z3l4 utnyttjande Kust-om av
bevakningen Försvarsmakten beredskapsförordningen,inom samt
enligt vilken Kustbevakningen hänförs till flertal funktio-ettsenare
ner.

Utmärkning m.m.

20 § Försvarsmakten skall vidta de behövsunder fredstid förberedelser som
for märka Försvarsmaktens sjukvârdsenheter sjukvårdstransport-ochatt ut
medel med rödakorstecken. föreskrifter fårYtterligare utrnärkningenom
meddelas Försvarsmakten.av

Försvarsmakten får samrådefter med berörda myndigheter under freds-
tid förberedelservidta för sjuktransportflygplan sjuktransport-ochatt
helikoptrar sådanaskall kunna särskilda signaler i annexavge som anges

avårtill första tilläggsprotokollet till de fyra Genévekonventionema1977
den angående skydd12 augusti 1949 för krigets offer.

Med undantag redaktionella föreskrifternaändringar i dennaärav
paragraf överensstämmande med meddelasdem 21 §som nu genom
follcrättsförordningen.
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vidta de förberedelserfredstidskall underräddningsverk21 § Statens som
höjd beredskapunderanläggningarsådanabehövs för märka utatt som

med det interna-befolkningsskydd och räddningstjänstförskall användas
civilförsvar.kännetecknet förtionella

räddningskårenmaterieloch denskyddsrumFörrådsbyggnader, som
får fred.beredskap utmärkas redan ianvända under höjdskall

Försvarsmakten meddelahörandefår efterräddningsverkStatens av
underbefogenhet tillkommerMotsvarandeutmärkningen.föreskrifter för
mili-hörande respektivecivilbefälhavare efterkonflikterväpnade varje av

Försvarsmakten.tärbefalhavare vid

behövsförberedelservidta deunder fredstidSocialstyrelsen skall§22 som
med röda-sjuktransportmedelsjukvårdsenheter ochcivilamärkaför utatt

fredstid.redan ifårUtrnärkningenkorstecken. göras
meddela före-Försvarsmaktensamråd medfårSocialstyrelsen efter

tillkommer underbefogenhetMotsvarande väp-utmärkningen.skriñer för
respektive militär-samråd medcivilbefalhavare efterkonflikter varjenade

Försvarsmakten.befälhavare vid

reak-kämkraftverkenstillskallkraftnätSvenskaAffärsverket23 § attse
anlägg-kännetecknet förinternationellamed detmärkstorbyggnader ut

krafter.innehållande farliganingar

förberedelservidta deskall under fredstidRiksantikvarieämbetet24 § som
särskilttillförsäkraskulturegendomsådanmärkabehövs för utatt som

skydd förmaj 1954den 14Haagkonventionenartikelskydd enligt 8 i om
tilläggsprotokoll. Ut-konflikt jämteväpnadhändelsekulturegendom i av

fred.får redan imärkningen göras
behövs förförberedelserdefredstid vidtaskall underLänsstyrelsen som

den förstai iartikel 17.2ikulturegendomsådanmärka utatt aavsessom
samrådRiksantikvarieämbetet skall efterkonventionen.nämndastycket

de uppgiftenför hurbehövsmeddela föreskrifterFörsvarsmaktenmed som
skall utföras.

märkaanvändas förfår rödakorstecknetPå kartor utallmänna att25§
anläggningarförkännetecknetinternationelladetsjukvårdsenheter och
enligtkärnkrañverk Lant-märkakrafter förinnehållande farliga utatt

föreskrifter.mäteriverkets



SOU 1998:123 Författningskommentar 129

frågorSom i kap. faller de8 regleras dessa paragraferanges som av
utanför det har lämnatsuppdrag till utredningen. Paragrafernasom

överförda från den22-26 nuvarande folkrättsförordningen;är en
redaktionell ändring har gjorts i 24§ andra stycket förslaget 25 §
andra stycket gällandei den folkrättsförordningen.nu

Folkrättsliga rådgivare m.fl.

26 § I Försvarsmaktens krigsorganisation skall det finnas folkrättsliga råd-
givare till det antal Försvarsmakten beslutar. Dessa skall place-som vara
rade högre staberi och ha till uppgift militära rådchefer hur folk-att ge om

regler krig ochi andra väpnade konflikterrättens och under neutralitet skall
tillämpas. Rådgivama skall också delta i stabemas planläggning.

sådan folkrättslig rådgivareEn får den tjänstegrad Försvarsmaktensom
beslutar.

27 § I Försvarsmaktens fredsorganisation skall det i Försvarsmaktens hög-
kvarter finnas befattningshavare med folkrättslig kompetens. I För-
svarsmaktens fredsorganisation i övrigt skall det finnas folkrättsliga råd-

tillgivare det antal som Försvarsmakten beslutar. befattningshavareDessa
skall medverka i utbildningen Försvarsmaktens personal hur folk-av om

regler krig ochi andra väpnade konflikter ochrättens under neutralitet skall
tillämpas och i övrigt respektive chef råd folkrättsliga frågor.ige

28 § fårFörsvarsmakten meddela de föreskrifter behövs för verk-som
ställigheten bestämmelserna i 26 och folkrättsliga27 rådgivareav om
och befattningshavare med folkrättslig kompetens i Försvarsmakten.

29 § civilbefálhavaresI varje krigsorganisation skall det finnas två befatt-
rådgivareningar för folkrättsliga med uppgift rådcivilbefälhavarenatt ge

hur folkrättens regler krigi och väpnadeandra konflikter och underom
neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna ocksåskall delta civilbefálhavarensi
planläggning och utbildningsverksamhet.

30 § länsstyrelsesI varje krigsorganisation skall det finnas två folkrättsliga
rådgivare med uppgift länsledningen kommunerna inom länetatt samtge
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och underväpnade konflikteroch andrakrigregler iråd folkrättenshurom
länsstyrelsensockså delta iRådgivarna skalltillämpas.neutralitet skall

utbildningsverksamhet.ochplanläggning

Överstyrelsen får föreskrifter be-beredskap meddela decivilför31 § som
folkrätts-bestämmelserna i 29 och 30hövs verkställighetenför omav

liga rådgivare.

folkrättsligrådgivarna och befattningshavarna medfolkrättsliga32 § De
kompetens skall jurister.vara

folk-överförda från 27-3226-32Bestämmelserna intagna i är
dock tillhar det lagtsoch26-27 29-30rättsförordningen. I att

ochregler i krigfollcrättensskalloch utbildningrådgivning avse
rubrikenneutralitet. Tilloch underkonflikter närmastandra väpnade

bestämmelsema talasdeteftersom im.fl.",före har lagts26 § om
med folkrättsligbefattningshavareochfolkrättsliga rådgivare om

kompetens.

Rapportering

överträdelser väpnade kon-ihumanitärainternationelladen rätten33 § av
regeringen.tillflikter skall rapporteras

folkrättsförord-gällandefrånÖverförd denFöreskriften i 33 § är nu
bestämmelsernågraföreslås inte33 §. motsva-ningen Däremot

Försvarsmaktenförordningen,nuvarandedemrande i 34 § attom
Överstyrelsen För-skall frågaberedskap icivilföroch om

årsredo-respektiveförsvaret i sinacivilarespektive detsvarsmakten
vidtagnaFörsvarsdepartementettillvisningar årvarje rapportera om

förordningen nämligenbedömerUtredningenåtgärder enligt m.m.
föreskrivabehovföreliggadet längre kan attinte attettatt avanses

åtgär-årsredovisningarskall i sinadessa myndigheter rapportera om
regeringengivetvis intehindrarder enligt förordningen. Detta att

fråninfordrarregleringsbrev eller på sätt rapporterannatt.ex. genom
berörda myndigheter.
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Tidpunkten för ikraftträdande m.m.

Utredningen föreslagnaförordar de förändringarna träder kraftiatt
årsskiftet Tidpunkten2000-2001. vald med hänsyn bl.a. tillärper

det torde behövas förtid revidera beredskapsplaneratt iatt m.m.
anledning genomförande förslagen.ettav av

Enligt utredningens bedömning krävs inte några övergångs-
bestämmelser till de föreslagna törfattningarna.
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Kommittédirektiv1

Dir.ochuppgifterandraochPolisens gruppers
1996: 16konfliktväpnadvidställningfolkrättsliga

1996februariden 22regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

med uppgifttillkallassärskild utredare attEn

ställningfollcrättsligvilkenochuppgiftervilkaoklarheterreda ut om-
vid väpnadskall haskyddsvaktercivilaoch vissapolisen, hemvärnet en

konflikt Sverigedär är part,

ställningochuppgiftjämförasynvinkelfolkrättslig gruppernasur-
utomlands,motsvarandemed gruppers

utreda inne-skyddsvaktercivilaoch vissapolisenpåmed avseende-
försttillämpligfolkrättkrigets ärkonsekvensernabörden och attav

tillämpningreglemasbeslutföreslå hurochkonfli "väpnad även om
tillkärmages,fattas ochskall

uppgifter underinnebärkravfolkrättens attundersöka gruppernasom-
ochändras,börväpnad konflikt

ställ-follcrättsliguppgifter ochvadregleringrättsligföreslå avseren-
totalförsvaretuppgifter inommedpersonalkategorierfbr olikaning av

Sverige.vid väpnatett angrepp



SOU 1998:123 Bilaga 1 133

krigets folkrättEn kardinaltanke inom

folkrätt civilbefollcningenkrigetskardinaltankama inomEn är attav
direkta verkningar. tanke uttrycksskall skyddas krigets Dennamot ge-

distinktionsprincipen. innebär krav detden Den på is.k. ett attnom
lcrigföringen åtskillnad mellan militära målskall å sidan ochgöras ena

egendomcivilbefolkningen och å den andradess och militäraatt at-
tacker endast får militära mål.riktas mot

Ett medel för detta deuppnå regler i krigets folkrätt delaräratt som
människor olika kategorier; dei två huvudgruppema här ärupp

kombattanter "civilbefollcning".och folkrättsliga kategoritill-Den
hörigheten sambandhar med de uppgifter respek-vilar pånäraett som

konflikt alternativttive under vilket uppträdande förvän-grupp en som
dem.tas av

Kombattanter till uppgift deltahar i de direkta striderna föratt att
försvara land vid våldshandlingarsitt Deväpnatt.ex. ett angrepp. som

follcrättsligtde då kan komma utföra legitima handlingar, deäratt som
får ställas till för såvida de sin våldsanvändning harinte i inteansvar

folkrätten medger. Kombattanternastagit sig vad folk-större rätt än
rättsliga straffas för de lcrigshandlingarskydd ligger i de inte fåratt som

företagit, skall behandlas lcrigsfångar,de de istället deutan att som om
faller händer. sådan fångenskap innebäri motståndares En inte påen

straff förnågot luigsfången avtjänat begångetsätt ett attatt ettsona
brott. istället förhållandevis humant försättaIntemeringen är sättett att

vanligtvisfiende stridbart skick för kriget.restenen avur -
Civilbefolkningen sida förväntas inte deltaå sin i situation isamma

de gengäld den betydande follcrättsligtaktiva striderna. åtnjuterI ett
skydd. deskall princip lämnas utanför aktiva striderna.Den i

förbereder enskiltkategoriindelning nationell nivå varjeDenna
bl.a.land försvarsplanering. bestäms vilkasin Därgenom grupper som

skall delta dvs. kombattanter;i det väpnade försvaret landet,av vara
främst landetsmilitär personal ingår i lcrigsorganisation. Därutöversom
kan andra anspråk för det väpnade försvaret. Somitas exem-grupper
pel folkrättenpå sådana ñ-ivilligkårer, halvmilitäranämner 0r-grupper
ganisationer eller beväpnade polisgrupper, också andramen grupper
kan komma fråga.i

vilka land väljer ålägga stridsuppgifter ochOavsett ett attgrupper
därmed nödvändigt tydlig ochtill kombattanter detgöra är äratt man
konsekvent det utpekade kom-fråga just dessai ärattom grupper som

delta följer delsdet väpnade motståndet och inga andra.i Dettaattmer
skyldighet till krigets 1a-varje har leva de regler iatt stat attav en upp

påbjuder kombattanter civilbefollcning skall kunnaoch sär-attgar som
skiljas från dels militära motståndarenvarandra, det denäratt somav
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Syftetgäller denna uppdelning.dethar "tollcningsföreuäde" ärattnär
skallcivilbefollcningen,och intesoldater slåss soldater motmot som

re-och konsekventverkningar. enkeltEttdirektaskyddas krigetsmot
ställning ökarfolkrättsligaochindividersgelsystem för mot-gruppers

ochkombattantförståståndarens förutsättning äratt som vem somvem
tillhör civilbefolkningen.

ha komplicerade reglerför landfördelalltsåDet ingen attär ett om

kombattanter,vilka personer som-
ochde kombattanter,under vilken tid är-

civil lättoch någotmellan kombattantstatusväxling status; som-
militär motståndare.missförstånd hoskan skapa en

civilbefollming-skyddet förkompliceraturholkarställetI ett system

en.

modellenDen svenska

humanitärrättsliga kon-internationellacentrala,i allaSverige är part
denGenévekonventionernaAktuella härventioner. närmastär

offer 1977 årsskydd för krigetsangående194912 augusti samt
konventionerGenévekonventionerna. dessaITilläggsprotokoll tillI
distinktions-beskrivna s.k.dentilläggsprotokollet kommeroch i ovan

till uttryck.tydligtprincipen
ratificeringar tillefter Sverigesregler harKonventionernas omsatts

folk-totalförsvaretsolika författningar. lförhållandensvenska genom
skall kom-förredogörsrättsförordning 1990: 12 anses varasomvem

idem tjänstgör För-huvudpartenförutombattant; här somavanges
beredskapspo-inklusivebl.a. polismänkrigsorganisationsvarsmaktens

samhällsviktigaskyddsvakter vidlandets försvar,deltar ilismän som
motståndsrörelsen.den organiseradeanläggningar och medlemmar ur
särskild ordning.reglerasrespektive iuppgifter vilar påDe gruppsom

folk-därmed byteverksamhet ochcivilmilitär ochVäxling mellan av
rättslig ställning

folk-skyddsvakterscivilahemvärnets och vissadet gäller polisens,När
beroendehuvudsakligenoldarheter,Sverigerättsliga ställning råder i

utformade såuppgifternafalluppgifter. vissapå personalens I attär
anspråk förilcräverdels omständigheterna såpersonalen atttasnär --

omständigheterna sådelsförsvaret landet,delta det väpnadei närav -
personalentill förlederverksamhet. Dettamedger fortsätter civilasin-

därmedverksamhet ochcivil och militärväxlingar mellanibland täta
ibland i Sve-talarställning. dessa situationerfolkrättslig Ibyte manav
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rige "temporärt" kombattantskap. begrepp lanserades Folk-Detta iom
rättskommitténs Folkrättenbetänkande i krig komplement tillettsom
"permanent" SOUkombattantskap 1984:56. förslagKommitténs har
inte föranlett lagstiftning.

kombattantBegreppet temporär follcrättsligt tveksamt och harär
kritik. Follcrättskommittén medger begreppetmötts före-inteattav

kommer i konventionstextema, hävdar dock indirektatt texternamen
medger sådan folkrättslig ställning 75. Kommittén anför vidareen

det i follqätten inte kan föreligga något hinder"att mot attanses an-
vända begreppet kombattant för ingårtemporär inte ipersoner som re-
guljära väpnade styrkor. gällerDetta under förutsättning använd-att
ningen kan motiveras vederbörandes växling mellan civil och militärav
verksamhet. Kommittén dock medveten begreppet tvek-är att ärom

och påpekar den kombattantstatusen tillämpligsamt temporäraatt är
motståndare "förutsatt denne klassiñceringengentemot atten anser

trovärdig".
Trots dessa tveksamheter har kombattanter fått centraltemporära en

plats i den modell valt förSverige sin planering vissasom av gruppers
uppgifter inom det väpnade försvaret. Närmast gäller detta polisen,
hemvärnet och civila skyddsvakter. har skettvissa Detta be-utan att
nämningen kombattant förekommer i någon svensk författ-temporär
ning och de praktiska konsekvenserna för respektive ochutan att grupp
enskilda individer har belysts.inom finns teckenDet ty-gruppen som
der på det här råder diskrepans mellan sidanå vårt nationellaatt ena
regelverk och å andra sidan de folkrättsliga effekterna dess tillämp-av
ning. Här följer förnågra exempel illustrera detta.att

finns skälDet militär motståndare gångatt anta att en som en
upplevt yrkesgrupp eller vissa individer, hemvämsmän,t.ex.en som
kombattanter alltid kommer betrakta dessa kombattanter,att ävensom

de utför civila tjänsteåligganden.när

Polisen, hemvämsmän och vissa civila skyddsvakter har oña be-
gränsade stridsuppgifter och tjänstgör i övrigt i civil verksamhet. Så
utgick både 1975 års polisutredning Polisen totalförsvaretit.ex.

folkrättskommitténSOU 1979:75 och från polismänatt som agerar
kuppförsvaretinom skall ha kombattantstatus för kunna delta i stri-att

der begränsad utsträckning". Detta har också nivån påsynsätt styrt
den militära utbildning och den träning dessasom grupper ges.

praktiskUr synvinkel torde konstruktionen med kombattanten som
deltar i strider begränsad omfattningi upprätthålla.svår Det ärattvara
knappast möjligt avbryta stñdsaktiviteter hotar bli omfattan-att attsom
de under hänvisning till den fullgörsidans kombattanter baraatt ena
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heller någotinteutsträckning. Detbegränsad ärstridsverksamhet i rea-
utbil-de varkenstridsaktiviteter äralternativ deltar idelistiskt att som

dade tränade för.eller
förekommer delsSverigedet ikonstruktioneninnebärDessutom att

sådanaväpnade styrkorna,deinomkombattantertvå olika somtyper av
deltar striderna påioch sådanautsträckningdeltar fulli stridema i som

haricke-kombattanter intedelsomfattning,begränsaddeltid och i som
självförsvar.använder sina i Denendaststridande uppgifter utan vapen
älavårdandesjukvårdspersonal ochmilitärkategorin per-avsersenare

sonal.

enkel ochheltställning i krig intepolisensredanSom ärantytts
betydandemed vissaskall polisen,nuvarande ordningldar. Enligt un-

militärapolispersonal, fullgörakvinnligdantag bl.a. såvitt upp-avser
pågrundar sigOrdningenförSverigegifter, väpnatutsätts angrepp.om

kungörelsenkrig ochställning ipolisenslagen 1943:881 om
december 1943den 17lagentillämpningangående1958:262 omav

krig.polisens ställning i
medverka kupp-iharpolisentörsvarsuppgifterna är attEn somav
har skett. övrigtmobilisering Idesstillframunder tidenförsvaret att

i princippolismanbl.a.ordningen ärnuvarandeinnebär den att en
polismäntotaltörsvarspliktigalcrig,underförsvaretdeltaskyldig i attatt

fientlig militär,mindre ävenbekämpabär uniform bör grupper avsom
underpolispersonal vissaochgivits,harorder därom inte attom

chef.militärrekvirerasförutsättningar kan av en
skildaförekommer tvåsjälva poliskårendet inomleder tillDetta att
tillhörfolkrättsligtsådananämligenpoliser, permanentsomgrupper

folkrättslig ställningmellanväxlarsådanaochcivilbefolkningen som
iden-klädda iBådacivilbefollming. ärochkombattant gruppernasom

förhållandensynvinkel dessafolkrättsligpolisuniforrner. Ur ärtiska
tveksamma.ytterst

kombattan-uppträderfalli vissapolisenförhållandetDet att som
polisverksamhetcivilbedrivamöjligheterpolisenskan påverka attter

delfulla integritetdärmed behålla sinochtillfällevid som enett senare
riskennämligen uteslutagår inte attcivilbefolkningen. Det att enav

kombattanter,antalpolisersamlingmilitär motståndare ettsomenser
poliserna justattackeras,mål fårdvs. militärt attlegitimt trotsett som

civilbefolkning-tjänsteåliggande iutför civilt polisiärt närvarodå ett av
detdeltagande ipolisens väpna-grund ismittoeffekt har sinsomen; en

ställningfolkrättsligadubblapolisensfallet, harförsvaret. såde Om är
minskade förut-delsför civilbefolkningen,ökade riskermedfört dels
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och beivradvs. förebyggapolisverksamhet,sättningar civilutövaatt
brott ordning och säkerhet.eller upprätthålla allmän

vid sabotagehandlingar torde detingripanden påI samband med
uppfattning polisen och civiladel håll samhället finnasi attenen

skyddsvakter sabotörema egenskap kombattanteriingriper mot av -
tillämpning vid sabotagetillfállena.krigets lagar iinte trätttrots att

Kombattantbegreppet tillhör dock krigets lagar, tillämpligaärsom en-
bart konfli den folkrättsliga"i väpnad Enligt doktrinen är staten
skyldig fråntillämpa reglerna i krigets lagar och den tidpunktmedatt
då det landet har inletts, dvs. iväpnade i princip ävenangreppet mot ett

tillräckligs.k. skymningsläge. praktiken denna emellertidI intetesger
vägledning inträffar. Pådenna brytpunkt vilarnär t.ex.vem ansva-om

eller flerabedöma denna tidpunkt har dvs. närnäratt passerats, ettret
föremålbrottslig verksamhet ochsabotage övergår från att rentvara en

led militär operation,för normalt polisiärt arbete till iatt ettett vara en
defrån straffansvar, eftersom då ifriar sabotörema agerar egen-som

Uppgiften kan läggas på enskildknappastskap kombattanter enav
kan frånenskilt polisbefál, heller utgåpolisman eller inte attett man

i eftertillämpning två sabotage.krigets automatiskt träderlagar t.ex.

driñvämet såväl tids-inklusive har geografisktHemvärnet som
för landets försvar.begränsande uppgiftermässigt

Försvarsmakten och enligt totalförsvaretsHemvärnet ingår i anses
då personalenfolkrättstörordning kombattanter tjänstgör i För-vara

Så länge hemvärnspersonalen tjänstgörsvarsmaktens krigsorganisation.
de följaktligen kombattanter.är

emellertid med de perio-problem uppstår anledningFollcrättsliga av
hemförlovad efter ha löst sinhemvämspersonalder under vilka är att

inkallelse förstridsuppgift civil verksamhet påoch återgår ii väntan ny
Försvarsmakten.tjänstgöring inom

växlingar kanverksamhet och civilt arbetemellan militärDessa ge
kategoritillhö-ifrågasätta folkrättsligaangripare anledning denatten

finns riskrigheten hemvärnet. Därmedhos berörda individer inom en
skyddsåväl civilbefolloiingens urholkas.derasatt som

funktionenDetta gäller särskilt inom
frivil-Försvarsmaktensådant problem kan uppståEtt även när tar

ligpersonal för försvar, lottor och bilkårister.anspråk landetsi t.ex.
deför bringa klarhet iEn folkrättslig analys bör göras att om upp-

gifter civila skyddsvakter har ochpolisen, hemvärnet och vissa omsom
och folkrätts-de regler gäller för dessa ändamålsenligaärsom grupper

valt förligt trovärdiga. finns risk den modell harSverigeDet att som
dessa trovärdig folkrättslig synvinkel.inte ärgrupper ur
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Ålderstigen författningsnivåerspridning mellanlagstiftning och

uppgifter ställningreglerar polisens ochVissa de författningar somav
gamla och flera avseenden inteiunder femtio årkrig cirkaär avpassa-

samhället, sid. - andra kategorierde -. Förför det nutida svenska se -
totalförsvaret finns bestämmelserpersonal med uppgifter inomav som

väpnad konfliktreglerar och ställning under spridda lag,uppgifter ien
förordning myndighetsföreskrifter alltid genomtänktoch på inte sätt.ett

folkrättsliga ställningen för all totalförsvarsperso-Vidare regleras den
förordningsform; fallnal enbart detta denna personal i mångai atttrots

enskildakommuner eller landsting eller hostjänstgör i rätts-numera
subjekt.

Uppdraget

följande uppgifter.tillkallas medsärskild utredareEn

oklarheterReda ut

följande, oklarhetervad det redaskall, enligt iUtredaren utsom anges
ställningen för före-folkrättsliga vissadet gäller den samtnär grupper

uppgifter respektivevilkaslå de behövs såvittändringar avsersom
konflikt. Särskild uppmärksamhet börväpnadbör ha under ägnasgrupp

kombattant främst med avseende påkonstruktionen temporär om
internationella humanitär-överensstämmelse medkonstruktionen står i

konstruktion har givitdennarättsliga regler eller Sverige genomom
vad omvärldentolkningbegreppet kombattant extensiv gör.änen mer

skallnationella särlösningareventuellaUtredarens förslag även --
fårtrovärdiga. Förslagen innebä-konsekventa ochfolkrättsenliga,vara

helt Strä-påverksamhet kommer organiserasviss sätt.nyttatt ettattra
de ingår iochskall undvika attatt somgrupperna personervan vara

uppgifterberoende på deställning växlardessa har folkrättslig somen
fullgörs olika tidpunkter.vidsom

medförfall då SverigeUppdraget de utsätts stra-ett angreppavser
en konflikt ockuperasväpnad ellertegiska insatsstyrkor, iär part av en

främmande makt.
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Polisen:

Utredaren skall

gäller dag för polisens uppgifterbeskriva i iden ordning som-
på Sverige,samband med väpnatett angrepp

harutreda vilket behov landet polisen anspråk för detiatt tasav-
väpnade försvaret och föreslå vilka uppgifter polisen bör ha såväl vid

ockupationstillståndvid redovisa deväpnat ettett samtangrepp som
effektivitetsmässiga folkrättsliga överväganden ligger tilloch som
grund för förslagen,

uppgifter innebär fråga folkrättsliganalysera vad sådana i om-
därmedfolkrättsligt utvärdera den ordning uppstårochstatus motsom

skyldigheter enligt denbakgrund åtaganden och internatio-Sverigesav
nella humanitära ochrätten,

krigetskonsekvenserna lagar till-reda de praktiska ärattut av-
varvid särskild uppmärksamhet börlämpliga väpnad konflikt" ägnas

ñedövergång mellan och väpnad konflikt.den tidsperiod innebärsom

hemvämsungdom:utomHemvärnet

Utredaren skall

dåhemvämspersonalens folkrättsliga ställning ochanalysera sär--
driñvärnets och företagshemvämetsskilt kartlägga och utvärdera upp-

gifter follcrättslig synvinkel, ochur

uppgiñer för driñvämeteventuellt ändrade-lägga fram förslag om
och företagshemvämet.

mål:Civila skyddsvakter vid bevakning militäraav

Utredaren skall

skyddsvaktervilken omfattning civilakartlägga hur och i an-var,-
lydnads- ochmål, vilka uppgiftervänds vid bevalcning militära samtav

fred och krigfred, mellanansvarsförhållanden de har i i "grâzonen"
och får,krig vilken militär utbildning och träning dei samt
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verksam-utvärderaochperspektiv analyserafrån folkrättsligtett-
heten, och

uppgifter.vaktemasfram förslag-lägga om

konsekvenserna för polisenutreda de praktiskaVad sägs attsom om
väpnad konflikt gäller civilatillämpliga ilagarkrigets ävenärattav

mål.militäraskyddsvakter vid bevakning av

jämförelserGöra internationella

lämpligt,utsträckning detUtredaren skall, i den synes

uppgiftercivila skyddsvaktersochjämföra polisens, hemvärnets-
ftmktioners i Norge, Dan-med motsvarandefolkrättsliga ställningoch

Österrike, ochSchweiz ochmark, Finland, Tyskland,

valda lösningarnade däreller någraställning till någonta avom-
kan användas Sverige.i

rättslig regleringFöreslå en

Utredaren skall

uppgifter ochreglerarde författningargenomgånggöra somaven-
uppgifterpersonal medkategorierför olikafolkrättslig ställning av

ochutvärdera dessa,totalförsvaret ochinom

utgångspunktermed deochsådan genomgångbakgrundmot av en-
personalsreglering dennarättsligtidigare föreslåangetts avensom
beaktan-väpnad konflikt, medställningfolkrättsliga iuppgifter och en

internationell humanitärde rätt.av

Redovisning uppdragetav

kom-samtliga.direktiv tillgäller regeringensutredningsarbetetFör
regionalpoli-redovisningutredare angåendemittéer och särskilda av

åtagandenoffentligadir. 1992:50,tiska konsekvenser prövaattom
könenmellanjämställdhetenbeaktadir. 1994:23 och attom

skallutredarensärskildalämnas dendir. Förslag1994:124. som av
statsfmansiellt perspektiv.samhällsekonomiskt ochbelysas även ettur

förminskade inkomsterutgifterFörslag leder till ökade eller statensom
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finansierings-andraelleromprioriteringartillförslagåtföljasskall av
vägar.

1998.januariden 31uppdragsitt senastredovisaskallUtredaren

Försvarsdepartementet
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2 Utredningsarbetet

Utredningen påbörjade sitt arbete i 1996. Arbetet avslutades imars
september 1998. Utredningen har vid 25 tillfällen,sammanträtt gången
hos Rikshemvärnscentrum. Vid sammanträdena och i andra samman-
hang har företrädare för Rikspolisstyrelsen och för hemvärnet informe-

och framfört synpunkter beträffanderat polisens försvarsuppgifterom
det allmänna hemvärnet och driftvämet. bakgrundMot sinresp. av

hösten 1996 till Regeringskansliet ingivna framställning översynom av
vissa regler kombattantstatus för reservofñcerare- framställningom en

regeringen har överlämnat till utredningen- har Thorulf Arwidsonsom
muntligt utvecklat sina synpunkter inför utredningen. Han har också
kompletterat sin framställning med visst skriftligt material.

Utredningen har haft kontakt med flertal myndigheter bl.a.ett -
Generaltullstyrelsen, Kustbevakningen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen

Överstyrelsen Ävenoch för civil beredskap och andra. på detta sätt-
har utredningen inhämtat upplysningar.

Med anledning skriftlig förfrågan från utredningen till För-av en
svarsmakten har utredningen erhållit information de uppgifter ochom
den folkrättsliga ställning i väpnad konflikt polisen, hemvärnetsom
eller motsvarande och civila skyddsvakter har i vissa andra länder m.m.

Mot bakgrund uppgiften lägga fram förslag till regleringatt ettav
har det inom utredningen gjorts inventering sådana bestämmelseren av
i svensk nationell skulle kunna betydelserätt på området.som vara av

Med anledning frågeställningarde direktiven aktualiserarav som
har Magnus D. Sandbu och Christer Ahlström efter framställan av
utredaren författat bilaga betänkandet.3 i

Lagen 1953:771 skydd för vissa internationella sjukvårds-om
beteclcningar föremål för lagstiñningsärendeär i Justitie-ettm.m.
departementet, utredningenvarför och företrädare för departementet
har diskuterat frågan samordning det ärendet och utrednings-om en av
arbetet.
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aspekterfolkrättsligaVissa3

AhlströmChristerochSandbuD.MagnusAv

Inledning3.1

folkrättsligainnefattarutredningentillhar lämnatsuppdragDet som
redogörelsesammanfattandebilagai dennalämnasDärföraspekter. en

konflikter ärväpnadeochvid krigfolkrätten avdelar somför vissa av
målsättningutredningens attinteDetutredningen.för ärdirekt relevans

kapitelIfrågorna.folkrättsligadeframställningfullständiglämna aven
kombattantstatus", presenterartillfälligoch"Folkrättenbetänkandet,1 i

kombat-tillfälligbegreppetvadövervägandensinautredningen avser
tant.

folkrättKrigets3.2

reglerarregler staterskanfolkrätt utgörassägasKrigets somav
bellumadjus samtrelationermellanstatligaderasvåldsanvändning i

reglerarreglerlagarMed krigetsbella.juslagar in somkrigets avses
skyddtillreglerliksomSlagfältetsidanvidochförande påkrigets om

offer.för krigets
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3.2.1 Något våldsforbudet och älvförsvars-om
rätten

Våldsförbudet

Folkrätten innehåller internationellt förbudett användermot att stater
sig hot eller bruk förvåld lösa sina mellanhavanden.att Förbudetav av

använda hot eller brukmot våldatt i de mellanstatliga relationernaav
återfinns i Förenta Nationemas stadga artikel 2:4, ocksåutgörmen
internationell sedvanerätt. Innebörden våldsförbudet har preciseratsiav
Förenta Nationerna Förklaring folkrättsliga principer rörande vän-om
skapliga förbindelser och samarbete mellan enlighet medi För-stater

Nationerna stadga GF 2625 00Wenta 1970, den s.k. "Friendlyres.
Relation-deklarationen. Enligt deklarationen innefattar våldsförbudet
bl. anfallskrig och militär ockupation hot eller bruk våldsamta. om av
för kränka internationellaatt liksomstats användandegränseren arman

våld medel för lösa internationella tvister.ett att Användandeav som av
våld i strid med våldsförbudet aggressionshandling,är och utgör etten
brott freden.mot

Självtörsvarsrätten

Till följd våldsförbudet år gå i krig ellerstaternas rätt väpnadattav
konflikt begränsad till självförsvarshandlingar. Detta följer varjeattav

vid sidan det internationellastat, våldsförbudet, enligt såväl Förentaom
Nationemas stadga artikel 51 internationell sedvanerätt harsom en
naturlig individuellt och kollektivträtt tillgripa vapenmaktatt i självför-

Genom tillkomsten Förenta Nationemas stadga har dennasvar. rättav
till självförsvar begränsats till självförsvar händelse väpnatettav
angrepp. Rätten till individuellt och kollektivt självförsvar inträder så

främmande har påbörjatsnart och kvarstårstat väpnatetten angrepp,
så länge det väpnade pågår eller intill dess FN:sangreppet säker-att
hetsråd har vidtagit erforderliga åtgärder för upprätthålla internatio-att
nell fred och säkerhet.

Väpnat angrepp

Vad med väpnat i viss utsträckning oklart.är Detsom avses angrepp
dock alltjämt finnas allmänt accepterad uppfattning hand-anses en om

lingar konstituerar väpnade Härvidlag måste skiljas mel-som angrepp.
lan den allvarligaste formen våldsanvändning den konstituerarav som

angrepp och andraett väpnat mindre allvarliga former våldsan-av
vändning. För medförutgöra denatt ett angripnaatt statenangrepp som
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stadganFNartikel 51 ienligtsjälvförsvarvåld ianvändarätt attges
endastoch inte ut-och intensitet,omfattningha vissmåste angreppet

väp-handlingar utgöraDegränsintermezzo.mindre ansessomgöra ett
användandeinnefattar väpnathandlingarsådana avär somnat angrepp

Nationernasenligt Förentaaggressionshandlingarvåld och utgörsom
hand-Sådana1974.XXIX3314GFaggressiondefinition res.av

blandinnefattarlingar annat:
territoriumfrämmandeattackeller statsMilitär invasion mot en0

militäraanvändningoch varjebombardemangMilitärt avannan0
territoriumfrämmande statsmotvapen en

hamnarkust ellerfrämmandeblockad statsMilitär av en
luft-eller1and-, sjö-främmanderiktadattack statsMilitär mot en

stridskrafter
ellerstyrkorirreguljäraband,beväpnadeSändande grupper,av0

utföraförfrämmandetill attstatlegosoldater gränsenöver en
allvarlignämnda art.handlingar ovanav

väpnadevidanvändasfårsjälvförsvarvåld iföljerHärav väpnatatt
väpnadeoch vid statensmotterritoriumstatens angreppmotangrepp

förhållanderiket. Detellerinomsigbefinner utomenhetermilitära som
exempelvisverksamhet,väpnadestödjerenbart ge-gruppersatt staten

inteutrustning, utgöraochtillhandahållande ansesarmanvapenavnom
självförsvar.tillmedför rättväpnatett somangrepp

självförsvarsrätteniBegränsningar

användaharangripna rättden attmedför statenSjälvförsvarsrätten att
uppnåochangriparenbetvingaförerfordrasvåld attdet militära som

föranvändasfår dock inteSjälvförsvarsrättenvillkor.fred sinapåen
förerfordras sta-vad att tryggagårändamål utöveruppnå somatt som

erford-vadellerintegritetterritoriellaochoberoendepolitisk somtens
inteförgarantiereller angreppetförsäkringar atterhållaför attras

angripnesden rättdock inteinnebär attDettaåterupprepas.kommer att
förnödvändigtvadtillbegränsas ärsjälvförsvarvåld ianvända somatt

medger även attSjälvförsvarsrättenlandet.angriparendriva utatt ur
intill dessangriparens territoriumvåld påanvänderden angripna staten

sigunderkastabereddochmotstånd attärlängreinteangriparen göratt
fredsavtal.fastställtett segrarenav

kn-regler ibegränsastillgripasfårvåldmilitärtGraden avsomav
överdrivennationelli ärliksom rätt,folkrätten,lagar. Inomgets

Utövan-tillåtet.dock intesjälvförsvarutövandetvåldsanvändning i av
rimligenvaddärförfår inte utöversjälvförsvartilldet somrättenav

fulltdärkonflikt,väpnad ettVidsjälvförsvar.uppfattaskan ensom
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utvecklat krig föreligger,inte bör våldsanvändningen begränsas till vad
nödvändigt och proportionellt förär avvärja föratt angreppetsom att

inte onödigtvis konflikten.eskalera händelseI fullt krigatt ett ut-av
bryter mellan de inblandade dock sådan begränsningstaterna är en
meningslös. sammanhangetDet bör docki uppmärksammas paral-att
lellt med våldanvända i självförsvar så kvarstårrätten skyl-att staters
dighet enligt FN stadgan alltjämt försöka lösa konflikten med fred-att
liga medel väpnade fientligheter pågår.trots att

3.2.2 Krigets lagar

Regler tillåtetför otillåtetvad ochär i krigföringensom

Krigets lagar jus bella innefattar follaättsligain regler vid intematio-
nella och interna väpnade konflikter, och reglerar formerna för hur krig
och avväpnade konflikter får föras. Huvuddelen krigets lagar knutnaär
till väpnade konflikter mellan internationella väpnade konflik-stater
ter. Endast begränsat antal traktater direkt sikte påett väpnade kon-tar
flikter inom och interna väpnade konflikter. börDetstaten samma
dock folkrätten för närvarande undergår snabbnoteras utvecklingatt en
varigenom humanitära regler i allt utsträckning sed-större anses som
vanerättsligt tillämpliga vid interna väpnade konflikter. böräven Det i
sammanhanget också uppmärksammas väpnade konflikter vilkaiatt
befrielserörelser kämpar kolonialt förtryck, främmande ockupationmot
eller rasistiska regimer sk. befrielsekrig enligt 1977 års Tilläggs-
protokoll I betrakta internationella väpnade konflikter,är alltatt som
under förutsättning befrielserörelsen har tillträtt protokollet.att

förDe utredningen centrala folkrättsliga reglerna återfinns imest
följ ande konventioner:

1907 års Haagkonvention angående lagar och bruk lantkrigi inkl.0
Lantkrigsreglernentet LKR,
1949 års Genêvekonvention angående förbättrande behandlingen0 av

sårade och sjukas behandling vid suidskraftema fälti I:aav
Genévekonventionen GK 1,
1949 års Genevekonvention angående förbättrande behandlingen0 av

särade, sjuka och skeppsbruma tillhörande stridskiafcema tillav
sjöss II:a Genevekonventionen GK II,
1949 års Genevekonvention angående krigsfångars behandling0
HI:e Genêvekonventionen GK III,
1949 års Genévekonvention angående skydd för civilpersoner0
under krigstid IV Genévekonventionen GK IV,:e
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rörandeGenevekonventionerårstill 1949tilläggsprotokollårs19770
konflikterväpnadeinternationellaioffrenskydd för

I.TPilläggsprotokoll IT

rörande krigetskonventionerandraliksomdessabundenSverige är av
väpnadetillämpliga i internaenbartlagar ärRegler krigetslagar. i som

utredning.avseende dennaikonflikter länmas utan

lagligkonfliktväpnad ärställning tillinteKrigets lagar tar enom
eller

krigtillställningintelagar ettkrigetsviktigt tarDet att omnoteraär att
hellerintereglernaoch attellerlagligtkonfliktväpnadeller är avser

tolkas så-hellerfårlagarkrigetsIngenting iutgång.inverka på krigets
angreppshandlinggodkännandeellerrättfârdigande ett enavett avsom

stadga.Nationernasmed Förentaoförenligtvåldeller ärannat som
riktasñentligheternasäkerställatilllagar attsyftar krigetsIstället att

förstärkerochkompletterarHärigenombetydelse.militärmålmot av
modernförgrundtillliggerde principermångakrigets lagar somav

för-medel intemilitäratillbidrabland attlcrigföring, attannat genom
mili-saknarobjektochplatseranvändsellerbrukas mot sompersoner,

ochmindreocksåorsakas övergrepplagarkrigetsbetydelse. Genomtär
sol-såvälförtilllcrigföringen,medsambandlidande imänskligt gagn

civila.dater som

kategorierindelas ikan treKrigets lagar

internationella humani-Denkategorier:indelas ilagar kanKrigets tre
ockupationsrätträtt, samthumanitärkonflikterväpnadevidtära rätten

för krigetsreglerdelsinnefattarhumanitära rättenDenneutralitetsrätt.
stridsmedelrörandereglerdslagfältet,sidanvidochförande på v som

tillregleroffer, dför krigetsskyddtillreglerdelsstridsmetoder,och v s
slag-vid sidanochpåoch tillfångatagnasjukaochsäradeskydd för om

ochkrigföringenhumaniserasyftar tillReglernacivila. attfáltet samt
Stundommöjligt.dettaså långt ärverkningar an-lindra krigets nu-

reglerhumanitärabetecknaförrätt""humanitär även attvänds termen
ockupation.underindividerbehandlingrör avsom

ockupationsmaktensrörandereglerinnefattarOckupationsrätten
reglerOckupationsrättensområde.ockuperatpåmaktbefogenheter

civilbefolluiing-ockupationsmaktenssåvältillvarasyftar till somatt ta
reglerinnefattar rö-Neutralitetsråttenockupation.underintressenens

väpnadeochkrigvidskyldigheterochrättigheterrande neutrala staters
relationerinbördessikte påNeutralitetsrätten staternaskonflikter. tar
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och olikaavvägning mellanutgör statsintressen syftei förhindraatten
staterneutrala dras elleratt tvingas krig.in i Till skillnad från reg-- -

lerna i den humanitära och oclcupationsrätten berörsrätten utredningen
inte eller endast begränsad utsträckningi reglerna tillhörande neut-av
ralitetsrätten.

3.3 krigets lagarNär tillämpligaär

Äldre traktat

Den formella tillämplighet krigets lagar beroendevarierarav av
tillämpningsbestämmelserna aktuellai traktat innehållet i interna-samt
tionell sedvanerätt. Tidiga traktat avseende krigets lagar formelltär
tillämpliga endast då krig follcrättsligi föreliggermening mellan de
fördragsslutande Exempel härpå 1868 års S:t Peters-staterna. utgörs av
burg-deklatation angående beskaffenheten de projektiler måav som
användas i krig vilken det framgår förpliktelserna i deklarationenattav
endast bindande händelse krig mellan två elleri flera deär staterav av

tillträtt eller anslutit till deklarationen.sig deklarationenAv ñam-som
går vidare bestämmelserna upphör gälla inteatt att stat ärom en som
bunden deklarationen sållar sig till endera de lcrigförande". Mot-av av
svarande tillämplighetenpå krigets lagar återfinns i mellanstat-syn av
liga överenskommelser tillkommit så börjani 1900-sentsom som av
talet, bl. 1899 års Haagkonvention förbud användandemotse a. om
kulor lätt utvidgar sig eller tillplattas i mämiiskokroppen, 1907 årssom
IV Haagkonvention lagarangående och bruk lantlcriget.i förhål-Det
lande tillämpligheten dessa tidiga överenskommelser förutsätteratt av

krig formelli mening föreligger,att reglerna upphör gällasamt att att
någon de inblandade dei ñentlighetemaväpnadestater ärom av som

inte bunden bestämmelserna, har medförtär dessa tidigaatt över-av
enskommelser sällan blivit formellt tillämpliga.

Senare tillkomna traktat

För komma till med dessa tillkortakommandenatt rätta avseende
tillämpligheten krigets lagar har sedan mitten 1900-taletstaternaav av
valt undvika instrument beroende krig formellatt göra iatt attnya av
mening föreligger. Istället har tillämpligheten bestämmelserna iav
dessa instrument utformats så dessa inte bara skall tillämpasattsenare
vid krig, vid Exempelvarje väpnad konflikt.även härpåutan annan

1949 års Genevekonventionerutgörs tillämplighet har knutitsav vars
till förekomsten förklarat krig ellervarje väpnad konfliktav annan som
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Ifördragsslutandede högaflera parterna.två elleruppstår mellan av
tillämpningsbestämmelsemavanligtdettraktatefterkommande attär

bl.Genevekonventioner,1949 årsibestämmelsernahänvisar till a.se
Innehålletvapenkonvention.och 1980 årsTilläggsprotokoll Iårs1977

Genêvekonven-alla fyralydelse ilikalydandehari artikel vilken en
internationell sedvanerättinnehållet ispeglafårtionema, avse-antas

Artikeln lyder:lagar.krigetsende tillämpligheten av

tillämpningträda iskolabestämmelser.deFörutom som
för-i varjekonvention tillämpasskall dennafredstid,redan i
tvåuppstår mellankonflikt,väpnadkrig ellerklarat somannan

fördragsslutande ävenparterna.de högaeller flera om enav
krigstillstánd föreligger.atticke erkänner,demav

helaockupationvidtillämpaslikaledesskallKonventionen av
territorium.fördragsslutande parternasde högadeleller aven

motstånd.även något militärticke möterockupationenom
biträttickeÄven maktemainbegripakonfliktende ien avom

för de mak-bindandelikvälskall denkonvention,denna vara
förhållanden.inbördesi derasdensamma,biträttter, som

för gentemotbindande demvidareskallKonventionen vara
be-tillämpar dessochantagerdennadärestmakt,nämnda

stämmelser."

skyldigainblandadekonflikteniartikeln de staternaframgårSom ärav
ickedembestämmelser, "äventillämpa konventionens en avomatt

kan ärHärigenomföreligger". statkrigstillstånderkänner somenatt
skyldighetersinaundandra sigkonflikt inteväpnadinblandad i en

Detexistens.konfliktens ärförnekakonventionemaenligt attgenom
tillämpligakonventionemaoklart ärutsträckningdock i viss omom

ibefinner sigdebedömningeninblandade attgördeingen staternaav
demförekommervapenmaktbrukkonflikt,väpnad atttrots aven

skallautomatiskkonventionema ägaemellertidemellan. Avsikten attär
ellerkrigsåfördragsslutandemellan de snarttillämplighet parterna en

vadAngåendeemellan.föreligger demobjektivtkonfliktväpnad sett
föreligga,skallmellankonfliktväpnadför staterkrävs ansesatt ensom

nedan.se
vidtillämpligaGenêvekonventioner ärårs även1949Genom att

tillämp-kankonventionema ägadetkan"förklarade krig" noteras att
våldsanvändning,någonförekommerdetdär intesituationining en

konventionemaFörutomlcrigsförklaring.avgivits attdet hardär enmen
konfliktväpnadeller varjeförklarat krigvid varjetillämpligaär annan

delarellerhelavid ockupationtillämpasocksåskall konventionema av
inteockupationenterritorium,fördragsslutande ävenparts omenav

ocksåhartillämplighetmotstånd. Konventionernasmilitärtnågotmött
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gjorts oberoende samtliga konflikteni bundnaär kon-att parterav av
genomventionema uttryckligen bestämmelserna skallattatt ägaange

fortsatt tillämplighet de fördragsslutandemellan parterna även enom
de konflikten makternai inbegripna inte har biträtt konventionema.av

När upphör gällakrigets lagar att

Krigets lagar upphör huvudsaki gälla då fred föreligger eller dåatt
fientlighetema definitivti övrigt har avslutats, dock med undantag för

begränsat antal bestämmelser skallett fortsatt tillämpningäga ävensom
efter denna tidpunkt. Enligt Tilläggsprotokoll skallI protokollet och
1949 års Genevekonventioner tillämpning intill dess de militäraäga att
operationerna allmänt har upphört, och frågai ockuperadeom om-
råden, intill ockupationen avslutats. Relevanta bestämmelser i dessa
instrument skall dock efter denna tidpunkt fortsättaäven att vara
tillämpliga på skyddas konventionema eller protokol-personer som av
let tills dess slutlig ñigivning, repatriering eller återetablering haratt
skett.

