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Sammanfattning 

En ökande närvaro av privata militär- och säkerhetsföretag har kunnat observeras i 

senare års konflikter. Rapporteringar har visat att vid ett flertal tillfällen har anställda 

från företagen varit inblandade i situationer där civila har kommit till skada utan att 

handlingarna har lett till ansvar.  

 

Syftet med uppsatsen är att utreda ansvar i den gällande rätten för handlingar som 

har utförts av anställda vid ett privat militär- och säkerhetsföretag. Utredningen görs 

dels utifrån en analys om hur den rådande internationella rätten kan appliceras på 

privata militär- och säkerhetsföretag för att identifiera och utkräva ansvar, dels 

utifrån ett förslag på bindande reglering som har presenterats av en arbetsgrupp 

under FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den föreslagna regleringen jämförs med de 

brister som urskiljts i utredningen av den rådande internationella rätten för att avgöra 

om den föreslagna regleringen kan bedömas som effektiv. Bedömningen görs utifrån 

om förslaget skulle kunna öka möjligheter att identifiera och utkräva ansvar för 

handlingar som utförts av anställda vid ett privat militär- och säkerhetsföretag. I 

undersökningen behandlas både statsansvar och ansvarsutkrävning av individer. 

Utredningen kommer fram till att det finns brister i den internationella rätten vad 

gäller att säkerställa att ansvar kan identifieras och utkrävas för handlingar utförda 

av anställda vid ett privat militär- och säkerhetsföretag. Det finns således utrymme 

för att en ny reglering kan vara effektiviserande. Den föreslagna bindande 

regleringen bedöms däremot inte vara ett effektivt förslag. 

  



2 

 

Innehållsförteckning 
Förkortningar ........................................................................................................... 4 

1. Inledning .................................................................................................................. 5 

1.1 Syfte och frågeställning ..................................................................................... 7 

1.2 Begreppsförklaring och avgränsningar .............................................................. 8 

1.3 Disposition ......................................................................................................... 9 

1.4 Metod och material ............................................................................................ 9 

2. Bakgrund om PMSF .............................................................................................. 11 

2.1 Val av term för företagen ................................................................................. 11 

2.2 Definition av PMSF ......................................................................................... 13 

3. Ansvar genom internationell rätt ........................................................................... 16 

3.1  PMSF-anställda som legosoldater .................................................................. 16 

3.2. Status i IHR för PMSF-anställda .................................................................... 19 

3.2.1 Distinktion mellan stridande och civila .................................................... 20 

3.2.2 PMSF-anställda som kombattanter ........................................................... 21 

3.2.3 Sammanfattning om PMSF-anställda som kombattanter ......................... 27 

3.2.4 PMSF-anställda som icke-kombattanter ................................................... 28 

3.2.5 Icke-internationella väpnade konflikter .................................................... 28 

3.2.6 Avslut om status enligt IHR ..................................................................... 29 

3.3 Statsansvar för PMSF-anställdas handlingar ................................................... 29 

3.3.1 Introduktion om ansvar för stat ................................................................. 30 

3.3.2 PMSF-anställd som en del av ett statligt organ ........................................ 31 

3.3.3 PMSF-anställd som myndighetsutövare ................................................... 32 

3.3.4 PMSF-anställd agerar genom instruktioner eller kontroll från en stat ..... 35 

3.3.5 Avslut om statsansvar ............................................................................... 40 

3.4 Förpliktelser att hindra eller utreda och lagföra en PMSF-anställds handling 41 

3.4.1 Generellt om ansvar genom misslyckat uppfyllande av förpliktelse ........ 41 

3.4.2 Uppdragsstat ............................................................................................. 42 

3.4.3 Territorialstat ............................................................................................ 47 

3.4.4 Hemstat ..................................................................................................... 48 

3.4.5 PMSF-anställda i den internationella straffrätten ..................................... 49 

3.4.6 Avslut om att hindra och lagföra handlingar ............................................ 51 

3.5 Sammanfattning: Är det möjligt att se brister i dagens system? ..................... 51 



3 

 

4. Förslag på bindande internationell reglering ......................................................... 54 

4.1 Bakgrund om konventionsförslaget ................................................................. 54 

4.2 Konventionsutkastets möjlighet att effektivisera gällande regelsystem .......... 55 

4.2.1 Konventionsutkastet gentemot identifierade brister ................................. 55 

4.2.2 Generellt om konventionsförslagets effektivitet ....................................... 60 

4.2.3 Sammanfattning om konventionsutkastet ................................................. 62 

5. Avslut ..................................................................................................................... 63 

Källförteckning .......................................................................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

Förkortningar  

 
DCAF  Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 

DoD  U.S Department of Defence  

FN  Förenta Nationerna 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights 

ICJ   International Court of Justice / Internationella Domstolen i Haag 

ICoC  The International Code of Conduct for Private Security Providers 

ICoCA   The International Code of Conduct for Private Security Providers’  

  Association 

ICRC  International Committee of the Red Cross/  

  Internationella rödakorskommittén  

ICTY  The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/   

  Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien  

IHR  Internationell Humanitär Rätt 

ILC  International Law Commission/FN:s Folkrättskommission 

MR  Mänskliga Rättigheter 

MR-Rådet FN:s råd för mänskliga rättigheter 

PMSC  Private Military and Security Company 

PMSF  Privata militär- och säkerhetsföretag 

UN  United Nations 

 
 

  



5 

 

1. Inledning 
 

Privata militär- och säkerhetsföretags (PMSF) verksamhet har beskrivits som om 

den äger rum i ett rättsligt vakuum.
1
 Det kan bottna i en bild av företag som agerar 

utanför den internationella rättens ramar, men inte heller faller inom nationella lag-

stiftningars ansvarsramar.  

     Privata militär- och säkerhetsföretags närvaro i väpnade konflikter har ökat 

betydligt under senare år.
2
 I exempelvis krigen i Afghanistan och Irak har det varit 

ungefär lika många anställda på den typen av företag på plats i länderna som det har 

varit personal från USA:s militär.
3
 De anställda på företagen utför ofta uppdrag som 

av många setts som exklusiva för stater.
4
 Det kan vara uppdrag som beskrivs som 

typiska för militärer eller poliser, uppdrag som innebär befogenhet att använda våld 

eller innehar behörighet att döda om det vore nödvändigt.
5
 PMSF är ofta ansvariga 

för att ge beväpnat skydd åt exempelvis konvojer och installationer i konflikt-

drabbade områden. De kan även ha uppdrag som livvakter, träna säkerhetsstyrkor på 

plats eller ingå i mer offensiva operationer eller specialuppdrag.
6
 

    En händelse som har bidragit till att fokus har riktats mot PMSF:s verksamhet var 

när sjutton civila sköts ihjäl av anställda på Blackwater
7
 på Nisour Square i Baghdad 

i september 2007. Det privata militär- och säkerhetsföretaget hade fått i uppdrag att 

upprätthålla säkerheten kring transporten till och från ett diplomatmöte. Vad som 

föregick skjutningen är inte helt klarlagt. Genom avtal mellan USA och Irak var an-

ställda på amerikanska PMSF immuna emot att åtalas i Irak och de anställda på 

Blackwater kunde skickas hem utan påföljder.
8
 Händelsen blev emellertid väldigt 

uppmärksammad.
9
 USA inledde en officiell utredning och i december 2008 åtalades 

de anställda, men friades ett år senare av USA i en federal domstol.
10

 Under ett par 

år såg det ut som om det inte skulle bli någon fortsättning på fallet men i april 2011 

                                                 
1 Ex: Singer, Peter W., War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law, 

Columbia Journal of Transnational Law, Vol 42, Nr 2, Spring 2004, s. 523-524, Se även: Walker, Clive & 

Whyte, Dave, Contracting out war? Private military companies, law and regulation in the United Kingdom, 

International and Comparative Law Quarterly, Nr. 54, 2005, s. 687-688, Schreier, Fred, & Caparini, Marina,  

Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies, Geneva Centre 

for the Democratic Control of Armed Forces, Nr. 6, 2005, s. 91, 151. 
2 McFate, Sean, The Modern Mercenary - Private Armies and What They Mean for World Order, Oxford    

University Press, 2014, s. 19, Singer, 2004, s. 522. 
3 Schwartz, Moshe & Church, Jennifer, Department of Defense’s Use of Contractors to Support Military 

Operations: Background, Analysis, and Issues for Congress, Congressional Research Service Report for 

Congress, R43074, maj 2013, s. 2, Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of 

violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, jul 2010, UN 

Doc.A/HRC/15/25, p. 16. I åtanke kan dock finnas att stor del av den verksamhet som PMSF-anställda utför inte 

är av stridande karaktär.  
4 Singer, 2003, s. 8. 
5 McFate s.23. 
6 Schwartz & Church, s. 3, McFate s. 14-17. Krahmann, Elke, From ‘Mercenaries’ to ‘Private Security 

Contractors’: The (Re)Construction of Armed Security Providers in International Legal Discourses, Millennium 

– Journal of International Studies, Vol. 40, Nr. 2, 2012, s. 352. 
7 Numera Academi. Genomgående i uppsatsen är att det namn på företaget som var aktuellt när handlingen 

skedde är det som använts. 
8 Coalition Provisional Authority, Order Number 17 (Revised), Status of the Coalition Provisional Authoriy, 

MNF-Iraq, Certain Missions and Personnel in Iraq, June 2007, CPA/ORD/27 June 2004/17. 
9 Se ex: McFate, , s. 23.  
10 US judge dismisses charges in Blackwater Iraq killings, BBC News, 31 dec 2009. 
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återupptogs åtalet gentemot de anställda och en jury dömde dem i oktober 2014 till 

fängelse för dråp.
11

   

     Händelsen kan fungera som ett exempel på de oklarheter som finns gällande 

ansvarsutkrävning för handlingar utförda av anställda vid ett PMSF. Händelsen är 

dock inte helt typisk: i många fall där civila blir skadade som en följd av handlingar 

utförda av PMSF-anställda kan en utredning och påföljd utebli. Många fall blir 

heller aldrig uppmärksammade.
12

 Det finns en företagssekretess kring verksamheten 

som har bidragit till en osäkerhet kring vad som inträffar.
13

 Det är en sekretess som 

ofta inte är möjlig att hålla för statliga aktörer, som exempelvis staters försvar, till 

följd av principer om tillgång till information om statlig verksamhet.
14

 

    Ett annat exempel då personal vid PMSF blivit uppmärksammade, men där 

handlingarna inte följdes av ansvarskonsekvenser, är när det amerikanska företaget 

DynCorp anlitades för att utföra bland annat polisiära uppdrag i Bosnien omkring år 

2000. Det uppdagades dock att anställda vid företaget var inblandade i olika sex-

brott, som trafficking och våldtäkt. Ingen av de anställda åtalades emellertid för 

handlingarna, men däremot blev den anställde som läckt informationen om hand-

lingarna avskedad.
15

 Inte heller efter den uppmärksammade skandalen vid Abu 

Ghraib fängelset i Irak 2004, som bland annat gällde anklagelse om tortyr,
16

 har 

straffansvar tilldelats de anställda vid de militär- och säkerhetsföretag
17

 som tjänst-

gjorde på fängelset.
18

 Exemplen belyser att det skulle kunna finnas brister i den 

internationella rättens regelverk vad gäller att säkra att ansvar kan urskiljas, tilldelas 

eller utkrävas för handlingar som utförts av PMSF-anställda och som skadat en-

skilda. Exemplen visade på oklarheter kring ansvarsutkrävning av individer. PMSF-

anställdas handlingar skulle emellertid även kunna diskuteras utifrån ansvar för 

stater.
19

 

     Vad som kan tyckas uppseendeväckande med PMSF:s verksamhet är att den kan 

utmana en bild av statsmonopol på våld som varit rådande.
20

 Principen om statligt 

monopol på laglig användning av våld refereras emellanåt till genom den tongivande 

teoretikern om den moderna staten Max Weber som beskrev principen 1919, men 

                                                 
11 USA v. Slough et. al. No. 1:08-cr-00360. Samt: McFate, Sean,s. 23-24, 59. Tonkin, Hannah, State Control over 

Private Military and Security Companies in Armed Conflict, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 

168. 
12 Rapporter som berör brist på att ansvar har tilldelats efter handlingar utförda av PMSF: Report of the Working 

Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of 

peoples to self-determination, Mission to Iraq, 12 August 2011  A/HRC/18/32/Add.4, Report of the Working 

Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of 

peoples to self-determination, Mission to Somalia (8 to 14 December 2012), 1 July 2013. 
13 McFate, s. 59. Se även: Report of the Working Group A/HRC/15/25, p. 17, 19 och 32. 
14 Som exempelvis offentlighetsprincipen i Sverige, Freedom of Information Act i USA. 
15 Singer, Peter, W., Corporate Warriors - The Rise of the Privatized Military Industry, Cornell University Press, 