3.4 begreppen krigNärmare ochom

väpnade konflikt

Krig

Krig har defmierats strid mellan två eller flera statersom en genom
deras väpnade styrkor syftei besegra motståndaren och införa så-att
dana villkor tör fred önskar. krig förekommerTermensom segraren
dock i olika politiska och militära sammanhang. talas blandDet annat

aggressions-, försvars- och preventivkrig mellan stater,om angrepps-,
befrielse- och inbördeskrig inom och Beteckningarsamt stat.en samma

såsom aggressionskrig, försvarskrig befrielsekrigoch har dock mer
militärpolitisk juridisk innebörd.än

folkrättsligaI sammanhang har begreppet främst haftkrig legal-en
teknisk innebörd och betecknar det faktiska och rättsliga tillstånd som

engageradeuppkommer två eller flera ñentligheterinär stater är öppna
med varandra "medelst organiserad vapenmakt". folkrättsligKrig i
mening betecknar sålunda väpnad kamp mellan stater, oavsetten om
den väpnade kampen föres för det eller andra syftet. Eftersom be-ena

krig sikte på väpnad kamp mellan stater så har krig integreppet tar en
föreligga vid intern väpnad konflikt, d konfliktansetts väpnaden v s en

inom och stat.en samma
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knutitsfrån 1907årHaagkonventionenIII:ehar iInledandet krigav
kon-Enligtlcrigsförklaring.motiveradellerultimatumtill avgivande av

sambandellerföre iomedelbartangripandedenventionen skulle staten
ämnade idenförklaringinledande attmed stridernas omavge en

fientlighetemade väpnadeinleddesultimatumVidkrig mot motparten.
Avgivandetuppfylldes.villkor inteangivnasärskiltultimatumetiom

villeför ståviktigminst utan-krigsförklaring inte stater somvarav en
krigsförklaring avgivenneutrala. Innanförklaraför och sigkriget var

bruket ultimatumGenomfientligheterväpnadefick utövas.inga av
fast-enkeltförhållandevisblev detkrigsförklaringmotiverad atteller

tillämpliga. Omblevlagar väp-och krigetsinleddeskrigetställa när
hadekrigsförklaringpåbörjadesalltñentligheternade attutantrots av-

fient-väpnadeför detidpunktenfrånföreliggakrigansågs dockgivits
motiverad krigs-ochultimatumBruketinträde.faktiskalighetemas av

minstbetydelse, inteförlora sinkommittidförklaring har på attsenare
självförsvar,iförbjudna, attänbakgrund annatär an-staterattmot av

relationer.inbördesvåldvända i sina
dettvåmellanföreliggaskullekrigstillstånd staterFör varatt ett

engagerade iaktivtbådadenödvändigt staternaallt inte att vartrots
skullekrigstillståndvarandra; Förmellan ettfientligheter attväpnade

fientlig-deltog iaktivtintetillräckligtföreligga det statatt somenvar
stället förkrigstridande ide attförklarat någonhadeheterna avgeav

därfördetbörsammanhanget ettnoteras attneutralitetsförklaring. Ien
väpnad kampmellanföreliggakunde attluigstillstånd stater utan en

emellan.förekom dem

konfliktVäpnad

begreppetdefinitionnågoninnehåller inteFolkrätten närmare av
vidaredock hakonfliktväpnadkonflikt".väpnad Begreppet enanses

krigförandegrund ioch har sin staterkrigbegreppet attinnebörd än
begränsavaltutsträckningallt1900-talet i attbörjan störresedan av

tillområde ellertill begränsat ettvisstomfattningfientligheternas ett
vidlanseradesfolkrättsliga doktrinendensyfte. Inombegränsatvisst

mel-våld i sinaanvändakundeuppfattningentidpunktdenna att stater
krig nämligenförelåglanstatliga relationer attutan -

hä-Till följdof war".shortforceeng. resortkrig"inte toutgörsom
skedde doltmellanfientligheterdåföreligga staterkrig inteansågsrav

fientligheternadåföreliggakrigheller ansågsombud. Inteeller genom
ochfredsrepressaliervidvåld,ömsesidigtgrundades påinte t.ex.

krigförandedeutveckling lät staternamed dennaParallelltblockad.
rela-inbördesderasreglerafortsättafolkrättfredensdelar attstora av
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tioner också pågående fientligheternaunder de delarsamtidigt som av
krigets folkrätt också ägde tillämplighet status mixtus.

Genom frekvens dennaökande blev det alltmixtusstatusaven van-
ligare 1900-talet började skilja mellanunder krig och väpnadeatt stater
konflikter. härvidlagkrig har i huvudsakBegreppet förreserverats
situationer och omfattandedär fullständiga ñentligheter föreliggermera
mellan de inblandade under det begreppet väpnad konfliktstaterna, att
har kommit beteckna ,varje form väpnad ñentlighet mellanatt annan av
två eller flera fientligheterHuruvida mellan betraktastater. ärstater att

krig eller väpnad konflikt beror härigenom, i avsaknad krigs-som av en
förklaring, utsträckning ñentlighetemasi på omfattning och på denstor
angripna liksom i viss utsträckning omgivandestaten, även staters, re-
aktion. På tid har det dock blivit allt vanligare begreppetattsenare
"väpnad konflikt" folkrättsligaanvänds i sammanhang för betecknaatt
alla former såvälväpnade fientligheter, krig andra väpnadeav som
konflikter, under det uppdelningen krig och väpnad konflikti kom-att
mit förlora betydelse.sinatt

Relationen konfliktmellan begreppen väpnad och väpnat angrepp

koppling begreppenNågon klar och entydig mellan väpnad konflikt"
och "väpnat angrepp förekommer folkrätten.inte inom Begreppet
väpnad företrädesvis krigetskonfli används i lagar bella,jus in
dvs. de föranderegler reglerar krigets på och vid sidan slag-som om
fáltet liksom skydd för offer,regler till krigets under det begreppetatt
väpnat första hand till våldsförbudetangrepp i relaterat och själv-är
försvarsrätten jus ad bellum. båda begreppen fyllerDe sålunda vissi
mån olika funktioner och förekommer olika delar folkrätten.i av

Även de båda begreppen fyller delvis olika funktioner och till-om
hör olika delar folkrätten förekommer dock koppling mellanvissav en
dem deti de båda väpnade fientligheter mellan Begreppetröratt stater.

och dess koppling till självförsvarsrätten, härvid-väpnat styrangrepp,
lag i krig eller väpnad konflikt. på vilkaSynenrättstaternas att
handlingar se ovan kan därför vissiutgör väpnatett ut-som angrepp
sträckning läggas till för uppfattningengrund vilka våldshandlingarom

medlemmarstatssamfundet eller mindre kan ledaenigaärsom mer om
till konflikt.väpnaden

När föreligger konfliktväpnaden

För väpnad konflikt mellan skall föreligga måsteatt stateren anses
våldsanvändningen ha vidtagits och riktas stat.stat motav annanen en

förhållandeDet enskilda individer använder våldinom sigatt staten av



SOU Bilaga 3 1531998:123

befinner sig imedför de bådainteriktat staternaattmot staten annan
Internationella domstolen harvarandra. Denväpnad konflikt med ut-

handling inträffat inomtillräckligttalat det inte stats ter-attäratt en en
medborgare, för handlingen skalldesseller vidtagitsritorium, attav

förutsätter folkrätten där-I praktikenbetraktas vidtagen staten.som av
konfliktför betraktas väpnadför våldsanvändningen, attatt som en

för handlande dess egenskapmellan uttryck iutgör statensstater, ett av
väpnad kon-internationellt rättssubjekt acta imperii. Förjure att en

med andra ord kunna identifierasflikt skall föreligga måste staten som
förekommer.huvudman den våldsanvändningtill som

kommittén ICRC har kommentarernaInternationella röda kors i
enligt vilken varjetill Genévekonventioner intagit position1949 års en

med-väpnad konflikt vilkenbegagnande våld mellan utgörstater enav
gällandetillämpliga. härvidlagför krigets lagar blir ICRC gör att:att

States leading thebetween and toAny difference arising two
conflict within theof forces armedintervention armed an

denies theof the Partiesof Articlemeaning ex-even one
conflictdifference how long theof makesistence war. no

Se ICRCplace. kom-slaughter takesmuchIasts, howor
Genêvekonventionen.till Imentaren

det förekommerkonflikt föreligger såväpnadPåståendet ettsnartatt en
mellan korrekt.emellertid heltintevåldbegagnande ärväpnat staterav

intryckuppfattninghar ICRCsStaterna inte, attgenom an-ger av,som
överenskommel-Genévekonventioner eller andrasluta till 1949 årssig

bedömningsamlad politiskmöjlighetenhelt avhänt sig göraatt enser
denDock medkonflikt eller ej.väpnadhuruvida de indragna iär enav

Genévekonven-har årsratiñcerat 1949dereservationen stateratt som
för-tillämpa dessa instrumentskyldigationer är att om en annanm.m.

demkonflikt förekommerväpnaddragsslutande attpart uppger en
våldsanvändningdärinblandade i situationeremellan. Stater ärsom

skäl ovilligadiplomatiskaförekommer politiska ellerkan attvaraav
ellerkrigmellanstatliga relationerna såsomklassificera rådandede

förekommitvåld hargrundenväpnad konflikt enbart på den väpnatatt
försvåraställningstagande kansådanthelt enkelt därför ettatt ett

relationer. Detsnabb till normalakonflikten och återgånglösande enav
utrikesrådettill HansGrundlagberedningen uppdrogkan nämnas att

ochkrigdefinitionen begreppetpromemoriaBlix utarbetaatt aven om
deönskvärtdet "kandenne bl.i promemorian attattatt varaangav a.

undvikerreglerna möjligaste måninternationella rättsliga i att trappa
allasådan knytatillbegränsad våldsanvändning ävenattgenomupp

351.1972:15,förknippade med krig" SOUrättsliga följder är s.som
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Statspraxis vid handen betraktarockså inte varjeatt staterger
våldsanvändning emellan väpnad konflikt.dem Gränsintermez-som en

begränsat våld förekommeroch andra incidenter där väpnatettzon
mellan inte de inblandademedför vanligen uppfattarattstater staterna

väpnad konflikt.sig såsom svensktindragna i För vidkommandeen
föreskrivs ärordningen 1982:756exempelvis iF Försvarsmaktensom

ii ingripanden vid kränkningar Sveriges under fred ochterritoriumav
i neutralitet, IKFN-förordningen den svenska försvarsmaktenattm.m.

kan använda våld fredstid för hävdai svenskt realitetenterritorium. Iattr
toleransnivåema förhållandevis höga innan stater attsynes vara anser

de befinner konflikt.sig i väpnad Som exempel kan det inänmas atteni
14 och IKFN-förordningen22 bl. vapenmakt före-att utana. angesi
gående skallvarning tillgripas utländska statsfartyg statsluft-ochmot;
fartyg från vilka våldshandlingar begås:l
l mål på svenskt territorium,mot

l 2 från svenskt utanförterritorium mål territoriet,mot
l luftfartyg fritt hav.3 svenska fartyg eller på eller övermot

utländsk våldsanvändningförordning följer vidare denAv att" som
betrakta vidtagenoch nödvändigtvisi 14 22 inte iär attanges somj

i fientlig jmf. och §§.avsikt 13 23

l väpnad konflikt kan därför enbart bestäm-Befintligheten inteav en
i bakgrund förekomsten våld mellan Ettväpnatmot stater.mas av av

betydande finns också för samlad politiskgörautrymme stater att en
bedömning denna samlade bedömning vanli-situationen. I tar staterav

hänsyn till flera olika faktorer, såsom omfattningenintensiteten,gen
och den bedömda fientliga avsikten med våldsanvändningen. De in-
blandade uppfattning huruvida krig eller väpnad konfliktstaternas om
föreligger, d belligerendi, fårderas härigenom realitetenianimusv s

förbetydelse fastställandet förekomsten väpnad konflikt.en av av en
Huruvida väpnad konflikt föreligger därför utsträck-eller i vissären
ning beroende hur framför allt de inblandade bedömer situ-staternaavi
ationen. säkerhetsråd kan dock fastställaFN:s deras inbördes rela-att
tioner fredhot eller brott och internationell säkerhet.utgör ett mot

Fastställande väpnad konflikt föreliggerattav

Det ankommer på den högsta politisk ledningen riksdag/regering i en
fastställa huruvida krig eller väpnad konflikt föreligger,stat att attsamt

meddela ställningstagandet känt förinom och riket det blirsåutom. att
medborgarna och neutrala viktigt för såvälDetta inomärstater. att man

riket skall kunna vilka follcrättsliga regler gäller.utom vetasom som
Skulle Sverige angripas ankommer det iväpnatettgenom angrepp
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konstitutionellt ställningunderförsta hand på regeringen taatt ansvar
befinner jmf 10:9.RFtill riket sig i krigom

det avvärja och fågällermilitär personalFör snarast angreppetatt
möjliga del befolk-ñentligheterna så minstasnabbt slut på attett av

Militären skall härvidlag vägledasoch påverkas.ningen territoriet av
viduppehålla sig frågor huruvida krigs-situationens krav och inte om

fientligheternatillstånd formellt råder, eller de pågående skallom
konfliktklassificeras krig eller väpnad i rättsligt hänseende. Det ärsom

därför för militär vilken tid-i viss mån ointressant personal vidäven
punkt efter de faktiska fientlighetema for-regeringen, det inletts,att
mellt tillkännager krigstillstånd föreligger. Militärledningen haratt ett

beakta politiska poli-emellertid den bedömning pågörsatt som senare
skalloch våldsanvändningen därefter. Svensk militärtisk nivå, anpassa

föreliggeromständigheterexempelvis ingripa med vapenmakt så snart
stridsluañer överskridertyder utländsk militär personal ellerpå attsom

fientligsvenskt avsikt. Fientlig avsikt skalltill territorium medgränsen
förklaringföreligga det uppenbart varje ärär ute-att annananses om

vapenmaktmilitär med också ingripasluten. Likaså skall svensk mot
våldshandlingar riktadefrämmande stridsldañer begår motstaters som

mål inom svenskt territorium.

fred och krigGråzonen mellan3.5

territoriella integritetenRätten i fred hävda denatt

enligt FN-stadgan harsjälvförsvar föreliggerUtöver den tillrätt som
haft naturlig inom sitttraditionelltvarje enligt folkrätten rätt attstat en

Denna inskränks intehävda sin territoriella integritet.territorium rättatt
föroch det möjligtdet internationella våldsförbudet gör stater attav

hävdamed landets sitt territoriumvapenmakt inom gränser utan att ett
ochvidföreligger, bland gränsintermezzonväpnat annatangrepp

utnyttjandeoch fartyg. Vidkränkningar från främmande flygstaters av
ellerbefinner landetintg krighävda territorium sig isitt väp-rätten att

hävdatillämpning. Rättennad konflikt. lagar in_tgKrigets äger sta-att
användsdet våld står iförutsätterterritoriella integritet atttens som

omständigheterna.till rådanderimligt förhållande de

FörsvarsmaktenbemyndigaEnligt regeringsfonnen får regeringen att
förinternationell och sedvänjaanvända våld enlighet medi atträtt
mellankrighindra fred eller underkränkningar rikets territorium iav

IKFN-förordningen harfrämmande RF 10:9. Genomstater rege-
för hävdaFörsvarsmakten använda våldringen bemyndigat ter-attatt
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redogörelse för denNärmare svenskaunder situationer.ritoriet sådana
hävda denfred och under neutralitet territo-tillämpningen irätten attav

Handbokriella återfinns i IKFN.integriteten

Skymningsläget

eller väpnad konflikt,I inledningsskedet krig innan öppnaett enav
fientligheter hemlighetbrutit kan det angriparen i sänderattut, antas
specialförband för bland utföra sabotage ochoch agenter att annat

infrastrukturandra handlingar den ochriktade angripnamot statens
militära kapacitet. sålunda angrips har alltidDen inomrätt attstat som

utförnationellsitt territorium med stöd lag ingripa mot somav personer
anträffas och ställassådana handlingar. kan gripasDe personer som

inför nationell Skulle röja sinför brotträtta rätt.mot personerna upp-
demed hänvisning tilldragsgivare och åberopa immunitet äratt agenter

immunitetsinvändning i beak-för främmande dennamåste tasstaten
domstolar.tande myndigheter ochav

specialförband ochsådanade handlingar begåsOm agenteravsom
jämföras medför militära operationertillräckligt allvarligt slagär attav

vilken denaggressionshandling, angripnaföreligger ärstatenmoten
våld självförsvar.Om deras handlandemilitärt iberättigad användaatt

berättigar till militärt våldaggressionshandling ibedöms utgöra somen
utfört handlingarna behandlas i enlig-självförsvar skall de agenter som

jämförashandlingen skall kunnahet med lagar. påkrigets Kravet att
handlingar isole-innebär eventuelltmed militär operation äratt somen

uppfyller de krav påförekommande interade eller endast sporadiskt
karaktäriserande för militära operationer.omfattning och styrka ärsom

exempelvis sabota-sådana enheter,de handlingar begåsOm som av
jämställas medtillräckligt allvarlig förinte är art attgegrupper, av

dock inte med stödkan denmilitära operationer angripna staten av
den enhe-självförsvarsrätten militärt våldtillgripa säntstatmot som

utför sabotage och andraKopplingen mellan deterna. personer som
klartsändande måste dessutomliknande handlingar och den staten vara

hållas försändande skall kunna ansvarigbevisad för den statensatt
utfört handlingarnahandlandet, fall skall dei annat personer som anses

Bedömningen vidtagnahuruvida handlingarha handlat initiativ.på eget
jämställaskymningsläge medspecialförband och i är attagenter ettav

aggressionshandling från främmande maktmilitär ochoperationen en
politiskahar på högsta nivå.avgörasatt
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kategorieroch olikaKrigsskådeplatsen3.6

aktörerav

krigsskådeplatsenutövandeOmråden fientligheternasför

utföras dekonflikter får militära operationer påkrig väpnadeVid och
statsterritorium, internationellt hav,krigförande öppetvatten,staternas

krigsskådeplats.liksom luñrummet dessa områdeni över
bestårStatsterritoriet av;

inklusive och skärlandornråden, öar
vattendraginsj ochöar

territorial hav,inre och samtvatten
luftrummet för detta.ovan

till den höjd därfrån marknivånLuñrummet sträcker sig yttreupp
marken.kmrymden vid ca 80 l l0 övertar -

krigförandeskall dehavinternationellt ochPå parternaöppetvatten
neutralavederbörlig hänsyn tillutförande militära operationervid taav

och hav.internationellt Neu-utnyttjandetill öppetvattenrättstaters av
omrâde. Neutrala territoriumförbjudettrala territorium är statersstaters

och skär, sjöterritoriuminklusivederas landterritorium, öarutgörs av
dessaluñzrummetterritorialhav,innefattande ochinre översamtvatten

också förbjudetneutraliseradeDemilitariserade ochområden. ärzoner
krigförandedebefinna någonskulle inomområde, de sta-även avom
ellerområden kanSådanaterritorium. temporärt permanentternas vara

upprättade.

krigsskådeplatseninomOlika kategorier aktörerav

före-utövande krigsskådeplatsenför ñentlighetemasInom området
här-framträdande kategoriaktörer.kommer olika kategorier En ärav

avseddastatsförvaltningkrigförandevidlag de delar ärstaters somav
väpnadekrigförandeñentligheterna, d dedirekt del i staternasatt ta v s

såhar det princip varitinternationella väpnade konflikter istyrkor. I att
berättigadekrigförandetillhörendast styrkorväpnade är attpartsom en

väpnadederaslcigförande ochñentligheterna.aktiv del i De staternata
aktörer.krigets verkligauppfattasstyrkor därför kommithar att som

väpnade styrkorbefrielserörelser och derasUnder tid har ävensenare
väpnade konflikter. Personeraktörer vidkommit att accepteras som

ofta"stridande"ñentlighetema benämnsaktiv del iäger rätt att tasom
dedet inombör dock uppmärksammaseller kombattanter". Det att
dede tillhörkan förekommaväpnade styrkorna atttrotspersoner som

SOU6 1998:123
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del fientlighetema. Dessaaktiv iväpnade styrkorna saknar rätt att ta
"icke-kombattanter."icke-stridande" ellerbenämns vanligenpersoner

utövande förekommer stundomñentligheternasförInom området
de har de krig-organiseratsandra väpnadeäven än som avgrupper

förande har lcrigförandeinte organiseratsGrupperstaterna. som av en
exempelvis motståndsrörelser, folkuppbåd,befrielserörelse,stat

franktirörer normalt aktiv ñentlighetemaoch friskyttar, får inte del ita
krigförandeseftersom dede inte på någon Envägnar. mot-agerar av

ståndsrörelse har erkänts lcrigförande erkändstatensom av
den och fårmotståndsrörelse dock på deltavägnarstatensageraanses

förutsättningarde Under fåri väpnade fientlighetema. vissa även
de formelltfolkuppbåd aktiv del ñentlighetema, intei trots att settta

eller tillhör väpnade styrkor.erkänts krigförande statensstatav en
tillhör de väpnade styrkorna och inte deltarGrupper inte somsom

krigs-aktivt fientligheterna civila. den inomi Denna är störstaär grupp
skådeplatsen och innefattar alla tillhöri princip inte väp-personer som

motståndsrörelser eller folkuppbåd. Till katego-nade erkändastyrkor,
de delardelen statsförvaltningen, drin civila hör den civila v s avav

tillhör krigförande styrkan ochstatsförvaltningen inte deninte somsom
ñentlighetemaxDenna del statsför-får de väpnadeinte aktiv del ita av

den innehållervanligen civilvaltning betecknas därför ävensom om
delar,statsförvaltningens stridandeelement olika stödjerpå sättsom

eller inkallelse soldater.exempelvis vapeninköp avgenom
dockstöd till de väpnade styrkorna,Civilpersoner lämnar utansom
kopplingstyrkor, har på grund sinmedlemmar dessa näraatt avvara av

åtföljandeställning civilatill särskildde lcrigförande styrkorna en
krigförandetill destridslaaftema. berättigade lämna stödDe är att

del fientligheterna motståndaren.styrkorna, får aktivinte i mottamen
lcrigsskådeplatsenförekommerDe viktigaste grupperna somav

kan sålunda sägas utgöras av;
l styrkorna, in-kombattanter de väpnadestridande medlemmar av

motståndsrörelser, vilka får delta aktivtklusive erkända görassamt
till föremål för, ñentlighetema:

2 främst sjuk-väpnade styrkorna,icke-stridande medlemmar deav
föremålpersonal, vilka inte får tillvårds- och själavårdande göras

för ñentlighetema eller aktiv del i dessa;ta
3 fårstridskraftema, vilka under förutsättningarcivila åtföljande vissa

får till föremål förlämna stridskrañemastöd till inte görasmen som
ñentlighetema aktiv del dessa;eller ita

4 fårstatsförvaltningen, vilkacivila, inklusive civila delar inteav
dessa.eller aktivt delta itill föremål för fientlighetemagöras
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krigförande styrkan3.7 Den

Krigfdrande part

krigförande får delta ilyder underväpnade styrkorEndast partensom
konflikter.internationella väpnade Bestämmelserñentligheterna vid

avseende. krigförandehär Medlämnasavseende FN-trupp utanm.m.
vanligen indragen ikrigets lagar,enligt ärstat ettpart en somavses,

kanväpnad konflikt. Förutomkrig eller nämntsstater numerasomen
folk kämpar kolo-befrielserörelse företräder ett motäven somsomen
rasistiskafrämmande ockupation eller regimerförtryck,nialt utgöra en

väpnade konflikter, allt förutsattinternationellakrigförande vid attpart
Tilläggsprotokoll Iårstillämpa 1977befrielserörelsen har åtagit sig att

börsammanhangetITP 96.Genevekonventioneroch 1949 års art
företrädskrigförandefordrasdetuppmärksammas intedet partattatt en

TPerkändmyndighetellerregering artär motpartenavsomav en
ställning,krigförande hardenDock förutsätts i princip43. partenatt
folkrättenrättssubjekt enligtställning,anspråk påeller kan göra som

internationella planet företrädsdetpåkrigförandeoch den partenatt av
motsvarande.regering elleren

medlemmaroch derasVäpnade styrkor

organiseradelagar allakrigetsförstås enligtstyrkor"Med "väpnade
underkrigföring lyderenheter förochväpnade styrkor, ensomgrupper

organiseradefrikårer ochmilistrupper,stridskrafter,d alla destat, v s
eller väpnadunder krignyttjar sigmotståndsrörelser stat enavsom en

tilläggsprotokoll artuttryck i Itillförhållande kommerkonflikt. Detta
stadgar;43: 1 som

består organise-allaväpnade styrkor"En stridande parts av
står underoch enheterväpnade styrkor.rade somgrupper

för sina under-någon inför den partenbefäl ansvararsomav
uppförande...".Iydandes

soldaterna påväpnade styrkornaMedlemmarna de statensagerarav
krigföljerföreträdare. Dettaoch betraktas attstatensvägnar avsom

fientligheter mellanfolkrätten,konflikter, enligtoch väpnade är stater
utkäm-de individeroch mellanväpnade styrkor, intederas somgenom

själva striderna.par
hursjälv bestämmerbygger på principenlagarKrigets statatt en

förhållan-därförharskall Staterdess väpnade styrkor organiseras. en
försvar. Sverigelandets väpnadeorganiserandetdevis frihet vidstor av
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har Uppförandekod of Conductenligt OSCE:s Code1994 årsäven on
Politico-Military säkerställa landets väpnadeof SecurityAspects att att
styrkor ledda, bemannade, utbildade ochñed utrustadei och i krig är

folkrättenspå överensstämmelse med regler artikelstår isätt som
härvidlagVIII. regler första handfolkrättsliga i kri-De ärsom avses

lagar. bestämmelser har genomgått förändringar underDessagets
1900-talet, främst tillkomsten 1977 års Tilläggsprotokollavgenom

bör follcrättsligaDet emellertid uppmärksammas bestämmelseräven att
inverkar på väpnade styrkor, deras ochorganisation beväpningsom

också återfinns andra mellanstatligai instrument de normaltän som
hänförs till krigets lagar, exempelvis i 1989 års barnkonvention och
överenskommelser rustningskonnollrörande och Säkerhetsfrämjande
åtgärder.

Demokratisk kontroll väpnade styrkoröver

Enligt Uppförandekod skall demokratiskOSSE:s politiskutövastater
kontroll väpnade styrkor, vidta kontinuerliga åtgärder föröver samt att
upprätthålla effektiv ledning dessa styrkor konstitutionelltav genom
inrättade myndigheter med demolcratisk legitimitet. Bl. skall statera.
klart definiera funktioner och uppgifter, säker-väpnade styrkors samt
ställa befälsrätt denna enlighet med såvälpersonal med irättutövaratt
tillämplig lagstiftning folkrätten. Vidare framgårnationell att sta-som

neutral och skallväpnade styrkor skall politiskt inteters att statervara
tolerera inför eller kon-eller understödja styrkor inte ansvarigaärsom
trollerade grundlagsenligt upprättade myndigheter artikelderasav
VII.

Barn och främmande medborgarestaters

medborgareEn i fri självprincipär avgörastat att statensav somvem
skall styrkorna, dessaingå medlemmar de väpnade sig ärsom av vare

eller kvinnor. Krigförande skall dock vidtaga alla tänkbaramän stater
femton ålderåtgärder så barn nått års icke deltager direkt iatt som

fientligheterna och skall avstå från rekrytera dem till styrkor.sinaatt
fyllt lVid rekrytering barn femton skall krig-årartonav som men en

förande förtur äldst Barnkonv,till de TP 77 ochär art artge som
38.

Folkrätten främmandehindrar inte medborgare rekryterasatt staters
till de väpnade styrkorna. sådan rekrytering får dock ske jEn inte genom
tvång måste helt baserad frivillighet. uttryckligenpå Det ärutan vara
förbjudet tvinga medborgare delta i lcrigsoperationeratt motpartens att
riktade deras land, till tillhört de väpnadeoch med demot eget om
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börjanstyrkorna ñentlighetemas LKR,före 23:2. ockupa-Enart
uttryckligen förbjudentionsmakt främmandedessutom tvingaär att

hjälpformatio-dess väpnade styrkor ellermedborgare tjäna istaters att
syfteeller propaganda i åstadkomma frivilligVarje påtryckning attner.

likasåområde förbjudet. GKvärvning ockuperat IV, 5 l.på är art

Organiserade väpnade styrkor3.7.1

Äldre regler

bestämmelser väpnade1907 års styrkor åtskillnad mellangörom re-
väpnade styrkor.guljära och irreguljära Motsvarande indelning igörs

Genêvekonventioner. Med "reguljära1949 års väpnade styrkor" avses
stridskrafterna,styrkor exempelvis armé, marinstats permanentaen

liksom de milistrupperoch flygstridskrañer, och ñivilligkårer or-som
ganisatoriskt ingår dessa stridskrañer. reguljära förvän-i De styrkorna

allmänt vedertagenhärvidlag, enligt sedvana, uppträda uniformitas
militär ledning och disciplin, Medoch under irreguljära väpnade styr-

väpnade styrkorkor de krigtörande signyttjarstatavses som en av
d andra ñivilligkårer,inte milistrupper ochär permanenta, vmen som s

organiserad motståndsrörelse, till-inbegripet de organisatorisktän som
hör stridsluafter.statens

enhet skall styrkairreguljär stridandeFör att accepterasen som en
lantlcrigsreglemente styrkor skallstadgas års dessai 1907 att orga-vara

niserade de;så att
1 befäl under-under ansvarig för sinastå ärav en person som

ordnade;
2 utmärkande tecken fastsittande igenkännligtbär ochärett som

avstånd;på
3 bär sina öppet;vapen
4 ochiakttar lagar bruk vidkrigets sina operationer.

skallMotsvarande uttryckliga krav på hur reguljära väpnade styrkor
förekommer inte bestämmelser. Genomorganiserade i 1907 års attvara

stormak-ställa på irreguljära styrkor ville främsttydliga krav stater,
försäkra de deltog iemellertid sig väpnade styrkoratttema, om som

igenkännas väsentligtfientligheter kunde och dessa styrkor alltiatt
uppfyllde de grundläggande krav disciplin och ordningpå statersom

styrkor. ställsställer på reguljära De krav på irreguljärasina väp-som
regul-nade styrkor kan därför återge den sedvana gällde försägas som

väpnade styrkor.jära
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Nya regler

påTilläggsprotokoll har kravenIårsGenom 1977 väp-tillkomsten av
enskildavikt har lagts vidochändras,nade kommit störrestyrkor att

Åtskillnaden reguljära och irregul-mellanmedlemmars uppträdande.
tilläggsprotokollet 1907 årstydlig iijära likastyrkor heller inteär som

bestämmelser.

styrkorirreguljäraIndelningen reguljära ochi

tilläggsprotokollet mellan regul-inteformell uppdelning iNågon görs
förekommer i äldremotsvarande denoch irreguljära styrkor,jära som

Bestämmelserna i 19774.och GK III,bestämmelser se LKR, 3 artart
för såväl regul-allt väsentligtårs Tilläggsprotokoll I iär gemensamma

emellertid vadförekommerSkillnaderirreguljära styrkor.jära av-som
nedan.uniform se vidareigenkännande teckenbärandeser av
tilläggs-uttryckligen idetuppmärksammasLikaså bör det att anges

halv-konflikt införlivariprotokollet är partstatatt enensomom en
väpnademedpolisstyrkor sinabeväpnadeellermilitär organisation

däromkonflikteniunderrätta övrigastyrkor skall dennaså parterpart
TP 43:3.art

på väpnad styrkaKravet organiserad

organiseradealla deförstås,Med "väpnade styrkor" nämnts ovan,som
Endastlyder underenheterochväpnade styrkor, stat.ensomgrupper

får deltakrigförandetillhörstyrkororganiserade väpnade partensom
folkuppbåd. kravangående Dedock nedanñentlighetema seaktivt i

avseendedettaväpnade styrkor iorganiseradefolkrätten ställer påsom
följande 43;se TPär art

krigförandeinför denl under befäl någonstyrkan ståratt par-somav
för underlydandesdeledningenden politiskaten upp-ansvarar

förande och
bland2 disciplinärtunderkastad interntstyrkan systernär ettatt som

krig ochregler tillämpliga vidfollaättenssäkerställaskall attannat
konflikter iakttags.väpnade

styrka skallpå hur väpnadFolkrättens kravOrganisation. or-varaen
bestämmelsehållet. tilläggsprotokolletsallmäntganiserad mycket Iär

hur dessaexempelvis inteväpnade styrkor art 43 närmareangesom
skallstyrkaförhållandeorganiserade.styrkor skall Det att varaenvara

väpnade styrkandock denväpnad " antyderorganiserad attstyren
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vidBestämmelsen vidarestruktur.skall form militärha någon gerav
organiserad, skall haförhanden väpnad styrka, attatt anses somen

befäl såansvarigtledningsstrulcturformnågon samt vara upp-av
disciplineradekontrollerbarabyggd bedrivs underverksamhetenatt

följervad folkrätten föreskriver. Häravformer och medi enlighet att
organiserad den förmården såväpnade styrkan måste att att upp-vara

kontrollavseende militära operationerfylla folkrättens bl.krav ava.
egendom, omhändertagande krigs-till skydd för civila och civil av

fångar sjuka och sårade soldater.vårdsamt av
befälkrav ställs på denbefäl. ansvarigtAnsvarig De ärsom som

chefers och pliktermilitära i 1977framgår bl. regler ansvaroma. av
chefoch ansvarigårs Tilläggsprotokoll artiklarna 86 87. Den ärsom

befäl så disciplinför styrka förväntas härvidlag sittväpnad utöva atten
kontroll det ansvarigaoch upprätthålls styrkan. Denordning inom som

styrkan och dess medlemmarbefälet avseende skalldettai utöva över
och efterlevnaden krigetsrespektenenligt folkrätten, främst avavser,

förut-efterlevnad krigets lagarUpprätthållande respekt ochlagar. avav
befälet upprätthållernödvändighet det ansvarigadock medsätter att

befälet skallansvariga ioch ordning inom styrkan. Detmilitär disciplin
överträdelser krigetsochdetta avseende bl. beivra rapportera ava.

ellerdisciplinärainitiativ tillpåkallat,lagar och, det ävenär taom
enbartdock längresträcker sigstraffrättsliga åtgärder. Ansvaret än att

det ansvarigakrävsöverträdelser.på begångna Det även attreagera
sådanaförhindranödvändiga förbefälet åtgärdervidtar de är attattsom

överträdelser skerförhindrasyfteöverträdelser uppkommer. I attatt
väpnademedlemmarna denbefälet tillskall det ansvariga även att avse

enligt krigets lagar.skyldigheterstyrkan medvetna sinaär om
föransvariglaigförandekrigförandeLydande under En ärpartpart.

styrkortillhör väpnadebegåsalla handlingar somsomav personersom
fastställaMöjlighetenjmf. HK, 3.sig IVnyttjar att attparten art enav
förhållandeunderlättas detlyder under vissväpnad styrka attstat aven

väpnadeskall medlemmar derasde krigförande bl. förseparterna ava.
identitetskort GKbli lcrigsfångar, med III,styrkor, kommakan attsom

identitetskortinnehav sådantbör emellertid17. Det noteras attart av
erhålla skyddtillfångatagen skallvillkor förinte utgör attett somen

underlätta styrkorfastställandet vilkalcrigsfånge. syfteI att somav
överenskommithar vidarelyder krigförandeunder attpart staternaen

dekonfliktenunderrättakrigförande skall övriga iparterpart omen
medpolisstyrkorbeväpnadeinförlivar organisation ellerhalvmilitären

skallstyrkaseväpnade styrkor TP 43:3. Försina art att ansesen
försettfordras emellertidlyda krigförande inteunder att statenstaten

identitetskort eller i övrigtväpnade styrkan medmedlemmarna deni
handlar påväpnade styrkanuttryckligen har deklarerat den statensatt
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handlarväpnad styrka påMedgivandet vägnarvägnar. statensatt en
ocheller underförstått, givetkan mycket väl tyst presumeras somvara

för underlydandes uppförandesinabefälhavarenatt ansvarargenom
regeringen eller motsvarande. Detinför den politiska ledningen mot-

skall lyda under tordestyrka inted väpnad stat,satta, att anses env s en
eller den politiskasituationer regeringen,endast förekomma dei när

väpnade styrkan sig höra, klart harledning vilken denunder säger
för den väpnade handlande.deklarerat den styrkansinteatt tar ansvar

försig sitt väpnad styrkasEn kan dock inte avsägastat ansvar en
inflytande styrkan.handlande realiteten Vadi utövar överettstatenom

befrielserörelsegäller för åtagit sigför även attstat somsom anges
tillämpa krigets lagar, ovan.se

väpnade styrkan skall under-disciplinärt DenInternt system. vara
ligger sakensdisciplinärt Det ikastad internt natur att ettsystem.ett

effektivi-upprätthållanödvändigt fördisciplinärtinternt är attsystem
för framtvinga de plikterstyrkor, minstinom väpnade inte attteten som

Tillväpnade konflikter. dessaunder krig ochåläggs dess medlemmar
lagar.följa och respektera krigets Detskyldighetenplikter hör bl. atta.

enligt tilläggsproto-disciplinäraställs det internakrav på systemetsom
uttryckligen det disciplinärakollet ocksåart 43 systemetattanger

väpnadetillämpliga vid kon-folkrättens regler,"skall säkerställa att
effektivitet iligger också krav påflikter, iakttages." bestämmelsenI ett

"skall säkerställa" krigetsdetdet disciplinära i så måtto attattsystemet
skallväpnad styrkalagar väpnade styrkan. Föriakttas vid den att en

sålundafår disciplinära kontrollen inteorganiserad den varaanses som
standard. Genomalltför skall hålla godtagbar att attutan angeensvag,

också detskall "inte-mt" indikerasdet disciplinära attsystemet vara
förtillgängligt medelomedelbartdisciplinära skall ettsystemet vara

befälet skallstyrkan. ansvarigaupprätthållande disciplin inom Detav
utanförtill styrkanvända sig någonexempelvis inte atttvungenvara

disciplinära åtgärder. I övrigtvidta nödvändigaför få behörighet attatt
disciplinärasjälva utforma det internalämnas till systemetattstaterna

det disciplinärabehov. kanså det deras Härigenom systemetsatt passar
mellanutformning omfattning komma varieraoch att stater.

iaktta krigetslagar. Väpnade styrkor harIakttagande krigets attav
uttryckligen lantloigsreglemente ochlagar. i 1907 årsDetta anges

discip-förhållande detframgår Tilläggsprotokoll detårs Ii 1977 attav
vid väpnadesäkerställa lagar iakttaslinära skall krigetsattsystemet

styrkor, händelsestyrkor. Härtill tillkommer väpnade i att ut-att av
humanitetens principertryckliga saknas, alltid skall vägledasregler av

dv debud. militära myndigheter,och det allmänna Desamvetets s
skall dettakrigföringen iväpnade styrkorna, nyttjar sig istat avsom en

enlighet medkunskap instruktioner iavseende bl. sprida ochom gea.
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Geneve-årsinnehållet i 1949kännedomfullkrigets lagar, ägasamt om
nödvändigtdetTilläggsprotokoll Om ärkonventioner 1977 årssamt

befäl-militäraförfinnas till hand attskall juridiska rådgivare även ge
bestämmelserna irörande tillämpningenrådhavare, lämplig nivå,på av

föri kriget lagarlämplig undervisningrörandedessa liksominstrument
styrkorna.de väpnade

och bärandepå tecken uniform öppetKravet igenkännande av
styrkorvid väpnadevapen

skall bäraväpnade styrkornadekravet på utmär-Det tidigare ettatt
igenkännligt avstånd, har intepåfastsittande ochkande tecken, ärsom

eñergift framförtilläggsprotokoll. Dettaårsi 1977upprepats som en
främmandeförtryck,kolonialtbefrielserörelser vilka kämparallt mot

till själv-utövandeunderrasistiska regimerockupation eller rättenav
folk-förloratbefrielserörelser ofta har sittsådanbestämmande, emedan

traditionelladeiakttakunnatde intesedan det visatsrättsliga skydd att
åsam-utmärkande teckenelleruniformbärandereglerna för utan attav

skallväpnade styrkorför havet påIställetbetydande förluster.kas att
därför tilläggsproto-iigenkännande teckenellerbära uniform anges

kombattanternaväpnade styrkornade ärkollet medlemmarnaatt av
anfalldå de deltar icivilbefollmingen,frånskyldiga skilja sig ettatt

anfall TPförberedelse införoperation arteller militär etti somen
uniforme-styrkor skallväpnadekravettidigare44:3. Det att vara

krav påöverförts tillsålundatecken harigenkämiade ettrade eller bära
skyldigheten för kom-Angåendeuppträdande.kombattantersenskilda

Stri-vidare under 3.8.1civilbefollcningen,frånskiljabattanter sigatt se
kombattanter.dande medlemmar

bestämmelsernaemellertid deframgårtilläggsprotokolletAv att nya
rörandesedvanaerkändaallmänt"ändrasyftar tillinte staternasatt

beväpnadeuniforrnerade ochreguljära,bärande uniform inom en-av
igenkän-elleruniformbärandepå44:7. Kravetheter" TP art av

styrkorfördärförkvarstårnande tecken permanentastatsen
flygstridskrañer, liksomocharmé, marinexempelvisstridskraftema,

i dessaorganisatoriskt ingårfrivilligkårerochmilistrupperde som
väpnadeirreguljäradet endastFöljaktligenstridskrafter. statsär en

befri-befrielserörelser ärmotståndsrörelser,styrkor, främst samt som
tecken.igenkännadeuniform ellerbärafrån skyldighetenade att

hellerharskall bära sinastyrkor öppetväpnadepåKravet att vapen
bärandegällerdetTilläggsprotokoll Närårsi 1977inte avupprepats

påbärastyrkorväpnade öppet,skyldigheten förhar att vapenvapen
kombat-enskildatill krav påöverförtsmotsvarande ettsätt ovan,som
styrkorväpnademedlemmarnatilläggsprotokollet skallEnligttanter. av



Bilaga166 3 SOU 1998:123

förberedelse inför och underbära samband medsina iöppet ge-vapen
"anfall" betecknar härvidlag docknomförandet anfall. Begreppetav

handlingenmotståndaren,form våldshandling sigvarje ärmot vareav
gälleroffensiv på bärande så-eller defensiv. Kravet öppet av vapen

styrkan, endast delunda medlemmarinte hela den väpnade ärutan som
förberedelse till anfall. härvidlagaktivt anfall eller börengagerade i Det

uppmärksammas förändring gäller såväl reguljäradennaatt statsen
liksom befrielserörelsersirreguljära väpnade styrkor väpnade styr-som

kor. Angående skyldigheten för kombattanter bära sinaatt vapen
Stridande medlemmar kombattanter.vidare under 8.1öppet, se

Icke-organiserade3.7.2 väpnade styrkor m.m.

Med styrkorväpnade organiserade denna framställ-inte iärsom avses
ning styrkor inte står under befäl någon inför denstatensom av som
politiska ledningen ñr de underlydandes uppträdande elleransvarar

disciplinärt förmårinte underkastad interntär systemett attsom som
säkerställa folkrättens regler tillämpliga vid krig och väpnade kon-att
flikter iakttas. får somhuvudregel delta fientlig-Sådana styrkor inte i
heterna.