2003, s. 222 , Capps Robert, Outside the Law, Salon, 27 juni 2002,http://www.salon.com/2002/06/26/bosnia_4/.  
16 Report of the working group,  A/HRC/15/25, p. 20. 
17 Titan Corporation och CACI. 
18 Stempel, Jonathan, Abu Ghraib torture lawsuit revived by U.S. appeals court, Reuters 30 juni 2014, Cushman, 

John H., Contractor Settles Case in Iraq Prison Abuse, The New York Times, 8 jan 2013,  Article 15-6 

Investigation of the 800th Military Police Brigade, Department of the Army, 19 okt 2004 (gällande företagens 

närvaro),  Saleh, et al., v. Titan Corporation et al., US. District Court for the District of Columbia, (2009). 
19 Se vidare gällande växelverkan mellan statsansvar och ansvarsutkrävning av individer i den internaionella 

rätten: White, 234-235. 
20 McFate s.65. 
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kan härledas ännu längre tillbaka.
21

 PMSF är inte reguljära inslag i krig och de fanns 

inte i åtanke när regler om stridande parter och civila formulerades. De är dock en 

allt vanligare företeelse i konflikter idag och kan sägas utmana grundprinciper i 

internationell humanitär rätt.
22

   

     Initiativ har tagits för att reglera PMSF:s verksamhet. En arbetsgrupp under FN:s 

råd för mänskliga rättigheter
23

 (arbetsgruppen) har författat ett utkast till konvention 

gällande internationell reglering.
24

 Utkastet antogs inte när det presenterades, men 

en öppen mellanstatlig arbetsgrupp "för att undersöka möjligheten att utarbeta ett 

internationellt regelverk för reglering, övervakning och tillsyn av PMSF" etablerades 

och dess mandat har därefter förlängts.
25

 Ett möjligt internationellt regelverk för 

PMSF diskuteras och utarbetas fortfarande inom ramen för deras arbete.
26

 Arbetet 

med ett bindande dokument är således pågående och konventionsutkastet är aktuellt.  

     PMSF är en ny företeelse i väpnade konflikter. Hur internationell humanitär rätt 

eller regler i den internationella rätten om statsansvar kan appliceras på deras verk-

samhet är inte självklart. Rättsläget kan benämnas som oklart vilket motiverar vidare 

utredning.  

     Uppsatsen kommer att utreda regler inom den internationella rätten som skulle 

kunna vara möjliga att applicera på handlingar utförda av anställda hos PMSF i 

väpnade konflikter utifrån ett fokus på ansvar. Uppsatsen utreder effektiviteten i 

tillämpningen av regelverken och ansvarsutkrävning, samt om eventuella brister i 

effektiviteten skulle kunna motverkas med förslaget om en samlad bindande inter-

nationell reglering.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är att undersöka ansvar för stater och individer för handlingar ut-

förda av anställda vid ett PMSF, dels utifrån en analys av delar i den rådande inter-

nationella rätten och dels utifrån arbetsgruppens konventionsförslag i relation till 

vad som skulle kunna bedömas som brister i rådande regelsystem när de appliceras 

på PMSF:s verksamhet. För att uppfylla uppsatsens syfte är undersökningens fråge-

ställning:  

                                                 
21 Singer, 2003, s.170, McFate, s.64-65, Koh, Hongju Harold, Why Do Nations Obey International Law?, 

Faculty Scholarship Series, Paper 2101, 1997, s.2608. 
22 Se vidare: Melzer, Nils, The Principle of Distinction Between Civilians and Combatants, Clapham, Andrew & 

Gaeta, Paola, red., The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford University Press, 

2014, s. 296-297. 
23 The Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise 

of the right of peoples to self-determination. 
24 Draft of a possible Convention on Private Military and Security Companies (PMSCs) for consideration and 

action by the Human Rights Council, A/HRC/15/25, 5 jul 2010, s. 19. Fortsättningsvis 'Konventionsutkastet'. 
25Resolution adopted by the Human Rights Council: Open-ended intergovernmental working group to consider 

the possibility of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and oversight 

of the activities of private military and security companies, 7 okt 2010, A/HRC/RES/15/26. 
26 Ex: Summary of the third session of the open-ended intergovernmental working group to consider the 

possibility of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and oversight of 

the activities of private military and security companies, 2 sept 2014, A/HRC/WG.10/3/2 (En summering av det 

fjärde mötet finns i skrivande stund inte att tillgå). 
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     Skulle arbetsgruppens förslag på en samlad bindande internationell reglering 

kunna leda till att ansvar effektivare kan identifieras och utkrävas för handlingar 

utförda av anställda hos privata militär- och säkerhetsföretag? 

Följande delfrågor besvaras för att svara på frågeställningen: 

1. Hur kan PMSF-anställdas handlingar idag leda till ansvar enligt det rådande 

internationella regelsystemet?  

2. Är det möjligt att hävda att det finns brister i systemet? Om så; 

3. Hur skulle en bindande internationell reglering kunna svara mot dessa brister?  

 

  

1.2 Begreppsförklaring och avgränsningar 
Här följer ett förtydligande av centrala begrepp i frågeställningen samt avgräns-

ningar som görs i utredningen. En diskussion om PMSF följer i nästa kapitel. 

 

Ansvar 

Med ansvar åsyftas ett skadeståndsrättsligt eller ett straffrättsligt ansvar. Uppsatsen 

diskuterar således ett juridiskt ansvar och inte ett moraliskt. 

 

Effektiv 

Effektiv används i uppsatsen för att definiera sannolikhet att ansvar kan identifieras 

och utkrävas. 

 

Handling 

Med handling menas helt enkelt en gärning eller en underlåtenhet.  

 

Vissa avgränsningar finns för vilka handlingar som är i uppsatsens fokus. Hand-

lingen ska ha inneburit någon form av skada för en eller flera individer. Uppsatsen 

berör endast ansvar för handlingar riktade gentemot någon utanför företaget, och 

inte gentemot någon inom företaget eller gentemot företaget. Det är även situationer 

där fokus är på att individer har kommit till skada som uppsatsen omfattar och inte 

situationer som främst fokuserar på att en stat har blivit kränkt, exempelvis är inte 

överträdelser av neutralitetsprincipen
27

 eller principen om non- intervention
28

 i 

fokus. De anställda som är i fokus i uppsatsen är de som är anställda för att utföra 

den huvuduppgift som företaget är kontrakterad för. 

     Ytterligare avgränsningar finns i att utredningen endast berör situationer där 

stater har anlitat en PMSF och inte exempelvis när privatpersoner eller 

organisationer anlitat PMSF. Uppsatsen fokuserar även på ansvarsutkrävning för 

individen som utfört handlingen eller för stater, men inte på ansvar för företaget.  

     Uppsatsens fokuserar inte i första hand på genomdrivandet av ansvar, även om 

det kommer att nämnas gällande ansvarsutkrävning för individer, utan på att det 

                                                 
27 En gammal folkrättslig princip som enligt 1907 års Haagkonventioner innebär att en neutral stats territorium är 

okränkbart samt att staten är militärt opartisk. Se: Konvention i Haag 1907 angående neutrala makters och 

personers rättigheter och förpliktelser under ett lantkrig, V:e Haagkonventionen. 
28 Principen om icke-intervention syftar till att andra stater inte ska beblanda sig i en stats inre angelägenheter.  
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finns en legal grund för ansvar och huruvida den är tillämplig. Med andra ord, hur 

ett juridiskt ansvar kan identifieras. Processen gällande ansvarsutkrävning för stater 

behandlas inte. Uppsatsen utgår ifrån den ökade användningen av PMSF inom eller i 

närheten av det millitära fältet, uppsatsen fokuserar därför endast på situationer 

kring vad som brukar benämnas som väpnade konflikter.  

  

 

1.3 Disposition  
Uppsatsen inleds med en bakgrund för att presentera industrin, samt för att motivera 

den term som används för företagen. Kapitlet ämnar ge en grundläggande bild av 

vad PMSF är och vad de gör. 

     De första två delfrågorna till frågeställningen besvaras i kapitel 3. Där undersöks 

hur ansvarsutkrävning kan aktualiseras för PMSF-anställdas handlingar enligt nu-

varande internationell rätt. Kapitlet börjar med en utredning om PMSF-anställda kan 

ses som legosoldater, för att därefter undersöka PMSF-anställdas status utifrån om 

de kan ses som kombattanter eller civila enligt internationell humanitär rätt och vad 

det skulle få för konsekvenser gällande ansvarsutkrävning. Därefter fokuserar ka-

pitel 3 på hur stater skulle kunna bli direkt ansvariga för handlingar utförda av 

PMSF-anställda och om stater kan bli ansvariga genom att brista i eventuella för-

pliktelser att hindra, utreda eller lagföra en handling utförd av en PMSF-anställd. I 

kapitlet diskuteras även om den internationella rätten säkrar att ansvarsutkrävning 

kan ske av en PMSF-anställd. Slutligen diskuterar kapitel 3 om det finns brister i det 

internationella regelsystemets effektivitet vad gäller säkerställande av ansvars-

utkrävning för handlingar utförda av PMSF-anställda. 

     I kapitel 4 diskuteras den tredje delfrågan. Fokus är på det förslag till konvention 

som presenterats av FN-arbetsgruppen och i kapitlet diskuteras om föreslagna 

regleringar skulle kunna öka möjligheter att PMSF-anställdas handlingar kan leda 

till ansvar. Diskussionen i kapitel 4 kommenterar den utredningen som fördes i kapi-

tel 3 och innehåller således inte en egen utredning, vilket medför att kapitlet till sid-

antal är tydligt mindre. 

 

 

1.4 Metod och material 
I kapitlet Bakgrund om PMSF används utöver juridisk doktrin även vissa av de ak-

tuella företagens egen information. Materialet används i kapitlet som stöd och ex-

empel för att ge en bild av vad PMSF är och hur de verkar. Även internationella do-

kument som finns gällande PMSF kommer att användas, i synnerhet det så kallade 

Montreux-dokumentet.
29

 Dokumentet är inte bindande utan visar riktlinjer för sta-

terna. Den första delen i dokumentet anger staternas förståelse för redan befintliga 

skyldigheter under internationell rätt gällande PMSF i väpnade konflikter, den andra 

                                                 
29 The Montreux Document on Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related 

to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict, Montreux, 17 Sept 2008. 

Fortsättningsvis 'Montreux-dokumentet'. 
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delen anger good practices för stater som handskas med PMSF.
30

 Dokumentet är 

som sagt inte bindande men skulle kunna ge en bild av opinio juris för involverade 

stater. 

       I det tredje kapitlet, som undersöker hur PMSF-anställdas handlingar kan leda 

till ansvar enligt det rådande internationella regelsystemet, används främst dokument 

och konventioner. Dessa regelverk fokuserar inte direkt på PMSF utan är generella 

folkrättsliga källor. Framförallt används källor tillhörande internationell humanitär 

rätt som Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll, samt International Law 

Commissions (ILC) artiklar om statsansvar för internationella rättsstridiga hand-

lingar.
31

  Konventionerna och dokumentens status som rättskällor kommenteras när 

de används. Juridisk doktrin används som stöd för att tolka rättsläget. Slutsatser om 

rättsläget kommer även att baseras på rättsfall. I och med att företeelsen PMSF är 

såpass ny kan rättsläget beskrivas som obestämt vad gäller ansvar för deras anställ-

das handlingar, vilket medför att en stor del av undersökningen utgörs av att analy-

sera hur rättsregler kan appliceras på företeelsen PMSF. I denna utredning förs en 

positivistiskt rättsdogmatisk diskussion för att komma fram till vad som är gällande 

rätt rörande möjlighet för ansvarsutkrävning för PMSF-anställdas handlingar.  

     Det fjärde kapitlet diskuterar konventionsutkastet utifrån den utredning som för-

des i föregående kapitel. För att ytterligare förstå syftet med konventionsutkastets 

förslag på reglering används även den rapport där konventionsutkastet 

presenterades.  

   

 

Officiella svenska översättningar används i uppsatsen så långt som det är möjligt 

och praktiskt. Vissa engelska källor som återges översätts till svenska men vissa re-

gleringar är inte lämpade att översättas då det skulle riskera att påverka innebörden 

av regleringen. 

  

                                                 
30 Se vidare: Tonkin, s.129-130. 
31 International Law Commission Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with 

commentaries, 2001, Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (2). Fortsättningsvis 

'Konventionsutkastet.' 
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2. Bakgrund om PMSF 
 

Det finns det ingen legal definition av den typen av företag som uppsatsen fokuserar 

på och det finns inte heller en enskild beskrivning i doktrin som är genomgående. 