Folkuppbåd

Med folkuppbåd befolkningen icke besatt område, vilken vidi ettavses
fiendens annalkande tillgriper för bekämpa desjälvmant in-attvapen

skall deryckande Ievée spontanée. Sådana civilatrupperna trots att
hunnit enlighet villkor gäller förinte organisera med desig i väp-som

nade hunnit förband understyrkor, och sålunda bilda regelrättainte
militärt befäl skyldigheteroch disciplin, åtnjuta rättigheter ochsamma

stridande väpnade styrkor förutsättningmedlemmar under attsom av
de bär följer lagar och bruk. Under den tidsina och krigetsöppetvapen
de deltar fientligheterna upphör civila, ochi sålunda deras skydd som
de kan till föremål för fientligheterna. Medlemmar folkuppbådgöras av

faller fiendens till krigsfångestatus.i våld har rättsom
Civilbefolkningens bekämpasjälvmant tillgripa förrätt att attvapen

inryckande dock förstås restiiktivt. med fårmåste Till börjatrupp ettatt
annalkandefollcuppbåd endast fiende icke besattpåmot om-operera en

råde motstånd inryckande betraktasFörgöraatt attmot trupper.genom
folkuppbåd fordras dessutom det fråga betydandeäratt ettsom om

antal civila; massuppbåd Ievée haftoch dessa inte harmasse,ett atten
tid regelrättaorganisera sig militära styrkor. Om enstaka civil-att som

tillgriper franktirörerdessa betraktaär attpersoner vapen som
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förfientlighetema. tid ñnmitsdelta Harifriskyttar salcnar rätt attsom
medlemmarnaväpnade styrkorregelrättaorganisera sig iatt avmen

liktbetrakta friskaror,dedettafolkuppbådet underlåtit är att somsom
del fientlighetema.aktiv ifriskyttar saknarenstaka rätten taatt

till-högstbetraktatill sindärför attFolkuppbåd måste natur somvara
möjligtlänge det inte varitendast såbeståkanfälliga, d något somv s

civilbefolkningen motstånd.organiserad formövergå iför att aven
tillgri-vapenmakt sker OmtillgripandetfordrasVidare spontant.att av

maktenfrån den offentligaeñer uppmaningpandet skerav vapen
och dessbetraktauppbådet integénéralappel spontantär att som

gäller för irre-bestämmelseriaktta demedlemmar är atttvungna som
motståndsrörelser.styrkorväpnadeguljära

våldsverkarekriminella band ochfriskyttar,Friskaror,

enskilda respek-deförstås allaoch friskyttarMed friskaror grupper av
ñentlighetemaaktiv del iindividerenskilda attutantive tar upp-som

harfriskyttarliksomñiskarorMedlemmarkrav.folkrättensfylla av
vanligenförsvar ochtill landetssigsjälvmant beväpnatoña opererar

understödjaakt och meningväpnade styrkor ioberoende attstatensav
bandkriminellafrån dehärigenomskiljer sigkrigsändamålet. De av

deltar i fientlighetema.syfteiplundrarevåldsverkare och egetsom
medlikhetdock, ifriskyttarfriskaror ärSåväl medlemmar somav

kombat-illegalabetraktavåldsverkare,band ochkriminellade att som
den månñentlighetema. Idel idirektsaknaremedan de rätt att tatanter

demedel. Ommed militärabekämpasde tasmotstånd kande bjuder
betraktakrigsfångar,till ärtillfånga har de inte attutanrätt status som

grund-degaranteradealltiddockskallDelcrigsförbrytare. varasom
artikelTilläggsprotokollårsföljer 1977läggande rättigheter avsom

75.

Legosoldater

framhållaviktigtsärskiltstatssamfundet atthar inom attDet ansetts
haruppfattningfientligheter. Dennadeltaskall få ilegosoldater inte

främstoch då1900-taletsedanförst mittenstarkdock vuxit sig av
emedanförtryckkolonialtbefrielserörelser kämpatdärbland motstater
befriel-nationelladessai kampenottalegosoldater statersanvänts mot

uttryckligendärförhar detTilläggsprotokoll Iårsserörelser. 1977I
kom-sigtillharintelegosoldaterbestämmelse rättinförts att vareen

illegala kom-betraktakrigsfångestatus. Dessabattant- eller är att som
fient-deltagande istraffas för sittlegosoldatersåsomoch kanbattanter
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lighetema. friskaror skalllikhet med friskyttar och medlemmarI etcav
legosoldater garanterade de grundläggande rättigheterdock alltid vara

följer Tilläggsprotokoll artikelårs 75.1977som av
viktiga delar från friskyttarLegosoldater i detskiljer sig i att en

legosoldat särskilt rekryterad för kämpa iärär attperson somen en
deltagandeväpnad konflikt fientlighetema främstoch i motive-ärvars

personliga fördelar. betraktasvinna För legosoldatrat att attav som
skall denne ellerdock ha utlovats utbetalats materiell ekonomisken
ersättning vida denöverstiger ersättning utlovats eller utbeta-som som
lats till stridande demedlemmar väpnade styrkor motsvarandemedav
grad och funktion. legosoldat skall dock medlemmarSom inte anses av

krigförande väpnade styrkor, liksom medbor-ärpartsen personer som
den krigförande elleri bosatta områdeninomärstatengare som som

kontrolleras den krigförande sålunda endast utlän-Det ärstaten.av
ningar kan legosoldater. Utlänningar medlem-ärsom anses som som

lqigforande organiserade väpnade styrkor skall docki intepartsmar en
betraktas för deras deltagande ochlegosoldater, motivetoavsettsom
oberoende erhåller härför. kretsden ersättning de Den av personerav

kan ifråga legosoldater sålunda begränsad.komma ärsom som

3.8 kombattantbegreppet ochNärmare om

kombattantstatus

Äldre regler

styrkor traditionelltMedlemmar väpnade har indelas i stridandeav
kombattanter och icke-stridande. har sin grund i den krig-Detta att
förande styrkan eller krigsmakten la force armée traditionellt har an-

bestå alla de offentliga sig och förnyttjar isetts statorganav som en av
lcrigföringen. krigförandeanledning härav det vanligt denl att styr-var
kan början indelades de båda huvudavdelningamai l900-talet i lav
de tillhörandestridande kombattanter den effektiva krigsstyrkan och
2 de tillhörandeicke-stridande lcrigsförvaltningen.

Till de stridande hänfördes de medlemmar de väpnade styrkornaav
hade de medlemmar hade"militärisk" tjänst, under det attsom som

icke exempelvis intendenter,militär-isk" tjänst, jurister, läkare,präster,
kommissionärer, telegraf- och polismän,jämvägstjänstemän,post-,

kurirer, korrespondenter, hushålls- ochbudbärare, Vägvisare,agenter,
denäringspersonal ansågs icke-stridande medlemmar avsomo s v

väpnade styrkorna. Vilka medlemmarna väpnade styrkorstatsav av en



Bilaga 3 169SOU 1998:123

icke-stridande irespektivestridandeklassificerasskulle varsomsom
nationell fråga.emellertidmycketmångt och en

Nya regler

ochstridandeuppdelningen i1900-talet hardelenUnder avsenare
utsträckningväpnade styrkorna idemedlemmaricke-stridande storav

Tilläggsprotokoll Efter till-efter tillkomstenframför alltfrångåtts, av
tilläggsprotokoll har delar den uppsjöårskomsten 1977 stora avavav

intendenter,icke-stridande, exempelvis jurister ocholika kategorier av
mån dessastridande, i denfunnits kommittidigare att anses somsom

sede väpnade styrkornafortfarande ingår ikategorier personerav
före-åtföljande stridskraftema. Numeranedan civilaexempelvis om

antal personkategorierbegränsatmycketdärför endastkommer ett som
icke-stridande.ställningstyrkorna och harväpnadedeingår i somsom

styrkorna hörde väpnademedlemmaricke-stridandeTill kategorin av
själavårdspersonal.exempelvis sjukvårds- ochfortfarande

Terminologi

engelskaTilläggsprotokoll har denImed årstill och 1977Fram termen
"non-combatant"stridande ochmed"combatant" termenöversatts

internationellasvenska översättningama"icke-stridande" deimed av
engelskaTilläggsprotokoll har denI1977 årskonventioner. I termen

kombattanfkombattanf. Termenmeddock"combatant" översatts
medanvändasnedandärför termenkommer synonymtatt som

användaskommer"icke-kombattant"stridande liksom atttermen
"icke-stridande".med termensynonymtsom

styrkorväpnademedlemmarStridande3.8.1 av

kombattanter
Kombattantbegreppet

imedlemskappåkombattanf bygger nämntsBegreppet ensom ovan
denmedlemmarde väp-styrkor ochväpnadelcrigförande stats avavser

tilltillhörighetderasstridande. Detnade styrkan ärär engenomsom
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väpnad folkrättensstyrka uppfyller krav se ovan de stri-som som
dande erhåller ställning kombattanter och den därtill koppladesom
kombattantstatusen. Tilläggsprotokoll stadgarI härvidlag art 43 22;att

"...MedIemmar i konfliktenparts väpnade styrkor andraav en
sjukvårdspersonal och militäraän präster i enlighet arti-med

kel 33 i tredje Genéve-lkonventionen är kombattanter, d v s
de berättigade direkt delta ñentligheterna..."är att i egen kur-
siv.

Artikeln förståsskall så alla medlemmar väpnad styrka i prin-att av en
cip alltid har möjlighet kombattanter, d alltid haratt rätt att tavara v s
aktiv del i fientlighetema. Så huvudregel kan sålunda ingen med-som
lem de väpnade styrkorna förnekas denna Undantag gällerrätt.av
emellertid för sjukvårdspersonal och militära präster
själavårdspersonal, vilka uttryckligen enligt artikel 43:2 aldrig äger

kombattanter.rätten att vara
Det bör dock uppmärksammas den internationella humanitäraatt

innehåller regler situationer därrätten medlem väp-som anger en av en
nad styrka under viss tid eller under konfliktens förlopp saknar rätt att

aktiv del ñentlighetemai denne inte tillhör kategorinta sjuk-trots att
vårdspersonal eller militära Exempel härpå medlem-präster. utgörs av

ochförbandväpnade styrkor avdelats för civilförsvars-mar av som
organisationer TP militär67, personal tillfälligt omhänder-art som

sjuka och särade GK 25, parlamentärer LKR,tar 34art art samt
folkrättensutnyttjar sig skydd för sjuka, sårade ochpersoner som av

nödställda TP 41.art

Kombattantstatus

Kombattantstatus den rättsliga ställning status stridandeär som per-
sonal kombattanter förlänas folkrätten och bygger depå rät-av som
tigheter och skyldigheter följer krigets lagar.som av

Den innehar kombattantstatus har aktiv del fientlig-irätt att tasom
hetema med de begränsningar följer krigets lagar, exempelvissom av

använda fienden eller betjänaatt mot attgenom vapen genom vapen-
används fienden. På grund sin ställningsystem stri-motsom av som

dande kan kombattanter till föremål för ñentligheterna, däven göras v s
för medvetna de stridsmedelutsättas och stridsmetoderangrepp genom

folkrätten tillåter. Den kanske viktigaste konsekvensen kom-som av
battantstatusen kombattanten den stridande till följd kom-är sinatt av
battantstatus inte får personligt ansvarig eller straffas för sitt del-göras
tagande fientlighetema,i han begått krigsförbrytelser.änannat om
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innehar kombattant-utformadesålagarKrigets attär sompersoner
exempel-skyddadnågoninnehakan status,samtidigtinte annanstatus

ellerstyrkornaväpnadedemedlemicke-stridandeställningvis avsom
icke-stri-ställningharkanmotsvarandecivil. På sätt somsompersoner

civilaeller inteväpnade styrkornadedande medlemmar sam-somav
möjlig-medger någonintelagarKrigetskombattantstatus.innehatidigt

till dubbelhet status.

kombattantstatusförförutsättningarnaNärmare om

harerhåller de rättframhållits att tatidigarevadAv personer somsom
kombattanterställningsinñentlighetemadel iaktiv som

sin väpnadorganiseradetilltillhörighetkombattantstatus engenom
härvidlagkravlcrigförande Deunderlyderstyrka part. somensom

styrkan;väpnade styrkanden ärställs på att
organiseradl är

befälansvarigtstår under2
lcrigförandelyder under part3 en

disciplinärtinternthar system4 ett
styrkor,väpnadereguljäravadlagar,krigetsiakttar5 samt avser

uniform.bär6

väpnadedendessa kravframhållasbör dock attDet nogsamt avser
för denkriterierför styrkan intelcriterierna ärochsådanstyrkan attsom

enskilde,denförutsättsDäremotkombattantstatus. atttillenskildes rätt
till-kombattantstatus,erhållaskall kunnahuvudtagetför denne överatt

dessa kriterier.uppfyllerväpnad styrkahör somen

aktivskall hastyrkorväpnade rätt att tamedlemenskildFör att aven
denkrävskombattantstatus,tilld hadel fientligheterna,i rätt avv s

väpnadorganiseradmedlemskapet idenne,enskilde utöveratt en
44:3;TPsestyrka, bär sina öppet artvapen

ochmilitärtvid varjea engagemang,
militärdeltar ihanförsynlig närtid hanunder den motpartenb är en

deltaga.skallhanvilketanfall, iinledandetföreförberedelse ettav

sigibärandesammanhangdock detta nämnas attbör iDet vapenav
mycketkanKombattantstatusför kombattantstatus.kravnågoninte är

bä-påbeväpnad. Kravet öppetvederbörandeväl föreligga ärutan att
beväp-kombattanterde ärendastsåledesrande somavservapenav

föridentitetskortinnehavuppmärksammasocksånade. börDet att av
kravhellerinte ärGenevekonventionen etttredjeenligtkombattanter

l7.III,GKkombattantstatuserhållandeför artav
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Vad gäller bärande uniform bör det uppmärksammas det inteattav
föreligger något krav enskildpå medlem väpnade styrkor skallatt en av
bära uniform skallför erhålla kombattantstatus.derme Detta gälleratt
såväl för reguljäramedlemmar irreguljära väpnadestaters styr-av som
kor, liksom befiielserörelsersför medlemmar väpnade styrkor. Kra-av

på bärande viduniform reguljära, uniforrneradevet ochstatersav
beväpnade styrkor såsom den väpnade styrkannämnts, så-avser, som
dan och direkt deninte sikte på enskildes till kombattantstatus.tar rätt
Medlemmar reguljära väpnade styrkor har sålunda, likt medlemmarav

övriga organiserade väpnade styrkor, till kombattantstatusrättav oav-
bärde uniform, förutsattallt de bär sinasett enligtatt öppetom vapen

ovan.

Inträde kombattantstatusav

Kombattantstatus förekommer händelseendast i krig och väpnadav
konflikt, och inträder automatiskt för de stridande medlemmarna av en

väpnade styrkor så blir krigi eller väpnadstats snart staten part ett en
konflikt. Kombattantstatusens inträde härvidlag kopplat till kri-är att

lagar blir tillämpliga se ovan.gets
De traktat ligger till grund för kriget lagar emellertid intesom anger

kombattant inträder.närmare Detta medförnär varjestatus att stat,som
inom de uppställs krigets lagar, självt har fastställa deattramar som av

förutsättningarna för kombattantstatusnärmare skall inträda förnär
medlemmar deras väpnade styrkor. Staterna har härvidlag för-av en
hållandevis frihet. Teoretiskt skulle kombattantstatus kunnastor sett
knytas till det förhållande medlemmarna uppförda påäratt en perso-
naltabell för den väpnade styrkan eller dessa fått inställelseorder.att

Den krigets lagar ställer emellertid sin utgångs-tarram som upp
punkt i medlemskapet i organiserad väpnad styrka, vilken skall ståen
under befäl och underkastad disciplinärtansvarigt interntettvara

Syftet med dessa regler bl. den militära verksamhetärsystem. atta.
stridande medlemmar väpnade styrkor kombattanter deltar isom av

skall omfattas disciplinärtinternt och kontrolleradett systemav vara av
någon inför politiska ledning. detta avseendeIstatenssom ansvarar
torde emellertid utfonrmingen det disciplinärainterna intesystemetav

något hinder för uppkomsten kombattantstatusutgöra nämnvärt av
emedan sådant svårigheter kan utformas så detett störresystem utan att

behov. kontrollKravet medför emellertid vissa hinder.statenpassar
Den grad kontroll härvidlag förväntas framgår bl.utövasav som a. av
bestämmelser krigetsi lagar militära chefers plikter och seom ansvar
TP 86 och 87. Möjligheten för militära chefer befäl ochart utövaatt

för de underlydandes handlande härvidlag centralt.ta Förär attansvar
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underordnadeden kontrollskall kunnamilitära chefer utöva somav
väpnademedlemmarförutsättastorde detfolkrätten föreskriver att av

kombattant-befäl de kaninnanunderstyrkor ansvarigthar kommit ges
demedlemmarvidkommande värnpliktigatordesvensktFörstatus. av

desamband med in-villkor först idettauppfyllaväpnade styrkorna att
under ansvarigtförband och därigenom kommitställt militärtsig vid ett

betänkandet Folkrätten krig SOUibefäl. Follqättskommittén isynes
harmotsvarande inställning. Kommitténha intagit1984:56, 105 ens.

skall kombat-inryckande värnpliktigahärvidlag anfört att anses som
inklusive identitets-de fått militär utrustningförst och medi atttanter

befälunderstyrkor och kommitkort för deltagare väpnade ansvarigti
egen kursiv..

tilldelatsstyrka skall haväpnadmedlemmarNågot krav på att av en
uppställs emellertiderhålla kombattantstatusmilitär förutrustning att

reguljärabeaktande43, dock medfolkrätten jfrinte TP attart avav
vedertagen sedvana TPuniform enligtförväntas bäraväpnade styrkor

styrkorreguljära väpnadeuniform vidbärande44:7. påKravetart av
medlemmarabsolut. stridandeemellertid, intenämnts,är avovansom

uppträdaandra kombattanterlikhet medreguljära styrkor kan iväpnade
ocksåSåkombattanter.uniform förlora sin statusutan utan att somsom

medlem denödvändigt förheller inteframhållits det väp-är avenovan
identitetskort för kom-erhållahunnitharnade styrkorna denna ettatt

erhålla kombattantstatus.skallför denne17battanter GK III, attart
vilka vid imyckningen inteväpnad styrka,Enskilda medlemmar av en

därföruniform, kaneller iklädasidentitetskorthar hunnit tilldelasatt
de kommitmobiliseringsplatsen sedanförsvaretmycket väl delta i av

44:3.se TPde bär sinaunder befäl, allt förutsatt öppet artatt vapen
förbjudet förrädisktbestämmelsernahar emellertid beaktaDe att om

föregivande civilavseendeexempelvisförfarande TP 37,art av
väpnademedlemmaruppfattningFolkrättskommitténs attstatus. av

kombattantstatusförtilldelats militär utrustningstyrkor måste ha att
enligtkrävssannolikt vaddärförskall kunna inträda går utöver som

krigets lagar.
väpnademedlemmaremellertid intelagar hindrarKrigets att av

befäl redanunderkommit ansvarigtkan hastyrkor kombattanter
för-allthuimit förband,inställa vid sittsigde formellt harinnan attsett

den väpnadeomfattastidpunktföre dennade redan styr-utsatt att av
verksamhet påmilitäraoch derasdisciplinärakans interna ettsystem att

politiskainför dennågonkontrollerasgodtagbart sätt som ansvararav
ochmed yrkesmilitärerexempelvis falletledningen. tordeDetta vara

styrkaväpnadtillorganisatoriskt knutnareservofficerare vilka är en
under ansvarigttorde ståbefattningshavareredan fredstid. Sådanai

underlyderingår ochde yrkesmässigt ibefäl redan grundenpå den att
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chefen för den väpnade styrkan. Dessa befattningshavare har dessutom
ofta erhållit instruktioner för hur de skall i händelse deattagera av

framhunnit till krigsförbandmotstånd de sitt eller förinnan denmöter
händelse avskurna från möjlighetende skulle bli nå förbandet. Iattatt
den order eller särskildamån de instruktioner fårpå givna folk-agerar

kontroll den militärakrav på godtagbar verksamhetenrättens av anses
uppfyllda, eventuella överträdelserallt förutsatt krigets lagar följsatt av

och förbeivras. Kombattantstatusen torde sådan befattningshavareupp
sålunda kunna redan då derasinträda tjänstgöringsskyldighet inträder.
Folkrättskommittén hafår tagit fasta på denna möjlighet då kom-antas

förordarmittén i sitt betänkande kombattantstatus skall stridandeatt ges
medlemmar väpnade styrkor redan från den tidpunkt då tjänst-av
göringsskyldigheten inträder de fredstid hari utkvitterat tjänste-om

SOU Folkrätten krig, 105.1984:56 ivapen s.

Bibehållande och förlust kombattantstatusav

Även pågående konflikt har strid medi istaterna ageratenom en av
det internationella våldsförbudet och därigenom skyldiggjort sig till en

bibehålleraggressionshandling så stridande personalaggressorstatens
kombattantstatus de handlar enlighet med krigets lagar.sin så länge i

våldsförbudet inträffatDet förhållande kränkning har ochatt en av en
aggressionshandling föreligger påverkar relationen mellan ochstaterna

soldater deltar fientlighetema. Allainte relationen mellan de i stri-som
styrkor sålunda underdande medlemmar väpnade lyder destatsav en

följerrättigheter och skyldigheter krigets lagar, nå-oavsett omsom av
de inblandade skyldiga till aggression.ärstaternagon av

betydande.Skyddet för kombattantstatusen Enligt 1977 årsär
tilläggsprotokoll skall stridande kombattant berövas sinintet.ex. en

konflikten,kombattant under den väpnade eller,rätt restenatt avvara
han faller våld, hans krigsfånge,i rätt attmotparts vara ens omom en

krigetshan gjort skyldig till överträdelser lagar TP 44:2.sig artav
kombattant faller våld han deltar anfallEn i inärmotparts ettsom en

förberedelse skall hellereller militär till anfall inteoperation etten som
förlora kombattant krigsfånge på grundbetraktas såsom ellerrätten att

kan emel-sin tidigare verksamhet. TP 44:5. kombattantEnartav
lertid bärförlora betraktas krigsfånge han inte sinarätten att som om

vid militärt och under den tid hanvarje äröppetvapen engagemang,
deltar förberedelse före inle-synlig för han militärinärmotparten en

ochdandet anfall i vilket han skall delta TP 44:3 6. Ang.ett artav
krigsfångestatus vidare nedan.se

barn underkan sammanhanget uppmärksammas den månDet i iatt
femton skallförekommer stridande soldater väpnade styrkor såisom
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den grunden deförloras enbart påderas kombattantstatus inte äratt un-
skall kombattant-styrkor. Likasåväpnadederåriga får ingå ioch inte

väpnademedborgare ingående ifrämmandeför statsstatersstatusen en
deltar strid sittde irespekteras,styrkor bestå och egetäven motom

land.

Spioner

underfårsig spioneristyrkormedlem väpnadeEn ägnarsomav
han till fånga TPbehandlas spionförutsättningarvissa tasomsom

alltförutsättningarunder vissasspioninnebär46. Detta trotsattart en
såsom spionfientlighetemadeltagande istraffas för ävenkan sitt om

d inne-väpnade styrkor,organiserademedlemvederbörande är v sav
lagar LKR,krigetsdenne brutitochhar kombattantstatus, motutan att

ochlagstiftning inationellfastställs i ärStraffet för spioneri30.art
krigsfångestatus,tillhar heller inteSpionen rättregel mycket strängt.

följer 1977rättighetergrundläggandedeskall garanteras som avmen
fånga förstvilken tillartikel En spionTilläggsprotokoll 75. tasårs
genomförtstyrka eftertill sinåtervändahar hurmitefter det hanatt

Ytterligare begräns-spioneri.straffas för sittdock intefårspionage
förekommerför deras spionagestraffa spionermöjlighetenningar i att

hem-ifår endastspion46. Såsomse TP art person, somanses en
sökerelleravsiktligen inhämtarförespeglingarfalskalighet eller under

lcrigförandesinommilitärt intresseupplysningarinhämta opera-enav
sidantill dendessa upplysningarmeddelationsområde för att egna

iförd uniformdenskall dock inte ärspionallierade. Som anses som
ellerdenmeddelanden tillöverbringauppdrageller har i att egnasom

Militärautförsdetta uppdragarmén förutsatt öppet.den fientligatill att
operationsområde förarménsfientligadeninompersoner som opererar

veder-spionersålunda intebetraktasunderrättelserinhämta omatt som
övrigtoch iuniformstyrkorsifördbörande sina attutanär varaegna

förklädd.

väpnadedemedlemmarIcke-stridande3.8.2 av

styrkorna

styrkorväpnademedlemmarlagarHuvudregeln enligt krigets är att av
väpnad styrkamedlemförhållandekombattanter. Detär att av enen

huvudregelfrån dennaundantagicke-stridandebetraktas utgör ettsom
krigets lagar.och kräver stöd i

icke-styrkorväpnadeIcke-stridande" medlemmar statsenav
väpnade styrkorna,detillhörkombattanter är sommenpersoner som
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får aktivenligt folkrättens regler del eller till föremålinte för,ta göras
fientlighetema. icke-stridande medlemmar de väpnadeDe styrkornaav

Ävensaknar sålunda dekombattantstatus. icke-stridande medlem-om
delta i fientligheternasalcnar direkt de dock alltidrätt ägeratt rättmarna

använda våld självförsvar de angripsi i strid med folkrättensatt om
regler. icke-stridandeTrots medlemmar de väpnade styrkornaatt av
inte fientlighetemabehöriga aktiv del i derasär ställning enligtäratt ta
krigets lagar jämställa medinte den ställning/status tillkommeratt som
civila.

Till kategorin icke-stridande medlemmar väpnade styrkor hän-av
förs sjukvårdspersonal militärapermanent samt präster
själavårdspersonal. De automatiskt betrakta icke-stridandeär att som
personal från inledningen väpnad konflikt och intill dess kon-av en
flikten kan ytterligareHärutöver medlemmar de väpnadeär över. av
styrkorna komma uppfattas icke-stridande personal under delatt som

eller konflikten,hela den väpnade bl. tillfällig sjukvårdspersonal,av a.
medlemmar militära förband avdelande för civilförsvarsorganisatio-av

parlamentärer personal dockDenna normalt inteär automa-ner, m m.
tiskt betrakta icke-stridande medlemmar de väpnadeatt styr-som av
korna i samband med den väpnade konfliktens inledande.

Nedan beskrivs de personalgrupper tillhör väpnadenågra styr-av som
kor tillhörighet de väpnade helt ellersin till styrkornatrotsmen som
under förutsättningar saknar aktiv ñentlig-vissa del irätten att ta
heterna.

sjukvårdspersonalPermanent

innehålletDet bakgrund artikel odiskutabelt sjuk-i 43:2är attmot av
vårdspersonal omfattas artikel Genévekonventionen33 i II1:esom av
tillhör icke-stridandekategorin medlemmar de väpnade styrkorna.av
Artikel sjukvårdspersonal33 sikte på får krigs-intetar tassom som
fångar, d sjukvårdspersonal.permanentv s

Till kategorin sjukvårdspersonal" hänförs medlemmar"pennanent
väpnadekrigförande uteslutande vidstyrkor användsstatsav en som

uppsökande, omhändertagande, och sårade och sjukavårdtransport av
eller för förebyggande sjukdomar. Till kategorin sjuk-permanentav
vårdspersonal hänförs personal uteslutande används för sjuk-även som
vårdsformationers och sjukvårdsanstalters förvaltning.

under alla omständigheterDet förbjudet för den sjuk-är permanenta
vårdspersonalen aktiv del ñentlighetemai TP 43:2. Per-att ta art

sjukvårdspersonal skall samtidigt under alla omständighetermanent
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innebär sådan personalblandrespekteras skyddas, vilketoch attannat
for fientligheternaföremål GKtillfårunder omständigheteringa göras

24.art
sjukvårds-dentillkommerställningskyddadeDen permanentasom

vid deväl fungerande sjukvårdbehovetmotiveraspersonalen enavav
syfte föreskrivskonflikter. dettaväpnade Iunderväpnade styrkorna

krigsfångar.heller får Dennapersonal intesådan tasäven att per-som
det erfordras för vårdenkvarhållasdocksonal får motparten om avav

oundgängligendet icke längrelcrigsfangar. Såsärade och sjuka ärsnart
det skallhänsyn tillåteroch militärakvarhålla demnödvändigt att

återsändandeför derasförutsattåtersändas,denna personal vägenatt
deden tidUnderGK 33.III,28 och 30GKstår artsamtöppen art

skyddochalla de förmånerdock åtminstoneskall de åtnjutakvarhålls
Genévekonventionen.enligt tredjelcrigsfångartillkommersom

sjukvårdspersonalTillfällig

vid be-utbildatssärskiltstyrkornade väpnade attMedlemmar somav
vidsjukbäraresjukvårdare ellerbiträdande uppsö-hov tjänstgöra som

sårade och sjukaeller vårdomhändertagande,kande eller transport av
sjuk-likhet med denskall isjukvårdspersonal permanentatillfällig

tillfäl-deninnebäroch skyddas. Dettarespekterasvårdspersonalen att
tjänst,tid de dennaunder den ärsjukvårdspersonalen, utövar attliga

ochväpnade styrkorna,demedlemmaricke-stridandebetrakta avsom
GKñentlighetemaföremål förtillfårtid intede under denna görasatt

sjukvårdspersonalen kanfrån denskillnadTill24. permanentaart
dekrigsfångarsjukvårdspersonalentillfälligadock den tas omsom

29.våld GKfaller fiendensi art
väpnadede medlemmar styr-uppmärksammas statsAtt är att av en
kombattanterbetraktasjukvårdspersonaltillfälligkor är attär somsom

tillfälligasjukvårdspersonal. Dentid de tjänstgörunder den inte som
skillnad från dentillsålunda,kan permanentasjukvårdspersonalen

tid deden inteñentlighetema underdelaktiv isjukvårdspersonalen, ta
sjukvårdstjänst.utövar

sjukvårdspersonal till sjöss

Gene-11:abestämmelser ifinnssjukvårdspersonal till sjössAvseende
ochläkar-Sjukvårdsfartygs36 och 37.artiklarnavekonventionen,

Sådanskyddas.ochskall respekterasbesättningsjukvårdspersonal samt
ombordde tjänstgörunder den tidkrigsfångarpersonal får tas som

36.sådant fartyg GK II,på art
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sjukvårdspersonal har till uppgiftLäkar- och ombesörjaattsom
faller fiendens våld skall fortsättasjukvård och itill sjöss attsom

det sårade ochutföra krävs för vården delängesina åligganden så av
återsändas så högste be-sjuka. därefterDe skall snart motpartenssom

förfälhavare det nödvändigt krigsfångarnasmöjligt. Omfinner det är
Åtgär-behov kvarhålla del denna personal.kan personalen dock en av

der skall den sålunda kvarhållna personalendock vidtas så att snarast
möjligt personalen kommer landkan land. Då i blir bestämmel-isättas

gällande för dem GKi I:a Genevekonventionen II, 37.artserna

älavårdspersonal

själavårdspersonalodiskutabelt militära ingår iDet är prästeratt som
bestämmelsernade väpnade styrkorna och omfattas i IH:e Geneve-av

icke-stridandekonventionen artikel tillhör kategorin TP 43:2.33 att
fårArtikel sikte all själavårdande personal inte33 på tastar som som

luigsfångar.
sjukvårdspersona-personalen skall likhet medsjälavårdande iDen

föremåloch får följaktligen tilllen respekteras och skyddas, inte göras
hellerför personal får inteñentlighetema GK 24. Denna görasart

innebär alltill lcrigsfångar och 33. DettaGK 28 GK III, art attart
styrkorna hänföra till ka-själavårdande personal vid de. väpnade är att

personal under omständig-icke-strridande, och denna ingategorin att
ñentlighetema. Vad gäller den militäraheter delaktiv iäger rätt att ta

eller Genêvekonven-själavårdpersonalen finns det sig i II:aså I:avare
tillfällig jfrtill kategorin sjukvårdspersonaltionen någon motsvarighet

tilläggsprotokollet emellertid såväl denGK Enligt25. attart anges
ellermilitära själavårdspersonalen kan antingentjänstgöra permanent

tillfälligt TP d.8art
till gäller motsvarande bestämmel-själavårdande personal sjössFör

sjukvårdspersonal till 36 ochför läkar- och sjöss GK II, artser som
37.

civilförsvarsstyrkorMedlemmar militäraav

förband avdelade för civil-Medlemmar väpnade styrkor och militäraav
försvarsorganisationer med-i artikel 43:2, såsominte TPomnämns

förbandlemmar tillhörande väpnade styrkor respektive militära som
saknar del ñentligheterna.aktiv irätt att ta

väpnadeförbjudet för medlemmarDet dock uttryckligenär styr-av
kor civilförsvarsorganisationer direkt delavdelade för iär att tasom

civilförsvarsuppgifter utförafientlighetema och vid sidan sinaom
handlingar för Sådan personal skall dess-skadligaär motparten.som
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innebär denna personal fårvilket interespekteras,skyddas och attutom
67:1. Medlemmarfientlighetema TPföremål förtill artgöras av

hänföra till katego-därförhärväpnade styrkor närmastär attavsessom
styrkor.väpnademedlemmaricke-stridanderin av

civilför-avdelats förväpnade styrkornaMedlemmar de somav
krigsfångar TP 67:2.emellertidsvarsändamål får arttas som

följeParlamentärer och deras

krigförande väpnademedlemmarParlamentärer, d stats styr-av env s
inställerochunderhandla medkor har uppdragi att motparten somsom

Även parla-personal åtföljerokränkbara.flagg,sig med vit är som
omfattas okränkbarhetentolk,exempelvis dennessåsommentären, av

LKR, 32.art
fårföljeparlamentären och dennes inteinnebärOkränkbarheten att

personalfår denna inteñentligheter, samtidigtförföremåltillgöras
parlamen-tillkommerdet skyddtid de utnyttjar sigunder den somav

Skyddetfientlighetema.del iaktivderas följe inteochtärer ta
begagnat sig sinparlamentärenförloratokränkbarheten går avom

hand-förrädiskeller begåför framkallaställningprivilegierade att en
ling riktad motparten.mot

okränkbarfölje haroch dennesparlamentärenden tidUnder ensom
medlemmaruppfatta icke-stridandeställning deär närmast att avsom

de väpnade styrkorna.

statusväxlingochTillfällig3.9 status

Grundregel

civila, be-militära ochföresatsenlagar bygger påKrigets att personer,
liksomtill rättigheter,berättigad vissaställning/statusroende sin ärav

grundregel sammanhangetiskydd och behandling. En ärvisst att per-
åberopa sigsamtidigt skall kunnatillhör kategori intevisssoner som en

ka-tillkommerbehandlingskydd ellerpå de rättigheter, annanensom
stridandeexempelvisinnebär tidigaretegori. såsomDetta attnämnts en

icke-samtidigt kan hainteväpnade styrkornamedlem de status somav
ellercivilmotsvarande kancivil. Påstridande medlem eller sätt ensom

ställning/statusstyrkor haväpnade inteicke-stridande medlem somav
stridande kombattant.
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Statnsväxling möjligtär

Det förhållande lagar inte medgerkrigets har dubbelatt att personer
emellertidfollcrättslig detinnebär inte skulle otillåtetattstatus vara

eller kategorier bytaomöjligt för olika under pågåendeatt status en
konflikt. såväl "pennanenta "tillfälliga"Tvärtom statusbytenär som
vanligt förekommande. får statusbytenDäremot inte underäga rum
vilka betingelser helst. krigets lagarOm skulle medge att status-som
växling mellan olika kategorier kunde ske helt obehindrat, allt efter den
enskildes eller den krigförande behag, skulle emellertidpartens reg-
lema de rättigheter, skydd och behandling tillkommer olikaom som
kategorier bli föremål för missbruk och därigenom högst illusoriska.
Synen möjlighet till statusväxling bör därför restriktiv.på vara

förekomma nivåer;Statusväxling kan på två

l statusväxling för enskilda medlem-individnivå avseendepå
styrkor ochväpnademar av

2 statusväxling för hela eller delarförbandsnivå avseendepå av
väpnade styrkor.

individnivå exempelvis denpåStatusväxling äräger status-som rum
kombattant under pågående militäraväxling näräger ensom rum en

biträdande sjukvårdare eller bårbärare ioperation tjänstutövar som en-
Genevekonventionen.lighet med artikel 1:a Exempel på25 i statusväx-

förbandsnivå militära förband avdelats för civil-ling på utgörs av som
iTil1äggsprotokol1försvarsuppgiñer enlighet med artikeli 67

kombattant-Begreppen kombattant respektivetemporär temporär
status

kombattant" respektive "temporär kombattant-Begreppen "temporär
grund för krigetsstatus förekommer de traktat ligger tillinte i som

emellertid folkrättskommitténslagar. har används i betän-Begreppen
kande dock defi-Follcrätten i krig SOU 1984:56, någon närmareutan
nition. kombattant respektive kom-Begreppen "temporär temporär
battantstatusj används folkrättskommittén, docksåsom de har varitav

främstkopplat till frågan statusväxling, mellan civil och militärom
därförverksamhet. får sikte ellerBegreppen påantas ta personer en-

heter anledning tillfälligt innehareller viss statussom av en annan re-
spektive mellan stridande stridande alter-växlar och ickeattstatus vara

kombattantstatusennativt civil och vice Genom betona ärattattversa.
emellertid utgångspunkttemporär" indikeras begreppet sin i attatt tar

civil ellerden ordinarie för de endera ärstatusen personer som avses
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statusväxling tillfälligoch denicke-stridande, är över-att som avses en
till stridandeicke-stridande kombattant.ellerfrån civilgång

för stridande medlemmartillfälligmotsvarande väp-En status av
icke-begränsad tid tillunder övergårnade styrkor att varaensom

följaktligen respektiveskulle "temporär civilcivilstridande eller vara
likhet kombat-med begreppet temporäricke-stridande. I"temporär

sig begreppet "temporär civil" eller "temporärtant förekommer vare
ligger till grund för krigets lagar.de traktat Där-icke-stridande" i som

lagar tillfälligkrigets talar medförekommer sta-emot att om personer
tideller enheter under begränsadexempelvis ägnartus, personer som
tillfälligaochsjukvårdsändamål tillfällig sjukvårdspersonalsig

"temporära tordeför använda begreppetställetsjukvårdsenheter. I att
vanligt inommed det språkbruköverensstämmelsestådet i ärsommer

tillfälliga kombattanter Begrepplagar talakrigets etc.att somom
där-kommer"tillfälligt icke-stridande"och"tillfällig kombattant" osv

nedan.för användasatt

på individnivåStatusväxling3.9.1

olikafleraindividnivå istatusväxling påFolkrätten medger ägeratt rum
statusväxlingenför dessa situationer ärGemensamtsituationer. är att

överväganden.behov ocheller humanitärapåkallad militäraav

styrkaväpnadmedlemcivil respektivemellanVäxling att avvara

hemförlovningochVid mobilisering m. m.

medlemcivil ochStatusväxling mellan statusstatus enavsomsom
icke-stridandestridande ellerdettastyrka, sigväpnad är somvare

avförs fråntillförs ellermedsambandmedlem, medges i att en person
elleri samband med mobiliseringexempelvisväpnad styrka, perma-en

respektivefientligheternas inledandevidhemförlovningnent upp-
tillförs demedlemmarmedger väp-hörande. Folkrätten även att nya

vid övergångexempelvisfientligheternasunder gång,styrkornanade
ochstyrkornaväpnadefullständig mobilisering detillfrån partiell av

medger folkrättenmotsvarandePå ävenvid rekrytering. attsättny
underhemförlovasväpnade styrkornamedlemmar de permanentav

demedlemmarmedexempelvis sambandfientligheternas gång, i att av
liksom ibedöms lcrigsdugligalängrestyrkornaväpnade sam-vara
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band med partiell demobilisering militära förband under pågåendeav
fientligheter.

Några reglerar formerna för hurregler och dessnärmare närsom
ochcivil stridande får ske förekommerstatusväxlingar mellan inte.

Trots några uttryckliga regler dettadet förekommer i avseendeinteatt
får det dock folkrättens reglerså rättig-nämnts attantas, ovan,som om
heter, skydd och behandling medlemmar väpnadei styrkor samtav
civila skulle bli högst illusorisk helt obehindraträttenstater attom gavs
växla mellan civil respektive kombattant. Regelsystemetstatus som
bygger härvidlag grundsynen denpå medlem väpnadäratt som av en
styrka fientligheternasskall förbli detta under fortbestånd, eller i vart
fall medlemskapet skall beständighet.ha viss Alltför tätaatt statusväx-
lingar detta avseende riskerar bl. medföra föri den den inter-att atta.
nationella humanitära grundläggande principen distinktionrätten om
mellan medlemmarcivilpersoner och väpnade styrkor allvarligtav
åsidosätts distinktionsprincipen vidare nedan.ang. se

bakgrund vad kan det konstaterasMot folk-sagts attav som ovan
medger civilväxlingar mellan respektive medlemrätten status som av

de väpnade styrkorna och vice både samband med konfliktensversa,
inledande och upphörande under dess fortbestånd. Avsikten medsom
denna möjlighet skall kunna tillföra medlemmar till deär att stater nya
väpnade vid behov kunna avföra demstyrkorna intesamt att statensom
längre lcrigföringen.behov för skifta mellani Rättenär att statusenav
civil respektive medlem väpnad styrka tillkommer deninteenav en-
skilde, knutet till Vid utövandet denna måsterättärutan staten. sta-av

frågai iaktta vad rimligt och godtagbart samband mediärten som en
sådana statusväxlingar, inte minst medlemskap väpnad styrkaiatt en
förväntas ha viss beständighet i syfte upprätthålla distinktionenatt
mellan civilbefolkningen och medlemmar de väpnade styrkorna.av

Växling mellan stridande kombattant respektive icke-att vara
stridande medlem de väpnade styrkornaav

förekommer fleraInom väpnad styrka situationer medlemmarnären av
dessa styrkor, vilka aktiv del fientligheterna, förlorarirättäger att ta
denna gengäld får dessa medlemmar de väpnade styrkornaIrätt. av
inte fientlighetema. frågatill föremål för alltsåDet situa-göras är om

medlemmartioner stridande kombattanter under vissa förutsätt-när
fårningar inte längre har aktiv del eller till föremålrätt görasatt ta

för, fientlighetema. statusväxling det här fråga sålundaDen ärär om en
eller tillfällig växling från ställning stridandepermanent som

kombattant till ställning icke-stridande medlem väpnade styrkor.av

m
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sjukvårdspersonalTillfällig

tydligast möjligheten föråskådliggörsstatusväxlingDenna typ avav
kombattanter särskiltväpnade styrkorstridande medlemmar somav
biträdande sjukvårdare ellerbehov tjänstgörautbildats till vidatt som

ställ-sjukvårdspersonal, erhålla skyddadsjukbärare, tillfälligd attv s
växlapersonal kan vid behovñentligheter. Dennaning under pågående

ñentlighetema och sjukvårds-del tjänstmellan aktiv i utövaatt ta som
den tid denna personal tjänstpersonal GK 25. Under utövarart som

fårskall och ochtillfällig sjukvårdspersonal de skyddas respekteras,
faller ifientlighetema. tillfällig sjukvårdareaktiv del Ominte ita en

sjuk-tillfälligmed han tjänstensambandfiendens våld i utövaratt som
sådanoch skallkrigsfånge,skall dock betraktasvårdare han somsom

därav föreliggerbehovsjukvårdsuppgifter i den månföranvändas som
29.GK art

till-enskilde dendenbehov"."vid DetStatusväxlingen äräger rum
föreliggerdetbeslutfattamåstesjulcvårdaren när ettfälliga omsom

skalltillfällig sjukvårdareidentifieraskunnasådant behov. För att som
sjukvårdare,tillfälligtjänstendå denneden tiddenne, under utövar som

utlämnadArmbindeln skallkors.armbindel medbära vit rött varaen
denmissbruk skallförhindramyndighet. Förstämplad militäroch attav

identitetskortförses med militärtsjukvårdspersonalentillfälliga som
som ka-liksomvederbörande genomgått,specialutbildningdenanger

bäraharutför och vilken hanhanuppgifterraktären de rätt attav
41.armbindelnämnda GK art

stridandemellanstatusväxling ärDen äger status somrumsom
vederbörande allt-emedanicke-stridande,kombattant och status som

frågaaldrigdärförväpnade styrkorna. Detdekvar inom ärjämt är om
kancivil.skulle få Detsjukvårdspersonalenden tillfälliga statusatt som

dikteras behovettill statusbytemöjlighetenkonstaterasdock även att av
de väpnade styrkorna,sjukvårdfungerande inomeffektiv och samtav

medlemstridandekrav förförhållandevisdet ställs stränga attatt aven
tillfälligställningskyddadskall erhållade väpnade styrkorna somen

sjukvårdspersonal.

skeppsbrutnaochSjuka, särade m.m.

ellersjukasärade,styrkorväpnadeStridande medlemmar ärsomav
påskyddad ställningbetingelsererhåller under vissaskeppsbrutna en

enligt 1949 årsskallmedlemmargrund skadade Dessade är etc.av
respekterasskyddas ochalla förhållandenunderGenévekonventioner
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GK Tilläggsprotokoll skalloch 12. Enligt12 GK II, Iart art en per-
försatt stridbart skick art 41;son omanses som ur

a han våld,iär motpartens
b avsikt motståndet, ellerhan klart uttrycker sin att ge upp

medvetandet ellerc påhan förlorat sårskadahar sätt,annat genom
försvaraofönnögen själv.eller sjukdom, blivit sigatt

Allt under han och dessaförutsättning i fall frånavståratt vart ett av
fientliga icke försöker fly.handlingar och

En förutsättning för stridande medlemmar de väpnadeatt styr-av
korna sjuka, särade, skeppsbrutna eller nödställda skall respek-ärsom

och skyddas således dessa avstår från slagvarjeärteras att personer
fientlig handling. nyttjar det skydd till-Personer sig somav som av

kommer och sålunda förbjudna aktiv del isårade sjuka äretc att ta
fallñentligheterna. förlorar förekommande sinDe i rätt att agera som

under den tidfientligheterna,kombattanter, d aktiv del irätten att tav s
tid blir därigenom denunder dennaskyddet åberopas. Deras statussom

icke-stridande medlemmartillkommerden status avsomsamma som
eller sårats kan docksoldat skadatsstridandeväpnade styrkor. En som
har till. för-skyddade ställning han Detdenavstå från utnyttja rättatt

skadad innebär han skyldigsårad eller intehållande han är attär attatt
han frånverksamhet. den mån avstårfrån fortsatt militär Iavstå att

bör docksjuka och särade dennedet skydd tillkommernyttja etcsom
förbud förfarandeförrädisktuppmärksamma bestämmelserna motom

efter det han blivit eller sjuk fort-TP sårad37. Den även attart som
motståndet skada eller sjuk-delta det väpnade sinisätter är, trotsatt

stridande kombattant.dom, alltjämt att anse som
medlemmar de väpnadeskeppsbruten räknasSom styr-personer av

nödsituationenfartyg i"nöd", hurkorna lämnatvingas oavsettettsom
fallskärmeller heller personal med hop-skeppsbrottet uppstått. som

får för under ned-från flygplan nödsituationi utsättasett angrepppar
efter marken huvudregelfärden. skall ha nåttEn sådan att somperson

han blir för anfallberedas tillfälle motståndet innan utsattatt ge upp
dock luftbuma MedlemmarTP 42. gäller trupper.Dettaart av

särade skeppsbrutna eller iväpnad styrka och sjuka, övrigtären som
blir faller fiendensblivit försatta stridbart skick laigsfångar de iom

våld GK och 15.14 GK artart
för stridande medlemmarkan konstateras kravetDet väp-attatt av

erhålla skyddad de sjuka, särade,nade styrkor skall ärstatus atten g ap
skeppsbrutna vederbörandedikteras humanitetens krav. För attetc av

klartskall erhålla skyddade ställning krävs denne enderadenna ut-att
oförmögen försvaratrycker avsikt kampen eller sigsin är attatt ge upp
till skyddad ställningsjälv. skall vidare dennaDet rättnoteras att upp-