För att ge en bild av företagen diskuteras först vilken term som är gångbar för grup-

pen, därefter hur den kan definieras. Valet av term och definition av företagen har 

aktivt diskuterats i forskningen, vilket är en anledning till att denna undersökning 

börjar med en redogörelse över vilken definition som används. Hur företagen defini-

eras kan även få betydelse. Det avgör givetvis vilka företag som inkluderas i under-

sökningen, men hur företagen definieras skulle även kunna ge andra konsekvenser 

indirekt. Till exempel skulle en benämning av företagen som antingen säkerhets-

företag eller som militärföretag möjligen kunna spela in i en utredning av om de har 

setts som en väpnad styrka eller inte.
32

  

 

 

2.1 Val av term för företagen 
Privata militär- och säkerhetsföretag (PMSF) är en direktöversättning av Private 

Military and Security Companies (PMSC), vilket skulle kunnas ses som en tämligen 

etablerad benämning på den grupp privata företag som tillhandahåller militära 

tjänster och/eller säkerhetstjänster, som denna uppsats fokuserar på. Det finns ingen 

gemensam terminologi för den aktuella industrin eller någon obestridd överens-

kommelse om vilka som räknas som industrins medlemmar.
33

 Samma eller intill-

liggande grupper och företeelser har även kallats contractors och private 

contractors,
34

 private security contractors och private military contractors,
35

 private 

security providers,
36

 private actors,
37

 och military firms,
38

 samt variationer av dessa. 

I exempelvis den internationella uppförandekod, International Code of Conduct 

(ICoC), som finns riktad till företagen benämns de private security service 

providers.
39

  

                                                 
32 Enligt ex: Art. 4 A (2) III:e Genèvekonventionen, den 12 augusti 1949 ang. krigsfångars behandling. Se 

diskussion nedan i kap 3.2.2. I exempelvis det amerikanska försvarsdepartementets dokument benämns de inte 

som militärföretag och det understryks att de heller inte blir sedda som det. Om de i avtal med USA hade kallats 

militärföretag hade det möjligen kunnat påverka en bedömning huruvida staten sett dem som en del i en väpnad 

styrka, se: Department of Defense Instruction 3020.41 Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S 

Army Forces, 2005, gällande benämning som används. 
33 McFate, s. 10. 
34 Ex: Kinsey, Christopher & Patterson, Malcolm Hugh, Contractors & War -The Transformation of US 

Expeditionary Operations, Stanford University Press, 2012, s. 13-14.  Bruneau, Thmas C., Patriots for profit: 

contractors and the military in U.S. national security, Stanford University Press, 2011.  
35 Ex: Huskey, Kristine A., Accountability for Private Military and Security Contractors in the International 

Legal Regime, Criminal Justice Ethics, Vol. 31, Nr.. 3, Dec 2012, 193-212. Singer, P.W, Can’t Win With ‘Em, 

Can’t Go To War Without ‘Em: Private Military Contractors and Counterinsurgency, Foreign Policy at 

Brookings, Policy Paper, Nr. 4, Sep 2007. 
36 Ex: Stoddard, Abby, Harmer, Adele & DiDomenico,Victoria, The use of private security providers and 

services in humanitarian operations, Humanitarian Policy Group, HPG Report 27, Okt 2008. 
37 Ex: Ebo, Adedeji, Private actors and the governance of security in West Africa, Andrew, Alexandra, Baker, 

Deane-Peter & Caparini, Marina, red., Private Military and Security Companies - ethics, politics, and civil-

military relations, Routledge Military Studies, 2008, s. 143-159. 
38 Ex: Kemp, John S., Private Military Firms and Responses to Their Accountability Gap, Washington 

University Journal of Law and Politics, vol. 32 , 2010, s. 489-513. 
39 International Code of Conduct for Private Security Service Providers, Genève, 9 nov 2010.   
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   Ofta kallas företagen för antingen private military Companies eller Private secu-

rity companies
40

. Benämningen skulle kunna vara av relevans för profilering. Av 

120 företag som är medlemmar i The International Code of Conduct for Private Se-

curity Providers’ Association (ICoCA),
41

 är det inget företag som på sin egen hem-

sida i sin information kallade sig military company, eller på annat sätt benämnde sig 

som militära. Vanligt är däremot att företagen presenterar sig som ett security com-

pany,
42

  som security providers,
43

 eller att de på annat sätt specialiserade sig på 

säkerhet eller erbjuder skydd. Ett företag nämner att de arbetar inom det militära 

området.
44

 Betydligt fler var de företag som i sin uppräkning av företagets tjänster 

beskrev uppgifter som kan associeras till det militära området, som exempelvis 

terrorismbekämpning,
45

 skydda befolkningen efter naturkatastrofer och väpnade 

konflikter,
46

 eller militärträning.
47

 Majoriteten av företagen informerar även om att 

deras anställda har militär bakgrund.
48

 Ändå säger sig inget av de undersökta företa-

gen vara ett privat militärföretag.  

     Vad som får avgöra benämningen av företagen vid en granskning bör emellertid 

styras av företagens uppdrag och handlande, inte av företagens självidentifiering 

eller profilering. 

     Att upprätta en skiljelinje mellan militärföretag och säkerhetsföretag vid en 

granskning av industrin kan vara vanskligt. Gränsen mellan dem kan i många situa-

tioner vara otydlig. Exempelvis utför en del vad som skulle kunna benämnas som 

säkerhetstjänster under vissa kontrakt och vad som skulle kunna beskrivas som mi-

litära tjänster under andra kontrakt. I andra fall kan det vara svårt att klassificera 

tjänsten och definiera var skiljelinjen går mellan ett militäruppdrag och ett säkerhets-

uppdrag.
49

 

     Att benämna aktörerna PMSF överensstämmer både med en stor del av senare 

tids litteratur inom ämnet och med den benämning som FN använder i samband med 

den arbetsgrupp som utreder fenomenet.
50

 PMSF används även som benämning av 

Internationella Rödakorskommittén (ICRC),
51

 samt i Montreux-dokumentet. 

                                                 
40 Ett exempel där författarna tydligt markerar skillnad mellan två typer av företag: Schreier & Caparini, s.17-33. 
41 För lista på företagen: http://www.icoca.ch/en/membership. På undersökningsdagen, 7 maj 2015, var 140 

företag medlemmar men 20 hade inte hemsidor länkade.    
42 Ex: Ossi Excellence Prevails, www.ossiinc.com. Somsec, www.somsec.so. 
43 Ex: Ship Security International, www.ssi-ltd.com. SOC, www.soc-usa.com. 
44 "Spans the military sphere", Global Integrated Security  www.globalgroup-gis.com/about-us/.  
45 Ex: Krypteia Group beskriver att de är specialiserade på "targeted counterterrorism special services",   

www.krypteiagroup.com.  Aegis World erbjuder bl.a terrorismbekämpning, www.aegisworld.com. 
46 Ex: Academi säger att deras "core is its ability to provide stability and protection to people and locations 

experiencing turmoil whether caused by armed conflict, epidemics or natural or manmade disasters", 

www.academi.com. 
47 Ex: Academi har specialiserat sig på militärträningkurser och erbjuder ex. både både kurs i grundläggande 

krypskytte och terroristbekämpningsutbildning.  www.academi.com/pages/train. Britam erbjuder både polis- och 

militärträning, www.britamdefence.com. 
48 Ex: Erinys, www.erinys.net. Frontier Horizons, www.frontierhorizons.org, Hart Integrated Solutions, 

www.hartsecurity.com/group-profile. 
49 Tonkin, s. 33. 
50 Ex: Cameron & Chetail, Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International 

Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. Tonkin, State Control over Private Military and Security 

Companies in Armed Conflict. 
51 Även om andra benämningar också varit aktuella, se: www.icrc.org/en/private-military-and-security-

companies, (sidan besöktes 12 maj 2015). 
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    Att använda PMSF som en allomfattande term har dock kritiserats för att vara för 

övergripande och inte lämplig ur en analyssynpunkt.
52

 Denna uppsats studerar 

emellertid inte industrin som sådan och en avgränsning mellan två eller flera typer 

av företag kan inte sägas vara av relevans för uppsatsens fokus på ansvar för anställ-

das handlingar. I denna uppsats kommer därför PMSF, i linje med hur ovan nämnda 

instanser använder begreppet, att användas som en benämning för hela industrin.
53

 

 

 

2.2 Definition av PMSF 
I avsnittet ovan redogjordes för vilken term som används för industrin ifråga. Vad 

som kvarstår är att definiera vilka som ryms inom termen. 

     Som konstaterats finns det inget bindande traktat där PMSF definieras. Det finns 

inte heller en gemensam definition som kan anses vara allmängiltig.  

     I det konventionsutkast som FN:s arbetsgrupp har föreslagit finns ett förslag på 

definition av PMSF:  
 

Art. 2(a): Private Military and/or Security Company (PMSC): refers to a corporate entity which 

provides on a compensatory basis military and/or security services by physical 

persons and/or legal entities 

Art. 2(b): Military services: refers to specialized services related to military actions including 

strategic planning, intelligence, investigation, land, sea or air reconnaissance, flight operations of 

any type, manned or unmanned, satellite surveillance, any kind of knowledge transfer with mili-

tary applications, material and technical support to armed forces and other related activities. 

Art. 2 (c):  Security services: refers to armed guarding or protection of buildings, installations, 

property and people, any kind of knowledge transfer with security and policing applications, 

development and implementation of informational security measures and other related 

activities.54 

 

I Singers bok Corporate Warriors, beskrivs private military firms
55

som privata aktö-

rer specialiserade på militära färdigheter, såsom stridsoperationer, riskanalyser, 

träning eller teknisk kompetens; privata företag som till konsumenten erbjuder ett 

spektrum av olika militär- och säkerhetstjänster som tidigare allmänt förutsattes att 

endast officiella organ kunde tillhandahålla.
56

 Denna beskrivning lyfter fram vad 

som kan uppfattas som det anmärkningsvärda med PMSF: att kommersiella privata 

organ utför uppgifter som skulle kunna ses som statliga åtaganden. Som definition 

skulle den möjligen kunna ses som otillräcklig, framförallt i och med det subjektiva 

inslaget.
57

 Definitionen är även problematisk eftersom vad som ses som statliga åta-

ganden kan påverka ansvarsfrågan för en handling utförd av en PMSF.
58

 Det finns 

en risk att det kan leda till att en klassificeringsutredning och en ansvarsutredning 

skulle komma att länkas samman. 

                                                 
52 McFate. s. 11. 
53 Tonkin, s. 35. 
54 Art. 2, Konventionsutkastet. 
55 Som nämnts kapitel 2.1 finns flera beteckningar för PMSF eller närliggande grupper, därför beaktas även 

andra definitioner än de som säger sig beskriva PMSF (eller PMSC). 
56 Singer, 2003, s. 8. 
57 Se även: McFate, s. 11. 
58 Se ex: Art 5, ILC-artiklar. 
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     En svårighet med att definiera PMSF är balansen mellan att vara alltför snäv i 

beskrivningen och att vara alltför vid. I exempelvis ICoC beskrivs private security 

companies och private security service providers som företag som tillhandahåller 

security service, vilket innefattar såväl beväpnat som obeväpnat vaktande och skyd-

dande av människor eller egendomar, samt alla andra uppgifter där företagens an-

ställda förväntas att bära vapen under tjänstgöring.
59

 Beskrivningen framstår som 

något vag då ett obeväpnat skyddande av människor skulle kunna innefatta oerhört 

varierande uppdrag. En vag beskrivning fyller möjligen en funktion i att den inte 

utestänger möjliga parter till dokumentet. Trots det lämnar den ändå inte rum för 

vissa av de ofta förekommande uppdragen, som att utföra säkerhetsanalyser, logis-

tikuppgifter, eller att erbjuda teknisk support eller träning.
60

 

     Även i Montreux-dokumentet förekommer en definition av PMSF: 

 
'PMSCs' are private business entities that provide military and/or security services, irrespective 

of how they describe themselves. Military and security services include, in particular, armed 

guarding and protection of persons and objects, such as convoys, buildings and other places; 

maintenance and operation of weapons systems; prisoner detention; and advice to or training of 

local forces and security personnel.61 

 

I beskrivningen poängteras att definitionen av PMSF är oberoende av hur företagen 

definierar sig själva. Det är inte möjligt att utläsa avgränsningar i beskrivningen, 

istället inriktar den sig på att ge exempel på vad som kan vara militär- och säker-

hetstjänster. Dokumentets syfte är emellertid inte heller att utreda vad PMSF är, 

möjligen är termen medvetet vag, för att i den rättsliga analysen hålla fokus på re-

spektive bolags verksamhet, snarare än dess titel.
62

  