SOU 1998:123 Bilaga 3 185

hör från fortsattaförsöker fly eller inte avstårvederbörande attom
ñentliga handlingar.

styrkor avdelade för civilfbrsvarsorganisationMedlemmar väpnadeav

väpnade styrkor kombattanterStridande medlemmar avdelatsav som
för erhållercivilförsvarsorganisationer skyddad ställning. förut-Enen
sättning för denna personal skall respekteras och skyddas emel-att är
lertid personalen avdelad för ändamålet och uteslu-äratt permanent
tande civilförsvarsuppgiñer. uttryckli-sig Derma personalägnar är

förbjuden under återstoden den väpnade konflikten direktatt tagen av
i användas för handlingardel fientligheterna övrigti ärsamt att som

baseradskyddade ställning sålunda påskadliga för Deras ärmotparten.
de under fientlig-humanitära behov förutsättningen att restensamt av

åsamkar skada.deltar dessa eller i övrigtheterna inte i motparten

derasParlamentärer och följe

väpnadestridande medlemmar styrkor erhållaMöjligheten för attav en
olcränkbarhet parlamentär motiverat deskyddad ställning ärsom av

behov kunna underhandlakrigförande attparternas gemensamma av
folkrättens regler ocksåunder fientligheter. Flera byggerpågående av

möjlighet. kanstridsfältet har sådan Som exempelpå påatt parterna en
stridandeGenévekgnventionen deartikel 15 i I:anämnas attsom anger

ofta omständigheterna medgiver det skall träffa överenskom-så som
avbrott syfte möjlig-melser vapenvila, i eldgivningen i attom m.m.om

och sårade blivit kvar påbortförande, utväxlinggöra transport av som
för och dess följe skallSlagfältet. parlamentärenFörutsättningen att

del fientlig-erhålla skyddad ställning dessa inte aktiv iär taratten
denne be-okränkbarhet förlorad redanheterna. Parlamentärens går om

privilegierade ställning för framkalla eller begåsig sin att engagnat av
förrädisk handling motparten.mot

konstateras rele-Sammanfattningsvis kan genomgångatt en av
internationellahanden de fall där denkonventioner vid iattvanta ger

stridande de väpnadehumanitära medger medlemmar styr-rätten att av
begrän-kan växla till skyddad ställningkorna på individnivå över ären

behov,föreligger militärtsade. främst detDet närär ett gemensamt
eller striktunderhandla Slagfältet,exempelvis behovet kunna påattav

har medgehumanitära skäl det motiverat sta-ansett attstaternasom
skyddad ställning icke-tusväxling från stridande kombattant till en

fallden vissastridande. till ursprungliga iEn återgång ärstatusen
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sjuka och särade, parlamen-sjukvårdspersonal,tillåten tillfälliga samt
väpnademöjlighet medlemmardennafall medges intetärer andrai av

restriktiva påcivilförsvarsorganisationer. Denförstyrkor avdelade syn
uttryck ikommer tillindividnivåpåstatusbytentillmöjligheten som

sådana statusväxlingarvid handentordekonventionerna attnärmast ge
uppfatt-stöd förgällande Någotkonventioner.stöd ikräver uttryckligt

återfinns kon-de bestämmelser ianalogitolkningningen att somaven
deför utökning situationergrundtill närkan liggaventionema aven

förha fog sig.tordemöjliga intestatusbyten är

förbandsnivåpåStatusväxling3.9.2

förbandsnivåstatusväxling på ärmedgerfolkrättenSituationer när mer
Ävenindividnivå.påstatusväxlingarmedfalletvadrestriktiv ärän som

innebär det interestriktiv att status-statusväxlingpå är merom synen
tillåten.skulleförbandsnivå inteväxling på vara

förhindrarintefolkrätten att statergällerutgångspunkt attSom
existerandeförband, ellerñentlighetemas attgång sätterunder nyaupp

kanförbandmilitära sättsupplöses. Närochavvecklasförband uppnya
beslutarEnderaolikahuvudsak på två att statensätt.detta ske i genom

tillhör devilka inteorganiserade enheter väp-redanför nyttjasig att
kan in-exempel härpåväpnade försvaret,för detnade styrkorna vara

dåblirlandet. Detförsvaretväpnadepolisförband i detförlivande avav
follcrätts-väpnad styrka istyrka tillcivilfrånövergångfråga enom en

för-militäraheltskapamöjlighetenandra ärlig Den attmening. nya
till militärcivilfrånövergångfrågadet då inteband, är enenom en

förbanden ide militäratillkommersituationdennastyrka. I senare
någotfrågadärför intedet blirochmed desamband sätts omatt upp

lämnaskansituationvarför dennaegentlig mening,byte istatus senare
härpåExempelframställningen. utgörsden fortsattaavseende i avutan

inledande.fientligheternaeftertillskapasellermobiliserasförband som
väpnadbefinner sig ivarjesakensligger i statDet attnatur ensom
försökamilitärtskapa attövertagkonflikt eftersträvar ettatt genom

Denbetvingaerfordras för motparten.förbandmobilisera de attsom
be-någrahärvidlag inteuppställerrätteninternationella humanitära

ned-inomåterfinnaskanbegränsningarvissalåtgränsningar, attvara
införlivarkonfliktväpnadifolkrätt. Närrustningens part enenen

väpnadesinapolisstyrkor ibeväpnadeellerorganisationhalvmilitär
konflikteniövrigadock underrättadenna parterstyrkor skall part

43:3.därom TP art
medgerfolkrättenemellertid attuppkommerfråga ärDen omsom

mel-växlastyrkornaväpnadedetillhörande statusförbandlåterstaten
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lan civilt och militär allt efter behov och intresse. Syftetstatens eget
med sådan kunnaåtgärd skulle bl. förbanden skyd-atten a. vara ge en
clad decivil den tid inte erfordras förunder aktivt del istatus att ta

Åtgärdenfrentligheterna. skulle då medföra personal tillhörandeatt
vissa förband avsåg använda sig händelseiattstatsom en av av en

fredadeväpnad konflikt skulle från intill dess förban-attvara angrepp
den skall tillhörandeEgendom förbandenin. torde emellertid all-sättas
tid kunna angripas i enlighet med bestämmelserna i Tilläggsprotokoll
artikel 52:2 dess användning och ändamål.p g a

Vad möjligheten till statusväxling på förbandsnivå denavser ger
internationella humanitära endast mycket begränsad vägled-rätten en

Tilläggsprotokollning. artikel e,8 beteckningenattanges
"sjukvårdsenheter" anstalter eller andra enheter upprät-äravser som

medicinskttade i syfte, exempelvis sjukhus och sjukvårdsdepåer, vare
dessa militära eller civila. Enligt artikeln kan sådana sjuk-sig är

tillfälliga. till-vårdsenheter bl. eller avseende påIpermanentaa. vara
fälliga "sjukvårdsenheter" kan den skyddade ställningattnoteras som
skall tillkomma enheter tillfälligt för medicinska syftenupprättassom

humanitära skäl. Vidare kan,motiverat strikt enligt Tilläggsproto-är av
koll artikel militära förband avdelas för civilförsvarsorganisatio-67,

de skall då respekteras och skyddas. skyddade ställningDerasner mo-
humanitära skäl. förtiveras sålunda också strikt förutsättningEn attav

de skall erhålla skyddad förbandet avdelat förär ärstatus att permanent
för-lösa civilförsvarsuppgifter. bör uppmärksammas dessaDetatt att

band alltjämt tillhör de väpnade styrkorna, de förbjudnaär taatt attmen
aktiv del frentligheterna eller användas för utföra hand-i i övrigt att
lingar skadliga för skadliga för medlemmarnaOmär motparten.som av

sådan fiendens de krigsfångar.styrka faller i våld bliren
Sammanfattningsvis konstateras möjlighet statusväxlingkan tillatt
förbandsnivâpå för erhållande skyddad ställning vidvissav en genom-

gång relevanta konventioner baserad strikt humanitärapåav synes vara
behov. skillnad uppkommer mellan möjlighetEn till statusbyte påsom
individnivå förbandsnivå skälrespektive endast strikt humanitäraär att
har iörbandsnivå,motiverat statusbyten med undantag för staternas

konfliktunder pågående införliva halvmilitär organisationrätt att en en
medeller beväpnade polisstyrkor sina väpnade styrkor TP 43:3.art

likhetI med vad gäller för byten individnivå torde möj-påstatussom
ligheten till statusbyte på förbandsnivå förutsätta uttryckligt stöd i gäl-
lande traktat.
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militärakombattanterNågot3.10 somom

mål

3.10.l Allmänt

betydande skill-föreliggerföregåendedetredan har iSåsom noteras en
civila iicke-kombattanterkombattanter,nad mellan kategorierna samt

legitimaförstnämnda kategorindentillhörande utgördet att personer
tillhörandeattackeras-medansåledesfårmål-ochmilitära personer

förtill föremålfårhuvudregel göraskategoriernade somsenare
den3.2.2,noterades under avsnittVidare attvåldsanvändning. ovan,

förandeför stridensreglersidan,ådelaskan inhumanitära rätten ena
Syftet medoffer.för krigetstill skyddreglersidan,andraoch, å den

våldsanvänd-huvudprinciperbehandla de styrdetta avsnitt är att som
kombattanter.ning mot

lidandeonödigtförbudfolkrättsligabehandlas det motInledningsvis
distinktions-de s.k.kortfattatbehandlasDärefterskada.överflödigoch

bety-dekanvilka utgöra mestproportionalitetsprincipema sägasoch
aspekterslutligen vissaochförandestridensfördelsefulla principerna

militärt.civilt ochsammanblandningpå av

onödigtskada ochöverflödigFörbud3.10.2 mot

lidande m.m.

ochstridsmedelanvändaförbjudetdetEnligt 35:2 i TP I attärart
lidande.onödigtskada elleröverflödigförorsakarstridsmetoder som

endakombattanter. Detskyddaframförallt tillsyftarförbudDessa att
försvagakonfliktväpnadunder mot-målet ärmilitära attlegitima en

skador påförorsakarstridskrafter. Ommilitäraståndarens ett envapen
med syftetjämförelseioproportionerligt attñendesoldat vilka storaär

oför-ifrågastridskrañer såmilitäramotståndarens är vapnetförsvaga
huma-dentradition inomlångFörbudet harförbud.enligt med detta en

stadgarPetersburgsdeklarationen att1868 års St.Redannitära rätten.
lidandemänskligtförvärraronödigtvisanvändningen somvapenav

från år 1907Lantkrigsreglementetbud.mänsklighetensstrider mot
frihet ioinskränktharkrigförande intefastställer vidare stateratt en

Vidare det22.LKR, ärskada fiendenmedelfråga valet artattavom
ellerprojektiler äm-"användaförbjudetenligt reglementet att vapen,

23e.LKR,lidandenonödigaförorsaka artägnadeäro attnen, som
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Exempel på hade förbjudits före det andra världskriget påvapen som
grund de förorsakar onödigt lidande explosiva kulor, s.k.ärattav
dum-dum kulor bakteriologiska och kemiska stridsmedel.samt

Efter förbud1945 har principerna förorsakarmotom vapen som
onödigt lidande stridsmedelvalet inte står de stridande frittsamt att av
bekräftats arti Tilläggsprotokoll I 35:1 och 2. Protokollet föreskriver

skyldighet förväg analysera huruvidaiäven att äretten vapen som
under utveckling kommer stå i strid med förbudet användaatt att
stridsmedel eller stridsmetoder förorsakar onödigt lidande TPsom

36. Förbudet förorsakar onödigt lidande liggerart mot ävenvapen som
till förgrund konventionenFN inhumana från år 1981.mot vapen
Konventionen ramavtal till vilken-för närvarande-fyraär ett sepa-

protokoll anslutna. kanStaterna välja ansluta sig till antingenrata är att
eller flera protokollen.ett av

Distinktions- och proportionalitetsprincipema3.lO.3

återkommande den humanitäraEtt inom de stridanderätten ärtema att
skall åtskillnad mellan militära mål och civilagöraparterna samt atten

rikta stridshandlingarna enbart militära mål. Till detta kommermot att
frånkombattanter skall skilja civilbefolkningensig då de deltar anfalli

eller förberedelser TPinför anfall 44:3. Syñet dessa reglermedart
kan förebygga det totala kriget där samhälle drabbassägas att ettvara
urskillningslöst verkningar. folkrättsligakrigets De centrala princi-av

syftar till förhindra väpnad konflikt drabbaratt attperna som en ur-
skillningslöst de s.k. distinktions- och proportionalitetsprincipema.är

Distinktionsprincipen innebär de stridande alltid skallatt parterna
åtskillnad civilbefolkningenmellan och dess egendom å dengöra ena

sidan kombattanteroch och militära mål denå andra sidan-samt att
rikta militära militärasina operationer endast mål. Artikel 48 i TP Imot
formulerar grundregel uttryck för distinktionsprincipen:en som ger

syfte tillse civilbefolkningenatt och civilatt egendom re-
spekteras och skyddas skall de stridande alltidparterna göra
åtskillnad mellan civilbefolkning kombattanter mel-och samt

mållan civil egendom och militära följaktligen rikta sinasamt
mål".operationer enbart militäramot

dermaAv bestämmelse framgår kombattanttydligt mi-utgör ettatt en
litärt mål får förutsättassom angrepp.

Såsom "civil" den ellerinte kombattantär attanses som se som
icke-kombattant enligt artikel från4 i den tredje Genévekonventionen

S01/7 1998.123
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civilbefolkningen kollektivTermenartikel i TP ärår eller 431949 en
50. Påmed civil TPförbenämning alla motsva-status artpersoner

definieras "civil egendom"civildefinitionenrande sätt avsom
Vad"militära mål".vaddefinitionen utgörfrånecontrario somav

följandemål enligt TPmilitäradefinierasegendom beträffar art
52:2:

mål.till militära VadbegränsadesträngtAnfall skall vara
målen uteslutandebeträffar, skall de militäraegendom om-

ändamålpå ellerläge.grund art,fatta egendom an-avsom
operationernastill de militäraeffektivt bidrarvändning ge-

beslagta-delvisa förstöming,totala ellerochnomförande vars
tidpunkten gällandede vidneutralisering underellergande

fördel.avgjord militärförhållandena medför en

och civilacivilbefolkningenskallkombattanter,frånTill skillnad per-
militärasamband medskydd faror iallmänt"åtnjuta mot opera-soner

civil-civila ochskydd förallmänna51:1. Dettationer TP art
direktsådana inteavhängigtuttryckligenbefollcningen attär personer

all-realisera dettasyfte51:3. ITPñentlighetema attdeltar i art
till dis-kompletterande reglerantalvidareföreskrivsskydd ettmänna

tinktionsprincipen.
proportionalitets-s.k.regel av denkompletterandesådan utgörsEn

mål för-militäraattackerförhindratillsyftarprincipen motattattsom
kom-principcivilbefokningen. Dennaskador hosöverdrivnaorsakar

urskillningslösas.k.definierar51:5b i TPtill uttryck i art sommer
distinktionsprincipen:strid medanfall vilka står i

förlusteroavsiktligaförorsakaförväntasanfall kan avsom
på civila, skadorskadorcivilbefolkningen,människoliv inom

vilka kankombination därav.på elleregendomcivil ansesen
påtagliga direktaochjämförelse med denvidöverdrivnasom

förväntas".kanfördelmilitära som

be-dennasammanhangetbetydelsefullt idock attDet att noteraär
deteftersomskydd för civila,fullständigtinnebär någotstämmelse inte

och desscivilbefolkningeneffekterna pådärförekomma situationerkan
anfallurskillningslösaMedöverdrivna.egendom inte avsesses som

mål TPmilitärtbestämtriktas artanfall intedärutöver mot ettsom
stridsmetoderanvänderstridandedeanfall där5l:4a, eller parterna
mål ochbestämtkan riktasinteeller stridsmedel mot ett somsom

civilcivila ellerochträffa målmilitäraföljaktligen ägnatär att egen-
51:4b.urskillning TPdom artutan
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Tilläggsprotokoll föresloiver vidare stridandeI de skall vidta för-att
siktighetsåtgärder vid anfall försiktighetsmåttTP 57,art samt avse-
ende följderna anfall TP bestämmelser58. Dessa irmebårartav
bl.a. skallanfallande allt dessi makt kontrolleragöraatt part att atten

tilltänkt anfallsföretagmål för verkligen militärt mål.ett utgörett ett
Det åligger förflytta civilbefolkning, civilaäven parterna att personer

civil egendom från grannskapet militära mål.samt av
Att i detta sammanhang både distinktions- ochnotera är att propor-

tionalitetsprincipema kravetliksom på försiktighetsåtgärder primärt
syftar till skydda civilbefolkningen från krigets effekter. Någonatt ut-
trycklig proportionalitetsprincip tillämplig förhållandeti mellan kom-
battanter föreligger innebärDetta dock inte våldsanvåndningatt
riktad kombattanter skulle föremålinte för betydande be-mot vara
gränsningar. förekommer redovisatsTvärtom betydande be-som ovan

avseende.i dettagränsningar även

Sarnrnanblandning mellan civilt och militärt10.4

den-humanitäranoterades föreskriver iSåsom rätten att parternaovan
skall särskilja civilpersoner, civilbefolkningenväpnad konflikt ochen

mål och enbart rikta anfallsföretag decivil egendom från militära mot
denna disktinktionsprincip föreskrivs bl.a.syfte realiseraI attsenare.

försiktighetsmått genomförandet anfalls-skall vidta vidatt parterna av
företag, tättbefolkadeundvika förlägga militära mål i närhetenatt av

förflytta civilbefolkning, civilområden, civila samtsamt att personer
från militära mål. självfallet uppståegendom grannskapet Det kanav

förekommasituationer där det allt kan viss sammanblandningtrots en
mellan har kombattantstatus och civilpersoner. speci-Enpersoner som
ñk frågeställning aktualiseras detta sammanhang huruvidai är ensom
sådan sammanblandning kan komma påverka civilbefolkningensatt
skydd.

förArtikel paragraf TP uttryck principen viss50, i I attger en
personal civil bland civilbefolkningenintenärvaro är att se somav som

inte berövar civilbefolkningen dess sådan:status som

civilbefolkningen icke kan"närvaro inom av personer som
såsomdefinieras civila berövar civilbefolkningen dessicke

civilbefolkning.egenskap av

kvantitativa kriterier för den icke-civilaArt. 50:3 inga närvaroanger av
bland civilbefolkningen civilbefolk-inte berövapersoner som anses

ningen skydd. torde bestämmelsen skulledess Det uppenbart attvara
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något sådantenheterskydda militärasyftekunna iutnyttjas att om
till den aktu-kommentarerEnligt ICRC:skriterium saknas.kvantitativt

enskilda kom-framförallt den situationendetella bestämmelsen attär
anhöriga-tillfälligtvis på besök hospersonalbattanter-tex. ärsom

dager det skulledäremot ikommeromfattas. Frågan annan omensom
bland civilbefolkningen.uppträderenhetermilitäraförhålla såsig att

attackeras-dockmål fårmilitärtlegitimtenhetmilitärEn utgör ett som
proportionalitetshänsyn imåste inmed det tillägget angriparen vägaatt

den enheten. Ickeanfallsföretag militäragenomförandet motettav
blandmedföra förluster ci-anfallsföretagsådantmindre kandesto ett

nödvändigtvis måstesåledes inte utgöravilbefolkningen enansessom
obser-Härvidlag skallhumanitära ävenöverträdelse den rätten. manav

TP51:7 ibestämmelsen i artvera

fårförflyttningarellercivilaseller närvaroCivilbefolknings
frånområdenpunkter ellerskydda vissaföranvändas atticke
målskydda militäraförsök attvidsärskiltoperationer,militära

hindra militärafrämja ellerskydda.från elleranfall att opera-
civilbefolkningensledaickeskallkonflikteniParternationer.

skyddasyfte sökai attförflyttningarcivilaeller personers
operationer.militäraskyddaellermål från anfallmilitära

enskildakonstaterasåledes närvaronkan attSammantaget avman
sistnämnda sittdenberövarickecivilbefolkningenblandkombattanter

vidmakthålladockkan inteprincipskydd. Dennafollcrättsliga anses
enhetermilitäraförekommerdetskydd attcivilbefolkningens upp-om

medförakanuppträdandesådantcivilbefolkningen. Ettblandträder
civilbefolkningen.risker förbetydande

Krigsfångarl 1

m.fl.väpnade styrkor ärMedlemmar3.1 1 av

till krigsfångestatusberättigade

krigetsskyddlagardel krigetsbetydelsefull rörmycketEn avsomav
behandling.krigsfångarsangåendebestämmelsernaoffer utgörs av

Genévekonventio-den IlI:eframförallt iåterñmisbestämmelserDessa
Inledningsvis1977.Tillåggsprotokoll från årIfrån 1949 iår samtnen

krigsfånge inte ärkvarhållande attdet klargörasbör somatt ett sesom



SOU 1998:123 Bilaga 3 193

bestrafñiing. Syftet istället tillse tillfångatagenär att atten en person
inte kan väpnade kampen.ånyo delta i den

spelar kombattantbegreppetSom mycket betydel-noterats ovan en
tillsefull funktion bestämmelsernaförhållande lcrigsfångestatus.i om
nämligenKrigsfångestatus tillkommer vissa fallit ipersoner som en

fiendes våld uppfyller de villkoroch stadgas i artikel 4 i GKsom som
III. Inledningsvis medlemmar stridandeatt partsanges av en
"stridskrafter", inklusive medlemmar milistrupper och frivilligkårerav

ingår "stridskraftema", berättigadei till lcrigsfångestatus.är Därut-som
medlemmar andra milistrupper, "frivilligkårer", ochöver är av en

"organiserad motståndsrörelse" berättigade till lcrigsfångestatus. De
skall lyda under "stridande part" och uppfylla villkor jfrvissa avsnitt

ovan.3.7.1,
har kombattant-Vidare skall det vissa intenoteras att personer som

ändå berättigade erhålla lcrigsfångestatus. sådankan Enstatus attvara
stridskraftema,kategori "åtföljande personer" civila åtföljandeär se

följer stridskraftema direktvidare nedan-dvs. utan attpersoner som
medlemmarSådan kan tillkomma civilatillhöra dem. status t.ex. av

kngskorrespondenter, leverantörer,besättningen militärt luñfartyg,på
arbetsenheter eller personal för strids-medlemmar sörjerannan somav

lcrafternas förutsättning för sådan personal skallvälbefinnande. En att
.personalen har bemyndigats åtföl-erhålla lcrigsfångestatus såsomär att

försetts identitetskortjande stridslcrañema och har med ett ut-somav
förhållande.visar detta

besättningen på handelsfartyg och påDärutöver medlemmarär av
civila luñfartyg tillhör stridande berättigade behandlaspart attensom

folk-krigsfångar. förutsättning de enligt andraunder inteDetta attsom
be-rättsliga bestämmelser berättigade åtnjutaär att en gynnsammare

krigsfångar. deltagare s.k.handling den tillkommer Vidare iärän som
"folkuppbåd" till krigsfångestatus under förutsättningberättigade att
villkoren för sådan icke-organiserad styrkadeltagande i väpnad ären
uppfyllda befinner ocku-jfr 3.7.2, ovan. sig påavsnitt Personer som

område och tillhört det ockuperade landets stridskrafterharperat som
lcrigsfångestatusvidare berättigade till ockupanten intemerarär om

dem. Enligt från angående neutraladen Haagkonventionen år 1907V:e
rättighetermakters lantkrigoch och förpliktelser under ettpersoners

föreskrives krigförande stridskraftermedlemmar statersatt ur somen
ll.sin tillflykt till neutral skall interneras den art.tar stat senareen av

Enligt erhålla krigs-skall sådan personal berättigadGK III attvara
fångestatus follcrättsliga demsåvida andra bestämmelser skulleinte ge

starkare skydd.ett
Medlemmar sjukvårds- och prästerlig personal vilka hän-är attav

föra icke-kombattanter för biståndtill kategorien kvarhålls attsom ge
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krigsfångar. däremot be-själva Deskalltill lcrigsfångar inte ärses som
förmåner tillkommer krigs-komma åtnjutande derättigade iatt av som

fångar 33.GK III, art
berättigadpersonal tillintevissDet bör även attnoteras anses vara

väpnade fallerlands styrkor ikrigsfångestatus. imedlemEn ett ensom
skyldig tillbefunnits ha gjort sig spionerivåld ochmotståndares ärsom

46. hävidlagTP Det skalllcrigstångestatusinte berättigad till art
informationsinhämtningsigägnar mot-noteras att person somen

stridskrañemas uniform kaninteiförd deterritoriumpartens ansesegna
legosoldater varkenspioneri. Vidareha gjort skyldig tillsig anses vara

krigsfångestatus TP 47.berättigade kombattant- ellertill art.
till lqigsfånge-angåendeoklarheterhändelseI rättpersonsenav

skallbevisas,kan såföreskrivs inget annatatt,status person somenom
och behandlastill krigsfångestatushadeltagit ñentlighetemai rättantas

45.därefter GK III, TP artart

följerskydddetNågot1.23.1 avsomom

krigsfångestatus

vidföljer krigsfångestatusskydddet rättsligaerhållerEn avsomperson
lcrigsfångentillfångatagandetart-S. Vid ärtillfångatagandet GK III,

och registrerings-tjänstegrad, födelsedatumskyldig sittatt namn,ange:
frågorpå rörKrigsfången har rätt vägraatt att somsvaranummer.
krigsfángenförsökaförbjudet tvingaförhållanden. Det attandra attär

l7.GK III,förbud omfattaruppgifter.röja andra Detta arttortyr
skall meddemoch upplysningarKrigsfångar skall registreras om

förupplysningsbyrånnationellatill densändasdröjsmålmöjligaminsta
till denoch anhöriga,hemlandtill fångensbefordranvidare samt

122-123.Geneve GK III,upplysningsbyråncentrala i art
krigsfångar be-föransvarigmaktenkvarhållandeDen är attytterst

endaoch de åt-skall behandlas lika,Krigsfångamahandlas humant.
hälsotillståndet,beroendemellan demfårskillnader ärgöras avsom

möjligtskall så skyndsamtKrigsfångarålder, kön och militär somrang.
säkerhetssynpunktpåför intemerasföras stridsområdet ettattut urur

behandling kanlcrigsfångarsGrundprincipen förbetryggande sätt.
den kvar-likartatbehandlas påde skallden sättettsägas att somvara

armé.hållande maktens egen
maktens militäraunderställd kvarhållandedenkrigsfångeEn är

kropps-formförbjuden liksom varjebestraffningKollektivlagar. är av
Repressalierbehandling.förnedrandestraff, och mottortyr annan

Krigsfångaroch 87.GK 13, 82alltid förbjudna III,lcrigsfångar artär
kläder och läke-livsmedel,främsthjälpsändningar,har rätt att emotta
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medel. De har till viss brewäxling. Anhöriga har få under-rätt rätt att
rättelse familjenmedlem krigsfånge GK III, 43, 70-äratt artom en av
72. kvarhållande skallDen välvilligtmakten biståndsorganisa-ta emot
tioner krigsfångama.arbetar för Konventionen stadgar särställ-som en
ning för rödakorskommittén,Internationella alltid skallsom vara er-
känd och respekterad GK KrigsfángarHI, 125. skall haart även rätt

direkt hänvända skyddsmaktsig till och Internationellaatt röda-
korskommittén, och kommitténs har-om ingenrepresentanter
skyddsmakt besökautsedd-rätt alla platser där krigsfångarär be-att
finner sig. De har då vittnen samtala med fångarna,rätt vidatt utan
behov med tolk GK III, 78 och 126.art

Krigsfångar skall friges och skickas hem omedelbart efter fientlig-
heternas upphörande. såradeSvårt och sjuka kan sändas hem under
pågående konflikt så de kan klara fångeIngensnart transporten. som
har skickats hem under pågående konflikt får återgå aktiv militäri
tjänstgöring GK IH, 109, 117-118.art

stridskrafternaCivila åtföljande3.12

stridskraftema" de åtföljerMed "civila åtföljande avses personer som
stridskrafter medlemmar ochkrigförande dessaattstats utanen vara av

för militärensenligt krigets lagar, berättigade sörja välbefin-är attsom,
stridskraf-nande olika servicefunktioner de inte tillhörtrots attgenom

Exempel civila åtföljande stridskraftema civila leverantörerpå ärterna.
medlemmar civila arbetsenheter utför Serviceuppdragsamt av som

tillstånd.militära enheter efter särskilt
åtföljandeGenom civila enligt krigets lagar berättigadeäratt att

sörja för välbefinnande får civil åtföljande stridskraftemamilitärens en
inte straffas för ha sådant stöd. Civila åtföljande får dockgivit inteatt

aktiv del fientligheterna. emellertid berättigade användai De ärta att
våld i självförsvar de angrips i strid med krigets lagar, börom men av
risken för illegalabetraktas kombattanter beväpnade.inteatt som vara

fårDe heller till föremål för fientligheter, skall betraktasinte göras utan
icke-stridande skyddade kombat-personer. De saknar sålundasom

har krigsfångestatus de till fångatantstatus, tas motparten.men om av
åtföl-civilFör enligt krigets lagar, skallatt person, anses somen

jande förutsätts stridskrafterstridskrafterna han tillhör deinteatt som
âtfölj han har erhållit bemyndigande från stridskrafternaatt ettsamt

få åtföljande. åtföljande skall för ändamål dedettaDeattom vara av
stridskrafter åtföljer uttalandede erhålla särskilt identitetskort derasett

civilaGenom åtföljande inte tillhör de väpnade styrkorna be-status. att
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defylla lcravdisciplin, ellerbefäl ochmilitärthöver underde inte stå
ställs väpnade styrkor.medlemmari övrigt på avsom

skall, linje här-13 § ifollcrättsförordningtotalförsvaretsEnligt
"de utför arbetestridskrafcemaåtföljandemed, civila anses somsom

Försvarsmaktensärskilt tillstånd frånförband enligtmilitärt utan attett
de har stridsuppgitt".ochförbandetde vidtjänstgör utan att

CivilaCivilbefolkningen3.13

civila betraktasSomomfattar alla civilaCivilbefollcningen personer.
väpnade styrkor, motstånds-alla de inte ingår ienligt lagarkrigets som

deMed undantag för50.folkuppbåd TPrörelse eller statsorganart
statsförvalt-delarstyrkor hör övrigaväpnadeingår i stats avsom en

dendel. Medlemmarcivilastatsförvaltningenstillsåledesningen av
decivilabetraktastatsförvaltningen ävencivila delen är att omsomav

exempelvisförsvarsansträngningama, atttillaktivt bidrar genom an-
aktiv delfâr dock iCivila intesoldater.rekryteraeller taskaffa vapen

elleranvändaexempelvisñentligheterna,de direkta att vapengenom
ñentlighetema.aktiv del isålunda intefårDebetjäna tavapensystem.

denneskallcivil ellerhuruvidaråder ärtvekanOm personenom
civila före-kategorincivil. Inombetraktasreglerenligt folkrättens som

graderolikaoña medundergrupper,antal olikakommer stort avett
älparbetare.sjukvårdspersonal ochcivilaExempelvisskydd.särskilt

skyddallmäntskall åtnjutacivilaochCivilbefollcningen personer
tillskall inteochmilitära operationer görasmedsambandfaror imot

skyddad enligtegendomcivilOcksåoperationer. ärföremål för militära
föranfall ellerförfår inte utsättasochkrigets lagar, utsättas repressa-

syñe spridaprimäravåldeller hot ärVåldshandlingar attlier. varsom
förförutsättningförbjudna. En attcivilbefollcningenbland ärterror

del-direktdock de inteställningskyddadedenna ärcivila skall attges
fientlighetema,deldirekt icivilamåndenñentlighetema. Ii tar ex-tar

skyddadede sinförlorarfolkuppbâd, sådeltagare iempelvis ettsom
ñent-"direkt ifaktiskt deltardeden tid dåunderställning, dock endast

kankrigsfångarfårCivila inte51.lighetema" TP tasart mensom
ockupation.vidare underseomständigheter intemerasunder vissa
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Ockupation14

ockupationVad är

makten ochden faktiskaövertagitkrigförandeNär sattpart upp enen
territo-hela eller delaradministration inomñmgerande motpartensav

saknar betydelse för tillämplig-ockupation. Detrium räknas detta som
bestämmelserna rörande ockupation ñen-folkrättsligaheten de omav

militärt motstånd eller Ockupationdens harinvasion mötts ettav
statstill-det ockuperade områdetsförändringmedför inte någon av

ursprungligafortfarande medborgare denihörighet-befolkningen är
grundläggande reglernaderma.lojalitet Deoch behåller sin motstaten

återfinns ioch rättigheterskyldigheterockupationsmaktensvad avser
Geneve-den IV:e42-56lantkrigsreglemente art.års samt1907

från 1949.konventionen år

områdeockuperatAdministrationen av

detför så långtvidta åtgärder ärockupantpåankommer attDet atten
ordningen ockuperatallmänna pådenåterställa ochmöjligt etttrygga

lagstiftningenredan existerandeden däriakttagandeunderområde av
års IV:ei 1949princip preciserasallmänna43.LKR, Dennaart
område.strafflagstifmingen på ockuperatavseendeGenévekonvention
med detdockkraft,förbliva ilagstiftningsådanskallEnligt 64art

tillfälligtden ellerupphäva sättaockupationsmakten måundantag att
ellersäkerhetnämnda maktshotdenkraft, därestden utgör ett motur

Strafflagstifcningenkonvention."dennatillämpningenhinder förett av
ockupantenshothaft såvida den inteförblisåledes i utgör motskall ett

tillämp-Genévekonventionenshinder för den IV:esäkerhet eller ett
hotvadsjälv har utgör ettockupanten avgöraning. Det attär somsom

effektiv rättsskip-säkerställasyfteavseende. Ieller hinder dettai att en
ockuperatdomstolarna påvidare i 64stadgashärvidlagning art att om-

denbrottvad gällerverksamhetfortsätta sin motråde skall tillåtas att
strafflagstiftningen.existerande

bestäm-utfärdamöjlighethar därutöverockupantEn attgetts nya
iockupationsmaktensyfteområde i "sättaockuperatmelser inom att

förkonvention,förpliktelser enligt dennafullgöra sina attstånd upp-att
försäkerhetenområdet, förförvaltning inomordnadrätthålla att trygga

för till-egendomochmedlemmarockupationsmaktensåväl avsom
liksomockupationsförvalmingenellerockupationsstyrkomahörande

kommunikationslinjer,ochkommunikationsanläggningarföräven som
ockupations-Sådana642.densamma" GK IV,begagnas art avav

påstrafflagstiñxiinginnefattabestämmelser kanmakten utfärdade ny
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överträdelserdet ockuperade vissa sådana ockupantenområdet. avav
utfärdade kan bestraffas med dödsstraff.straffbestämmelser förut-En

dödsstraff förekom på det ockuperadesättning härför dockär att om-
rådet GKockuperades IV, 68. sådanainnan detta För ocku-art att av

straffbestämmelser skallpationsmakten utfärdade träda i kraftanses
krävs detdock dessa har kimorts på språk talas på det ocku-att som
perade området, de harinte retroaktiv verkan GK IV, 65.samt att art
Lagföring misstänkta för överträdelser sådana bestäm-av personer av
melser ockupanten har utfärdat med stöd artikel 642 kan skesom av
vid militärdomstolar ockupanten själv detpå ockupe-upprättatssom av
rade territoriet GK 66.IV, art

Avseende administration på ockuperat område föreligger antalett
bestämmelser 1907 års lantkiigsreglemente. Enligt artikeli 48 kan
ockupanten skatt och pålagor normala fall skulle haita upp som
tillfallit den syfte kostnaderna förlagliga bestridaregeringen i att
administrationen ockuperade området. skatter kandet Förutomav

penninggärder för arméns behov ellerockupanten även ta upp
49. Ockupanten har därutöverområdets förvaltning LKR, art

fonder och"kontanta penningar, exigiblamöjlighet lägga beslagatt
verklig statsegendom, vapenförråd,värdehandlingar, utgörasom

förnödenheteroch och huvud all löstransportmedel, magasin över
beskaffenhet kunna användas vid lcrigsföretagstatsegendom attav

LKR, statlig egendom stadgas denAvseende53. attart annan
"ockuperande betrakta förvaltare ochbör endast sig såsomstaten

befintliga,nyttjanderättsinnehavare de i det ockuperade landet denav
ñentliga offentliga fast skogartillhöriga byggnader, egendom,staten
och bör bevara egendomen vid oförminskatjordbruksdomäner. Den
kapitalvärde för nyttjanderätt"och förvalta densamma enligt reglerna
LKR, egendom skall däremot enskild55. Kommunalart ses som
egendom inte får beslag LKR, 56.itas artsom

och skydd ofentligbetydelsefull fråga vilken ställningEn är perso-
nal berättigad till under ockupation. noterades medDetär ovan avse-
ende förutsättsdomstolar dessa fortsätta med dömande verk-på sinatt
samhet detunder skede ockupation. kanDet givetäräven attett av

ställs konfliktuppstå situationer där offentlig personal inför mellanen
yrkesutövningintresset fortsätta sin och inteintresset attattav av

främja centrala bestämmelsen i denockupantens intressen. Den IV:e
Genevekonventionen lyderatt 54 följer:som

måOckupationsmakt offentliga ellericke ändra ämbets-
områdetjänstemäns eller domares inom ockuperatstatus

någoteller vidtagai avseende tillämpa sanktioner eller
tvångs- pååtgärdereller diskriminerande dessa denmot
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underlåtasamvetsbetänkligheter fullgöragrund de attatt av
tjänsteåligganden.sina

någoticke hinder tillämpningenDetta förbud motutgör av
Det51. berör ockupationsmaktsandra stycket i artikel rätt

från deras befattningar.tjänstemänatt skilja ämbets- eller

Med andra skall offentlig personal på0rd grund samvets-som av
utföra tjänsteåliggandenbetänkligheter underlåter bestraffas.inteatt

Ämbets- dock fråneller kan skiljas deras befattningar medtjänstemän
anledning underlåtit utförade har sina tjänsteåligganden.attattav

Något befolkningenskvarvarande skydddenom

fjärdefår skyddade dvs enligtOckupationsmakten inte tvinga personer
dess väpnade styrkor ellercivilbefolkningen delta ikonventionen att

åläggas arbete de årCivila får endast 18hjälpfomiationer. är överom
förför ockupationsmaktens behov ellernödvändigtarbetetoch ärom

bostads-, beklädnadsför-livsmedels-, ochändamål, förallmännyttiga
hälsovården för befolkningentransportväsendet eller förförsörjning,

utföra har decivila åläggs arbeteockuperade området. Omdetpå att
51.GK IV,till skälig ersättning arträtt

befolkningens behovförsäkraskall sigOckupationsmakten attom
säkerställaskall ocksåtillfxedsställt. Denlivsmedel och läkemedelav

ihälsovård och hygiensjukvårdsanläggningar, allmänoch vidmakthålla
otillräcklig,befolkningens försörjningområdet.det ockuperade Om är

förtill förmånunderlätta hjälpsändningarochskall ockupanten tillåta
opartiska,genomföras ellerkanbefolkningen. aktionerDessa staterav

röda-korskommitténInternationellaorganisationer,humanitära t.ex.
de-elleraldrig tvångsförjlyttasoch Civila får56 59.GK IV, 55,art

territoriumeller maktsockupationsmaktenstill egetporteras annan
GK 49.IV, art

ockuperatområde,befinner sig inomVarje ärett somperson som
uteslu-underrättelserlämnaeller tillhör stridande har rättpart att av
sådanafamilj ochmedlemmar sintande tillpersonlig natur emottaav

25.underrättelser GK IV, art

Civilinternerade

får endastcivilavistelseort föråläggande bestämdellerInternering av
nödvändigt" tillmed hänsynske beñnnes oundgängligensånär vara

säkerhet. intekvarhållande Intemeringden maktens ettär att se som
straff GK 42 och 78.IV, art
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Civilintemerades förhållanden och rättigheter i lika krigs-är stort
skallfångars. humantDe behandlas och diskriminering. Kvar-utan

hållande makt skall för de intemerades hälsa, sjukvårdsörja och under-
håll. Bostäderna skall uppvärmda och ha hygieniska faciliteter. Devara
intemerade och avsända brev,har paket ochrätt att ta emot att ta emot
besök. skall möjlighet sin religionDe ha och kan inte tvingasutövaatt

arbeta. Intemerade läkare, tandläkare och övrig sjukvårdspersonalatt
kan dock åläggas sitt yrke till fönnån for de intemerade.utövaatt
Familjer skall långt möjligt förläggas tillsammansså GK IV, artsom
91, 93, 95, 105-106.

De intemerades och andra personuppgifter skall registrerasnanm
och tillvidarebefordras deras hemland skyddsmaktvia och till den

eñerforslcningsbyråncentrala i Geneve GK IV, 105-106. De inter-art
nerade skall vid behov ha kontakta den skyddsmakträtt att utsettssom

tillvarata de intemerades intressen eller Internationella röda-att
korskommittén och 143. anledningen tillGK IV, 101 Så in-snartart

släppas ñiskall den intemerade GK IV,temeringen undanröjts art
detmöjligt efter stri-132. skall upphöra såInterneringen attsnart som

derna 133.har upphört GK IV, art
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Nuläget4

Polisen4.1

organiseradpolisen4.1.1 Hur är

fred,iorganisationPolisens m.m.

utgångspunkterNågra

kommunalpolisväsendet principi1960-taletFöre mitten an-envarav
olikainflytande på sätt.dock kundevilken övagelägenhet statenöver

helaSedan år 1965statspolisorganisation. ärfannsDessutom en
Justitiedeparte-regeringenlyder underochstatligtpolisväsendet

mentet.
kol-såsomprincippolisen iuttrycketanvänds ettföljandedetI

enskilda polis-polismyndighetersåvällektivt begrepp somavsersom
omfattas inteSåledesFörsvarsmakten.utanförpolisväsendetimän

uttryckssättet.militärpolisen av
polislagenbl.a. ifinnspolisenbestämmelserGrundläggande om

förordningenoch i1984:730polisförordningen1984:387, i
lageniRikspolisstyrelsenförinstruktion samtmed1989:773

ktmgö-Kungl. Maj:tsoch iunder krigställningpolisens1943:881 om
sistnämnda lag.tillämpningangående1958:262relse av

civiladetdelpolisverksamhetentotalförsvaretsvenskadet ärI aven
försvaretmilitärauppgiñer detinomharpolisenförsvaret, ävenmen

landet.väpnade försvaretdetinkl. av
detuppgifter ipolisensreglerarförfattningardeiBland annat som

ochkrigallmänhetanvänds iSverigeförsvaret termenväpnade av
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liknande, "väpnad konflikt".inte uttrycket framställningenI här nyttjas
kng", "väpnad konflikt"ömsom någon betydelseskill-ömsom utan att

nad åsyftad.är
Till lagen totalförsvar1992:1403 och höjd beredskap ansluterom

beredskapsförordningen 1993:242. den förordningenI finns regler
bl.a. myndigheters under regeringen planering sin verksamhetom av
med hänsyn till totalförsvarets krav. Vissa myndigheters verksamhet
inom totalförsvaret hänförs till s.k. fixnktioner, dvs. samhällssektorer

krigi särskild betydelse för totalförsvaret.är Den myndighetsom av
för samordning funktioninom kallas funktions-som svarar m.m. en

myndighet. RikspolisstyrelsenDetansvarig har dettaär vadsom ansvar
gäller funktionen Ordning och säkerhet m.m.