     I dokumentet definieras PMSF som en enda industri. Ett särskiljande görs inte 

mellan militär- och säkerhetsföretag som två olika typer av industrier. Det särskil-

jandet görs inte heller i denna uppsats. Det vore möjligtvis givande vid en analys av 

själva industrin, men i denna uppsats är det inte är av betydelse vilken typ av PMSF 

den anställde är kontrakterad hos så länge företaget kan räknas som en PMSF. Som 

definition är Montreux-dokuments beskrivning gångbar, trots ett möjligen öppet 

upplägg med exempel på typiska tjänster och brist på avgränsningar. En öppen be-

skrivning av företagen medför att en analys inte fastnar vid om ett företag kan inräk-

nas i industrin eller inte. Av de andra beskrivningarna som setts är det möjligt att 

sluta sig till att med säkerhetstjänst åsyftas en tjänst med viss dignitet vad gäller sä-

kerhetsuppdraget, som beväpnade uppdrag eller någon form av avancerad expertis-

kunskap, och med militära tjänster åsyftas både direkt deltagande i stridigheter och 

service till militären.
63

  

 

                                                 
59 B. Definitions, ICoC. 
60 McFate, s.11. 
61 Preface p. 9(a), The Montreux Document. 
62 Tonkin, s. 34. 
63 Det är emellertid som diskuterats ofta inte möjligt att dra en gräns mellan militära tjänster och 

säkerhetstjänster. 
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Kapitlet har genom att diskutera hur PMSF kan definieras visat en bild av vilken typ 

av företag som uppsatsen berör. Kapitlet har även påpekat att det inte finns någon 

överenskommen benämning över industrin eller vilka som kan räknas som dess 

medlemmar. Olika instanser och författare har bedömt företagen mer eller mindre 

snävt, en del har i en beskrivning av företagen understrukit en koppling mellan 

företagens verksamhet och vad som ses som statligt, andra inte.  
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3. Ansvar genom internationell rätt  
    
I det här kapitlet undersöks om det är möjligt att hävda att det finns brister i det rå-

dande internationella regelsystemet vad gäller att handlingar som utförts av en an-

ställd vid ett PMSF kan leda till ansvar. För att genomföra undersökningen analyse-

ras olika regelsystem i den internationella rätten som berör ansvar för att se hur de 

kan appliceras på PMSF-anställdas verksamhet. 

     I och med att ansvarsregler blir påverkade av vilken status som en aktör har i en 

väpnad konflikt enligt internationell humanitär rätt (IHR) kommer även det att ana-

lyseras. Kapitlet börjar med att klarlägga om PMSF-anställda kan definieras som 

legosoldater enligt den internationella rätten, för att därefter undersöka om PMSF-

anställda kan ses som kombattanter enligt IHR samt diskutera vad det får för konse-

kvenser vad gäller ansvar för utförda handlingar. Därefter utreds hur det är möjligt 

att applicera regler om statsansvar för PMSF:s verksamhet. En diskussion förs även 

om hur internationella förpliktelser att utföra tillräckliga åtgärder för att exempelvis 

hindra en handling kan påverka statsansvar i relation till en PMSF-anställds hand-

ling. I det avsnittet diskuteras även hur förpliktelser att utkräva ansvar av individer 

kan appliceras på PMSF-anställda. Mot bakgrund av den undersökning som förs i 

kapitlet konstateras om det är möjligt att hävda att det finns brister det i rådande in-

ternationella regelsystemet vad gäller om handlingar utförda av anställda vid ett 

PMSF kan leda till ansvar. 

 

 

3.1  PMSF-anställda som legosoldater  
Frågan om legosoldater relaterar både till en diskussion om definition av PMSF-

anställda och till en diskussion om lagstiftning. Det är en fråga som är intressant i 

två led: Först om PMSF-anställda skulle kunna definieras som legosoldater och där-

efter om det skulle få någon rättslig innebörd vad gäller ansvar.   

     Att förknippa anställda vid PMSF med legosoldater är måhända inte så långsökt. 

Det kan röra sig om personer anställda vid privata företag för att arbeta med krig, 

kanske personer som strider för att få lön. Den öppna mellanstatliga arbetsgrupp i 

FN som är fokuserad på PMSF är även verksam under den arbetsgrupp som är 

inriktad på legosoldater.
64

 Även i doktrinen händer det att PMSF-anställda refereras 

till som legosoldater.
65

  

     Legosoldat är ett gammalt begrepp som länge använts, utan att för delen ha varit 

definierat i internationella överenskommelser.
66

 För klarhetens skull är det emeller-

tid gynnsamt att skilja på dess historiska och dess juridiska innebörd. På 1970-talet 

                                                 
64The Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise 

of the right of peoples to self-determination. 
65 Ett exempel på det är den för detta PMSF-anställda Sean McFates bok:  The Modern Mercenary. Se även: 

Frye, Ellen L. Private Military Firms in the New World Order: How Redefining "Mercenary" Can Tame the 

"Dogs of War", Vol. 73 Fordham Law Review 2607, 2005. s. 2607-2664. 
66 För en längre beskrivning av legosoldat som ett historiskt begrepp, se exempelvis: Perry, Sarah, Mercenaries: 

The History of a Norm in International Relations, Oxford University Press, 2007. 
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uttrycktes en önskan ifrån flera håll internationellt om att förbjuda legosoldater.
67

 

Initiativet till ett förbud kan tolkas som en reaktion på den ökade förekomsten av 

profitstyrda stridande som dök upp i de afrikanska post-koloniala krigen under 

1960-talet. Dessa profitstyrda stridanden, som bland annat kom från Frankrike och 

Irland, sades undertrycka nationella befrielserörelser och blev även kända för att 

kämpa emot FN:s styrkor under insatsen i Kongo i början av 1960-talet.
68

 En re-

glering gällande legosoldater togs med i det första tilläggsprotokollet till Genève-

konventionerna (Tilläggsprotokoll I) genom artikel 47 I den framgår att legosoldater 

inte har rätt till kombattant- eller krigsfångestatus.
69

 Artikeln formulerar således inte 

ett uttryckligt förbud, utan berör legosoldaters status i IHRoch markerar att lego-

soldater inte kan ses som kombattanter. Artikeln kan ses som den mest allmänt 

accepterade definitionen av legosoldater och kan på sätt bidra till att svara på frågan 

om PMSF-anställda kan definieras som legosoldater.
70

 I artikeln följer att: 

 
1. Legosoldat skall icke ha rätt till kombattant- eller krigsfångestatus.  

2. Legosoldat är en person som 

 a) är särskilt rekryterad inom landet eller utomlands för att kämpa i en väpnad konflikt;  

 b) faktiskt deltar direkt i fientligheterna; 

 c) deltar i fientligheterna med främsta motiv att vinna personliga fördelar och som faktiskt av en 

stridande part eller på dess vägnar utlovats materiell ersättning som vida överstiger den som ut-

lovas eller utbetalas till kombattanter med motsvarande grad och funktion i denna parts väpnade 

styrkor; 

 d) varken är medborgare i en stat som är part i konflikten eller bosatt i ett område kontrollerat av 

en part i konflikten;  

e) icke är medlem av en parts i konflikten väpnade styrkor;  

och, f) icke av en stat, som icke är part i konflikten, sänts i offentligt uppdrag i egenskap av 

medlem av denna stats väpnade styrkor. 