I det följande lämnas kortfattadnärmast presentation huren av
polisen organiserad för närvarande. Det bör emellertidär anmärkas att
Polisledningskommittén nyligen har betänkandet Styrningenavgett av
polisen SOU 1998:74, i vilket föreslås förändringarvissa polisensav

Polisledningskommitténsorganisation. förslag innebär bl.a. länssty-att
relsen inte längre skall länets högsta polisorgan och polisstyrel-attvara

skall polismyndighetens styrorgan.sen vara

Den centrala polisorganisationen

Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet ärRikspoIisstyrelsen.
Chef för styrelsen rikspolischefen. Rikspolisstyrelsen skall verka förär

polisens verksamhet bedrivs planmässigt, samordnat ochatt rationellt.
Verksamheten vid Rikspolisstyrelsen leds styrelse med högst åttaav en
ledamöter inkl. rikspolischefen och med denne ordförande.som

Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, har till uppgift attsom
leda den polisverksamhet arbetar med förebygga och avslöjaattsom
brott rikets säkerhet. Därutöver Säkerhetspolisen förmot ansvarar
säkerhetsskyddstjänsten; hit hör registerkontroll för totalförsvaret,
kontraterrorism, bevaknings- och säkerhetsåtgärder vid statsbesök m.m.
liksom personskydd för den högre statsledningen. Säkerhetspolisen har

självständigt ställning inomRikspolisstyrelsen skall informeraen men
rikspolischefen den verksamhet pågår.om som

Även Rikskriminalpolisen hänförlig till Rikspolisstyrelsen.är
Rikskriminalpolisen har sedan år 1994 Rikspolissty-gentemotsamma
relsen självständiga ställning Säkerhetspolisen. biträder lokalaDensom
och regionala polismyndigheter vid utredningar våldsbrottsvära ochav
kan i fallvissa ledningen sådana utredningar. Till Rikskrimi-överta av
nalpolisens åligganden hör också spaning och utredning av grov,
rikstäckande kriminalitet liksomi övrigt lc-iminalunderrättelsetjänst.
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övrigtiPolisorganisationen

fattar beslut ibl.a.länsstyrelsen,ledslänetPolisverksamheten i somav
verksamhetñr regionalförfogandetillställasskallfall polispersonalde

s.k.eller bekämpningtrañkövervalcningsamband medi t.ex. av
beslutarLänsstyrelsennarkotikabrott.ellerbrottslighetekonomisk av

länetsmellanpolispersonalomfördelningfrågorockså i rör avsom
län.förstärkning frånbehov begäravidoch kanpolismyndigheter annat
led-länsstyrelsen helt eller delviskan överkris liksom i krigI ta--

polispersonalen i länet.ningen av
länspolis-polisverksamheten i länetför ärAnsvarig tjänsteman

kan i vissaställning ochsjälvständigrelativtharDennemästaren. en
uppgifterlänspolismästarenslänsstyrelsens Ifall fatta beslut på vägnar.

polismyndighet.förchefingår att envara
län. Ettvartvarjepolisdistrikt idetfinns1998juniSedan den l ett

länspolis-chefPolismyndighetenspolismyndighet. ärdistrikt utgör en
polismyndig-Vidmyndigheten.chef vidoperativDenne ärmästaren.

ickefrågormyndigheten ilederpolisstyrelse,finnsheten avsomen
styrelse.dennaingår iLänspolismästarenoperativ natm.

polisområdepolisområden. Ettindelat ipolisdistrikt kanEtt vara
någrafinns inteAlternativtinärpolisområden.indelatkan i sin tur vara
Polis-närpolisområden.indelat enbart idistriktetpolisområden ärutan
underförpolisnämnderfleraellerinrätta attbeslutastyrelsen kan att en

polisdistriktet.eller delardelinompolismyndighetenstyrelsen leda av

krigiorganisationPolisens

enligthöjasberedskapenkanförsvarsfönnågalandetsstärkaFör att
beredskapoch höjdtotaliörsvar samti lagenbestämmelserna om

beredskapskärptantingenHöjd beredskapberedskapsiörordningen. är
lan-råder bl.a.beredskap,högstaberedskap. Videller högsta omsom
skalldåsamhällsverksamhetall dentotaliörsvarkrig,det i ärär som

bedrivas.
indelat iSverigecivila försvaretdet treärverksamheten inomFör

sådant idencivilbefálhavarenområdevarje ärs.k. civilområden. Inom
högstaLänsstyrelsentotaltörsvarsmyndigheten. ärcivilakrig högsta

länet.totaltörsvarsmyndighet inomcivila
fredsorgani-sinprincippolisväsendet ibehållerberedskaphöjdVid

civil-nämligennivå,ytterligaretillkommerdetsation. Men genomen
frågorförsärskiltharcivilbefälhavarebefälhavama. Varje ett ansvar

inomsäkerhetstjänstochtlyktingkontrolltrafikövervaluiing,rörsom
polisenhet,finnskrigskanslicivilbefälhavarenscivilområdet. I somen
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leds civilområdespolischef; denne biträder Rikspolisstyrelsen iav en
ledningen säkerhetstjänsten inom civilområdet. Vid höjd beredskapav
lcrigsorganiseras polisenhetlän ellervarje motsvarande föri ledningen

polisens länet. Som tidigare länsstyrelsenverksamhet i kannämntsav
polispersonalenledningen länet, landet befinneriöver isigta av om

lcrig. På lokal nivå kvarstår i organisation polisen istort samma av som
fredstid.

Beredskapspoliser kan inkallas bl.a. landet i krigärom

Vid finnsvarje polismyndighet beredskapspoliser krigsplacerade.
Dessa relcryterade såsom totalförsvarspliktiga fullgör s.k.är som
civilplikt lagenenligt 1994:1809 totalförsvarsplikt. För närva-om
rande fmns omkring beredskapspoliser.8 500 försvarsbeslutet förI
åren 1997-2001 bestämdes antalet beredskapspoliser framdelesatt
skall Rikspolisstyrelsen har15 000. i samråd med Försvarsmaktenvara

Överstyrelsenoch för civilberedskap bestämt skall0005 utgöraatt man
särskild beredskapspolis med antisabotageuppgifter bevakning ochen

Resterandeförsvar totalförsvarsobjekt. del beredskapspolisen,av av
den allmänna beredskapspolisen, skall följaktligen bestå 10 000av per-
soner.

Regler den beredskapspolisiära verksamheten finns förord-iom
ningen 1995:238 totalförsvarsplikt och förordningeni 1986:616om

beredskapspolisen. innehållerDen bestämmelse attom senare en om
vad i lag eller författning föreskrivet polismän iärsom annan om
tillämpliga delar beredskapspolismärmengäller l § andra stycketäven
förordningen beredskapspolisen; jfr kap.l 2 § sista stycket polis-om
förordningen. förordningen beredskapspolisenI be-sägs även attom
redskapspolismärmens huvudsakliga uppgift delta i sådan polis-är att
verksamhet har anknytning till befolkningsskydd och rädd-som
ningstj får anspråk för andrai lämpliga polisuppgiñeränst äventasmen
l första§ stycket andra meningen nämnda förordning.

Överstyrelsen för civil beredskap har meddelat föreskrifter
ÖCBFS ÖCBFS1995:3, ändrade 1997:1 och 1997:2 ut-genom om
bildning och krigsplacering totalförsvarspliktiga. dessa före-Avav
skrifter framgår den allmän beredskapspolis skall haäratt som genom-
gått vämpliktsutbildning och därefter ha grundutbildningdeltagit i en

dagar följs femrepetitionsutbildning högst dagar.treom som av om
För stabsassistent, ställföreträdande gruppchef och särskild bered-
skapspolis, alla inom den särskilda beredskapspolisen, förutsätts lika-
ledes genomgången vämpliktsutbildning grundutbildningen tillärmen

Ävenberedskapspolis nitton dagar. för dessa högstkategorier detär



Bilaga 2054.11998:123SOU

bered-särskildatillfälle. Denrepetitionsutbildningfem dagars per
vid någotRikspolisstyrelsencentraltgrundutbildasskapspolisen av

Övrig polis-vid denberedskapspolisutbildning skermilitärt förband.
lcrigsplacerad.beredskapspolismarmen ärmyndighet vid vilken

beredskapspolisledare. DennefinnspolismyndighetVid varje en
beredskapspolisverk-föradministrativahar det övergripande ansvaret

samheten.
beredskapspolisen indelad i enheterallmännaOrganisatoriskt denär

enhetschef förestår varje enhet. Inompolismyndigheten. Eninom envar
beredskap in-Vid höjdenhet ñnns minst sjutre personer.grupper om

allmännaturlagen vid myndigheten. Dede ordinarieordnas igrupperna
har yrkespolisuppträder ochberedskapspolisema gruppvis somen
BEREDSKAPSPOLIS.fimktionsbeteclcningenchef bäri Degruppen.

be-gruppchefen yrkespolis, har detochEftersom de i ärgruppagerar
be-ioch medlemmarnamöjligtdömts att gruppen sammaen avge var

yrkespolis har.fogenheter ensom
med tvåavdelningarberedskapspolisen organiseras isärskildaDen

avdelnings-och biträdandeavdelningschefledningenyrkespoliser i
militärasakkLmnig istabsassistenthjälp har dechef. Till sin somen

civilpliktig. Varjebefattningen såsomplacerad ifrågor. Denne är av-
gruppchef. Iyrkespolissex-åtta Endelning består är envargrupper.av

beredskapgruppchef. Vid höjdställföreträdandefinns även engrupp
bered-allmännajfr denorganisationsinbehåller avdelningarna

skall deberedskapspolisemaallmännamed delikhetskapspolisen. I
funktionsbetecloiingenbäraberedskapspolisemasärskilda

yrkes-befogenheterhar deBEREDSKAPSPOLIS samt som ensamma
polis.

Till dennauppbyggnad.underberedskapspolisensärskildaDen är
lämpatbättreköpas in, bl.a. ärkommer utrustning ettatt vapen somny

nuvarandepolisensför uppgifterna än vapen.
beredskapspolisorga-beslutettillbakgrundenMer störreom enom

beredskaps-framställning. Omdennaslutetredovisas inisation av
uppgifter nedan.Beredskapspolisenspolisen, avsnittetävense

såvälpolismänframställningen talasföljandedet denNär i avsesom
framgårberedskapspoliser, inteyrkespoliser annat sam-avomsom

manhanget.
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4.1.2 uppgifterPolisens

fredPolisens uppgifter i

De uppgifter följeråvilar polisen bl.a. polislagen och polis-som av
förordningen. Bestämmelserna i 1 och 2 polislagen innebär följande.
Som led i samhällets verksamhet för främja rättvisa och trygghetett att
skall syftapolisens arbete till upprätthålla allmän ordning ochatt sä-
kerhet tillförsäkrai övrigt allmänheten skydd och hjälp.samt att annan

hör till polisens uppgifterDet att

förebygga brott och andra störningar den allmänna ordningen0 av
eller säkerheten, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten,
hindra störningar därav ingripa sådana har inträffat,närsamt
bedriva ochspaning utredning fråga brotti hör under all-0 om som

åtal,mänt
lämna allmänheten skydd, upplysningar och hjälp sådantnär0 annan
bistånd lämpligen kan polisen samtges av
fullgöra den verksamhet ankommer på polisen enligt särskilda0 som
bestämmelser.

Polisen har tilldelats uppgifter och befogenheter regleräven igenom
andra författningar polislagen och polisförordningen. de flestaIän av
dessa fall handlar polisendet skall biträda andra myndigheter iattom
deras verksamhet verkställaeller beslut någon myndighetsom annan
har fattat.

Enligt den svenska rättsordningen har polisen befogenhet att an-
vända våld eller tvång för lösa uppgiftersina se härom i detatt mera
följ ande under rubriken Polisens befogenhet våld.användaatt

Polisens uppgifter vid höjd beredskap

Inledning

För polisverksamheten befinnerSverige sig krig finns särskildainär
bestämmelser. Till dessa hör två författningar har i detnämntssom
föregående, nämligen lag1943 års polisens ställning under krig iom
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därtill anlcnytandeden tillämp-ochlag"årsföljande kallad "1943det
års kLmgörelse.kallad "1958följandei detningskungörelsen
och polisförordningenpolislagen ärframhållasDet bör ävenatt

krigbåde fred och iPolisen har alltså ikrig.itillämpliga Sverige ärnär
förhindra ellerpolislagen förskyldighet ingripagrundadpå attatten

skymningsläge, dvs.verksamhet. Ibrottslig närpågåendeavbryta ett
lik-krig,ännu inte iSverigesiglcrismolnen är ettparttomat menupp

uppgift för polisen ingripaviktigsärskiltkrig deti motattär ensom
säkerhet,försvar ellerför landetsskadligbrottslighet t.ex.ärsom

detItotalförsvaret viktiga anläggningar.förriktassabotage motsom
gäller förtill de begränsningarutredningenföljande återkommer som

främmandefrånkombattanteringripapolisens möjligheter motatt
makt.

anläggningarförsvarsviktigabevakningenbör inskjutasHär att av
detförekommerSåpolisen.för andraangelägenhetkan än t.ex.vara en

mili-antingenskyddsvakter,anlitas ärbevakningdet för sådanatt som
polismänpersonal inteutseddsärskilt ärpersonal ellertär somannan

4.3.bilagaom skyddsvakter, se

nuvarandeenligt denuppgifterpolisensNärmare om
försvarsplaneringen

polisenskallmilitärtöverraskandeförSverigeOm utsätts ett angrepp
inlednings-skyddsuppgifter underochbevaknings-föranvändas ett

någratid- sannolikt inomkortrelativteñerskede. Avsikten är att en
snabbtförbandde militäraskall äruppgiftendygn övertas somav-

verksamhet.till ordinarieskall återgå sinpolisenmobiliserade, varvid
snabbare någonpolisentankenpå änPlaneringen bygger att annan

dröjsmål insats-ochpå platskansamhälleti utan varavaragrupp
finnsochbemannade dygnetpolismyndigheternaberedd; är runt

hela Sverige.spridda över
skyl-principielllagårshar enligt 1943polisman l §Den är ensom

torde här-"rikets försvar"försvar, Medi"riketskrig deltadighet iatt
landet.försvaretväpnadevid det avavses

polismänföljande.föreskrivs bl.a. Dekimgörelse1958 årsI som
såväl vidskall bära uniformförsvarspliktenfrånbefriadehar blivitinte
påkallarförhållandena såunder fritiden. Närutövande tjänsten somav

"ingripauniform bekämpabärpolismanförsvarspliktigbör somen
detta inteordermilitärfientligmot mindre även omomgrupper av

närliggandepolischef imotsvarande kan hosellerPolischefhar getts.
ingripandeförpolisförstärlcningframställning motdistrikt göra om

erforderligoundgängligenmedverkanpolisensOmfientliga ärgrupper.
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för ñentligt får högsta militära chefavvärja i be-att ett ortenangrepp,
avdelningarmedverkan polismän. När polis och militärgära avav

fall befälhavaren denuppträder tillsammans, kan i vissa militäraöver
avdelningen polisavdelningen skall underställasbesluta honom.att
1958 innehåller bestämmelseårs kimgörelse innebördäven atten av
den kvinnliga liksompolispersonalen personalen vid Säkerhetspolisen
fär anspråk för försvar endast deni rikets i mån "lcrigshändelsematas

det oundgängligen erforderligt jfr följandedetgöra i polisens för-om
svarsutbildning regel länsstyrelsen kan besluta be-samt att atten om
fria polisman från försvarsplikten.en

Det bör framhållas de berörda reglerna i 1943 års lag iatt nu resp.
1958 års kungörelse ålägger polisman delta försvareti riketatt av men
inte föreskriver polismyndighetema uppgifterhar några i detta hän-att
seende. för finnsI och sig det vissa bestämmelser i lagen kun-och i
görelsen länsstyrelsen, polisdistrikt, polischef, be-nämnersom annan
fattningshavare befäl polispersonal avdelningarutövar översom resp.

polis.av
polisenVid höjd beredskap skall skydda Försvarsmaktens mobilise-

och styrkeuppbyggnad. Transporter och truppförflyttningar skallring
därigenom genomföras underkunna så snabba och ostörda förhållan-
den det biträdamöjligt. Vidare åligger polisen Försvarsmaktenattsom
bl.a. ordningshållning vidmed militära anläggningar vid ochin-samt
utryckningstransporter.

Polisen skall delta den samordnade gränsövervakningeni omäven
denna finns läsaövervakning bilaga 4.5.iattmer

totalförsvaret uppgifter gällande flyktingverk-I har polisväsendet
samheten. polisenDärvidlag skall medverka vid demmottagningen av

kommer identifiera och utfärdatill Sverige, registrerasom personer,
främlingssedlar identitetshandling ochen i krig passersätter av-som
slöja säkerhetsrisker i samverkan med Försvarsmaktensamtm.m. svara
för underrättelser.-inhämtningen militära Polisens främst iav resurser
kust- skulle blioch gränsomrâdena hårt ansträngda, mängdstorom en
flyktingar kom till landet krig. bemästraSverige i Förnär ärt.ex. att en
sådan situation behöver polisen och berörda kommuner samverka inära
syfte skapa organisation fungerar möjligt. Exempel-att snarastsomen
vis kan det betydelsefullt flyktingar till olikaslussas vidare in-attvara
landskommuner; avlastasdärigenom först harde tagitorter emotsom
flyktingarna. förPrimärt det kommunerna har inkvarte-är ansvaretsom
ring, hälsoundersökning och flyktingar. Likväl torde poli-transport av

medverkan krävas dessaockså i sammanhang.sens
Polisen inkl. beredskapspolisen fyller funktionviktig i sambanden

med område skall Beslutatt t.ex. ett utrymmas. att utrymma ettom om-
råde kan meddelas området har blivit eller kan bli förantas utsattom
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befolk-skyddanödvändig föroch utrymningenstridshandlingar attär
ningen.

uppgifterBeredskapspolisens

beredskapspolisenförordningenenligt l §kanBeredskapspoliser om
bered-höjdbestämmer dels underregeringenantalinkallas deti som
bered-har beslutatfall regeringenandraskap och dels i när om

detförsvarsberedskap omtill Sverigeshänsynskapstjänstgöring av
totalförsvarsplikt.kap. lagenfallet, 8 §4 omsenare se

uppgifthuvudsakligberedskapspolisema tillharhöjd beredskapVid
rädd-befolkningsskydd ochtillanknytninguppgifter medföratt svara

sambandskede.tidigt Iinkallas redan iskall kunnade ettningstjänst;
dåstödmedbeslöt regeringenGulfkriget år 1991det s.k.med att av

civilförsvarslagenstycketandralagstiftning 12§ lmom.gällande -
civil-skyldighet för1984:272lagenoch l §1960:74 om

civilförsvaret motsvarasutanförtjänstgöraförsvarspliktiga att numera
beredskapspoliserinkallatotaliörsvarspliktlagenkap. 8 §4 omav -

främstbevakningmedyrkespolisen ut-skulle avlösaför dessaatt av
Stockholmsområdet.ambassader iländska

huvuduppgiñer hörberedskapspolisensallmännaTill den

skadeplatser,vidordningoch hållaavspärmingar attupprättaatt0
utryrrmingsoperationer,vidoch ledaordninghålla transporteratt0

totalförsvars-med pågåendesambandstörningar ividingripaatt0
ochverksamhet,
trañldeglering.föratt0 svara

huvuduppgiñhar tillberedskapspolisensärskildaDen

anläggningarviktigatotalförsvaretskydda förochbevaka m.m.,att0
och

liknandeochñentliga sabotörerefteroch jaktgenomföra spaningatt0
sådana.gripa/neutraliseralokalisera ochstöra,samt

särskilda bered-deberedskapspolismärmenSåväl de allmänna som
polisupp-lämpligaandraföranspråkfår iskapspolismännen äventas

degiñer angetts.än som nu
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Sammanfattning

höjd beredskap, såledesOm uppgifter bl.a.polisens under Sverigenär
följande.krig, sammanfattningsvisi gällerär

uppgifter har fredstid,den i alltsåPolisen behåller de i korthetsom
och säkerhetallmän ordningupprätthålla i samhället, förebyggaatt

brott skyddlämna allmänheten och hjälp. krig och vid krigsfaraIsamt
ökar betydelsen polisens ingripanden brottslighet ochmotav arman
verksamhet landetsskadlig för försvar och säkerhet. Vid höjdärsom
beredskap skall polisen i samverkan med Försvarsmakten,även,
skydda och understödja mobilisering och militär styrkeuppbyggnad.
Till polisens uppgifter hör vidare delta i den samordnade gränsöver-att
vakningen och i arbetet med flyktingmottagning medverka vidsamt att
genomförandet beordrad Beredskapspoliser kanutrymning. inkallasav
såsom förstärkning polisorganisationen. När Sverige i krig, haräraven
polisen till ytterligare uppgift i enlighet med lag1943 års och 1958att
års kungörelse direkt delta det väpnade försvaret landet.i av

Polisens befogenhet använda våldatt

våldAllmänt befogenhetpolisens brukaattom

Enligt offentliga1 kap. tredje stycket regeringsformen den1 § utövas
makten bestämmelser kap. regeringsforrnenunder lagarna. Genom i 2
tillförsälcras medborgare ochbåde svenska utlänningar vistas isom
Sverige omfattande skydd ingripande från det allmäima.ett mot
Inskränkning detta skydd får föreskrivas endast lag. dessai i Av
grundlagsregler följer varje ingripande från polisman innebäratt som
våldsanvändning stöd lag.måste ha i

befogenhetEn polismans använda våld för genomföraatt att en
tjänsteåtgärd bl.a.regleras 10 polislagen se 8 §§ ävengenom samma
lag allmänna för polisingripanden; jfrprinciper 23 §. Härutöverom
har polisman andra bruka våld med stödrätt atten samma som personer

bestämmelserna brottsbalken.nödväm, nöd kap. Vidi 24av om m.m.
sidan de för gällande bestämmelserna nödvärn och lik-av envar om
nande polislagen allmärma be-det alltså polismans10 §är styrsom en
fogenhet använda våld tjänsteutövningen. den paragrafeni I sägsatt
följande.
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med hän-otillräckliga och detandra medelmånfår, i denpolisman ärEn
genomföraanvända våld förförsvarligt,omständigheterna atttill är ensyn

tjänsteuppgift, om
hot våld,ellervåldmedhan möts om

stöd berövasanhållas med lagaellerhäktas,någon skall annarssom
motståndeller polismannen eljest närundkomma mötsfriheten försöker av

frihetsberövande,sådantskall verkställahan ett
föreller farastrafibelagd handlingavvärjadet frågaär att enenom

omfattande skada miljön,egendom eller förvärdefullliv, hälsa eller
frånnågonstöd skall eller avlägsnamed laga avvisapolismannen4. ett

eller biträda vid kroppsvisita-eller verkställaområde ellervisst utrymme
omhändertagandeåtgärd, beslag ellerliknande vidtion eller annatannan

rättegångsbalken,sådan husrannsakan ividegendom eller som avsesav
till,tillträdelaga har bereda sigmed stödpolismannen att av-annars
någonområde, biträda ibyggnad, ellerellertillstängaspärra, utrymma rum

åtgärd eller vidnågon liknandesådan ellermedmyndighetsutövning en
ellerdärom,vad föreskrivetenligtförrättningexekutiv ärsom

allmännanödvändig för denoundgängligenfallåtgärden i ärannat
denuppenbartupprätthållande och detsäkerhetens äreller attordningens

våld.genomföraskaninte utan
brukasfår våldochstycket 5i första 4fallI mot personsom avses

motstånd.biträderden haneller mötsendast polismannen avsomom
kap.24föreskrifter ibruka våld finns i övrigtfalli vissaOm rätt att

brottsbalken.

användafåskallför polismangrundläggande förutsättningEn att en
inledningenföljerpolislagenvåld med stöd 10 § är av pa-avsomav -

syftetjänsteåtgärd. Detgenomföraskallragrafen denneatt somen-
våldsanvändningenuppnåsindirektdirekt eller är attavsett genom

ansvarsområde.polisenssåledes ligga inommåste
det fö-ochframgår 2 §§. Ipolislagen lenligtuppgifterPolisens av

bestämmelser. Detdessaföreskrivs ivadregående har återgetts som
antyderåtminstonei 2 §utformningen lagtextenkan här tilläggas att av

påavseendeuttömmande meduppgifterde äratt angessom
där detparagrafen,jfrlagen inledningenåligganden enligtpolisens av

lagstiftarenshar inte varituppgifter hör- -". DetTill polisenssägs: -
hänseende,uttömmande dettaiskulleavsikt lagtexten utanatt vara

sed-skall bestämmasdelvisansvarsområdepolisensmeningen är att av
1998,uppl.Polislagen, 3Berggren-Johan Munck,Nils-Olofjfrvana

3 1.s.
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i polistjänstenAnvändningen skjutvapenav

brottsbalken finnsVarken polislagen eller i 24 kap.i 10§ närmare
får bruka,reglerat våld polisen och hurvilken närt.ex.typ somav

skjutvapen frågan torde i stället fåfår användas. medDen avgöras ut-
gångspunkt försvarlighetsrekvisit finns i lagbestämmelsema.i det som
Detta rekvisit förenklat uttrycktinnebär något det tillåtetinte äratt att
använda våld nöden kräver. mycketHur våld kanänmer som anses

försvarligt i bedöms hänsynviss situation med till omständig-vara en
heterna det enskildai fallet.

kungörelsen användandeI 1969:84 skjutvapen polis-iom av
detaljerade bestämmelserfinns relativt polisman fårtjänsten närom en

bruka skjutvapen. Eftersom det fråga författning inteär ärom en som
beslutad riksdagen utfärdatshar på regeringsnivå och såledesutanav
inte lag, kan den polisen befogenhetinte använda skjut-är atten ge

följervidare mån vad polislagen eller bestämmel-i änvapen som av av
i kap. brottsbalken. Kungörelsen kan således knappast24serna

åberopas självständigt stöd för polisens bruka våld.rättett attsom
Möjligen kungörelsen betraktas instruktion på det arbets-bör ensom
rättsliga planet polisman, för gällande lagstift-hur inomom en ramen

medning, skall fullgöra avseende på användningensin tjänsteutövning
skjutvapen. det mycket talar för kungörelsenFör övrigt är ärattav som

obsolet i vissa delar.
förordningen 1 statligaHär bör också 996.231nämnas att om myn-

digheters bestämmelserskjutvapen innehåller skjutvapen. Den för-om
ordningen emellertid sikte endast på förvaringen och kontrollen itar av

ochövrigt skjutvapen ammunition innehas myndigheteröver som av
under bl.a. polisen. innehållerregeringen, således Förordningen alltså
inte några regler och hur skjutvapen får användas inär t.ex.om
polistjänsten.

våldPolisens möjlighet använda vid det väpnade försvaretatt av
Sverige

Enligt kap. första stycket regeringsformen får10 9 § regeringen insätta
Försvarsmakten eller del därav i strid för möta väpnat motatt angrepp
riket. andra stycket förklaring riketI nämnda paragraf föreskrivs att att

krigi får riksdagens medgivande, vidinteär väpnatutan utomges an-
paragrafriket. får tredje stycketRegeringen enligtmotgrepp samma

bemyndiga våld enlighet medFörsvarsmakten använda i internatio-att
nell och sedvänja för hindra kränkning rikets territorium irätt att av
fred eller under krig mellan främmande förordningenGenomstater.
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kränkningarvidingripandenFörsvarsmaktens1982:756 avom
IKFN-förord-och neutralitet,fredunderterritoriumSveriges m.m.

berördadenbemyndigande enligtlämnat senastregeringenningen har
upphörIKFN-förordningen atttilläggasbörbestämmelsen. Det att

krig".i"kommergälla, Sverigeom
Sverigevåld för försvaraanvända motattFörsvarsmaktens rätt att

regleradalltså uttryckligenintekränkningaroch ärmotväpnat angrepp
vålds-för dennaDeregeringen.fastställslagi yttreutan ramarnaav

tilluppmärksammasbörDet rättenfollcrätten.följer attanvändning av
reglerasväpnad konfliktochvidvåldsanvändning väpnat avangrepp
nationernasartikel 2.4 i Förentavåldsförbudetinternationelladet
självförsvarkollektivtindividuellt ochtillstadga, rättstaters

iinternationella humanitäraoch den rättenstadgaartikel 51 i samma
iintegritetenterritorielladenhävdandetVidkonflikter.väpnade av

nöd-principerfolkrättsligavåldsanvändningenreglerasfredstid omav
huma-internationelladendetunderproportionalitet,vändighet och att

tillämplig.intenitära ärrätten
delta ikrigunderskyldigpolismanlagårs attEnligt 1943l § är en

omfattningi denförsvaretväpnadedetdvs.försvarlandets som--
här-skyldighetpolismansReglerbestämmer.regeringen anger ensom

bestäm-gällandekungörelse. Deårs1958framgått ivid finns nusom
polismaninnebäraroll krigipolisens attmelserna somensynesom

FörsvarsmaktenÅ Enland ingår ivårtförsvaretväpnadedeltar deti av
hurbestämmerregeringendetblirkonsekvens härav är om-att som

användningenvad gällerhaskallpolismanbefogenhetfattande aven
folkrätten.följerbegränsningmed denfall,våld dessai yttre avsom

polislagenpåpolisen någonharbedömning inteutredningensEnligt
syfteanvända våld i väpnatmöta ettbefogenhet attgrundad angreppatt

detdelta idirektskyldighet väp-Polisensföroch sig. attiSverigemot
utredningensenligtsåledesgrundarland sigvårtnade försvaret av -

kungörelse.årsoch 1958lag1943 årsuteslutande påmening -

Jfr52och 1943under krig lLUställningpolisensJfr lagen2 § s.nrom
stycketandra 1till kap. 3 §21kommentarenm.fl. iHolmqvistLenaäven

sinfullgörandetvidpolisman"Omdet21:7, därbrottsbalken sägs: av
eljestelleravdelningmilitäriinordnasrikets försvardeltaskyldighet iatt

tydligenfår hanbefälhavare,underställs varaanses
grundalltså dennaoch kommerförsvarsmaktentjänstgöringsskyldig vid

behöveruppgiftifrågavarandekrigsman.underkastadatt somansvarvara
försvarsmakten. Tvärtom ärvidtjänstgöringfullgörasemellertid inte genom

polismanöverordnadorderdrift eller efterpolismanförutsatt att avav egen
sålunda,polismän attkrigsdeltagare. När utanñentligaskall ingripa varamot

alltsåskallförsvarsuppgiñer,försvarsmakten, hartjänstgöringsskyldiga vid
på dem."tillämpningmotsvarandekrigsmänvad ägasägs omsom



214 Bilaga 4.1 SOU 1998:123

Det sagda. betyder polislagensinte bestämmelser aldrig skulleatt ge
polisen befogenhet i sambandingripa med påatt väpnatett angrepp
landet. främmande maktsSoldater från väpnade styrkor sig dock igör
princip inte skyldiga straffbartill någon handling de medverkar inär ett

kap.land 2 brottsbalken.väpnat på vårt 7 § Och polisenangrepp om
skulle ingripa fientlig styrka medlemmar kombattanter,mot ären vars
skulle motståndaren rimligen ingripandet utgjorde militärtatt mot-anse
stånd. Från svenskt håll skulle det därvid knappast kunna med fram-
gång hävdas polisen endast fullgjorde sådana polisiära uppgifteratt
enligt nationell lag syftade till hindra brott eller upprätthållaatt attsom
ordning och säkerhet och polisen därför skulleinte haatt statusanses

kombattanter. Motståndaren skulle med sannolikhet uppfatta destorav
ifrågavarande svenska polismännen och måhända andra svenska-
polismän och polisväsendetdet svenska huvud mili-över taget- som

mål och sålunda exempelvis bekämpa dem i enlighet härmed.tära
För ñentlig styrka uppträder iörtäckt, exempelvis etten som som

diversionsförband, föreligger inte någon straffrättslig immunitet enligt
svensk kap. brottsbalken. Polisen2 7 a§ skulle såledesrätt enligt
polislagen ha barainte skyldighet ingriparätt ävenutan att mot en
styrka den styrkan hade väl kan fallettypen, antasav om som vara-
vanligtvis -till syfte sabotera viktiga anläggningar i Sverige. Enligtatt
svensk sabotage allvarligt brott redan på förberedelsestadiet,rätt är ett
och polisen därför ha på polislagen grundad möjlighet i deattsynes en

berörda fallen använda jämförelsevis mått våld förett stort attnu av
avbryta den verksamhetenbrottsliga liksom för säkerställa lagföringatt
och straff. fördaDet polisens befogenhet har förresonemangetnu om
övrigt bäring brottpå andra rikets säkerhet 0.d.även mot

Följande exempel kan tjäna illustration till isom en resonemangen
det föregående.

I tid Sverige inte i krig luftlandsätts nattetid civilkläddanär ären en grupp
samhällsviktig anläggning landet.i demnära En gripspersoner en av

omedelbart polisen. visar sig han frånDet kommer främmandeattav en
han beväpnad och utrustad med sprängmedel. De övrigaärstat samt att

förföljsi polisen, tillflykt tillsin över-tar ettpersonerna gruppen, som av
givet hus. De besvararsig med skott-uppmaningenattuppmanas ge men
lossning. allt döma skulle polisen dåAv ha möjlighet med stödatt att av

polislagen våld10§ använda för de misstänkta sabotörema.gripaatt
Rätten våld skulleanvända dock skjutabegränsad till inatt att t.ex.vara
tårgas i huset, detta tillräckligt för kunna verkställa gripandetattom vore

sabotörema. Om exemplet ändras så landet krig, skulle dei miss-ärattav
tänkta sabotörema måhända betraktas ñentliga soldater. I krigettsom
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skyldighetfallvissaja, ihapolismännen rättenskildaskulle de enen --
sabotörema.ingripaårs kimgörelse1958 motochårs lag attenligt 1943
ingripandet,vidtillämpligaktmgörelsenochlagendet fall denFör var

befälunderställda militärtpolismännenhändafor övrigtkunde det att var
polis-bestämmelser, kanenligt polislagensingripandetom däremot görs

års lagbestämmelsernaEnligt i 1943befäl.militärtstå underintemännen
verkanseldanvändahaskulle polismännenkungörelseårs rättoch 1958 att

förbjudettorde för övrigtoch huset. Det attsabotörema t.o.m.mot vara
nationernasdet enligt Förentasådan situation, eftersomtårgasanvända i en

använd-produktion, innehav ochutveckling,förbudkonvention motom
använda kra-förbjudetderas förstöringkemiska ärning attsamtvapenav

kap. 6 §jfr 22krigföringmetod förvallbekämpningsmedel asom en
användastraffbartbl.a. det ämnenföreskrivsdär detbrottsbalken är attatt

krigföring.metod förkravallbekämpningför ensom

anföras.följandekanSammanfattningsvis
användapolislagenmed stödmöjlighetpolisenfredstid harI att av

måni denterritoriumSverigeskränkningarsamband medvåld i av
verksam-brottsligavbrytaellerhindraförskervåldsanvändningen att
lag ellergrundas påfrihetsberövandenverkställaeller förhet att som

tordesäkerhet. Däremotochordningupprätthålla allmänför attannars
sådan.lcränkningenhindravåld förbrukahapolisen inte atträtt att som
efter-teoretisk,uppfattasföroch sigkan i rentdistinktionDenna vara

lcränk-eventuellasaknar mötaprincippolisen i dag i attresursersom
sammanhangetväsentliga i ärtill sjöss. Detellerlufteniningar

avseendenaberördavåld deianvändningpolisensemellertid att nuav
lagtillämpningoch medsjälvständigt attsamtskealltid måste upp-av

ipolisentilldelatsharinteterritorietkränkningarhindragiften att av
lag.

skyldighetmöjlighet ochgivetvispolisenfred hartid ävenI en-av
och andraspioneriförhindra sabotage,föringripaligt polislagen attatt
utförsbrottetgällero.d. Dettasäkerhetrikets oavsettbrott avmot om

främ-förellerlagligt i Sverigevistas sompersoneravsompersoner
våldsan-Polisensolovligt.landetsig in ihar tagitmakts räkningmande

denavbrytatillsammanhang får syfta endast attvändning i dessa
börstraff. Detochlagföringsäkerställaochverksamhetenbrottsliga
kanimmunitetstraffrättsligbestämmelsernaemellertid påpekas att om

våld.användapolisensbegränsningar iinnebära rätt att
påangivna,deprincipbehåller polisen ikrigSverige iNär är nyss

styrkafientliganvända våld. Enmöjligheternagrundadepolislagen att
strafñättslig im-principielltdockåtnjutermed kombattantstatus sett

brottsbalkensellerpolislagensdärför varkentordepraktikenImunitet.
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bestämmelser möjlighet ingripapolisen någon militäratt motge en
Reglerna års lagmotståndares kombattanter. i 1943 jämte 1958 års

kungörelse polisman harinnebär dock principiell befogenhetatt en en
kombattanteroch från främmandeskyldighet makt.ingripa motatt

brukaPolismannens våld dessa fallmöjlighet i stämmer överensatt
med den Försvarsmaktentillkommer och dess personal; denrätt som

begränsningen användningen följervid folkrätten. Utövan-yttersta av
det våld syftar fall till tillbakai dessa slå det ñentligaatt angreppet,av
inte till säkerställa lagföring och straff. Givetvis får våldet riktasinteatt

andra kombattanter eller undantagsvis andraänmot motpersoner
vilka det enligt folkrätten tillåtet bruka våld. Polismannensär att
våldsanvändning enligt lag1943 års och 1958 års kungörelse kan vara

följd order från militärt befäl, och således från regeringen.yttersten av
nuvarande svenska reglerna innebär alltsåDe polisen och dåatt -

inte enskildeminst den polismannen i där våldvarje situation an--
vänds eller kan komma användas måste klar huruvidaöveratt vara om-
ständigheterna sådana ingripandet sker med stöd polislagenär att av
eller led rikets försvar och således enligt års lag ochi 1943ettsom
1958 års kungörelse.

försvarsberedskap4.1.3 Polisens

Polisen kan mobiliseras snabbt

Omkring polispersonalen krigsplacerad polisens90 inomärprocent av
verksamhetsområde. Resterande personal bli inkallad för tjänst-avses
göring Försvarsmakten, vanligtvis militärpolisen eller milosäk-i inom

insatsbereddorganisationen. polisen vid väpnad konfliktAtt göra en
bedöms mycket kort tid, eftersom polispersonaldet dygnet finnsta runt
i tjänst och omedelbar till skallpolisen har tillgång den utrustning som
användas i försvarssituation.en

räknarMan med 80 polisens personal skulle kunnaatt procent av
mobiliserad beredskapen höjdes. Mobilise-inom två timmar,vara om

ringstiden för beredskapspolisen torde dock särskildnågon längre,vara
vid selektiva inkallelser Totalförsvarets pliktverk. detvia Men antas att
vid beredskapslarm jfr beredskapsförordningen huvuddelen3-5ett

beredskapspoliserna skulle mobiliserade inom några timmar.av vara
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l

försvarsunusmingPolisens

kulsprutepistolskjutvapenbestår delsförsvarsutrustningPolisens av
personlig skyddsutrustningoch delsautomatkarbinalternativt av

ha hög beredskappolisen skall kunnaskyddsmask. Förhjälm och att
fallvissaregel polisstationema, iiförvaras utrustningdenna mensom

vapenuaustning.anskaffningplanerfinnspå håll. Detannat av ny

försvarsutbildningPolisens

försvarsutbildningpoliserna skall genomgåförsvarspliktigaDe omen
läns-anordnas regionaltUtbildningenfjärde år.dagarnågra vart av

för-föreskrifter. bestårRikspolisstyrelsens Denstyrelsen enligt av
ochskyddstjänstvapenutbildning,folkrätt,inkl.svarsupplysning

utbildningenskyddsobjekt. Iförsvarstridsteknik bevakningvid samt av
sabotageförband,åtgärderavseende s.k. aktivaövningaringår motäven

genomsökningförarkontroll vidfordons- och vägspärr samt avt.ex.
utbildningförekommerDet t.ex.och ävenbyggnader terräng. omannan

förstärknings-användningochfarligingripande ommot avperson
vapen.

redannuvarande regleringenden är angettsUtgångspunkten i som
vid Säkerhets-personalenellerkvinnliga polismännendevarkenatt

landet. Menväpnade försvaretför detanspråkpolisen skall itas av
försvarsutbildningpolisensgenomgårpersonalkategorierdessaäven

medverka försvaret.ikunnaoch skall

enligtställningfolkrättsligaPolismäns

folkrättsförordningen, m.m.

enligtförsvar skallriketslag deltar iårsenligt 1943Polismän som
kombat-199012folkrättsförordningtotalförsvarets3 § l somanses

Även förord-enligtberedskapspolismånde tjänstgörtanter. somsom
skallförsvarriketsoch deltar iberedskapspolisenningen ansessomom

folkrättsförordningen.kombattanter 3 § 2som
krigsmän,brottinnehåller reglerbrottsbalkenkap.21 avom

Enligtförman.hotoch våld ellerryrnningdäribland lydnadsbrott, mot
riket"kommertillämpningkapitlet iträderbrottsbalken närkap. §21 1

föreskriversåförutsättning regeringenunderi 101g attsamt om--
förhållandenutomordentligadet råder sådanaellerlcrigsfarariket iär

befunnit sigriket harlciigsfaraloig ellerföranleddaär somavavsom
tillämp-föreskrivabrottsbalkenkap. 2 §skall enligt 2l attRegeringen
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upphöra, det längre föreliggerningen kapitlet skall inte sådananärav
förhållanden kapitel.§i l sammaavsessom

tjänstgöringsskyldiga vid Försvarsmakten krigsmänAlla ärärsom
vid brottsbalken. dessutom,tillämpningen kap. Krigsmän bl.a.,21 ärav
polismän änstgöringsskyldiga vid Försvarsmakten ärattutan varasom
skyldiga försvar 21 kap. förstadelta i rikets 3 § stycket andraatt resp.
stycket brottsbalken.1

Disciplinansvar för totalförsvarspliktiga m.f1. regleras lagenav
1994:1811 totalförsvaret,disciplinansvar inom Till lagenom m.m.
hör förordning 1995:241. Bestämmelserna gäller redan fredstidien
för vissa kategorier personal, räknas i lagen.1 § Om Sverigesom upp

krig gäller lagen för andrai vilka i 2 Då gällerär även grupper, anges
lagen bl.a. alla vad i 1 tjänstgöringsskyldigautöver sägs ärsom, som
i Försvarsmakten och för polismän tjänstgöringsskyl-attutansom vara
diga Försvarsmakten skyldiga delta i rikets försvar.i Regeringenär att
kan föreskriva skall tillämpas loigsfara eller lik-2 § Sverige iäratt om
nande se jfr bestämmelse3 4 § med regeringen skall före-närom
skriva tillämpas.2 inte längre skall§att

4.1.4 verksamhet vid ockupation ochPolisens

ockupationshot

Folkrättens det ockupationsmaktenutgångspunkt är äratt som svarar
för offentligaåterställa och den allmänna ordningen och detatt trygga
livet under iakttagande såvidadet ockuperade området, intepå -
"bestämt ockuperade landets lagar.hinder häremot möter" detav-
Straftlagstiftningen kan ockupationsmakten dock ellerupphäva till-
fälligt lqaft fall denna hot nämnda maktsi det "utgörsätta ett motur
säkerhet eller hinder för tillämpningen GenévekonventionenIVett av

angående för offer. Ockupa-den 12 augusti 1949 skydd krigetsav
har befogenheter utfärda bestämmelser förtionsmakten vissaäven att

befolkningen bl.a.inom det ockuperade området. gäller bestäm-Det
melser erfordras för ockupationsmakten stånd fullgöraisättaatt attsom

förpliktelser Genévekonventionen, upprätthållasina enligt förIV att en
ordnad förvaltning området för ochinom och sinasinatt trygga egen

styrkors säkerhet.egna
ändraEnligt folkrätten det tillåtet för ockupationsmakteninteär att

offentliga ockuperat område ellerämbets- eller tjänstemäns inomstatus
tillämpa sanktioner den grund dee.d. dessa påmot att av
"samvetsbetänkligheter" underlåter fullgöra tjänsteåligganden.sinaatt
Ockupationsmaktens frånskilja ämbets- eller derastjänstemänrätt att
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Jfr Folkrättskommittén iregler.dessabefattningar berörs dock inte av
ff. ochff., 362281SOU 1984:56 125s.

ockupation ochpolisens verksamhet vidsvenskaBeträffande den
utfärdats förhållnings-regeringsnivå vissadet frånockupationshot har

ockupationshotföljande. Vid ockupation ochbl.a.regler. innebärDessa
förhållanden då råder.till deskall verksamhetpolisens somanpassas

och andra hand vederbörande polis-första länsstyrelsen iDet i handär
civilamed chef det militära detchef, möjligt samråd inomi resp.om

huruvida polisen skall lämna verksam-försvaret, bestämmer sittsom
förbindelserna polischefträngande fall liksom medhetsområde. I när

beslutkan den enskilde polismannen fattaoch polisledning avbrutnaär
polisman har lämnathotade området.lämna det En ettatt somom

område skyldig såeller ockupationshotatockuperat är snartatt som
föruppehållsortenpolischef på dentillmöjligt anmäla sig närmaste nya

tjänstgöring.
skall kvarhuruvida polisenavvägningsfrågatorde bliDet stannaen

polisenområde.eller ockuperat Omockupationshotateller lämna ett
eller lik-till följd hotpolispersonalen,risk förkvar finns attstannar av

förfinns riskhanda.ockupationsmakten till Detnande, går även att
inñltrera polisorganisationen.ockupationsmakten kantillmedlöpare

den inhemska polisenspekas påtörhållningsreglemai närvaroMen att
symbolverkan samhället i övrigt,har psykologiskviktig gentemoten

civil-lcrigsförbandens ocheffekter pånegativaför motverka deatt
bli följdskulle kunnamotståndsviljabefolkningens moral och ensom

polisman skyldigpolispersonalen En är att stannaövergav orten.attav
understödjanödvändig förkrav länge hanspå så närvaro attorten anses

polismannenförhållandetEnbart detförsvarsansträngningarna att
honomhänder berättigarmotståndarensfalla den militärariskerar iatt

svenska polis-förutsättssvensk sidaFråninte att,övergeatt orten. om
dessabetraktahand, denne kommerfaller motståndarensi attmän som

bestämmel-jfrkrigsfångardärför behandla demkombattanter och som
angåendeår 1949Genevekonventionenlqigsfångar i III avserna om

till dentilläggsprotokoll bl.a.förstaoffer och 1977 årsskydd för krigets
motstån-fullgör inompolisman sin tjänstkonventionen. En ett avsom

försöka verkaenligt förhållningsreglemaområde skalldaren ockuperat
allt tänk-befolkningenupprätthålls lämnasvensk rättsordning samtatt

Polis-ockupationsmakten.förhållande tillbistånd ibart skydd och
framställningefterkomma varjevidare,skall, det vägrasägs attmannen

understödjandeskulle innebärafrån ockupationsmakten ett avsom
degäller också idetland riktade verksamhet;motståndarens vårtmot

berättigadenligt folkrätten skullefall där ockupationsmakten attvara
området.det ockuperadesjälv vidta åtgärden inom
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skall ökaberedskapspoliser4.1.5 Antalet

förprogramplan åren 1997-2001Rikspolisstyrelsen

det beredskapsförordningen följerdet föregåendeI har nämnts att attav
myndighet funktionenRikspolisstyrelsen funktionsansvarig inomär

bakgrund detta Riks-Ordning och säkerhet Mot ingavm.m. av ansvar
s.k. programplanpolisstyrelsen till Justitiedepartementet våren 1996 en

för avseende åren 1997-2001.funktionen
främst till-påtalade Rikspolisstyrelsen brister iI programplanen
klara devilka medförde svårighetergången på personal, vissa att upp-

överfall. Enligtgifter åligger polisväsendet vid strategiskt sty-ettsom
skyddsobjekten bevak-de viktigarerelsen saknade omkring hälften av

personal. polisenstillräckligt med Endet fanns intening; översyn av
handen utbildningenviduppgifter, och utbildningutrustning att avgav

ledde till den kompetens krävsberedskapspoliser intepoliser och som
försvarsutrustrlingåvilar polisen. Polisensför uppgifterlösa deatt som

dei perspektivet för-otillräckligenligt Rikspolisstyrelsen avvar
styrelsen skulleför. Enligtharsvarsuppgiñer polisen att svarasom

pansarbekämpning.understöd och Där-förpolisen behöva ävenvapen
ñånleda verksamhetenhåll möjlighetsaknades det mångapåutöver att

skyddat utrymme.
uppgifterförutsättningar för klara desyfte förbättra polisensI attatt

föreslogspå Sverige, imedden har i samband väpnatett angreppsom
borde utökas från då-beredskapspoliserantaletprogiamplanen att

Rikspolisstyrelsen borde 000Enligt 5varande till 000.8 500 15 avca
särskild del och övriga 10 000 ingå iberedskapspolisema utgöra enen

allmän del.

årenFörsvarsbeslutet för 1997-2001

anförde mednågot vad statsmakternaUtredningen kap.har i 2 sagt om
totalförsvarsbeslutet Utred-åren 1997-2001.anledning avseendeav

statsmakterna beslötmed här peka påningen därförnöjer sig attattatt
till omfattaskall utökasden beredskapspolisiära organisationen att ca

framgårbilagaframställningen tidigare denna15 000 iAv attpersoner.
uppbyggnad.den beredskapspolisiära underbeslutade organisationen är

be-försvarsbeslutet bedömde regeringenInför den andra etappen av
Ordningdecember gäller funktionenredskapsläget den 1996 vad31

l996/97:4 f..och säkerhet sålunda prop. 240s.m.m.
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krig princip behålla sin fredsorganisation.I skulle polisväsendet i
polisväsendets personal krigsplacerad vid polis-Större delen varav
Beredskapspolisorganisationenmyndighetema. med vissa regio-var,

de kravnala fylld utifrån dittills hade ställts.undantag, väl Perso-som
nalen för verksamheten krissituationerutbildad och övad i och krigvar

utbildningssystemeti enlighet gällande förmed det polisen. deEn av
viktigaste polisiära uppgifterna vid bekämpaväpnat attangrepp var
sabotageverksamhet. led i detta bevakaEtt viktigare total-attvar
försvarsanläggningar. Användningen polisiäradeav resurserna var en-
ligt den förelågplanläggning den december31 1996 koncentreradsom
till det inledande skedet Vid beredskapslarmväpnatett ettav angrepp.
hade polisen kort insatstid, eftersom polisen i tjänst dygnet ochnmtvar
hade omedelbar tillgång till försvarsutrusming.sin Större delen av
polispersonalen ktmde mobiliserad inom två timmar.vara

stärka försvaret överraskande detFör väpnatatt mot ett angrepp var
enligt nödvändigt på sikt åtgärda de brister frågaregeringen iatt om

försvarsutrustning Rikspolisstyrelsenpolisens hade pekat på isom
Även förhållandetprogramplanen för åren 1997-2001. det vissaatt

polismän, ñ-ämst saknade grundutbildningkvinnor, militär måste åtgär-
das sikt. borde del brister vad gällde polisenspä Enligt regeringen en

kunna botas kostnader materiel,utrustning störreutan attgenom som
följd behövstill omstruktureringen inom Försvarsmakten inte längreav

där, fördes till polisen. Vissa åtgärder enligt regeringen denöver var av
underde skulle kunna vidtas anpassningsskede, det säker-art att ett om

hetspolitiska hotet Sverige ändrades.mot
förSåvitt gäller inriktningen planeringen funktionen Ordningav

anförde sammanfattningsvis följandeoch säkerhet regeringenm.m.
inför den andra försvarsbeslutet.etappen av

Polisväsendet skulle kunna öka förmåga vid ändrat säker-sin ett
hetspolitiskt sådan situation skulle samtliga myndigheterhot. I ien
funktionen ha snabbt höja beredskap för de uppgifterförmåga sinatt

då tillkom. för samverkan med fimktioner ochFormema andrasom
myndigheter totalförsvaret skulle fredstid.inom klarlagda undervara
Eftersom flertalet ledningscentraler hade något skydd mili-inte mot ett

det fortifikatoriskabehövde skyddet centralernatärt angrepp, sesav
bordeVid ledningen polisverksamheten såöver. väpnatett angrepp av

långt från vaddet möjligt kunna ske skyddat Enligtutrymme.var rege-
funktionenringen vidare skulle inriktas förpå ettattangav svara

omedelbart vid skydda ochförsvar överraskande väpnatett angrepp,
understödja Försvarsmaktens mobilisering och styrkeuppbyggnad samt
i samverkan med personal bevaka och skydda anläggningar somannan

viktiga för totalförsvaret.är

S01/8 1998:123
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fannskonstaterade detregeringenvadTill detta läggaskan attom
bevakningsuppgifter under höjdförpersonalbehov ytterligareett av

ochberedskapspolisen, med utökad organisationberedskap attsamt en
komplement för be-såväl lämpligtbättre kundeutbildning, utgöra ett

kvalificerad skulle kunnavakning skyddsobjekt resurs somensomav
höjd beredskap.vidskedetidigtin isättas ett

Ordning och säkerhetBeträffande funktionen m.m. angav rege-
för år bl.a., för bud-1998 inriktningenbudgetpropositionenringen i att

total-under detta skall ha utbildats 000det lgetåret borde attvara
med utökad bered-organisationenförsvarspliktiga för den ennya

totaltörsvarspliktiga till bered-utbildningförlängdskapspolis och av
f..utgiñsområde 6 avsnitt 5.8 511997/98:1skapspoliser prop. s.

sålunda hade anförtvad regeringenRiksdagen erinranhade ingen mot
1997/98:83.jämför rslcr.l997/98:82,bet. rslcr.l997/98zFöUl,
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4.2 Hemvärnet

hur hemvärnet organiserat4.2.1 ochKort ärom
dess uppgifter

finns hemvämsförordningenBestämmelser hemvärnet i 1997: 146om
föreskrifter ändradeoch i Försvarsmaktens FF S 1997:11, genom

Även förordningen 1994:524 frivillighemvärnet.FFS 1998:2 omom
tillförordningen 1997:147 förmånerförsvarsverksamhet och om

hemvärnsmän bör nämnas.
tillförsta stycket hemvämsförordningenenligt §har 1Hemvärnet

hembygdentotalförsvarsanläggningar iviktigauppgift skyddaatt
skydda myndighets eller företagsallmänt hemvärn och ettatt egnaen

fårdriftväm. Allmänna hemvärnetverksamhetanläggningar och
medverkar.verksamhet där Försvarsmaktendessutom delta i annan

hemvämsförord-Försvarsmakten 1 andra stycket§ingår iHemvärnet
ningen.

under Försvarsmaktens högkvarterRikshemvämschefen utövar typ-
för hemvämsförbanden 1 § För-förbands- och funktionsansvar

omfattar förföreskrifter hemvärnet. Hemvärnetsvarsmaktens när-om
varande 00085 personer.ca

hemvämsförbandens verksamhetsynvinkel i prin-geografiskUr är
detregel viss kommunbegränsad. Förbanden verkar i inomcip en

företag eller myndighet driftvämet.allmänna hemvärnet ettresp. en
territorialtörbandkomplement till andraHemvämstörbanden utgör ett

territorialfcirsvaret.det svenskaoch viktig del Dessaanses en avvara
för det väpnade försvaret landet ökar.förbands relativa betydelse av

fall, hemvämsförband tillhörandekommun finns det, iI varje vart
förening med hem-omständighet idet allmänna hemvärnet. Denna att

principiellt haden plats där debosattavämsmännen är nära sett avses
förbanden insatsberedda med kortuppgifter medför kansina att vara

förvamingstid ett timmar.par
fredstid exakt: grundberedskap gäller deltar hemvär-I närmer --

incidentberedskapen landetspersonal i och ytövervakningennets av
räddningstjänst. Sålunda För-territorium och samhällets i 19 §i anges

föreskrifter grundberedskapsvarsmaktens hemvärnet bl.a. underattom
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skyldighemvärnethemvämets personal allmänna tjänstgöra ii är att
samband med verksamhet för-i enligthemvärnet bevakningdels för

Försvarsmaktens ingripanden vid kränk-ordningen 1982:756 om
och neutralitet, IKFN-under fredterritoriumningar Sveriges m.m.av

skyddsobjekt enligt eller 4-64 § 2bevakningförordningen, dels för av
samhällsviktiga anläggningarskydd förlagen 1990:217 m.m.,om

finns bestäm-nämnda hänseendetdetdels räddningstjänst. Ii senast
förord-enligträddningstjänstlagen 1986:1102. Ochmelser i 34 §

hem-civil verksamhet kanmedverkan imilitär1986:1111ningen om
och för sökandebekämpande skogsbrändervidnyttjasvärnet t.ex. av

efter personer.
primärt ikonflikt bestårväpnadunderuppgifter attHemvärnets en

och telemasterradio-minstinfrastruktur inteskydda totalförsvarets -
infallspor-s.k.försvarasabotageoch lcraftanläggningar attsamtmot-

militärförband.övrigamobiliseringenskyddaochtill landet atttar av

personalhemvämets4.2.2 Mer om

Generellt

följandedetoch ibåde kvinnorpersonal finns mänhemvämetsI an-
sigsyftande påmotsvarande såsomellervänds "han varepersonen

inkl.hemvämsmänPersonalenman. utgörsellerdet kvinnaär avenen
enligthemvärnettjänstgöring iavtal förmedpersonalhemvärnsbefál,

avtalspersonals.k.försvarspersonal samtfrivilligförordningen om
etthemvärnetkrigsplacerade iFörsvarsmaktenvidanställda ärsom

reservofficerare.200ochyrkesofñcerarefåtal ca
hemvämsförordningen.frivilligt 3§hemvärnetDeltagande i är

fyllt år,har 18vederbörandebl.a.krävshemvärnetitjänstgöring attFör
itjänstgöringförlämplighanmedborgaresvensk ärhan samt attäratt

hemvämstörordningen.hemvärnet 5 §
träffat hem-har hemvämsmannenhemvärnet ettitjänstgöringenFör

driftvärnskontraktellerhemvärnetallmärmavärnskontrakt ett
föreskrifterFörsvarsmaktensstycket10§ sistadriñvärnet, omse

har sinhemvärnettjänstgöring iavtalspersonalensOcksåhemvärnet.
Försvarsmakten.avtal medgrund i

ordinariekanbefäl ellerhanantingenhemvämsman, ärEn vara
Avtalsper-hemvämsmusiker.ellerhemvärnsmanhemvämsman, extra

ellerhemvärnsmanordinarieeller Enordinariesonalen kan extra.vara
förlo-igsplaceradavtalspersonalenordinarie ärtillhör denden som
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ellerhemvämsman ingår itjänstgöring hemvärnet. Den är extrasom
disponeras hemvärnetavtalspersonal endast hannärextra avgruppen

uppgifter enligt lagen 1994: total-inte andra 1809anspråk föritas om
Försvarsmaktensförsvarsplikt föreskrifter hemvärnet.3 och 4 om

hemvämsveteraner,finns dvs. tidigare ordina-Det kan tilläggas detatt
medverkarrie hemvämsmän avtalspersonal hemvärnetseller isom

Försvarsmaktens föreskrifterfredstida 5 hemvärnet.verksamhet § om
har fått befälsutbildningBefälen hemvärnet sin iinom antingen
grundutbildningensamband med den militära eller vid Hemvärnets

stridsskola.
sjukvårdspersonal. finns enligtfinns inteInom hemvärnet Däremot

Vid s.k.själavårdspersonal militärpräster. vissapersonaltabell någon
utbildadefinns och för befälkretshemvämsstaber i sig prästerärsom

övrigasjälavårdande funktion vid sidan sinaoch därför kan fylla aven
uppgifter hemvärnet.inom

avtalspersonalenNärmare om

frivillig för-förordningenforsvarsverksamhet iMed frivillig omavses
totalförsvaret ochfrämjarverksamhetsådansvarsverksamhet somsom

ñ-ivil-och utbildningrekryteringomfattar forsvarsupplysning samt av
bedrivertotalförsvaret. organisationuppgifter Enliga för inom som

för-frivilligbenämns i förordningenfrivillig försvarsverksamhet
sådana organisa-för närvarande tjugofyrafinnssvarsorganisation. Det
Åttaförordningen. organisa-bilaga tillvilka räknas itioner, avupp en

Mellan För-hemvärnets verksamhet.någon mån imedverkar itionerna
samarbetsavtalträffats särskildadem har detsvarsmakten och sju av

och grund-förbinder rekryterasigenligt vilka organisationerna att
krigsorga-befattningar hemvärnetsutbilda personal för bestämda inom

skallutbildninghar genomgått sådandennisation. Tanken är att som
Försvarsmakten angående i hemvärnet,träffa tjänstgöringavtal medett

krigsplacering ivilket till grund för Enavtal läggs person som en-
sålunda hör till dess avtalsperso-lighet hemvärnet, ochhärmed ingår i

frivilligorganisationen.nal, därjämte medlem iär
avtalspersonalen krigsplacerad. Perso-i hemvärnetMerparten ärav

inkl.54grundutbildning i totalförsvarskunskap timmarnalen har omen
ha genomgåttDärtill skall personalenvapenutbildning 4 timmar. enom

består iomfattar beväpningbefattningsutbildning, 35 timmar. Desssom
kiigsplaceradeden ickeregel kulsprutepistol. tillhörDe av-somav

medlemmarstödjande organisation.talspersonalen iär resp.
bestod i mittenhemvärnets laigsorganisationAvtalspersonalen i av

1990-talet följande.av
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lottakårer.Riksförbundeti Sverigesmedlemmara Omkring 8005
förpläg-stabs- och expeditionstjänst, iplacerade is.k. -lottorDessa är

kan eftereller underhållstj lottaiunderrättelsetjnadstjänst, änst;i änst en
tillhöravardera dagar-två kurser tiosärskild utbildningavtal och om-

utbildninglottor har genomgått100Cirkahemvämsförband.ett omen
hemvämsplu-och placeradebevakningstjänst iavseendetio veckor är

ton.

riksför-kvinnliga bilkårersiUngefär medlemmar Sverigesb 000l
med under-transportgruppchefer eller sysslarbilförare,bund, vilka är

hållstjänst.

röda korset isvenskai FöreningenmedlemmarOmkring 6 000c
förverksamhetenochsjukvård itotalförsvaretsmedverkan ifråga om

sjukvårdstjänst.harkrig,skydd i utövacivilbefollcningens attsom

radioorganisationen,Frivilliga ärimedlemmard 000Drygt 2 som
sambandsgruppchefer.ellersignalreparatörertelegrañster,signalister,

riksförbund,motorcykelkåremasiFrivilligamedlemmarCirka 600e
ordonnanser.vilka skall fungera som

hund-Brukshundklubben,iSvenskaUngefär medlemmar ärt 800 som
änstbiträden.förare eller hundtj

för-ingår iflygkåren,Frivilligaimedlemmarg Omkring 100 som
Varje sådantlyggrupper.svarsområdenas är som resp.en resursgrupp

frånhördisponerarförsvarsområdesbefälhavare över 0r-men gruppen
förskallhemvämskrets,tillsynpunkt ävenganisatorisk svarasomen

idem ingårutbildningenden militära gruppen.somav

mobiliseratsnabbt4.2.3 Hemvärnet är

förföre det Sverigeverka väpnatskall kunna utsättsHemvärnet ettatt
väpnade kon-under denskymningsläge,s.k.dvs. i samtettangrepp,

"fria kri-deteventuell eñerföljande fassådan och iflikten närensom
get" råder.

grundberedskap, hem-beredskapsgrader:gällerhemvärnetFör tre
hemvämslarm.vämsberedskap resp.

hemvärns-skall hemvärnet intahemvärhstörordningenEnligt 7§
beslutsärskiltefterberedskap, delshöjdberedskap dels vid avannars
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hosregeringen. FörsvarsmaktenOm regeringen har framställningort
hemvämsberedskap landetsoch försvar eller säkerhet kräver attom

hemvärnet omedelbart, fåri anspråk Försvarsmakten beslutatas om
hemvämsberedskap intillför tiden dess regeringen meddelat beslut iatt
frågan. råderHemvämsberedskap bl.a. under hela den tid väpnaden
konflikt krig för handen. Vid hemvärnsberedskap inträderär tjänst-
göringsskyldighetför hemvärnets personal, kaninte sinasägasom upp
avtal. Hemvämsberedskap innebär vidare hemvämsförbanden skallatt

stridsberedda inom två timmar.vara
Vid beredskapslarm, eller då hemvämsberedskap och eftergäller

beslut lägst militärbefálhavare, intar hemvärnet hemvämslarm, jñ 3av
och 4 beredskapstörordningen§§ 1993:242. Därvid skall hemväms-
förbanden dröjsmål för kunna lösa uppgifter.sinautan attgrupperas

Hemvärnsberedskap liksom hemvämslarm kan gälla för delviss av
landet. blirHemvärnsmän normalt hemförlovadeinte under höjd be-
redskap, de kan beviljas permission.men

allmänna4.2.4 det hemvärnetMer om

det allmärma förl hemvärnet finns närvarande 78 500ca personer. -
försvarsområde delar försvarsområdes-För varje i Sverige dess chef,

befälhavaren, området hemvärnsområden gäller för all-in i detsom
hemvärnets verksamhet. I detta och i andra avseenden har che-männa

fen för Ostkustens marinkommando motsvarande uppgift. hemväm-Ett
sområde omfattar regel kommun och leds hemvämschef.i en av en
Hemvämsomrâden, vanligtvis fyra-åtta hem-sådana, sammanförs i en
värnskrets. lcretshemvämschef ledningen i kretsen.En utövar

Enligt rikshemvärnschefens bestämmande får det allmännainom
hemvärnet företagshemväm för skydd anläggning ellerorganiseras av
arbetsplats 24 Försvarsmaktens föreskrifter§ hemvärnet. Ettom
företagshemväm skiljer från förbandsig det allmännaövriga inom
hemvärnet endast så det företag ellerpå vid visstsätt äratt grupperat ett

anläggning får flyttas därifrånviss och inte företagsledningensutanen
godkännande.

hemvärnsmanFör allmänna hemvärnet skall veder-iatt antas som
börande fallha fullgjort lägsti militär grundutbildningvart om
85 dagar 8 Försvarsmaktens föreskrifter§ hemvärnet, jfr kap. 3 §5om
förordningen 1995:238 totaltörsvarsplikt. tör-principDet iärom
svarsområdesbefálhavaren eller, efter hans bestämmande, lägst chef för
försvarsområdesgruppenhet beslutar frågor antagningisom avom
hemvämsmän allmännai hemvärnet 10 § första stycket Försvarsmak-

föreskrifter hemvärnet, jfr undantagsregeln blii 11 §. Förtens attom
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haskall hemvämsmannenhemvärnetallmärmadetlcrigsplacerad i ge-
innefat-20-40 timmarintroduktionsutbildningnomgått även omen

skyddsvaktsutbildning.tande
utbildas under fritid. DethemvärnetallmännaPersonalen detinom

medersättning till hemvämsmännenFörsvarsmaktenär utger an-som
utbildning.ledning dennaav

mellan och I varjeomfattar 75 200hemvämsområdeEtt personer.
ochplutoner,chef, stabfinnssådan enhet samt grupperenen

kompani det övrigamed inomjämföraskanEnheten ter-etttrosstropp.
dels avtalsper-finns dels hemvärnsmän,enhetritorialförsvaret. varjeI

funktionstridsuppgiñer har därjämtehardel demsonal. En avsomav
slridsuppgif-sjukvårdspersonalfinnss.k. sjukvårdsmän. Det utanäven

ter.
hemvärnsplutoner.organiserade istridsenheterregel hemvärnetsI är

och fältarbete.underrättelsearbetemed bevakning,skall sysslaDessa
anlägg-och skyddadels bevakaskall hemvärnetredan harSom nämnts

dessaobjektviktigatotalförsvaret utsättsförandra attoch motningar
flygfältinfallsportar,s.k.och skyddabevakadels t.ex.för sabotage,

motstånda-mål för militärprimärabedömsvilkaoch hamnar, utgöra en
uppgifttillhar vidareHemvärnsförbandenförbekämpningsförband.res

områdenminerafáltarbeten,fördröjandeutföravid behov attt.ex.att
åligganden hör ocksåTill hemvämets att startaeller förstöra vägar. upp

såsomanläggningarvid militäradriftengånghålla ioch tidunder viss
kustartilleripjäser.och fastaobsewationsplatserstabsplatser,

förstahandsuppgzjftharhemvärnetallmännadetenhet inomVarje en
möjligheteller harbehöverenheten inte attemellertidsköta. Omatt
beordraförsvarsområdesbefälhavarenkanuppgiñen,verka deni en-

före-Försvarsmaktensjfr §uppgift 22heten fullgöra någonatt annan
hemvärnet.skrifter om

drifcvämet4.2.5 Mer om

För-driftväm,får organiseramyndighetföretag ellerEtt omen
därtill 2 §tillståndrikshemvämschefen har lämnatsvarsmakten

före-Försvarsmaktensförsta stycketjñ 29§hemvärnsförordningen,
ellerföretagsingår ihemvärnsmanhemvärnet. Enskrifter ettsomom
frånrekryterasoch skalldriñvämsmankallasmyndighetsen

myndighetenalternativtvid företagetanställdpersonalden ärsom
hemvärnet.föreskrifterFörsvarsmaktensandra stycket29 § om

vederbörandeskalldrzftvämsmanblikunnaFör antagenatt som
god-och medmilitär utbildningtimmar120genomfört minstbl.a. ha

skyddsvakt 9 §föroch praktisktteoretisktavlagtkänt resultat ha prov
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hemvärnet.föreskrifter genomförsFörsvarsmaktens Varje årom repe-
driñvämsmännen. utbildningentitionsutbildning Den minstärav

föroch timmar övriga. Många driftvämsmän34 för befäl 20timmar
skydd för samhällsviktiga anlägg-med lagenanvänds, i enlighet om

vaktuppgifter detfredstid för finns behovningar redan i när ettm.m.,
arbetsplatsen.förstärkt bevakningav av
kan ingå reservofficerare normalt finnsdriftvämsförbandI ett men

ingen avtalspersonal däri.
myndighetens leds drift-eller chefFöretagets enav -
rikshemvämschefen före-under 30§ Försvarsmaktensvärnschef -

befálsgrad.Driftvärnschefen har militärskrifter hemvärnet. Be-om
vid företaget eller myndigheten,hög cheffattningen innehas t.ex.enav

principeller generaldirektören. Det iverkställande direktörenden är
drift-chef förbestämmande, lägstefter hansdriñvämschefen eller,
andradrittvämsman lO §beslutar antagningvämsdistrikt om avsom

jfr undantags-föreskrifter hemvärnet,Försvarsmaktensstycket om
bestämmereller myndighetföretagEfter förslagregeln i §.ll resp.av

driñvämsdistrikt,indelningdriftvämens irikshemvämschefen om
före-driftsvämsavdelningar 31 §lokaladriftvämsomrâden och samma

skriñer.
halverats.antalet driñvämsmänharåren änUnder de senaste mer

verksamhet harisamband med statligned bl.a.har lagts att
valt ined drifcvärnet harbeslutat läggaharbolagiserats. De attattsom

fallskyddsvakter och vid akutafredstid,underförlitastället sig på,
Försvarsmaktenberedskap, i övrigt.höjdpolisen underresp.,

tjugotal företagingångenvid år 1998omfattadeDriftvämet ettav
Driftvärnsförband fannsdriñvämsmän.6 600och myndigheter och ca

Kraftvärnet,vid kraftbolag inomförsvarsindustrin,bl.a. inom
materielverkreparationsberedskapen, vid FörsvaretsochByggnads-

riksdagen ochLuftfartsverket,vidradioanstaltoch Försvarets samt en
drift-inrättaandra kommuneruppgiftkommun. Enligt överväger att

värn.
för-driñvämet iorganiserathemvärnetlikhet med det allmännaI är

medgivandeFörbanden fårstridsenheten pluton.band; inteär utan av
skyddauppgifteranvändas för andramyndighetenföretaget eller än att

verksam-ochmyndighets anläggningarföretags ellerett egenegnaen
förstajfr §föreskrifter hemvärnet, lFörsvarsmaktenshet 32§ om

hemvämsförordningen.stycket
anläggningoch skyddaskall bevakaAntalet driftvärnsmän ensom

bered-höjdtrettio-fyrtio Undermellan oche.d. varierar två personer.
driftsvärns-nödvändigt samordnaregel bliskap torde det att resp.som

hemvämsför-geografiskt närliggandeandra,förbands verksamhet med
bands.
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sker vanligtvisdriftvämspersonalenUtbildning och träning av
ekonomiskarbetsgivaren ersättningtidvilkenunder arbetstid, för utger

förmåner till hemvämsmän.till förordningenpersonalen 5 § om
föreskrifter hemvärnet det för-FörsvarsmaktensEnligt 33 § ärom

samråd med chef driñ-i inomsvarsområdesbefälhavaren resp.som
organisation och utrustningför utbildning,värnet avsvarar

försvarsområdesbefälhavares för-inom försvarsområdet. Genom resp.
försedda med militär nämligendriftvämsförbanden utrustning,ärsorg

skyddsmask, hjälm automatkarbin detuniform, ochFörsvarsmaktens
driftvämsförband.förekommer vid vissaandra vapen

såledespersonaltabell och iuppförda i ingårDriftvämsmännen är
driftvärnet förekommer intekrigsorganisation.Försvarsmaktens Inom

drift-vissasjukvårdspersonal. Däremotpersonaltabell ärenligt någon
förekommervadmedlikhetsjukvårdsmän, is.k.värnsmän även som

Försvarsmakten i övrigt.ochallmänna hemvärnetdetinom
beslutardriftvämschefendethemvämsberedskapUnder är som om

stridsberedskap 22 § För-ochtjänstgöringdriftvämsförbandets
före-Försvarsmaktenshemvärnet. I 34 §föreslqiñersvarsmaktens om

drifcvärnsförbandchefen för ärhemvärnetskrifter ettsägs att un-om
meni fråga utbildningdriñvämetchefvederbörande inomderställd om

försvarsområdesbefälhavaren. Ilyder underoch utrustning samma pa-
lyder underdriñvärnsförbandetchefen förvidareragraf föreskrivs att

avseende hemväms-territorielltiförsvarsområdesbefálhavaren när
driftvärnetsdriftvämschefen beslutatochbeslutadberedskap är om

försvarsområdesbefäl-lyder underhanbetydertjänstgöring. Det att
beredskap.vadhavaren t.ex. avser

främstanvändasdriñvämethöjs skallberedskapenhändelsedenFör
kontroll vid inpas-genomföra skärptskalluppgifter.för följande Det

fungerae.d. ocharbetsplatsenifrågavarande ettsering till den som
hemvämsförband,förband,militäraplatsguide för andraslags t.ex. som

befinna sig inomanledningkan hamilitära lägettill följd det attav
undanförsel eller förstö-skall verkställaDriftvärnetanläggningen. även

säkerställa utrymninganläggningenfrånföremålring samt avm.m.av
beordrats.sådan harmyndighetenellerpersonal vid företaget när

uppgiftenvid sidandriftvärnsmannen,skallhöjd beredskapVid av
uppgifter påutföra ordinarieoch skydd,bevakningför sinaatt svara

vanligendärfördygnsschema kommerarbetsplatsen. attHans vara
med bevakningsysslarunderhan åtta timmaruppdelat på det viset att

arbetar hanDärefteruniform.han bär dåarbetsplatsen;och skydd av
uniformeradhanuppgifter; också dåordinariemed sina äråtta timmar

fall där arbetetsliknande deöverdragskläder eller iiförd artävenmen
arbetsplatsen eller ipåunder åtta timmar,följer vilakräver detta. Därpå

såsom hemmet.iundantagsfall någon armanstans
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4.2.6 folkrättsligaHemvärnets personals ställning

Folkrättskommittén förordade personalen i hemvärnetatt borde
ha tillfällig kombattantstatus

Folkrättskommittén anförde medlemmarna hemvärneti avsågs deltaatt
i militär endastverksamhet under korta perioder och då hade tillrätt
kombattantstatus. fortsatteMen, kommittén, sedan medlemmarna i
hemvärnet hade slutfört militärasitt uppdrag återgick de till civila sys-
selsättningar och då kunde villkoreninte för kombattantstatus uppfyllas
jfr artikel tilläggsprotokoll43 i år tillI 1977 1949 års Geneve-av
konventioner förangående skydd krigets offer. För hemvärns-att
personalen skulle kunna verka inom follcrättçns måste därför enligtram
Folkrättskommitténs s.k. kombattantstatus tillgripasmening temporär
SOU betänkande1984:56 74 108-1 l 1.ävens. se samma s.

Bestämmelserna folkrättsfirordningen kombattantstatusi om

Enligt totalförsvarets folkrättstörordning2§ 1990:12 deanses som
lcrigsorganisationtjänstgör Försvarsmaktens kombattanter, dei som om

inte tillhör sjukvårdspersonalen eller själavårdspersonalen enligt eller8
förordningen. kallas12 § De in till tjänstgöring inom För-som

svarsmakten skall kombattanter först tilldelatsdå de haranses som
militär utrustning och kommit under ansvarigt befäl. fred harDe isom
tilldelats personlig militär utrustning skall dock kombattanteranses som
redan då tjänstgöringsskyldigheten inträder 4 follcrättstörordningen.§
Folkrättslig ställning enligt folkrättstörordningen tillkommer endast den

tjänstgör i vederbörande befattning. Om någon tjänstgör inomsom som
Försvarsmakten har permission eller tjänstledig under kortare tid,är
behåller han folkrättsliga ställningsin under ledigheten follcrätts-16 §
förordningen.

4.2.7 skall bli i framtidenHemvärnet större

Inför den andra riksdagens försvarsbeslut avseendeetappen av
åren anförde1997-2001 regeringen hemvärnet viktig be-utgöratt en
vakningsresurs. fortsatteDock hade, regeringen, Försvarsmakten pro-
blem med uppfylla de personella och materiella mål tidigareatt som
hade beslutats. Vid tiden för försvarsbeslutet uppgick personalstyrkan
till och målet94 000 antalet skulle 000125attca personer var vara
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f.. förordadeprop. och 180 Regeringenl996/97:4 72 att ett avs.
utbildning cirkaförslag försöksvis iFörsvarsmakten framlagt treom

hemvärnet borde genomföras. Vid ellertillmånader för rekrytering
sålunda totalförsvarspliktiga hade place-efter bordemönstringen som

tillfrågasutbildningsreserven de villeeller placeras iavsågsrats att om
Försvarsmakten.plikttjänstgöring inomfullgöra månadersomkring tre

genomförd och därefter verkställdEfter med pliktgrundutbildning
utbildning ske frivilligt hem-lcrigsplacering, fortsatt inomborde

upphävaskunde den tidigare krigsplaceringenDåvämsorganisationen.
hem-till hemvämsorganisationen. Omvederbörande förasoch över

hemvämskontrakt borde han inomskulle bryta sittvämsmannen ramen
bevakningsförbandformkiigsplaceras i någonför plikten kunna av

fullgöraoch skyldigeller personalersättningsreserveni att repe-vara
anf.sedvanligt se 131, järn-med plikttitionsutbildning sätt prop. s.

l996/97:FöU1,förslag bet.biföll regeringensRiksdagenför 128.s.
rslcr. 1996/97:109.

förordningenenligt kap. 3 §5kansammanhangdettaI attnoteras
får sådan1997lydelse fr.o.m. den 1 januaridesstotalförsvarsplikt iom

leda till tjänst-totalförsvarspliktiggrundutbildning avsessomenav
dagar.. för denGrundutbildningen85lägsthemvärnetgöring i somvara

dagar.skall lägst 220för värnplikthar skrivits in varaannars
försvarsbeslutetandraanledningmedpropositionenI etappen avav

Överstyrelsen beredskap hade be-civilförredovisade regeringen att
beredskapspolis.med bl.a.måsteframtidendriftvärn idömt ersättasatt

vidaretillsfinnas kvardrifcvärnetemellertidbordeEnligt regeringen
181.1996/9724prop.bevakningsaltemativmöjligafleraett s.avsom

Även med propositionenenlighetriksdagen idel beslötdennai
1996/97:109.rskr.l996/97:FöU1,bet.

undermeddelade regeringenårför 1998 attbudgetpropositionenI
genomförts påhadefrivilligutbildningenochår 1997 hemväms- samma

minskat något.hade dockpersonalår. Hemvärnetsnivå tidigaresom
för hur rekry-planbegärt inFörsvarsmaktenfrånhadeRegeringen en

skulleförsvarsbeslutsperiodenunder000teringsmålet 125 man --
plan. UnderdennaFörsvarsmakteningavunder hösten 1997uppnås

materiel.tillförtshemvärnetvidare,regeringenhade,år 1997 nyangav
1995/96 ochbudgetåretverksamheten underbedömdeRegeringen att

den inriktningförförutsättningargodtagbaraår 1997 som rege-gav
tillrekryteringennämligenbudgetåret 1998,föreslog förringen att

medförsöksverksamhetenochskulle prioriteras trehemvärnet att
fortsättaskullehemvärnetplacering iutbildning förmånaders

Ävenf..313utgiftsområde 6 avsnitt 4.12prop. 1997/98:1 program s.
nämnda försöks-denberörde regeringentill riksdagenskrivelsei en

för fri-värnpliktsutbildningmånadersmed omkringverksamheten tre
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skr. 1997/98:4till hemvärnet se avsnitt 6.1 15villig rekrytering s.
förslag bet.angivna 1997/98:FöU1,regeringensRiksdagen biföll nu

l997/98z83.jämför rskr.rslcr. 1997/98:82,
19.98 beslutat hemväms-börjanRiksdagen har i attsommarenav

skall reduceras med mi1j.kr år 1998.frivilligverksamheten 10och ca
och frivilligverksamheten börhemväms-Samtidigt har angetts att ge-

mål riksdagen har beslutat tidigarenomföras för uppnå deatt som
rskr. 1997/982268.prop. 1997/98:84, bet. 1997/98:FöU11,

i andra länder4.2.8 Hemväm

andra länder.upplysningar hemvärnet i vissaBilaga innehåller6 om
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skyddsvakter och civila4.3 Civila
skyddsområdesvakter

Skyddsobjekt4.3.1 m.m.

ellerallmänhetens tillträde till utnyttja be-Om anläggningrätt att en
syñe åstadkomma skyddhöver begränsas sabotage,i att ett mot ter-

får skalleller spioneri, bestämmas anläggningenrorism utgöraatt ett
för samhällsviktiga1990:217 skyddskyddsobjekt enligt lagen om an-

lagenVad anläggningar iSkyddslagen.läggningar sägs omsomm.m.
kanluftfartyg. Skyddetfartyg ochgäller också områden ävensamt avse

fall detandrauppgifter totalförsvaret iröj ande hemliga än när äromav
förhindra alhnän-också sikte påkanfråga spioneri. Det attatttaom

Skyddslagen kompletterasverksamhet.följd militärheten skadas till av
för samhällsviktiga anlägg-skydd1990:1334förordningen omav

skyddsförordningen.ningar m.m.
tillräckligt skyddkan beredasintemilitär anläggningOm genomen

skyddsobjekt, medger skyddslagen regeringenanläggningen attäratt
för allmän-skydddock med undantagändamålför motsvarande av-

områdeföreskriververksamhetmilitärskada vidheten ettattmot -
beslutskyddsomrâde. Sådantmilitärtskallomkring anläggningen vara

särskildförhållandenmed geografiskaområdekan även ett avavse
beredskap eller underhöjdförsvaret. Underför det militärabetydelse

försvarsberedskapmed hänsyn till Sverigestid regeringenannan som
skyddsornrådena bevakas.Försvarsmakten förbestämmer attansvarar

får för-vilka anläggningarreglerasskyddslagenI närmare etc. som
förvaltningsbyggnader,statligaskyddsobjekt.klaras Där nämnssom

och områdenanläggningarområdenochmilitära anläggningar samt
befolkningsskyddet ochför ledningavseddaelleranvänds är avsom

förAnläggningarcivila försvaret i övrigt.eller deträddningstjänsten
ochnmdradioförsörjning, radio-Vattenförsörjning,energiförsörjning,

särskilt itill democh hörtelekommunikationer transporter angessom
lagen.

bara militäraomfattar skyddslagen inteanfördaframgår detSom av
möjlighet tillden ocksåbetydande utsträckningförhållanden. I ger

brukarcivil karaktär. Manskyddande anläggningar rentm.m. avav
uppdelning ilagenpraktiska tillämpningendärför deni göra enav

skyddsobjekt.militära civilaresp.
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område skallelleranläggning utgörabeslut ett etc.Ett attom en
till-förbud för obehörigahandförstainnebär i attskyddsobjekt ett

med fotogra-kompletterasTillträdesförbudet kan ettträde till objektet.
enbartmedtillräckligtbedömsavbildningsförbud. Om detferings- eller

eller fiske,dykning, ankringbad,förbudsådana förbud eller t.ex.mot
begränsning.sådantilllagen möjlighet enger

FörsvarsmaktenskyddsobjektcivilalänsstyrelseDet är resp.
områdeanläggning,beslutarskyddsobjekt ettmilitära attom ensom

skyddsobjekt.skall varaosv.

ochskyddsvakterBestämmelser4.3.2 om

skyddsornrâdesvakter

föranvändsskyddsområdesvakterochskyddsvakter
bevakning

skyddsområdesvakterskyddsvaktercivilaMilitära och resp.

personal ellermilitäranlitas polismän,skyddsobjektbevakningFör av
ochskyddsobjektbevakarpersonal. Den ettutseddsärskilt somannan

med1231980:förordningenskyddsvakt. Avbenämnspolismaninte är
kanmilitärpolisman attföljermilitärpolisenför attreglemente vara

Ryding-jfr Stefanbetydelsenberördadenipolisman nusomanse
Kust-1982:39555. Lagen1997,uppl.2Skyddslagen,Berg, oms.

fall kust-vissaövervakning ipolisiärvidmedverkanbevakningens ger
övervak-vidpolismanbefogenheterbevalcningstj änsteman somsamma

ekt.skyddsobjning av
bevakauppgiftmedpersonalen attmilitäradenSkyddsvakter ur

vilkaskyddsvaktermilitäravanligenbenämnsskyddsobjektmilitära
förordningenframgårpersonalmilitärpersonalgrupper utgör avsom

Övrigapersonal.Försvarsmaktensförbestämmelsermed1996:927
skyddsvakter.civilaterminologimotsvarandemedkallasskyddsvakter

tillhörinteskyddsobjektmilitärtbevakarskyddsvaktEn ett mensom
skyddsvakt.alltså civilpersonalenmilitäraden är

militärpolismän,skyddsområden fårmilitärabevakningenFör av
bevakaranlitas.personal Denutseddsärskiltellerpersonal somannan

skyddsområdesvakt. Enkallaspolismanoch inteområdesådant ärett
begränsade ännågotbefogenheterskyddsområdesvakts är enmer
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Skyddsornrådesvaktemaskyddsvakts. kan, på motsvarande sätt som
skyddsvaktema, militära och civila vakter.delas i Lagen Kust-in om

vid polisiär övervakning kust-bevakningens medverkan innebär att
har polismans befogen-bevalcningstjänsteman hänseendenvissai getts

skyddsområden. har mili-het vid militära Detövervakning sagts attav
militärt Skyddsområde egenskaptärpolisman bevaka i polis-kan ett av

skyddsornrådesvaktoch därför behöver till Stefaninte utsesman
Ryding-Berg, anfört arbete 76.ovan s.

följande fokuseradDen framställningen på skyddsvaktema.är

Skyddsvakternas befogenheter

skyddsvakt bevakar skyddsobjekt har vissapolisman ellerDen ettsom
föravjörbud gäller ob-särskilda befogenheter vid överträdelser som

bl.a. utföraskyddsvakten får sålundaPolismarmen ellerjektet.
bevakningsuppgiften skallfördet behövskroppsvisitation, attom

omhändertafår ocksåkunna fullgöras. Han vägrar attpersoner som
Skyddsvakter har dess-sitteñerkomma förbud eller att uppge namn.

befogenhetoch dess närhetskyddsobjektet iinomutom somsamma
sabo-anhålla för spioneri,finns skälden detpolismän gripa attatt som

tage m.m.
omhändertagande, gripande eller beslagtillfälligtEtt ensom

till polisman.skall omedelbart anmälasskyddsvakt genomförthar en
Skyddsvaktenåtgärden skall bestå.skall därvidDenne prövagenast om

åtgärder.det gäller sådana Enorderskyldig lyda polismans närär att en
skyddslagen eller, detsärskild tystnadsplikt enligt iskyddsvakt ålagdär

sekretesslagen 1980: 100.allmännas verksamhet,
godkänd länsstyrel-skyddsvakt skalltill civilDen utses vara avsom

godkärmandelämnas motsvarandemilitära skyddsvakterFör avsen.
längst femskall bestämd tid,GodkärmandetFörsvarsmakten. enavse

skyddsobjekt.elleroch till gälla visst vissaår, kan begränsas ettatt
förden godkännas har utbildningskyddsvakt får endastSom upp-som

lämplig för uppgiften.giften och i övrigtäven är

Rikspolisstyrelsens föreskrifter skyddsvakterom

föreskriftermeddelas ytterligareskyddsförordningenEnligt 18§ om
gäller bl.a. desåvittverkställighet skyddslagen Rikspolisstyrelsenavav

harFörsvarsmaktenutbildning och utrustning.civila skyddsvaktemas
Med stödde skyddsvaktema.motsvarande befogenheter för militära av

meddelat före-Rikspolisstyrelsendet berörda bemyndigandet harnu
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utbildning579-3FS 1991:5, FAPråd RPSskrifter allmännasamt om
skyddsobjekt.civilabevakningskyddsvakteroch utrustning samt avav

Överbefälhavarens numeradärvid föreskrivitRikspolisstyrelsen har att
be-uniforrnering ochbestämmelser utrustning,Försvarsmaktens om

skydds-bevakar civiltpersonalmilitärväpning skall tillämpas ettnär
objekt.

förordningenbevakningsföretag och1974:191Lagen om
förinnehåller regler denbevakningsföretag1989:149 somm.m.om

anlägg-bevaka fastighet,räkningföryrkesmässigt sigåtar att annans
lagende fall där intelagenstycket ärandraning 1 § angerm.m.

principbevalcningsverksamhet krävs ibedrivatillämplig. attFör att
god-auktorisation.tillstånd Denmeddelatsvederbörande ärhar som

till uppgiftbevakningsföretag och har attanställning hoskänd för ett
väktare.kallasutföra bevakningstj änst

utrustningskyddsvaktemascivilaDe

gällerberedskapsplanläggning vadförRikspolisstyrelsen ansvarar
bevakningsföretag

myndighetershänförs vissa1993:242beredskapsförordningenEnligt
samhällssektorer"funktioner", dvs.tilltotalförsvaretverksamhet inom

Rikspolisstyrelsenför totalförsvaret.betydelsesärskildi krig är avsom
säkerhetochOrdninggäller fimktionenvadfunktionsansvars.k.har
1994:18,råd RPS FSallmännaRikspolisstyrelsensEnligtm.m.

ingårbevalcningsföretagvissaföretagsplanläggning059-1FAP avom
försörjnings-planläggsbevakningsföretagfunktion dedennai somsom

all-dessahar enligtRikspolisstyrelsen"K-företag".företagviktiga
funktioneninomplanläggningsansvaretövergripanderåd detmänna

avtalträffabehovsmyndighetellerlänsstyrelse attöverlåtakanmen
inomplanläggningsansvaråtföljandemedbevakningsverksamhetom

företags-vidarerådende allmännaregion. I sägs atteller flera länett
medkrigikrigsfaraochunder krisertillsyftar samtplanläggningen att
be-tid,begränsadunderoch tryggasäkerhet,mycket hög momentant
be-fullgörfredibevakningsföretagvid devakningsverksamheten som

viktigatotalförsvaretförskyddsobjekt och andravidvalcningsuppgiñer
funktioner.objekt och
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Skyddsvakternas utbildning, tjänstetecken och klädsel

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd utbildning ochom
utrustning skyddsvakter föreskrivs följande civilam.m.av om
skyddsvakter.

Utbildningen till skyddsvakt består antingen i s.k. fullständigen
skyddsvaktskurs 401ektionstimmar å 45 minuter eller i s.k.om en av-
kortad sådan kurs 16 lektionstimmar å 45 minuter; denom senare avser
dem genomgått väktargrundkurs eller ordningsvaktskurs. I bådasom
kurserna ingår delänmet "Försvaret", handlar organisation ochsom om
funktion Andra delämnen bl.a. Mänskliga rättigheter" ochärm.m.
"Krigsman; det förra handlar förbud regeringsfor-mot tortyr,om om

FN-stadganoch medan det innefattar bl.a. rättighetermen om senare
och skyldigheter enligt folkrätten.

En skyddsvakts tjänstetecken består funktionsbetecloiing ochav
emblem. Funktionsbeteckningen skall bäras fastsatt bröstetspå vänstra
sida ovanför bröstñckan eller motsvarande plats. väktareEn som
tjänstgör skyddsvakt skall vid bevakning skyddsobjektet bärasom av
väktaruniform fimktionsbeteclcning förjämte väktare kompletterad med
för skyddsvakt bestämd utrustning. När väktareänen annan person
tjänstgör skyddsvakt skall klädedrälcten anpassad för tjänstensvarasom
utövande och på klart och otvetydigt skilja kan polisenssig uni-sättett
form. Skyddsvakten armbindel framgår hanbär inneharatten varav
skyddsvaktsfunktionen. finns möjlighet för länsstyrelsenDet att-
medge skyddsvakt bär civil klädsel, föreligger.särskilda skälatt en om

skyddsvakt skyldig vidEn tjänstgöring medföra såväl god-sittär att
kännande legitimationshandling.som

Skyddsvakternas beväpning

Rikspolisstyrelsens föreskrifter utbildning och utrustningom av
skyddsvakter innebär civil skyddsvakt får utrustadattm.m. en vara
med batong och handbojor, godkännandemyndigheten har lämnatom
medgivande därtill. Skyddsvakten kan med skjutvapenäven utrustas
enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter väktares utbildning och ut-om
rustning m.m.

Rikspolisstyrelsens bestämmelser väktare föreskrifterutgörsom av
och allmänna råd RPS 1994:12,FS FAP 579-2 till lagen bevak-om
ningsföretag och förordningen i Rikspolisstyrelsen har fö-ämnet.
reskrivit bl.a. följ ande.

Tillstånd för auktoriserat bevakningsföretag väktareoch innehaatt
skjutvapen för skyddsändamål meddelas i enlighet med vapenlagstift-
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väktaruppgiftspeciellfullgöra s.k.bestämmelser. Förningens att
skydds-bevakningvidskjutvapenbärandeförutsätter t.ex. avavsom -

specialutbildninggodkändgenomgåttharväktarenobjekt fordras att-
förtillståndmeddelatsväktaren haskall attVidareför tjänstgöringen.

bevakningsföretagetfrånlånskjutvapeninnehaskyddsändamål få som
tillståndetvapenutbildning närföreskrivengenomgått samt-och ha

väktarevitsordad tjänstgöringvälhaförsta gångenutfärdas somen-
år.under minst ett

skyddsvakts,civildärmedochväktares,Beträffande även enen
föl-råd bl.a.allmärmaRikspolisstyrelsensinnebärskjutvapenbruk av

jande.
ñillgörande detviduppgiñåläggsfall väktarendetFör att varsen

erfor-meddelasskall dermeskjutvapen,brukafrågaikan komma att
väktarenskallskekansåforman. Områdochanvisningarderliga av

vägledningfåsituationför i vissförmankontakt medsjälv att an-ta en
detEndastskjutvapen. näranvändaförförutsättningarnagående att

får väktarenbrottsbalkenkap. §24 1enligtnödvämtillföreligger rätt
föreliggerdetkrävastordenödvärnsrätt attFöranvända skjutvapen.

innebäreller hot träng-ellersjälvväktarenvåldsvårare sommot annan
höjerangriparefallet ettkanSå närvåld.sådantförande fara envara

någonskjutvapeneller riktar motslageller etttill huggfarligt tillhygge
kroppsskada. Däremotför svårareriskinnebäreljesteller när angreppet

användandeavvärjasinteegendom aveller hotfår våld mot genom
särskiltdenneskallanvänder skjutvapenväktarenskjutvapen. Innan

principskall iVäktarenutomstående skadas.för geriskenbeakta att
omständighe-Näravlossas.skotttillrop innantydlig varning genom

Vidvamingsskott.avlossaskall väktarentillinte tvingar armat,tema
tillfälligtendastdenneskall eftersträvas attverkningseld mot person

oskadliggörs.

civilaanvändningenfaktiska4.3.3 Den av

strategiskabevakningvidskyddsvakter av

kartläggningutredningensskyddsobj ekt -

upplysningarhar lämnatLänsstyrelserna om

skyddsvakteranvändningen av

anläggningarbeteclmaskanskyddsobjektstrategiska mansomSom
sabotageangreppförkommerförutsätta utsättaskanmed fog att avvisst
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ñentliga förbekämpningsförband redan i mycket tidigt skedeett ettav
väpnat Sverige. Det gäller energianläggningar,mot flyg-t.ex.angrepp
platser, hamnanläggningar och industrier.

Utredningen kontakthar haft med samtliga länsstyrelser för att un-
dersöka hur vilken omfattningoch i civila skyddsvakter användsvar,
vid bevakning strategiska skyddsobjekt. Vid dessa kontakter harav
vissa länsstyrelser påpekat det finns "vilande"även skyddsobjekt,att
alltså anläggningar för närvarande inte skyddsobjektetc. ärsom men

bli klassade sådana objekt och det säkerhetspolitiskanäravses som om
läget så motiverar.

De uppgifter civila skyddsvakter utredningen har fått delom som av
inte fullständiga i alla avseenden.är kanDe dock läggas till grund för

vissa slutsatser i enlighet med följande.det

mångaI fall används skyddsvakter anställda hos
bevakningsföretag

Det relativt vanligt förekommande civila skyddsvakterär anlitas föratt
Deden fredstida bevakningen skyddsobjekt. skyddsvakterav som

tjänstgör där praktiskti samtliga fall anställda hos bevaknings-är taget
företag och således inte hos den myndighet skyddsobjektetsärosv. som
huvudman. bevakningDen sköts civila skyddsvakter anställdasom av
hos bevalcningsföretag har sin grund i avtal mellan detta företag, å ena
sidan, och det företag eller den myndighet eller motsvarande ärsom
huvudman för skyddsobjektet, å andra sidan.

Om bevakningen sköts skyddsvakter anställda denärav som av
ifrågavarande myndigheten motsvarande råder det naturliga skälav
inte någon principiell skillnad i och lydnadsförhållanden föransvars-
skyddsvaktemas del och för övrig personal där.

civilaDe skyddsvaktemas befogenheter, utrustning och
utbildning

Enligt utredningens kartläggning har de civila skyddsvakterna de befo-
genheter följer första handi skyddslagen och skyddsförord-som av
ningen. skyddsvaktemas arbetsuppgifter varierar med hänsyn till de
behov föreligger vid skyddsobjekt. Uppgiñerna kan beståsom resp.

i kontroll vid inpassering och huruvidat.ex. göraatt av personer som
finns inom anläggningen behöriga uppehålla sig där. kanär Detatt

fråga exempelvis rondäven eller tillsyn iatt utöva öv-attvara om
rigt, bemanna larmcentraler och i förekommande fall undersökaatt att
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vid vissaeskorttjänstutföra transporterlarm,vad har utlöst attettsom
eller i reception.tjänstgöraatt

bero-skiftarinkl. beväpningskyddsvaktemas utrustningcivilaDe
sålundasaknaranläggningarVid vissaskyddsobjekt.ende på

objektandravakterna vidutrustning medanskyddsvaktema helt extra
fall skyddsvaktemahandbojor. delIochhar tillgång till batong ären

allmänhethotbilden detta.motiverar Iförstbeväpnade, stundom när
fö-beväpningpistol. Denbestår beväpningen uppgettstyngsta somav
vidanvänds hundVid skyddsobjektkulsprutepistol. vissarekomma är

hållskydd. Från haribland attbevakningen, uppgettsettsom
det behövs.insatsstyrkor,militärakompletterasskyddsvaktema omav

skyddsvakt förekommercivil itillför utbildningenInom ramen
genomgårläneller Iutbildning träning.någon militärregel ettinte
20 timmarutbildningmilitärskyddsvaktemaciviladock de om caen

bevakningstjänst. Ipost--och ettvapentjänstsjukvård,bestående i samt
skyddsvak-grundutbildningenundermilitärmedverkarlän avannat

skydds-militäraorganisationen,"Militärarubriceratavsnitti etttema,
mili-ellermedverkansådanvarkensamarbetsformer,ochobjekt men

länet. Devakterna ifortbildningunderförekommerträningtär av
anställdahar varitvärnpliktiga ellerhar varitskyddsvakter somsom

utbildningfått militärharsåe.d. har påFörsvarsmakten sättofficerare i
kvinnor;skyddsvaktercivilaantal äroväsent-ligtickeoch för sig. Etti

grundutbildning.militärnågrafådessa har enom ensav

viduppgifterskyddsvaktemasciviladeOklarheter om

beredskaphöjd
oklarhetpåtagligdetföreliggerkartläggningutredningensefterBedömt

förharegenskapsin-i dennaskyddsvaktemacivilavad defrågani -
allmänhet antingenhar iLänsstyrelsernaberedskap.höjdviduppgifter

skyddsvaktemacivilavad deallsupplysningnågonlämnatinte om
fall,flertaleteller, i attberedskap uppgetthöjduppgifter vidskall ha för

harvadEnligthärvidlag.planläggningkonkretfinns någondet inte som
krigsplace-skyddsvaktercivilakännedomtillutredningen ärkommit

skydds-strategisktsäkerhetskontroll vidochbevakningrade för ett
helhet.landetobjekt i som

kommerskyddsobjektstrategiskalänsstyrelser harVissa uppgett att
bered-driftvämet,ellerhemvärnetallmännadetbemannas omatt avav
civiladetillberedskaphöjdfall lederdel attskapen höjs. I en

tillövergårellerdriñvärnet attuppgifter inomfårskyddsvaktema vara
så,förhåller det sigIblandskyddsobjektet. attvidskyddsvaktermilitära
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civila skyddsvakter förinkallas tjänstgöring i någon be-typannan av
fattning totalförsvaret,inom dvs. inte för tjänstgöring sådan vakt.som

Enligt utredningens kartläggning finns undantagsvis planering av
innebörd devid höjd beredskap civila skyddsvakter skall kvaratt vara
vid skyddsobjektet för denför inre bevakningen där medanatt detsvara
allmänna hemvärnet eller driftvämet skall sköta den bevakningen.yttre

länsstyrelseEn dehar civila skyddsvakternasnämnt personligaatt ut-
rustning eller beväpning inte tillräcklig förär i snidssituation för-att en

skyddsobjekten. länsstyrelseFrån har det råder oklar-sagts attsvara en
het vilkeni omfattning civila skyddsvakter skall kvar vidom vara
skyddsobjekten för den händelse beredskapen höjs. fårFrågan enligt
länsstyrelsen klaras bevakningsföretagen. De civila skyddsvakterut av

i sådant läge finns kvar hos bevakningsföretagen skulle enligtettsom
länsstyrelsen eventuellt kunna utnyttjas för tillkommande bevak-nya,
ningsuppgiñer totalförsvarsviktigavid anläggningar läns-Enm.m.
styrelse har civila skyddsvakter inte kommer bevakauppgett att att
något strategiskt skyddsobjekt inom länet, Sverige blir föremål förom

länsstyrelse harEn de civilaväpnatett angett attannanangrepp.
skyddsvakterna möjligt skall försvåra och förhindra fientligtettom
framträngande.

4.3.4 Bestämmelser skyddsvakternas ochom

skyddsområdesvaktemas folkrättslig ställning
m.m.

21 kap. brottsbalken innehåller bestämmelser s.k. brott krigs-om av
brott bl.a. lydnadsbrott, våldDessa rymning ellermän. utgörs samtav

hot förman. Kapitlet träder i tillämpning kommerSverige inärmot
krig" föreskriver,och, så krigsfararegeringen i eller det råderom om
sådana förhållanden föranleddautomordentliga krig ellerärsom av av
laigsfara befunnitriket har sig längre föreliggerNär det inte så-som
dana förhållanden, skall föreskrivaregeringen tillämpningen ka-att av
pitlet skall upphöra och21 kap. 2 brottsbalken.l

Vid tillämpning brottsbalkens bestämmelser brott krigs-av om av
skyddsvakter skyddsområdesvakterliksom krigsmän" 21 kap.män är

3 § andra stycket brottsbalken.2
1994:1811 disciplinansvarLagen totalförsvaret,inomom m.m.

innehåller rubriken indicerar bestämmelser disciplinansvar försom om
totalförsvarspliktiga m.fl. denFör händelse krig gällerSverige iär
lagen för skyddsvakter och skyddsområdesvakter har för-även som
ordats med stöd skyddslagen 2 disciplinansvarslagen.§ 3 Lagenav
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i laigs-kategorier också Sverigedessabl.a. ärkan bli tillämplig på om
jfr regeringendisciplinarxsvarslagen, 4 §fara liknande 3 § näreller om

skall tillämpas.längreskall 2 § inteföreskriva att
deskall1990: 12folkrättsförordningtotalförsvaretsEnligt 3 § 3

skyddslagenskyddsområdesvakter enligtellerskyddsvakterär an-som
kombattanter.ses som
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4.4 Tullpersonalen

4.4. Tullverketl

Tullverket omfattar Generaltullstyrelsen, chefsmyndighetär inomsom
verket, regionala tulhnyndigheter, förordningenl § 1991:1524samt
med instruktion för Tullverket. Till Tullverkets uppgifter hör enligt 2 §

förordning tullar,uppbära andra skatter och avgifteratt tassamma som
vid ochimport övervaka och kontrolleraut export samt att tra-av varor

fiken till och från tredje land så bestämmelser ochimportatt exportom
efterlevs. skall vidare bl.a. övervaka och kontrolleraVerketav varor

trafiken till och från tredje land i övrigt i enlighet med särskildaäven
bevakningsuppgifter.föreskrifter fullgöra andra föreskrivnavissasamt

Även Tullverketi krig deltar i4.4.2

gränsövervakningen

särskilda och kontrolluppgifter åligger Tull-Till de övervaknings- som
verket hör den samordnade gränsövervakningen krig och liknande.i

lagenregleras bestämmelserna i 1979:1088Denna gräns-omgenom
övervakningen krig och i förordningeni 1979:1091 im.m. samma

korthet den övervakning samfärdselnReglerna innebär iämne. att av
rikets ankommer på polis- och tullväsendet För-över gränser samtsom

svarsmakten skall samordnasoch Kustbevakningen i vissa avseenden,
krig och del andra fall se nämnda lag.Sverige kommer i i §lom en

Tullpersonal4.4.3 gränsövervakningsmän i krigär

Reglerna gränsövervakningen i krig medför bl.a. personalattom ur
Tullverket fullgöra denna gränsövervakning. sålundaDentas ut att som

alltjämt i tullens personal har gränsövervakningsupp-ingårtas ut men
giften syssla och detgränsövervakningsman. Iärextrasom en senare
hänseendet lyder han eller hon under gränsövervakningschef. Enligten
3 § 4 totalförsvarets folkrättsförordning skall personal1990:l2 ur
Tullverket tjänstgör gränsövervakningspersonal enligt gräns-som som
övervakningslagen kombattanter.anses som
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gränsövervalmingenbestämmelsernabeskrivningEn närmare omav
följande bilagan, 4.5.deni krig lämnas i närmastm.m.
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Gränsövervakningen i krig4.5

Gränsövervakning förekommer4.5.1 både i fredstid

väpnad konfliktvidoch

Övervakningen trafiken Sveriges författningsregle-över gränser ärav
för tidrad såväl för fredstid väpnad konflikt. fred ankommerIsom av

det tullväsendetpå polisväsendet och Försvarsmakten och Kust-samt
bevakningen hänseendeni olika sköta denna övervakning. Blandatt

skallriket kommer i krig, det ske övervak-samordningannat om en av
ningen.

Gränsövervakningen i fred4.5.2

fredstida övervakningen samfärdselnDen Sverigesöver gränser ärav -
reglerad bl.a. bestämmelserdirekt eller indirekt i polislagenav-

polisförordningen1984:387 förordningenoch 1984:730, i
förinstruktion Tullverket, tillträdesförordningen1991:1524 med i

1992:118 förordningen 1982:756 Försvarsmaktens in-och i om
lcränlcningar Sveriges under fred ochgripanden vid territoriumav

IKFN-förordningenneutralitet, i lagen 1982:395samt omm.m.
medverkan vid övervakning därtillKustbevakningens polisiär jämte

124.hörande förordning 1983:

Gränsövervakningen vid väpnad konflikt4.5.3

Några utgångspunkter

lagen 1979:1088 gränsövervakningen krigI iom m.m.
ochgränsövervakningslagen i förordningen 1979:1091 i samma

gränsövervalcningsförordningen finns föreskrifter bl.a. hurämne om
skall samordnas, Riks-gränsövervalcningen Sverige kommer i lq-ig.om

polisstyrelsen med stöd gränsövervalmingsförordningen,har l9§av
Överbefälhavarenefter samråd med och Generaltullstyrelsen,med
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gränsövervakningslagenverkställighetförmeddelat föreskrifter av
1992:3, 243-1.allmänna råd RPS FS FAPsamt

samfärdseln rikets ankommerövervakningDen över gränser somav
Försvarsmakten och Kustbevakningenpå tullväsendetpolis- och samt

avseenden, riket kommer krig 1 §iskall alltså samordnas i vissa om
gränsövervakningslagen. får föreskrivaförsta Regeringenstycket att

ske, riket krigsfara eller det råder så-skall isådan samordning ärom
förhållanden föranledda krig ellerdana utomordentliga ärsom av av

andra stycket lag.lcrigsfara har befunnit sig l §vari riket samma
del finns särskilda föreskrifter. innebärKustbevakningens DessaFör

Kustbevakningens personal och materielbl.a. delarunder krigatt av
ochFörsvarsmakten för övervakning,skall användas inom transporter

Försvarsmak-mellanuppgifter enligt överenskommelseandra närmare
utnyttjandeförordningen 1982:314och Kustbevakningen;ten se om

Överbefálhava-Försvarsmakten deKustbevakningen inom samt avav
föreskriftemaförordning FFSnämnda utfärdademedenlighet 8 §iren

Kustbevakningen försvarsmakten.utnyttjande inom1993:1 l avom
tillämpas i sinskall gränsövervakningslagenberedskapslarmVid

för-jñberedskapsförordningen 1993:242, 3-5helhet, 8 § samma
skallinnebär vidare KustbevakningenBeredskapslarmordning. ut-att

förordning.10 andra stycketFörsvarsmakten §nyttjas inom samma
särskiltKustbevakningen iförhållandenDe rör tas ett av-uppsom

och lämnas åsidoframställning i övrigt.snitt i denna

samordnas gränsövervakningenliknandekrig ochI

kriggränsövervakningen skall isamordning ägaDen m.m.rumsomav
verksamhetbrott rikets säkerhet ochförhindrasyftar till motatt annan

bestämmelsernaöverträdelseoch säkerhet,fara för försvartill rikets av
frånutförseltill ellerfrån och införseloch Sverigeinresa till utresaom

ellerförsvarkan medföra fara för riketsbefordranriket gods,av vars
såvälskall skegränsövervakningslagen. Samordningsäkerhet 2 §

förhål-länet igränsövervakningsorganen inomolikamellan de som
civilaberördaoch till andraangränsande länlande övervakningen itill

verksamhet.myndighetersoch militära
finnasgränsövervakningslagenskall det enligt 11 §länFör varje en

denrörandefastställd organisationsplanupprättad ochlänsstyrelsenav
innehållaskallOrganisationsplanengränsövervakningen.samordnade

tullpersonalpasskontroll- ochvilken polis-,föreskrifterbl.a. somom
skallenhetermilitäraverksamheten och vilkaskall avdelas för som

organisationsplanen,länsstyrelsen fastställermedverka denna. Innani
ochFörsvarsmaktensamråda med Rilspolisstyrelsen,skall styrelsen
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den mån GeneraltullstyrelsenGeneraltullstyrelsen eller, i bestämmer
civilbefälhavaren. åliggerdet, tullmyndighet läns-regional Detsamt

personalens utbildning och vidta destyrelsen för övrigtsörja iattatt
förberedelser gränsövervakningen skall kunnafordras för att sam-som

gränsövervakningslagen.ordnas enligt
länsstyrelsenSom huvudregel det för den samord-är som ansvarar
och leder övervakningennade gränsövervakningen länet 3§inom

gränsövervakningslagen. områdeInom skyddsobjekt enligtärett som
förlagen 1990:217 skydd samhällsviktiga anläggningarom m.m.

anledningskyddslagen med Försvarsmakten förhar in däratt sattsav
Sverige ankommer emellertidmöta väpnat motatt ett ansvaretangrepp

gränsövervakningenoch ledningen för på vederbörande befälhavare
föreskriverFörsvarsmakten, regeringen jfr 4 §inom inte 5annatom

förordningen för samhälls-skyddslagen och 2 § l990: 1334 skyddom
anläggningar m.m..viktiga

omedelbara ledningen gränsövervakningen skalldenFör av resp.
eller flera gränsövervakningschefer.länsstyrelse förordna Dennesen

verksamhetsområde bestäms länsstyrelsen. praktiken det någonI ärav
gränsövervakningschef.polischefema länet till Eninom utsessomav

länsstyrelsen förordnad gränsövervakningschef lyder under styrel-av
befälhavare FörsvarsmaktenEmellertid det inom sär-är utansomsen.

gränsövetvalcningschef de därskilt förordnande i situationer För-är
leder gränsövervakningen enlighet med vadsvarsmakten och iansvarar

tillnämndes, och denne står lydnadsförhållande läns-inte isom nyss
har möjlighet helt eller delvis delegerastyrelsen. Befálhavaren att

denna uppgift.sin
ochoch tullmyndigheter FörsvarsmaktenPolismyndigheter samt

hålla gränsövervakningschefen underrättadandra myndigheter skall om
kan betydelse för gränsövervak-åtgärder iakttagelseroch som vara av

ningen.
fullgörapersonal skall gränsövervakning enligtDen gränsöver-som
polispersonal, passkontrollpersonalblandvakningslagen uttas annan

Försvarsmaktenstullpersonal personalpolisväsendet,inom samt ur
länsstyrelses gränsövervak-enheter organisationsplan 5enligt §resp.

sålunda blivit förordnad ingå iningslagen. harEn person attsom
frågagränsövervakningspersonalen kallas gränsövervakningsman. I om

gränsövervak-lydergränsövervakningstjänsten inte i övrigtmen- -
Gränsövervaknings-gränsövervakningschefen.ningsmannen under

gränsövervak-ordinarie utförkvar sin befattning ochistannarmannen
tilläggsuppgift ordinarievid sidan sinaningssyssloma upp-en avsom

gifter polisväsendet, Tullverket Försvarsmakten.inom resp.
organisationsplan det, förutsättningarlänsstyrelsens kan vissaI om

hamnaruppfyllda, föreskrivas gränsövervakning inteär att avsersom
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militärt förband, gränsövervaknings-flygfält skall fullgöraseller av
gränsövervalmingsförordningen. föreskrift fårSådanförband 3 §

lämpligt till gränsövervaknings-meddelas med hänsynden mån deti är
förhållandena länet ochuppgiñernas omfattning och i övrigt inom un-

och tullpersonalder har la-igsplaceratsförutsättning polis- i gräns-att
den utsträckning behövs förövervakningsförbanden i gräns-attsom

fullgörasövervakningen betryggande sådanskall kunna på Innansätt.
krigsplacering skall samråd ske med länsstyrelsen och medäger rum

eller,Generaltullstyrelsen Generaltullstyrelsen bestämmer det,om re-
Utredningen har inhämtatgional tullmyndighet. Länsstyrelsen iatt

Norrbottens föreskrivitlän har gränsövervakningsförband skallatt
densköta gränsövervalmingen inom länet befintliga landgränsenav

Finland och personal från från tullenoch Norge polisen och ärmot att
förband. Rikspolisstyrelsen verkställig-lcrigsplacerad dessa har i sinai

hetsföreskriñer till gränsövervakningslagen gränsövervalmings-sagt att
gränsövervakningschefenförband lyder under i fråga gränsöver-om

vakningstjänsten.
har Rikspolisstyrelsenråden gränsövervakningende allmännaI om

polispersonal passkontrollpersonal tillför ochkursplaner uttagenangett
till gränsövervak-tullpersonalgränsövervakningstjänst, uttagen

förbefäl Försvarsmaktens enheterningstjänst och för gräns-uttagnaur
samt Enligtpersonal gränsövervakningsförband.övervakningstjänst ur

bl.a. folkrätt och ingri-dessa kurserna avsnittplaner ingår i om om
åtnjuter diplomatisk immunitet.pande mot personer som

hur länsstyrelsen m.fl. vissafinns bestämmelser skall iDet om agera
till-gränsövervakningen har samordnats, uppstårfall där det, sedan

ipersonal för övervakningen har bestämtsfälligt behov änmer somav
gränsövervakningsförordningen.organisationsplanen se 4 §

Gränsövervakningspersonalens befogenheter i krig

med den samordnade gränsövervakningen iändamålFör avsessom
krig får gränsövervakningsman anmoda resande eller personen annan

legitimationshandling 6§ellervisa gränsöver-att annan m.m.pass
kontrolleraGränsövervalcningsmannen får vidarevakningslagen.

undersöka bl.a. befogen-varutrafik transportmedel medsamt samma
tillkommer tullagenheter tullkontroll tulltjänsteman enligtvidsom

med stöd därav meddelade bestämmelser.1987: 1065 och
"beslut polismyndighet eller polismanbrådskande fall-I om av
harfara kan avvaktas" gränsövervakningsman änävenutan annan-

befogenhet tvångsmedel hänseen-polisman dennes använda i vissaatt
dågränsövervakningslagen. harden 7§ Gränsövervalcningsmannen



SOU 1998:123Bilaga250 4.5

vilken förekommer till anhållande förskäldenbefogenhet gripa motatt
fara riketsbrottslig verksamhet till förellerspioneri, sabotage annan

så-vid misstankeverkställa beslagförsvar eller säkerhet, att omm.m.
enligtomhänderta dentillfälligtverksamhetdan brottslig samt att som

förvar polismyndighet.får iutlärmingslagstiftningen tas av
gränsövervakningsmangränsövervakningslagen erinrasI attom en

24 kap. andra stycket och kap. 4 §enligt 7 § 27också har den rätt som
rättegångsbalken tillkommer således bl.a.första gripastycket attenvar,

varpå fängelse kan följa och träffas på barden har begått brott somsom
efterlyst förflyende fot och den brott.ellergärning ärsom

Även beslag, får denfinns förutsättningar fördet inte ärsomom
skulle medförahålla kvar gods befordrangränsövervakningsman vars
gränsövervak-försvar eller säkerhet 7för rikets. §uppenbar fara

ningslagen.
åtgärd enligt 7 §har vidtagitgränsövervakningsmanOm annanen

kroppsbesiktning,kroppsvisitation ellergränsövervakningslagen än
förrnan,det tillmöjligt anmäla sinskyndsamtskall han så somsom
har upphört.skall det redantvångsmedlet bestå, inteskall pröva omom

skall hanskall bestå,ñrmer tvångsmedletdärvidOm förmannen att ge-
ellertullmyndighetden åklagar-, polis- ellerärendet tillöverlämnanast

fortsatta åtgärder.beslutamyndighet harden militära att omsom
förlänsstyrelse harförutsättningar får denUnder vissa ansvaretsom

utsträcktgränsövervakningsmanförordnagränsövervalmingen att ges
8kroppsbesiktning §kroppsvisitation ochföreta gräns-befogenhet att

övervakningslagen.
till-gränsövervakningslagen får gränsövervakningsmanEnligt 9§

dock endasttjänsteuppgifc enligt lagen,lösavåld för närgripa att
används, skallvåldkan lösas på Omtjänsteuppgiften inte sätt.annat

användas.leda det avsedda resultatetkan tillden formlindrigaste som
Vidnödvändigt.oundgängligenlängrefår brukasVåld inte än ärsom

användashjälpmedelskjutvapen ellervåld fårtillgripande annat en-av
tjänsteuppgiftens syfte.tillförsvarligt med hänsyndast den mån deti är

gränsövervakningspersonalens be-föreslcriftemanämndaDe omnu
bestämmelser ibefogenheter enligtdefogenheter begränsar inte som

egenskapgränsövervakningman iförfattning tillkommer avannan
g Försvarsmaktentillhörandeeller krigsmanpolisman, tulltjänsteman

gränsövervakningslagen.10 §
demeddelaförordningfårkrig regeringenOm Sverige iär genom

gränsövervak-befogenheter vidkontroll ochiöreskriñerytterligare om
eller säkerhet.försvarhänsyn till riketsnödvändigafinnsning avsom

landetfall, bl.a.meddelas andravissaSådana föreskrifter kan iäven om
samordnadbeslutatoch regeringen harlciigsfaraiär om

gränsövervakningslagen.gränsövervakning 12 §
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bestämmelser användningenYtterligare tvångsmedel finns iom av
gränsövervakningsförordningen. föreskrivsDär bl.a.15-17 §§ att om

slçjutvapen gränsövervalcningstjänsten vadanvändande i gäller somav
Försvarsmakten,vaktpersonal vidföreskrivet för övervakningenär om

skyddslagen,enligt medan kungörelsenskyddsobjekt l969:84avser
polistjänsten tillämpasanvändande skjutvapen i fall.i annatom av

Åligganden för gränsövervakningspersonalen

åliggandenGränsövervalcningspersonalens krig och liknande reglerasi
gränsövervalmingsförordningen. Föreskriftema innebär5-11genom

bl.a. följande.
övervakningsuppgiñför den anförtrottsharInom gräns-ramen som

skall derme förhindraövervakningsmannen brott rikets säkerhetmot
fara förverksamhet till rikets försvaroch eller säkerhet, överträ-annan

bestämmelserdelser gällande inresa till och från Sverigeutresaav om
utförseltill eller från riket gods befordran kaninförselsamt av vars
försvar ellermedföra fara för rikets säkerhet. Gränsövervakningsperso-

uppmärksamhet akt förehavande kannalen skall med på varjege som
sabotage eller verksamhet för riketsinnebära tillspioneri, arman men

förberedelseförsvar säkerhet eller till sådan verksamhet.eller Perso-
riketsunderrättelser kan till ñrnalen skall övervaka att som vara men

överbringasförsvar eller säkerhet till obehöriga ellerinte inom utom
ellerriket med godstrafik med utlandet.i samband Gränsöver-person-

skall också förhållandenvakningspersonalen akt pånoggrant somge
såsom anlägg-kan antyda fientlig avsikt, någon obehörigt utforskarnär
för vattendrag,betydelse totalförsvaret ellerning har terräng,som

farled e.d. Personalen skall särskilt uppmärksammahamn, flygplats,
ochstatsfartyg, beväpnade utländska handelsfartygfrämmande makts

eller svensktluñfartyg uppträder territorium.inom närasom
hartullpersonalbör tilläggas det åligger polis- och inteDet att som

det kan skegränsövervalcningspersonal i den måntagits ut att,som
tjänsteåligganden,jämsides med uppmärksamma vissa iövriga gräns-

underrättaövervakningsförordningen angivna förhållanden och genast
iakttagelsergränsövervakningschefen eller gränsövervalcningsman om

bör komma till dermes kännedom 18 nämnda förordning.§som nu
vidGränsövervakningspersonalen skall med personalensamverka

myndigheterpolis- tullmyndigheter, Försvarsmakten andraoch samt
kanövervakningsverksamheten. mån detvilkas verksamhet berör I den

gränsövervak-uppgifter eñersätts skallske andra ävenutan att annan
kontrollverksamhet.medverkatulltjänsteman Tullverketsningsman iän
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skaffa kännedom tör-skall sig ingåendegränsövervakningsmanEn om
övervakningsområdet.hållandena inom

gränsövervalcningschefen bestämmereller intelänsstyrelsenOm
tjänstedräkt ochgränsövervalcningsman bäraskall den ärannat, som

gränsövervalcningstörordningen. Rikspolis-10 §särskilt kännetecken
tjänsteteckengränsövervalcningsmannensföreskrivitstyrelsen har att

synlig tjänstedräkten.väl plats på Detskall fästas lämplig,på är vävtett
GRÄNS,och blått med därundergult,ärmemblem utfört i svart texten

all-kronorsköld med kungliga KONTROLL. Somsamt textentreen
tillhandahållsRikspolisstyrelsen tjänsteteckcnråd harmänt angett att

Även personal Försvarsmakten ingår idenstyrelsen. gräns-ur somav
skall bära tecknet.övervakningsorganisationen

skyldig endast bestäm-följagränsövervakningsman inteEn är att
förord-därtill hörandegränsövervakningslagen och denmelserna i

den bevak-bestämmelser gäller förningen de övrigaävenutan som
gränsövervakningsmananförtrotts honom.har Förningstj änst somsom

KFN-förord-gäller, krig,Försvarsmakten Sverige inte ihör till ärom
skyddsom-och militärabevakning skyddsobjektfråganingen. I avom

bestämmelser.finns särskildaskyddslagenråden enligt

Kustbevakningen

del denKustbevakningen iföregående hari detSom ävenangetts
bestämmel-liknande,skall ske i krig ochgränsövervakning mensom

ochgränsövervalcningslagenfinnshärvidlag inte irolldessserna om
utnyttjandeförordningenförordningen ianslutandeden därtill utan om

ÖverbefälhavarensochFörsvarsmakten iinomKustbevakningenav
försvarsmakten.Kustbevakningen inomutnyttjandeföreskrifter avom

användasunder krigskallmateriel KustbevakningenochPersonal ur
uppgifterandraochför övervakning,inom Försvarsmakten transporter

ochFörsvarsmaktenöverenskommelse mellanenligt närmare
gällaskallfår detsammaföreskrivaRegeringenKustbevakningen. att

förordningenberedskap första styckethöjd l §underäven omannars
jfr andraFörsvarsmakten; 10 §inomKustbevakningenutnyttjande av

beredskapstörordningen. sålundadetbör framhållasDet ärstycket att
Försvarsmakten.användaskommer inommaterielpersonal och attsom
Försvarsmaktenmyndighet inlemmas alltså inte iKustbevakningen som

låtalltjämt civilliknande uppgifterkrig ochhar i attnatur,utan varaav
dis-däravföljd delarmateriel då minskas tillochdess personal attav

Försvarsmakten.poneras av
förordningenstycketuppgifterna enligt § förstaFullgörandet 1av

begränsarFörsvarsmaktenKustbevakningenutnyttjande inomavom
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Kustbevakningen itillkommer personalen viddeinte befogenheter som
samma paragraf andra stycket. Närdäregenskap tjänstemän per-av

Kustbevakningen för uppgifter inomanvändssonal och materiel ur
förordningen skall kustbevaknings-enligt l §Försvarsmakten en
uniform militärtbära särskiltordinarietjänsteman till sin tjänste-ett

fartyg föraskall då örlogsflagga ochKustbevakningenstecken, och
särskildfordon ha märkning 4 § förordningen.dess flygplan och

utnyttjande Kustbevakningen inomförordningenNär l § om av
skall chefen för Kustbevakningen medFörsvarsmakten tillämpas, er-

Kustbevakningen varmedingå i högkvarteret",forderlig personal ur
Försvarsmakten förordningen.3torde §avsesnumera

Överbefälhavarens verkställighetsföreskrifter utnyttjande avom
följande. VidFörsvarsmakten innehåller bl.a.Kustbevakningen inom

"med beaktande civilaskall, kustbevakningensberedskaphöjd sta-av
follcrättsliga samverkanregler ordinarie arbetsuppgifter",och samttus

bl.a.och Försvarsmakten särskiltKustbevakningenmellan över-avse
flygplan,fartyg ochoch skärgårdsområdena medvakning havs-av

§sföreslcrifterna.och bevakning mineringar 3sjöfartenkontroll avav
mineringarskall också utnyttjas bl.a. för läggaKustbevakningen utatt

föreslcriñema. den4 § Vidareefter minoroch sägs attatt per-spana
utnyttjasKustbevakningen behövs försonal enheteroch de attsomur

skall krigsorganisation4-§ ingå i Marinensiför de uppgifter angessom
för och Kust-överenskommelse mellan Chefen Marinenenligt närmare

ingå idelar skallde Kustbevakningenbevakningen samt att av som
krigsorganisationstabellerskall redovisaskrigsorganisation iMarinens

förord-Försvarsmakten enligt §Kustbevakningen ingår i l§.5 När
skallKustbevakningen Försvarsmaktenutnyttjande inomningen avom

krigsorganisa-regionala ledning ingå iKustbevalcningenspersonal ur
föreskrif-militärkommando föreskiiftema.6 IGotlands §förtionen

innebärföreskrifterpersonaltabeller.regler Dessafinns ocksåterna om
med Kustbevakningenför skall samrådbl.a. Chefen Marinen iatt upp-

skallKustbevakningenpersonaltabeller för den personalrätta somur
föreskrifterna.krigsorganisation se 10-11ingå i Marinens närmare

ställningGränsövervakningspersonalens folkrättsliga
ifolkrättsförordningenenligt

föreskrivsfollcrättsförordning l990:12totalförsvarets3 §4I att per-
gränsövervakningspersonalsonal Tullverket tjänstgör en-somsomur

finnsskall kombattanter. Detgränsövervakningslagenligt anses som
uttryckligenbestämmelse förordningeni nämnerinte någon somannan

och 3 §1föreskrivs igränsövervakningspersonalen. i 2§Däremot

SOU1998:1239
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kombattanter skall defolkrättstörordningen tjänstgöratt ansessom som
laigsorganisation med undantag sjukvårdsperso-i Försvarsmaktens av

deenligt eller förordningensjälavårdspersonal 8 12§nal och resp.
under lcrig1943:881 polisens ställningpolismän lagenenligt omsom

deltar i rikets försvar.
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förslagTidigare5

5.1 Folkrättskommitténs slutbetänkande

Folkrättskommittén tillkallades med anledningl

tilläggsprotokollenav

Eñer internationell konferens den tvåi Geneve 8 juni 1977antogsen
tilläggsprotokoll till de fyra Genévekonventionema den 12 augusti

för offer.1949 skydd krigets första protokollet i det följandeDetom
skydd offrenkallat tilläggsprotokoll I för internationella väpnadeirör

konflikter.
ratiñcera tillkalla-stod i begrepp tilläggsprotokollenNär Sverige att

uppgiftmed sammanfattningsvis och lämnades kommitté utredaatten
förslag tolkning och tillämpning information och undervis-samtom av

regler under neutralitet och ockupationning folkrättens krig,om
dir. Kommittén Folkrättskommittén och1978:61. antog namnet avgav

Folkrättenår slutbetänkande krig1984 sitt i SOU 1984:56.
innehåller sammandrag delar Folkrättskom-Denna bilaga ett av av

mitténs slutbetänkande.

tillfällig kombattantstatus5.1.2 Begreppet

förFolkrättskommitténSåvitt gäller kombattantbegreppet redogjorde
olika konventionsbestämmelser det ipå området och nämnde att

be-tilläggsprotokoll finns definition begreppet. KommitténI en ny av
ellerrörde särskilt frågan kombattantstatus permanentmåsteom vara

fall Kommittén ansågden vissa kan "temporär" tillfällig.i attom vara
konventionstexten kan olika Konsekvensernatolkningar frågan.iges

kommittén,endast kombattantstatus kan, fortsattehaatt permanentav
Med-studeras tillämpasprincipen på hemvärnet inkl. drittvämet.om
kortalemmar delta verksamhet under endasti hemvärnet i militäravses
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sedantid till kombattantstatus. Mensådanunderharperioder och rätt
medlemmarna i hemvärnetslutförts, återgårhardet militära uppdraget

för kombattant-då villkorenoch kan intetill civila sysselsättningar,
för medlem-möjligtmenade kommittén, inteuppfyllas. Det är,status

tilläggsprotokollartikel Iuppfylla de 43 iiständigti hemvärnet attmar
Folkrättskom-kombattanter.villkoren förangivna permanentaatt vara

med kombattantstatus måstelösningenmitten hävdade temporäratt
skall ha möjligheter verka inomnågratillgripas för hemvärnet attatt

milisanförde kommittén, förhållandet medfolkrättens Samma är,ram.
Också försådana förekommer.den månoch andra frivilliga i grupper

kombattant-motståndsrörelse kanpolisen och medlemmar temporärav
tillade kommittén.naturlig lösning,status vara en

kom-menade begreppetFollcrättskommittén temporärävenatt om
framgår detåterfinnas konventionstexterna,kan ibattantstatus inte

medförenligheltsådandessadock indirekt ärstatustexter att enav
sålundatilläggsprotokoll följerIartikel 51.3 iprinciper.folkrättens Av

därfollcrättsligmellan olikakan attväxling göras status;att angesen
"skyddsakenuttrycktekommitténskall åtnjutacivilpersoner som --

fientlighe-direkt deltar iför den tid då deundantagmedcivilasom
ochUppdelningen ikombattanter".dvs. permanentatema, somanses

uppdelningen-motsvarighet idirektharkombattantertemporära en
artikel k tilläggs-sjukvårdspersonal 8 ioch tillfälligmellan permanent

kommittén.protokoll ansåg
tilläm-kombattantstatusFolkrättskommittén temporärattangav om

delta ioch liknande organisationer väpnati hemvämkan personerpas,
förut-domstolställas införriskeramotstånd motparten-attutan att av
gällerfalltrovärdig. samtligaklassificeringen Idennesatt att anser

vederbörandebevisaskall kunnadock tillfångatagna attatt personer
torde enligtväpnade styrkorna. Härdeinomtillhör organisationen

med-exempelvissvårigheter, dåuppstå vissabedömningkommitténs
organisationstillhörighetskall bevisa sinmotståndsrörelselemmar i

för-Folkrättskommitténsjälva organisationen.samtidigt röjaattutan
för angivnakombattantstatusordade användningen temporäratt nuav

skedeså tidigtfrämmande imeddelaspersonalgrupper ettstater som
möjligt.

kandet folkrätten intekonklusion iFollcrättskommitténs att an-var
kom-använda begreppethinder temporärföreligga något mot attses

ingår iinteförkombattantstatusbattant temporär personer somresp.
motiverasförutsättning detta kanunderväpnade styrkorreguljära att av

verksamhet.militär och civilmellanvederbörandes växling
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Folkrättskommitténs synpunkter angående5.1.3

personalkategorierför olikafolkrättslig status

totalförsvaretinom

totalförsvaret gällerbör klassificeras vadfrågan personalen inomI hur
verksamhetframhöll Follcrättskommittén polisensfolkrättslig attstatus

första hand gällerunder och krig i upprätthållande all-mobilisering av
och säkerhet. finns det polisenordning Dessutom möjlighetmän att ge

uppgifter riketsbegränsade vad gäller säkerhet. kanvissa, Detyttre
polisenbli aktuellt använda för upprätthållande allmän ord-även att av

inom område har besatts eller ockuperatsning och säkerhet ett som av
fienden. med kuppanfallsamband erfordras polispersonal förI att ome-
delbart vid anfallets inledning delta bevakning viktiga total-i vissaav

förtörsvarsobjekt, de dessa objekt bevalmingsförbandenavseddainnan
och inställa bedömdehar hunnit mobilisera sig. denna uppgift kan,För

polisen inte enhet medFollcrättskommittén, någonersättas av annan
bliberedskap. Under kuppskede kan det ocksåmotsvarande höga ett

ingripa med vapenmakt ñentliga, mindrenödvändigt för polisen att mot
uppgifter kan bli under mobiliseringstyrkor. aktuellaBåda dessa även

kuppanfall.inledandeutförs ettutansom
kuppskedeansåg polispersonal underFolkrättskommittén att ettsom

försvarsuppgiñer skall skydd kombattanter.används erhållai som
försvarsuppgiftema torde bli aktuella endast under relativtEftersom en

menade kom-polisen ha kombattantstatus,kort period, bör temporär
hävdade skäl utvecklades betänkandetmittén. Kommittén iav som-

utgångspunkter borde polisen ha kombattant-från folkrättsliga inteatt
har skett.sedan mobiliseringstatus

ordningssyftepolisenanfördes vidare bör kunna ingripa iDet att
kombat-m.fl. harfrämmande militärpersonal polisenäven utan attmot

sjukvårdspersonal bör,vad gäller för bl.a.analogi medItantstatus. som
självförsvarpolisen använda tillkommittén, haansåg rätt att vapen

kombattantstatus.polisen har civil ellerstatusoavsett om
skyddsvakter, vid tiden för Follcrättskom-Såvitt civilaavser som

medomfattades lagen 1940:358 vissamitténs arbete regleringen iav
försvaret första hand lagenbestämmelser till skydd för se inumera

jfrskydd för samhällsviktiga anläggningarl990:217 m.m.;om
sammanfatt-föreliggande betänkande, kommitténbilaga 4.3 i angav
under inled-erhålla kombattantstatusdessa börningsvis temporäratt

för-konflikt däremot kunna iningsskedet inte torde upptasmenav en
civil bevakning-personaltabeller. menadeKommittén attsvarets annan

civil ispersonal ordningsvakter och väktare bör ha statusanses--
krig.
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Totalförsvarets folkrättsråd;5.1.4 totalförsvarets

folkrättsförordning

folkrättsrådTotalförsvarets

Folkrättskommittén föreslog skulleregeringen inrätta rådgivandeatt en
nämnd för folkrättsfrågor, borde knuten till Försvarsdeparte-som vara

Nämnden borde bestå begränsat antal hadementet. ettav personer, som
kompetens folkrättsligadet området,inom med tonvikt kimskap i
"krigets lagar". borde kommaDessa barainte från Regerings-personer
kansliet från totalförsvarsmyndigheterna,också universitets-utan
världen Svenska röda korset.och Nämnden borde sammanträda täm-
ligen följa undervisnings-ofta för och förinformationsläget ochatt att
kunna synpunkter tillämpningenlämna på folkrätten i krig. Nämn-av
den borde också för den centrala samordningen och värderingensvara

och utbildningen folkrättsligainformationen i frågor.av
FolkrättskommitténsbakgrundMot föreslag tillsattes år 1985 ettav

särskilt till denrådgivande utskott under Utrikesdepartementet hörande
Folkrättsdelegationen. Syftet med detta folk-uppföljningenattvar av

skulle säkerställas skulleutveckling och verksamhetenrättens att sam-
ordnas. skulle initiativ totalförsvaret folkrätts-Utskottet inom iäven ta
liga frågor.

1990/912102I regeringens proposition verksamhet och anslagom
totalförsvaret under budgetåret 1991/92 anförde chefen förinom För-

erfarenheternasvarsdepartementet visade verksamhetsområdenaatt att
för och dessFolkrättsdelegationen rådgivande utskott det praktiskai

sammantöll. Enligt hansarbetet behövdes klarareinte mening en an-
folkrättsarbetetsvarsfördelning det fortsatta samtidigt behoveti som av

samordnade i fortsättningen kom ansåginsatser Hanäven att stort.vara
det arbete dittills hade utförts Folkrättsdelegationens råd-att som av

fortsättningen borde fullgörasgivande utskott i särskilt råd inomettav
Försvarsdepartementet. Genom sådant råd tillgodosågs totalförsva-ett

behov samordning, och uppföljninginitiativ folkrätten.inom Derets av
hadetotalförsvarsmyndigheter omfattande och viktiga uppgiftersom

inom folkrättens område borde representerade i rådet, ävenvara men
uppgiftermed sådana borde kunna medverka. Samarbe-organisationer

borde ocksåmed Folkrättsdelegationen säkerställas.tet
till vad departementschefenRegeringen anslöt sig hade anfört, och i

enlighet härmed inrättades Totalförsvarets folkrättsråd.1991sommaren
har till uppgift följa utvecklingen internationellaDetta inom denatt

humanitära skallVidare rådet för samordning och utveck-rätten. svara
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myndigheter,ling inom totalförsvarets varvid särskilt undervisnings-
och informationsfrågor skall uppmärksamhet. Rådet skallägnas även ta
initiativ folkrättens reglerför främja utvecklas, sprids och tilläm-attatt

inom totalförsvaret.pas

Totalförsvarets folkrättsförordning

Totalförsvarets folkrättsförordning gäller för myndigheterna under
regeringen. Förordningen innehåller föreskrifter till ledning för tolk-
ningen och tillämpningen för svensk del den internationella huma-av
nitära väpnade konflikteri enligt de fyrarätten Genévekonventioner av
år 1949 enligt två tilläggsprotokoll1977 års till konventionema. Isamt
förordningen .föreskrifterfinns viss tillämpningäven Haag-om av
konventionen den 14 maj 1954 skydd för kulturegendom händelseiom

väpnad konflikt tilläggsprotokoll.jämteav
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l985/86:l5propositionRegeringens5.2 om

krigställning ipolisens

Inledning5.2.1

tidigaretotalförsvaret harskall spelaroll polisen iSpörsmålet vilken
totalförsvaretbetänkandet Polisen iutredning. Iförföremålvarit

förslagpolisutredning ñam vissasålunda 1975 årslade1979:75SOU
kuppanfallförsvarmedverkanvidpolisensbl.a. i frågan mot m.m.om

Även Folkrättskom-efter mobilisering. iuppgifterpolisensoch om
behandlades1984:56krig SOUslutbetänkande Folkrätten imitténs

väpnad konflikt.ställning vidpolisensrörandefrågor
regeringensgrund förbetänkandena låg tillnämndatvåDe pro-nu

följandedetställning i lcrig. Ipolisens1985/86:l5position ges enom
riksdagsbehand-ochden propositioneninnehållet isammanfattning av

denna.lingen av

propositioneninnehållet iSammanfattning5.2.2 av

propositionenBakgrunden enligt

departementschefenförslaget i propositionentillbakgrundSom angav
bl.a. följande.

undertillkomunder krigställningpolisens1943:881Lagen om
rådde då.förhållandendebakgrundochvärldskrigetandra mot somav

till polisenbehövde ha tillgångtillHuvudskälet lagen att sommanvar
spelade in.övervägandenfollcrättsligastyrka,beväpnad ävenmen

ställninghaskullepolisenklargöralagen villeGenom att somman
bedömagällerdetkriget. Närdrogsin i attSverigekombattant, om

för-emellertid lägetkrig hadeborde hapolisen iuppgiftervilka som
roll hadepolisenspåvärldskriget. Synenandrasedanväsentligtändrats

gradutprägladiverksamheten sågspolisiäraförskjutits. Den meranu
trygghetsocialskapaförsamhälletsled insatseriförut attän ettsom

längretedde sig inteför medborgarna. Detsamhällsgemenskapoch
Viduppgifter.anspråk för militäraipolisennaturligt togs en even-att

poli-krav påställas såsannoliktkom detkonflikttuell väpnad storaatt
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begränsatmycketdet fanns attverksamhet utrymmevanliga ettattsens
totalförsvaretHärtill kompolisen.uppgifterandra attlägga några
demandra hotbilderbakgrund helt änmåste planeras av-mot somav

beaktamåstelag. Man1943 års äventillkomstenvidtecknade sig av
fyrabl.a. deområdet,på det folkrättsligasketthadeden utveckling som

offer ochkrigetsangående skydd för1949årGenêvekonventionema av
tilläggsprotokoll till konventionema.års två1977

kuppförsvaretiPolisens medverkan m.m.

tillhaskulle polisen fortsättningendepartementschefen iEnligt även
ibetydelse totalförsvaretobjekt föroch försvarabevakauppgift att av

föranspråkipolismänöverraskande Dehändelse togsangrepp. somav
deinnebars.k. kombattantstatus. Dethaskulle attuppgiften temporär

frånavlöstshadefram till dess dekombattanterskulle attsomanses
kuppförsvaret.bevakningsuppgifter inomsina

förfanns förutsättningaranförde detDepartementschefen inte attatt
hävdaskundekuppförsvaret.medverkan i Det attfrån polisensavstå

ochpolisiärbordekuppförsvaretmedverkan i attpolisens rentvara
kunde-sådan linjecivila Menbehålla sinbordedåpolisen status. en

polismänsoldaterförorda. främmandeDedepartementschefen inte som
folkrättenenligtfick nämligenförsvara sigkunde bli motatttvungna

polismännenstridshandlingar. Omför sinastraffansvarigaställasinte
förgälldereglerbevakningsobjekten enligt deförsvarakundeinte som

Värdetunderläge.påtagligtbefinna sig ideskulleFörsvarsmakten, ett
Detbegränsat.skulle sannolikt blikuppförsvaretderas iinsatserav

understridhade råkat ipolismän,uteslutaskimde hellerinte att som
händerbevakningsuppgifter, föll ifullgörandet sina motpartens somav

hadehävdade polismärmenfrån svensk sidatillfängatagna. Om attman
illegaladembehandladeriskeradecivil att motpartenstatus, somman

principenborde därför dendepartementschefenEnligtkrigsdeltagare.
föranspråkde iden månkombattanter ihävdas, polismän togsatt var

menadeskulle,kombattantstatusPolismännenskuppförsvarsuppgifter.
kupp-anspråk fördefrån itiden dettillhan, begränsas att togsatt avse

bevak-från sinahade avlöstsde slutligentill dessförsvarsuppgifter att
kuppförsvaret.ningsuppgifter inom

SOU1998:12310
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Polisens uppgifter mobiliseringsedan har skett

Polisen skulle enligt departementschefen inte ha några uppgif-militära
sedan hade skett,mobilisering skulle fullgöra enbart polisiärter utan

verksamhet civiloch ha status.
förslag fördeSom för detta departementschefengrund ñam i sam-

mandrag följande.
I enlighet med vad dels års1975 polisutredning, dels Follcrättskom-i

mittén hade uttalat och remissinstansema hade uttryck för bordegett
polisen tilldelas några friståendeinte stridsuppgifter sedan kupp-
försvarsskedet hade upphört. Skyldigheten för polisen orderatt utan
ingripa fientligamindre soldater borde alltså upphävas.mot grupper av
Däremot borde polisen kunna ingripa enskilda krigsdeltagare medmot
stöd självförsvarsin till och sin skyldighet ingripa straff-rätt att motav
bara handlingar. Liksom Folkrättskommittén ansåg departementschefen

detta förutsatte polisen hade kombattantstatus.inteatt att
möjligheten förNär det gällde militär myndighet polis-rekvireraatt

förstärkning farm departementschefen nackdelarna med förstärkaatt att
försvaret med polismän för stridsuppgifter vägde fördelarna.äntyngre
Från totalförsvarssynpunkt det viktigare polisen, sedan den välattvar
hade från uppgifteravlösts sina inom kuppförsvaret, hade civil status
och möjlighet i alla lägen tillvarata civilbefolkningens intresseattgavs

den anspråk för militärai uppgifter. Detta hindrade inteän att togs att
från polisens sida i akuta och katastrofhotande lägen lämnade alltman

det biträde Försvarsmakten möjligt liksom naturligtvis intesom var
heller attpolismän i anspråk med stöd värnpliktslagstiftningen.togs av
Förslaget endast poliseninnebar inte skulle åläg-organisationatt som

stiidsuppgifter sådana fall.igas
Enligt departementschefen borde skulleprincipen polisenattvara

kvar och fortsätta sitt arbete inom oclcupationshotat ellerstanna även
tillfälligt område, såvidaockuperat särskiltinte beslutett motsattav
innebörd meddelades. särskildaNågra bestämmelser behövdesdettaom
enligt hans mening inte.

Lagförslag i propositionen

Departementschefen föreslog dels års lag ställning1943 polisensatt om
under upphävas, delskrig skulle brottsbalken skulleoch polislagenatt
ändras. polislagen skulle detI sålunda paragraf följandeintas en ny av
lydelse:
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myndigheteller denföreskrivs regeringenden utsträckningI somavsom
polisen under medverkan i rikets försvarskall motbestämmerregeringen

påankommersådana uppgifterutföraöverraskande som annarsangrepp
denna.uppgifterna kanintill dess övertasförsvarsmakten, att av

anförde departementschefenbestämmelsentillspecialmotiveringenI att
fördelsynpunkter de polismänfrån folkrättsligadet somvore en om

bar utmärkande tecken under detkupptörsvaretmedverkar i attett
fullordes, särskilda armbindlar.kuppförsvarsuppgiftema Där-t.ex.

införkombattant ytterligare markerasställningmed kunde polisens som
motparten.

departementschefenstill överväganden.anslöt sigRegeringen

Riksdagsbehandlingen propositionen5.2.3 av

Inledning

föremål behandling justitieutskottetför ipropositionenriksdagen blevI
törsvarsutskottetyttrande fråninhämtade1985/86:37,JuU som

justi-behandlademed propositionenTillsammansy.l985/86:7FöU
medväckts1985/86:252-254 hademotionertieutskottet dels tre som

dels 1985/86:Ju2l9motionpropositionen,anledning varsomenav
motionstiden 1986.den allmännaväckt under

synpunkterJ ustitieutskottets

hade förtsgenomgåendedet i motionernaJustitieutskottet attangav
tillkimde ledaföreslagna ordningendeninvändning attfram attomen

till handa.ockupationsmakt Ikunde tvingas ettpolisen att paren
folkrättsligaproblem låg i polisensdepekades påmotioner attsom

hadeupphörde.lcuppförsvarsskedet Detoch meduppgift skiftade i att
efterförsvaretsbehövdes i tjänstpolisensockså ävensagts att resurser

kundepolisens ställning i krig inteframhöllsdetta skede. Vidare att ses
olikaisamhällsorgan skulle fimgeraövrigahuravskild från frågan

behandlasfrågan därför borde ioch störrelcrigssituationer ettatt sam-
ställ-anförthade yttrande bl.a.Försvarsutskottet i sittmanhang. ettatt

bordeaktualiserades propositionenfrågordeningstagande i genomsom
betänkandeFolkstyrelsekommittén avlärrmathade sittanstå till dess att

skulleremissbehandlats; tidpunktenvid den ävendetta hade ettoch
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slutbetänkande törsvarskommittéfrån 1984 års föreligga. För-
svarsutskottet därför propositionen foransåg det dåvarande bordeatt
avslås riksdagen.av

Justitieutskottet anmärkte Folkstyrelsekommittén dåmera hadeatt
det försvarsutskottetbetänkande hade Folkstyrelsenavgett avsettsom

under krig och krigsfara, SOU 1986:28 och den kommittén hadeatt
uttalat bl.a. det angeläget beredskapslagstiftningenhela iatt att ettvar

föremål försammanhang blev genomgång med utgångspunkt hurien
den skulle kunna utnyttjas ockupant. skälEtt for sådanannatenav en

enligt kommittén forutsättningama foröversyn myndigheternasattvar
verksamhet ockupationunder starkt förändrades kommitténsgenom
förslag riksdagen ellervarken regeringen skulle fatta beslut påattom
ockuperat område.

Justitieutskottet ville, i linje med vad försvarsutskottet ansåg, som
uttala det bordesin mening anstå med ställningstagande till deatt ge-

aktualiserade ñâgomapropositionen så de kunde bedömas iattnom
belysning de överväganden föranleddes Folkstyrelsekom-av som av
mitténs betänkande och remissbehandlingen det. dennaMot bak-av
grund ansåg justitieutskottet propositionen borde avslås. dennaFöratt
ståndpunkt också olika säkerhetspolitiskatalade skäl. Justitieutskottet

ihemställde riksdagen skulle avslå propositionen liksom motionernaatt
den tillgodosettsmån de inte hade vad utskottet hade hemställt.genom

Riksdagens beslut

Riksdagen beslöt bifalla justitieutskottets hemställan och avslogatt
följaktligen rskr.propositionen l985/86:3 13.

kan tilläggas kap.Det 13 l0§ regeringsformen dess lydelseiatt
from. den innehåller bestämmelse riksdagen1 januari 1989 atten om
och fatta beslutregeringen inte får på ockuperat område.
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i utlandet6 Hur görman

Inhämtande uppgifter de6.1 av om

har i vissa andravaltslösningar som

länder

lämp-utsträckning detskall utredningen, i dendirektivenEnligt synes
uppgifterskyddsvaktershemvämets och civilapolisens,jämföraligt,

Danmark,med motsvarande funktioners iställningfollaättsligaoch
Österrike. skallUtredningenTyskland ochSchweiz,Finland, Norge,

de där valda lösningarnanågon eller någratillställningäven ta om av
Sverige.kan användas i

skrivelse medharutredningenjämförelsedenna upprättatFör en
elleruppgifter polisen, hemvärnetdeangående bl.a. mot-frågor som
mål har iskyddsvakter bevakning militäravidcivilasvarande och av

tillöversättningkonflikt. Frågorna, jämteväpnadsamband med eng-en
För-utredningsdirektiven, har viaochdessaelska språket avav

de län-törsvarsattaché itill svenskhögkvartersvarsmaktens sänts resp.
formimottagitUtredningen hardirektiven.der i avsvarsom anges

skriftliga upplysningar.
svenskspråkiga versionendenföljande återges ut-detI närmast av

harutredningenDärefter sammanfattasförfrågan.redningens svar som
erhållit.
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frågor iUtredningens vissa6.2 om gruppers
länder uppgifter samband medandra i

konfliktväpnad m.m.

förfrågan följande lydelse.Utredningens hade

Obs Om inget omfattar varje fråga följandeannat anges
tidsperioder: skedet omedelbart före konflikt s.k.väpnad

skymningsläge den väpnade konflikten ockupation- -

Polisen

polisen uppgifter militäraHar några inom det försvaret

så falleta Om är

vilka uppgifter-
polisen då beträffandehur organiserad; vad gällerär-

kombattantstatus

polisen utföraförväntas sina fredtida polisiäraäven-
uppgifter under krigsskedet det i så fallAnses att en

skall växla folkrättslig allteftersom hanpolisman status

mellan utföra civila uppgifterväxlar militära respektiveatt

underrättas så fall dessai den militäre motståndarenHur om
statusbyten

falletb såOm är

eller tillkommer uppgifter för polisenförsvinner några-
under krigsskedet Vad gäller under ockupation

hur polisen organiserad; förändras och/eller förstärksär-
i något avseende lcrigsskedet Vadorganisationen under

gäller ockupationunder

follcrättsligaVilka och/eller andra överväganden ligger

bakom den lösning valts för hur polisen används isom
medsamband väpnad konflikt
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Hemvärnet/motsvarande

hemvärnet det militära försvaretuppgifter har iVilka
Är hemvämsförbandens uppgifter begränsade i något

reguljärajämfört med vad gäller foravseende ordinariesom
förband.

hemvärnet organiseratHur är
Är personal kombattanter ellerhemvämets under hela

delar den väpnade konflikten Vad gäller underendast av
ockupation

follcrättsliga och/eller andra överväganden liggerVilka

används iden lösning valts för hur hemvärnetbakom som
samband med väpnad konflikt

målskyddsvakter militäravid bevakningCivila av

bevakningtillfrån civila bevakningsbolagAnvänds vakter

falletmål fredstidmilitära i Om så ärav
överraskandede händelsevad förväntas igöra ettav-

angreppmilitärt

Övriga frågor påmed avseende kombattantstatus

skillnad fråntillfällig hemförlovning tillFörekommer

denkombattanter under perioderpermission vissa avav
stridsuppgift förkonflikten deras primäraväpnade attpga

aktuell så falletlöst eller Omtillfället ärär

dettavilka gällerför grupper-
vilka omständigheterunder-

denunderbeträffande folkrättsligagäller derasvad status-
civilhemförlovade kombattant ellerperiod de är -

militärkombattanter beroende kortdet påFinns som
endasteller orsak harutbildning, lätt beväpning annan

ochsjukvårds-stiidsuppgifter här bortses frånbegränsade
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älavårdspersonalens till använda enbart irätt att vapen
självförsvar

krigets laggTillämpligheten av

förutsätterKombattantstatus krigets lagar har iträttatt

först då kantillämpning; det folkrättsligt legitimtanses vara
använda militärt våld därförangripare. Det äratt mot en en

och inte helt lätt uppgift förviktig avgöra närstat atten
fredssituationen har övergått till inledningsfasatt vara en av

därav nedanstående frågor.väpnatett angrepp;

fattar det nationella beslutet situationen såVem ärattom
för landets säkerhet lagar skall träda iallvarlig krigetsatt

tillämpning

författningkriterier i någon ellerFinns vissa angivna

dyl. vilka beslutinstruktion-eller på grunder ettom om
krigets lagar skall fattastillämpning av

beslut krigets lagar itillkännagesHur trättett att nuom
tillämpning
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Sammanfattning6.3 av svar som

har erhållitutredningen om

iförhållandena utlandet

Danmark

Polisen

gäller i polisensden ordning Danmark skiljer sigEnligt inte upp-som
ställning från vadoch follcrättsliga under väpnad konfliktgifter som

Även danskafredstid. under väpnad konflikt hör det till dengäller i
uppgifter säkerhet, lugn och ordningupprätthållapolisens viktigaste att

förlagarna. Polisen skall vidta åtgärderupprätthålla även attsamt att
ochuppdaga utreda brott.förhindra brott samt

totalförsva-den detDanmark ingår i civila delen danskaPolisen i av
kvalifiex.skall enligt dansk uppfattning follcrättsligtPolispersonalenret.

civilbefollmingen omfattas be-och således intedel avavceras som en
styrkor tilläggsprotokoll årväpnade artikel Ii 43 istämmelserna avom

medGenêvekonventioner. dansk sidatill Från1977 1949 års anser man
konflikt.har kombattantstatus vid väpnadpoliser inteandra 0rd dessatt

Hemvärnet

ochfor hjemmevaemet Denleds Chefendanska hemvärnetDet av
fred och iHemvämsledningen iKommitterede for Hjemmevaamet. är

militäradeltar i detinför försvarsministern. Hemvärnetkrig ansvarig
och mari-uppgifter armén, flygvapnetslagsförsvaret med somsamma

uppgifter så långtgäller dock personalsdesshemvärnetFör attnen.
enskilde hem-eller omedelbar närhet till denfullgörs i imöjligt är

hembygd.vämsmannens
"Påkonflikt beordras hela eller delar hemvärnetväpnadVid aven

aktiveradedeForsvarschefen befäletpladsl. Därmed överövertar
skallTillsammans försvarsgrenamahemvämsförbanden. med de tre

underkastatålagda militära uppgifter.hemvärnet lösa Hemvärnet är
försvaret ibestämmelser militärafolluättsliga det övrigasamma som

Danmark.
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Civila skyddsvakter

vakter för be-i Danmark används civilamyndigheterVid militäravissa
vid Forsvarskom-finns sådana vakterExempelvisvakning fredstid.i

personal utrustadeanställda civil och ärmandoen. Valctema är som
sådan civil personal åt-framgår demed "ID-kort C" äratt somvarav

styrkorna.följer de väpnade
försöker militärasig in på dethändelse någondenFör tränga om-

ett uppgiftöverraskande har vakterna tillvidrådet eller i övrigt angrepp
inträngandetill buds försöka hindramedel stårmed de att ettatt som

sker.

kombattanter,hemiörlovningTillfällig m.m.av

innebörd kombat-planläggninginte någonDanmark har attI avman
perioderhemförlovade under vissatillfälligt väp-skall blitanter av en

lcrigstillståndberedskap ellervid plötsligt höjdkonflikt. Mennad ett
nämligensänds hem,bli tal personaleventuellt kunnaskulle det attom

bedömsomfattning detutbildats sådanhar i än-inte attpersoner som
det mille:för uppgifter inomfärdigutbilda demförsökadamålsenligt att

eftersänds hemfall någonsådana och eljestBåde iförsvaret. närtära
vederbörande civila.till detmobilisering återgår

försvarsmakten,danskainom denfinns t.ex.vissaDet grupper
rangordningen. Omden militärainte ingår iauditörer,musiker och som

och själa-sjukvårdspersonalfrånochfrån dessabortser grupperman -
försvarsmaktendanskadet deninte inomförekommervårdspersonal -

ellerbeväpningutbildning, lättkortpå grundkombattanter avsom
stridsuppgifter.begränsadeorsak harannan

lagarkrigetsTillämpligheten av

faktisktdettillämpliga såkrigets lagaruppfattningdanskEnligt snartär
liknandeellerkiigsförklaring"konflikt; någonväpnadföreligger en

Genévekonventioner.1949 årsjfr artikel 2 iförutsätts inte
kan åberopasdansk sida krigets lagarfrånföljd häravI attantas av

debefinner militär strid,sig i när-enheterdanska militära oavsettsom
betydelsedetdetta sammanhangomständighetema. I är utan ommare

använd-militärfordon tillrekvisition civilaundantagslagar, t.ex. om av
kraft ellerharning, iträtt
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Forsvarskommandoens Danmark blir dennaEnligt i mening det mot
bakgrund nationell myndighet beslutar kn-någoninte tal att attom om

admi-viss situation. Varken lag eller ilagar skall i itillämpasgets en
lagts så-har det fast några kriterier förnistrativa bestämmelser när en

dan Följden Forsvarskom-tillämpning skall härav enligtäga-rum. är
mandoen fråga särskild procedur för till-blir någondet inte ettatt om
kännagivande lagarkrigets har tillämpning.iträttattav

Finland

Polisen

Mobilisering

säkerhetssystemet uppbyggt på. allmän värnplikt ochfinländskaDet är
allamobilisering samhället.total iresurseren av

uppgift vid mobilisering ochPolisens handräckningär atten ge
genomförandetdelta skydda den militära mobiliseringen påi och av

Finland saknar färdig den nivån;lokal nivå. militär organisation påen
bildas först Till desssådan organisation mobiliseringen. atten genom

lokalgenomförtsmobiliseringen har polisen den enda myndighet påär
försvarsuppgiñer.nivå kan utförasom

Väpnad konflikt

värnpliktbefrielse från fullgörande iEnligt förordningen2§ om av
tillinkallas finländska polismän tills vidarevissa fall 269/ 1977 inte

lcrigstid. Polisens uppgiñer krig desammamilitärtjänstgöring i i är som
för-fred: upprätthålla allmän ordning och säkerhet.i den skall Någon

sker krig, den förstärksändring polisens organisation inte i ge-menav
kanpersonal inkallas i betydande omfattning. Därutöveratt extranom

kompletterandestöd polislagen inkallainrikesministern med 42§av
till riketspolispersonal beredskapspolis, behövs med hänsyndettaom

grund förhållanden.säkerhet eller på exceptionellaav
civilaförsvarsplaneringen denfinländska innebär bl.a.Den att

upprätthållas syfteinfrastrukturen skall vid väpnad konflikt, i atten
förskall falla skall därförsamhället Polisen inominte ramensamman.

delta hemma-verksamhet skyddet viktiga mål påsin polisiära i av
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broar och iörvaltningsbygg-telelinjer,fronten, radiomaster, vägar,t.ex.
inrikesministeriets sida harfinländskanader. Från det angett attman

huvudomöjlighet i dessa situationerdet praktisk över tagetär atten ren
ochdra kombattantstatusmellan status.gräns annanen

Ockupation

polisen finns det reglerFör den finländska inte några speciella som
Avsikten ockupation polisen skallgäller vid ockupation. underär att en

fortsätta sköta ordinarie uppgifter, bl.a. bistå civil-med sinaatt att
befolkningen möjlig mån.i

Hemvärnet

hemväm eller och, redanfinns motsvarandeFinland ingetI som
egentlig lokal för försvarsmakten.fredstid ingen organisationinämnts,

militära lokal tidi-för det försvaret på nivå sköttesUppgiften sörjaatt
vilka upplöstesskyddskårema, år 1944.gare av

hemförlovning kombattanterCivila skyddsvakter; av

skyddsvakter.mål Finland bevakade civilaBlott fåtal militära i ärett av
ökat, vakternamilitärt hahotet förNär ersättsett avangrepp anses

militära trupper.
eller henneskombattantstatus, oberoende hansharEnvar soldat av

för och själavårds-gäller dock sjukvårdspersonalenuppgift. Undantag
personalen.

uppgift verk-hemförlovas efter det deraskombattanterVissa äratt
har de civilställd. Efter hemförlovningen status.

krigets lagarTillämpligheten av

nämner lagarlagstiftningen särskilt krigetsfinländska ingetDen närom
Finlandkrigets skall tillämpasMen lagar iskall träda i tillämpning. när

för handen. Ide internationella avtal,krigets irekvisit, såsom nämns är
harpresidentendessa lagar den finländskapraktiken tillämpas när

regeringsform. Sedankrig enlighet landetsbeslutat fred eller i medom
informerassådant beslut, skall medborgarnapresidenten har fattat ett

via massmedier.
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Schweiz

Polisen

kantonal.Den schweiziska polisen enda undantagenDe säker-är utgör
hetspolisen terroristbekämpningsenhet inom Zürichpolisensamt en som
kan andra kantoner.användas inom Den kantonala självständig-även
heten det finnsså inte några federala bestämmelser eller pla-är attstor

polisensnering reglerar utnyttjande vid väpnad konflikt.som

Mobilisering väpnad konfliktoch

polisen harschweiziska inga uppgifter försvaret.Den inom det militära
polisernaFollcrättsligt del civilbefolkningen underutgör ävenen av

förbliroch såväpnad konflikt under hela konflikten. Polisens uppgifter
underförändras konflikt kvarstår.på intet väpnad Antaletsätt utanen

dock sambandpoliser minskar i med mobilisering. inkallasDå näm-en
ligen poliserna till de väpnade styrkorna förl0 procent att varaxavca

militärpolisermilitärpoliser. fulltDe ingår i de väpnadeär ut styr-som
uniform ochkorna, kombattanter.bär militär är

katastrofsituationhändelseI kan delar de schweiziska väp-av en av
understödjanade styrkoma åläggas civila myndigheter, polisen.att t.ex.

gällerskyldighet i lcrigssituation. sådant läge be-Denna Iäven etten
kombattantstatus utförhåller sin under tid desoldaterna denäven

räddningsåtgärd. den schweiziska ord-katastrofhjälp eller Enligtannan
aktuellt med bytedet folkrättsligningen inteär status.av

Ockupation

tolkningen den uppgift ochschweiziska inhemska polisensDen av
funktion ockupation det ockupationsmakten kraftvid iär äratt som,en

upprätthålla lag och ordning ockuperadesitt inom det ter-attav ansvar
huruvida ocku-har bestämma och i vilken utsträckning detritoriet, att

polisväsende skall fortsättaperade landets verka.att

Hemvärn m.m.

hemvärnSchweiz finns inget svensk modell, hela det militäraI utanav
försvaret bygger milissystem. försvaret grundarpå schweiziskaDetett
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uppbyggddenna plikttjänstgöringvämpliktsskyldighet,sig på ärmen
totalförsvarsplikten.den svenskafrånpå skiljer sigsättett som

förkantoner redan fredoch har iSchweiziska kommuner ett ansvar
försvaretför civilagäller inte bara detdelar försvaret. Detta ansvarav

genomförande årligaoch innebärmilitäraför detutan även t.ex. av
mobiliseringsförberedelser.skjutträningar samt

armén finns territorialdivisioner och territorial-den schweiziskaI
brigader. torde till del kunna jämföras med de svenska för-vissDessa

gäller uppgifter rörande bevakningsvarsområdena det övernär m.m.
civilaliksom samverkan med myndigheter.ytan

Civila skyddsvakter m.m.

bevakningskyddsvakter föranvänder sig inte civilaI Schweiz man av
stället vaktkår,sådana uppgifter finns imilitära anläggningar. För enav

militärpolisuppgiñer i fred.också harFestungswachtkorps,s.k. som
förbevakningsuppgiñer denna vaktkår vissaskallFörutom svararena

styrka tillhöranläggningar. Eftersom dennaunderhållsåtgärder vid fasta
problem medmilitäruniform i Schweiz ingaarmén och bär manser

kategoritillhörighet händelsefolkrättsliga iavseende på dess väp-av en
mening kom-personal har enligt schweizisknad vaktkårenskonflikt:

battantstatus då.
föregåendedetberörda vaktkåren de idenInte endast ävenutannu
Territorial-bevakningsuppgifter.harterritorialförbandennämnda

genomför repeti-mobiliseringstid.mycket kort Manförbanden har
tiden.och fördelar dennaregelbundet årtionsutbildning övervartannat

genomförtförband nyligen hartillgång till heltfinns alltidDet som
loppetinommedförberedskapsutbildning. Detta system att avman

skallobjektbevakning antalfå vidnågra kantimmar stortett som
skyddas.

kombattanter,hemförlovningTillfällig m.m.av

schweiziska försvaretdel kombattanter i detmycket troligtDet är att en
konflikt;väpnadperioderhemförlovade under vissaskulle bli enav en

skulle sålundaunder världskriget. Dettillämpades andrasådan ordning
någonbehövs imed hernförlovningaktuelltkunna bli personerav som

kimdeHemförlovningschweiziska samhället.funktion det äveniannan
detsåhade förändratssäkerhetspolitiskaden situationen attäga rum om

militär-inkallad tillvederbörandebehov hainte längre farms ett attav
till-civilfullt återgå tillhemförlovad skulleblevtjänst. Den ut ensom
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tillåtaslängre bära uniform eller användaskulle inteHan attvaro.
förrän han fåttmilitär militärt hade in-utrustning t.ex. vapen en ny--

kombattant.kallelseorder blivitoch åter
Schweiz väpnade styrkor får inte nå-medlemmarnaDe kvinnliga av

Likväl måste de enligt schweizisk uppfattningstridsutbildning. an-gon
Motsvarande gäller räddningsstyrkoma dekombattanter. inomses vara

Båda dessaväpnade styrkorna. riskerar för militärtutsättasattgrupper
våld, eftersom deltar de militärade i ansträngningama.

krigetsTillämpligheten lagarav

på Schweiz föreligger enligt schwei-händelseI väpnatett angreppav
facto-situation blirzisk uppfattning de innebär krigets lagaratten som

Även till-tillämpliga. partiell eller mobiliseringomedelbart totalen
fientligamed aktioner kan enligt schweizisk mening sägassammans

mellan fred ochinnebära och krig överskriden attgränsen äratt en
Också då skallväpnad konflikt råder. krigets lagar tillämpas.

predikan schweizisk deltar innanVid religiös varje soldat isomen
han skyldigheten lagar.han fält erinras iaktta krigetsgår iut attom

Tyskland

Polisen

Mobilisering

själv-författningen huvudsak delstatEnligt den det i varjetyska är som
delstatspolis finnspolisväsende. dennaständigt för sitt Utöversvarar

befogen-gränspolis ty.det statlig nivå Bundesgrenzschutz,på varsen
uppgifter hörsärskild lag.heter fastställda Till gränspolisensiär en

civilbl.a. kontroll rikets och ingripanden vid störningargränser avav
saknastullkontroll platser där detgränsområdena påi samtnatur

tullmyndighet.
handförstadelstatspolisen och gränspolisen har till uppgift iBåde

tillforsälcraordning och säkerhetupprätthålla allmän i övrigtsamtatt
skall vidoch hjälp. Delstatspolisen gränspolisenallmänheten skydd och

vidmyndigheter. naturkatastrofer ochbehov understödja andra Vid
derasdelstat begära delstater ochsvåra olyckor kan hjälp från andraen



SOU 1998:123Bilaga276 6

för-gränspolisen från den tyskaeller frånpolisstyrkor ävenmenresp.
Streitkráften.svarsmakten ty.

finns poli-delstatspolisen beredskapspoliser.den DessaInom tyska
enhetligt organiserad och utrustad polis-hela landetutgör överser en

spelarkasemer. Beredskapspolisemastyrka. inkvarterade iDe är en
också förstärknings-viktig polisutbildningen deroll i utgörmen en
behov föreligger kan decivila polisorganisationen;inom den närresurs

för upprätthålla allmänhändelser hjälpa tillvidinsättas större att att
finns beredskapspoliser Tysk-dag 000 iordning och säkerhet. I 25ca

land.
de polisiära inte räcker till i försvars-För det fall att resurserna en
försvarsmässigt läge, mobiliseringsituation eller i spänt närt.ex.ett en

aktuell, kan försvarsmaktende styrkorna personalväpnadeav ur
uppgifter.hjälpa med polisiära kan handlatill vissa Det attt.ex.om

skerobjekt eller dirigera trafik. dessa fallskydda vissa Iatt sam-en
myndighet be-polisen och försvarsmakten,verkan mellan men resp.

personal.håller befälet sinöver egen

konfliktVäpnad

vid för-personaldet enbartde tyskaAv ärstatsorganen numera
till 1990-skall ha kombattantstatus fram mittensvarsmakten avsom

ha sådangränspolisen skulletyskatalet innebar det ävensystemet att
eller paramilitäranågra milisorganisationerTyskland har intestatus.

då kommerinkallas personalförband. mobilisering iVid somreserven,
styrkorna.de väpnadeingå iatt

såväl påbehåller polisväsendetkonflikt det tyskaväpnadUnder -
uppgifter ochfredstida sindelstatsnivå sinapåstatlig nivå som -

be-väpnad konflikt får polisen någraVid intefredsorganisation. extra
folkrättsligaplaner polisensdet finns inte påfogenheter, och statusatt

Även delkonflikt polisenunder väpnadskall förändras då. utgör aven
förskall sådanpolisen också i situationcivilbefolkningen; svaraen

landet.allmän ordning och säkerhet inomupprätthållandet av

Ockupation

skalldet reglerfinns några särskildaden tyska polisen inteFör som
ockupation landet.kraft händelseträda i i av en av
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skyddsvakterCivila

be-fastigheterviktigaoch andrakasemerFörsvarsmaktenstyskaDen
vaktpersonalcivilaförsvarsmaktensocksåsoldatervakas förutom avav

tillharskyddsvaktema intecivilabevakningsföretag. Decivilasamt av
påplanerfinns någraoch det intestridshandlingar attiuppgift deltaatt

väpnadhändelsekombattantstatus ierhållaskalldessa vakter av en
soldater.skall dekonflikt. Då ersättas av

kombattanter,hemförlovningTillfällig m.m.av

begränsadmedkombattanterförekommer ingadet tyskaI systemet
individerandrasoldater eller för någraVarkenkombattantstatus.

tillhör denfolkrättslig Deväxlingske någonskall det status. somav
strids-inomtörvalmingstjänstemändvs.truppförvaltningen,tyska

divisionfrånkommandomyndighetemairättsrådgivamaluaftema och
försvars-föreliggerdetkombattanterfåroch uppåt, status enomav

ochinkallelseordererhållerväpnad insats. Devidliksomsituation en
styrkorna..väpnadeinförlivade i deblir

lagarkrigetsTillämpligheten av

faststäl-samtycketörbundsrådetsmedriksdagentyskadenDet är som
eller hotasvapenmaktmedangripetterritoriumTysklands ärler avatt

Verteidigungsfallty.försvarsläges.k.dvs.sådant att ettett angrepp,
föregåsråderförsvarslägebesluthanden.för Ett att ett av enär om

krävshäromför beslutochtyska regeringen,denfrånframställning en
skallvilkariksdagenitredjedelartvå rösternamajoritet repre-avom

riksdagsledamöterna.majoritetminstsentera aven
ochsammanträdahinnerriksdagen intesådansituationenOm är att
interiksdagenellerskisserats,med vadenlighetfatta beslut i omnyss

utskottets.k.försvarsläget detfastställsbeslutsiör, gemensammaär av
tredjedelartvåmajoritetAusschu/J medty. Gemeinsame avaven

leda-utskottetsmajoritetminstskall representerarösterna avensom
möter.

harförsvarslägetillkännagerförbundspresidenten ettattDet är som
såelleromedelbart snartskalldenne görafastställts, något om-som

tillåter.ständigheterna
deochvapenmaktmedangripstyskt territoriumhändelsedenFör

beslutaomedelbart attståndförbundsorganen äransvariga att omur
för-beslutgällerföreligger,försvarslägefastställa ett omatt ett senare
förom tidpunktenvidtillkännagavsfattades ochdetsvarsläget som
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inledandet Förbundspresidenten skall detta fall,i såangreppet. ävenav
tillkännageomständigheterna tillåter, försvarslägesnart råder.att ett

Om försvarsläge har fastställts och tillkännagetts och tyskt terri-ett
torium med vapenmakt, kanangrips förbundspresidenten riks-med
dagens eller undantagsfalli med det utskottets-gemensamma sam--
tycke follcrättsliga deklarationer försvarsläget.avge om

Österrike

Från österrikisk har anförtsida det där finns mycket klaraatt grän-man
mellan kombattanter och dem inte har derma statusser samt attsom

inte några problem de folkrättsligai frågorstora iman tasser som upp
utredningens törñågan. Skälen för denna uppfattning följande.bl.a.är

Reglerna på området tydliga. Den österrikiskaär polisen och mili-
har entydiga ansvarsområdentären och ingriper inte varandrasi intres-

Ävensesfárer. krig behålleri polisen och militären sina resp. an-
Österrike.svarsområden. saknas hemvärnDet eller motsvarande i Man

använder skyddsvaktersig inte civila för bevakning militära mål.av av
Inte heller kombattanter bli hemförlovade tillfälligt. denI Östen-i:avses
kiska försvarsmakten har visserligen personal med begränsademan
stridsuppgifter, vilket dock hängerinte med kortare utbildning.samman

fredI samverkar den österrikiska polisen och militären i gränsöver-
vakningen. Därvid polisen för alla gränsövergångar med tull-svarar
stationer medan militären ansvarig förär mellan dessa. Iterrängen ett
avlösningssystem medverkar alla utbildningsforband i derma s.k.

ÖsterrikeAssistenteinsatz. allaSå värnpliktiga i tjänstgörgott som om-
kring vidveckor Tjeckien, Slovakien, ochgränserna Ungernmotsex
Slovenien.

Krigets lagar tillämpas efter politiskt beslut tillkännagesett som av
regeringen.
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Nils HyvönenyttrandeSärskilt av

Allmänt

ochcivilmedförtotalförsvar. Dettatid attlångsedanharSverige ett
beroendemycketintegrerade ochintimtverksamhetmilitär är av

vilketfastställaklartälvafördärför svårt attvarandra. Det somär oss
torde detta ännuangripareandra. För attdetellerdet varaär enena

kommerangriparenförpåtaglig risk attdärförfinns attsvårare. Det en
mili-lovligamålcivilalandetvi isådantbetrakta somsomansersom

underförekommitkonflikterväpnadedebl.a.visarmål. Dettatära som
kommersäkerhetmedangripareMålomvärld.vårår i som ensenare

äffollurättsligt,dettyckervad vi rentbekämpa,försöka oavsett omatt
ledningssystem.polisens

utgåförsvarsplaneringdärför vårimåste videttamedkonsekvensI
förharvimöjligheterdevidta allaochfalletblikommersåfrån attatt

frånutgå attvi inteskydd. Detta atttrovärdigt görskapa genomettatt
det.svenskarregler vi görfolkrättenstolkakommerangriparen att som
Där-tillförhållandebefolkning i ytan.med litenlandSverige är ett

harVimöjligaeffektivast sätt.påvårautnyttjaviför måste resurser
såmåsteandra. Vioch detpå detspecialisterenbartharådinte att ena

tillfälletfördär viverksamheterdelta olikaimöjligt kunnalångt det är
bästgör nytta.

Polisen

bedömning ärlandet MinförsvaretväpnadedetBehövs polisen i av
enbart ilandet inteväpnade försvaretdetförbehövspolissvensk avatt

väpnadedenså längeskedetinledande väpnat utandet ett angreppav
militäraståendetillskapaskulleAlternativet attkonflikten pågår. vara

kostnaderna avsevärtskulle ökalandet. Dethela menenheter över
tillgängligamisshushållningockså resurser.avvara en

och denlandetekonomiska läget iansträngdadenmedkonsekvensI
nuvarandeiförriskenlåga väpnatförhållandevis om-ett angrepp
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världsläge har statsmakterna i FB 96 beslutat minska på det militäraatt
försvaret, minskafrämst på territorialförsvaret, ocksåattgenom men

brigader ochminska antalet militära utbildningsanläggningarattgenom
i vårt land. medfört bortserhar från hemvärnet,Detta detatt, ärom man
glest bådemed enheter i fred ochmilitära vid eventuell mobi-nu en

attlisering. kompenseraFör i någon mån detta har statsmakterna be-
slutat förstärka för det omedelbara försvaret vidatt över-ettresurserna
raskande inlett förstärka polisens möjligheteratt attangrepp genom
medverka det väpnade försvaret.i Detta sker främst be-attgenom
redskapspolisen utökas och förbättrad kompetens.ges en

Utredaren föreslår polisen inte skall ha uppgifter detiatt väp-nu
nade försvaret enbart ha civila uppgifter. deEtt skäl anförsutan av som

det tänkta värdet polisen skulle kunna bistå civilbefollcningenär attav
ockupationsmakten i den händelse någon del landet skulle blimot av

ockuperat. kan starkt ifrågasättas.Detta Kommer ockupanten, som
har det för återställa och upprätthålla lag och ord-yttersta ansvaret att
ning inom ockuperat område, tillåta svensk polis fullgöra sinaatt att
uppgifter enligt svensk lag Givetvis kommer han låta svensk polisatt
fullgöra polisverksamhet så länge det underlättar hans verksamhet.
Framför allt så länge polisen också sertill de ytterligare bestämmel-att

minstaockupanten, med stöd folkrätten, utfärdat följs. Närser som av
misstanke uppstår så inte fallet kommer han skilja polis-äratt attom

tjänstenfrån ellerpå fallI på det detett sätt. värstaannat sättmarmen
skedde i Norge under andra världskriget, arkebusering.genom

Kommer svenskarna svensk polis upprätthåller ord-att acceptera att
ning och säkerhet enligt svensk lag och enligt de ytterligare bestämmel-

utfärdatockupanten har Kommer medborgarnainte attser som upp-
fatta det svensk polis går ockupantens ärenden och inte under-attsom
lättar de svenska försvarsansüängningama för befria det ockuperadeatt
området

talas det skulleDet påverka motståndsviljan hosnegativtattom
civilbefolkningen och soldater polisen lämnade ockupationshotatom
område. Lika lite militärt förband låter sig tillfångatas, detettsom om

blir försattinte läge där fortsatti strid meningslöst, kan polis-ett är
förbanden eller enskilda polismän låta detta ske. Enligt nuvarande reg-
lering skall detta heller ske. Poliseninte skall ochdet behövs stannaom
medverka det väpnade försvareti så länge detta möjligt- medär även
risk för bli tillfångatagen fienden.att av

Jag delar utredarens uppfattning tillfällig kombattantstatus inteatt
bör förekomma. tordeDet omöjligt förkunna klargöraattvara en an-
gripare någon eller enhet folkrättslighar bytt underatt statusgrupp
tiden väpnad konflikt pågår.när en
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Rosényttrande BjörnSärskilt av

Allmänt

totalförsvarstanken. För-vi i SverigetillbakatidSedan lång värnar om
någonsindetfolkligt förankratskall så ärlandetsvaret somvaraav

möjligt.
militäramellan desamarbetebygger påTotalförsvarstanken näraett

fortsatthar årenSamarbetettotalförsvaret. attdelarna övercivilaoch av
helt beroendede båda delarnasådant ärutvecklas på sätt attett av

samhällsekonomiskabl.a.Försvarsmaktenharminstvarandra. Inte av
tillha"frånövergått attutsträckningalltskäl i attstörre resurseregna

civilabefintligaluta sig mot resurser.
blandningökadautomatik tillleder medTotalförsvarstanken aven

nack-okänt problem. Deinteoch civila. Dettakombattanter är ett
bedömtsstatsmakternauppenbarligenharinnebärdelar detta varaav

medför.totalförsvarstankenfördelardemindre änavsevärt
dettañedsbevarande. Omuppgiftertotalförsvarets ärEn att varaav

kunnaskall mötas.misslyckasskulle väpnatett angrepp
därförförsvarseffektentillgänglighet påhög ärSåväl numerär som

uppgiñen.ñedsbevarandedelösaviktig för att
angreppshotframtidaunder kapitel 2 motredovisarUtredningen

viktenochsäkerhetsbegreppetdet vidgadeframlyfter därSverige. Man
landet.helaobjektoch skydda viktigabevaka överförmågaha attattav

"nyakonsekvensernaemellertid intebelysesmeningEnligt min av
bevakningförpersonalbehovetväl. Dettillräckligtslags hot" stora av

bordefredochmellan krigdiffusaden alltmerskyddoch gränsensamt
utredningens förslag.genomslag ifåttha störreett

bak-driñvämetochvärdet polisen motifrågasätterUtredningen av
till angriparendärvid använ-och hänvisarbeväpninggrund deras attav

alluppfattningenligt minfinnsprecisionsvapen. Detder tjärrstyrda
angreppsmetod. Om"billigaste"angripare väljeranledning attatt tro en

tilldettaangreppsmetoder bidrar"dyrbara"framvärnkrañ tvingarvår
medanläggningarviktigaskydda ut-effekten. Attfredsbevarandeden

skäl.fleradärför angelägetkombattanteroch beväpnadebildade är av
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När ställning till huruvida viss kategori bör kom-tarman en vara
battanter civila måste enligteller min beaktamening de reellaman
effekterna ställningstagande.sittav

följa folkrättensskall reglerAtt Sverige oomtvistat. Lika klartär är
det tveksamtmycket angripare fullt kommer följaäratt ut attom en

dessa bestämmelser. All erfarenhet från olika krig pekar på så inte äratt
fallet. tydligt eftersom redan självaDetta i sigär extra ärangreppet ett
brott de folkrättsligt reglerna.mot

bakgrund användaAtt denna icke kombattanter till bevakningmot
och skydd enligt min mening inte rimligt. tillDet och med såär är att

polis kombattant fårinte ingripa angripares kom-är moten som en
battanter.

Sveriges med förhållandevis liten befolkning detstora yta gör an-
befolkningengeläget effektivtutnyttja så möjligt. låta kom-Attatt som

battanter civila uppgifterlösa läget så tillåter rationelltnär är ett utnytt-
disponibla mänskligajande Eftersom växlande kombattant-resurser.av

möjligt enligt folkrätteninte det förhållandeomvändastatus äranses
Slutsatseninte möjligt längre. detta bör enligt min mening attav vara

all militärapersonal kan lösa försvarsuppgiñer bör kombat-som vara
atteftersom det fullt möjligt lösa civila uppgifter kom;ärtanter som

battant medger.läget sånär
kombattant ellerFrågan civil verksamheten vid ettom avser even-

tuellt krig. nuvarande säkerhetspolitiska läget riskDet med mycket liten
för därförkrig närtid bör inte låtasi påverka detta ställningstagande.
Den säkerhetspolitiska situationen bör tillåtas omfattning ochpåverka
beredskap grundläggande bestämmelser.intemen

Polisen

föreslårUtredningsmarmen polisen framtiden skall ha kom-i inteatt
battantstatus. enlighetUtredaren har i med direktiven jämfört för- och

kombattanternackdelar med polisen eller civil. Enligt min meningsom
har alla fördelar redovisats seinte under allmänt.ovan

såväl den fredsbevarandePolisen har i uppgiften inledningenisom
betydelsetill för den totala försvarseffekten.väpnat storett angrepp

det bästaFörenklat uttryckt underlätta civilbefolkningensär sättet att
tillvaro tillseunder ockupation det blir sådan.inte någonatt atten

Polisens betydelse för den försvarseffektensamlade medförde att
och RikspolisstyrelsenFörsvarsmakten lämnade förslaggemensamt om

kvantitativt och kvalitativt förbättrad beredskapspolis inför FB 96.
statsmakterna detta förslag, bakgrundvilket också måsteantog motses

den reducering skedde Försvarsmakten.av som av
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ochjämförelse mellan för-minenligt meninglederSammantaget en
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förut-sker någonviktigt dennadet därför enligt min mening utanatt

kombattantskapet.vadbestämd inriktning avser
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