 

Dessa kriterier ska således vara uppfyllda för att en person ska räknas som en lego-

soldat enligt protokollet. Att så inte är fallet med alla anställda inom ett PMSF är 

nästintill uppenbart. Exempelvis är många PMSF-anställda medborgare i stridande 

part (kriterium d). Dessutom är kriterie c, gällande motiv för soldaten, synnerligen 

svårt att bevisa då det inte rör faktiska omständigheter utan inre motiv. Det är möj-

ligt att tänka sig att en stridande PMSF-anställd har sökt sig till kriget av andra skäl 

än personliga fördelar, exempelvis av ideologiska skäl.
71

 Dessutom kräver definitio-

nen att personen är rekryterad för att delta i en väpnad konflikt och ett faktiskt delta-

gande i fientligheterna (kriterium a och b). Många PMSF-anställda som verkar i 

väpnade konflikter är kontrakterade för att utföra andra typer av uppdrag, som att 

utföra transporter, träna militärpersonal, vakta vapenförråd eller vara säkerhets-

vakter.
72

 Till exempel var de Blackwater-anställda som sköt ihjäl sjutton personer på 

                                                 
67 McFate, s.37.  
68 Tonkin, s. 12, Singer, 2004, s. 521, 527. 
69 Tilläggsprotokoll I, till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 

väpnade konflikter, Genève, 8 juni 1977, översättning i enlighet med Sveriges överenskommelser med 

främmande makter SÖ 1971:42, återgiven i SOU 2010:22. 
70 McFate, s. 37. 
71 Se vidare, Tonkin s. 29-30. 
72 McFate, s. 23. 
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Nisour Square i Irak 2007 inte aktiva i fientligheter, utan utförde ett säkerhets-

vaktuppdrag åt amerikanska diplomater.
73

  

     Möjligt att tillägga är att även om detta visar att en PMSF-anställd inte är syno-

nymt med en legosoldat, är det teoretiskt möjligt att tänka sig att några PMSF-an-

ställda skulle kunna uppfylla kriterierna och då räknas som legosoldater. Det skulle 

få till konsekvens att den PMSF-anställde inte ses som kombattant eller kan erhålla 

krigsfångestatus. Huruvida en PMSF-anställd i övriga situationer kan ses som kom-

battant behandlas i nästa kapiteldel. 

     Definitionen i Artikel 47 kan som sagt ses som den allmänt mest accepterade 

definitionen av legosoldater.
74

 Liknande definitioner av legosoldater som den i 

protokollet återges även i en FN-konvention från 1989 om legosoldater,
75

 och i en 

konvention ifrån Organisationen för Afrikansk Enhet
76

 (OA-konventionen) från 

1977
77

. Dessa konventioner är inte enbart intressanta för att understryka att defini-

tionen som återges i protokollet är accepterad.
78

 De är även intressanta vad gäller 

frågan om det skulle få någon rättslig innebörd om en PMSF-anställd sågs som en 

legosoldat.  

     Artikel 47 i protokollet förbjuder som konstaterats inte legosoldater eller ålägger 

staterna några speciella förpliktelser. Den påverkar emellertid soldaternas status en-

ligt IHR.
79

 De två andra konventionerna som har nämnts är däremot betydligt mer 

långtgående i sitt syfte avseende reglering av legosoldater. Båda konventionerna kan 

beskrivas som att de kriminaliserar mercenarism
80

 i sig själv.
81

  Det ses som ett brott 

i konventionerna att strida som legosoldat, samt att hyra, använda eller träna lego-

soldater.
82

 Möjligt att betona är att för de anställda ses det enligt FN-konventionen 

endast som ett brott om legosoldaten faktiskt deltar i stridigheterna;
83

 brottet är att 

strida som legosoldat, inte att vara legosoldat.
84

 Konventionerna stadgar även om 

ansvarsutkrävningsmekanismer som konventionsstaterna åtar sig att säkerställa för 

de som begått legosoldatbrotten.
85

 Den stora svagheten med konventionerna finns 

                                                 
73 Glans, James, Tavernise, Sabrina, Blackwater Shooting Scene Was Chaotic, New York Times, 28 Sept 2007. 

United States v. Slough et. al. (No. 1:08-cr-00360). 
74 Protokollet är exempelvis ratificerat och signerat av 174 stater och signerat av 3. Se mer på exempelvis 

ICRC:s hemsida, www.icrc.org, Treaties and state parties to such treaties.   
75Art. 1, International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, dec 

1989, UN Doc A/RES/ 44/34. Fortsättningsvis 'FN-legosoldatkonventionen'. 
76 Organisationen är sedan 2002 ersatt av Afrikanska Unionen.  
77 Art.1, OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 3 Jul 1977, CM/817 (XXIX)  
78 Ordalydelserna och uppbyggnad i konventionerna  är snarlika. I FN:s konvention finns emellertid inte kravet 

på att faktiskt delta i fientligheter (Art 47, 2.b). I den afrikanska konventionen finns inte kravet att ersättningen 

ska överstiga kombattanternas ersättning (Art 47, 2.c). 
79 Även OA-konventionen fråntar legosoldater rätt till kombattant- krigsfångestatus, Art 3. Se avsnitt 3.2 om 

kombattantstatus. 
80  Legosoldat-utförandet, en översättning saknas på svenska. 
81 I art. 4 OA-konventionen framgår att 'A mercenary is responsible for the crime of mercenarism'. I Art. 3 i FN-

konventionen framgår att 'A mercenay [...] commits an offence for the purposes of the Convention'. 
82 Art. 2 och 3, i kombinartion med art. 1, FN-legosoldatkonventionen. Art. 2 , OA-konventionen.  
83 Det är inte ett rekvisit för att överhuvudtaget definieras som legosoldat, till skillnad från protokollet och OA-

konventionen. 
84 Ansvariga för företagen skulle däremot kunna begå brott genom att anställa och träna legosoldater, även om de 

inte varit aktiva i strid (Art. 2 och 3 FN-legosoldatkonventionen). 
85 I OA-konventionen handlar det bland annat om implementeringen av förbudet i nationell lagstiftning, art. 6, 

införa straffpåföljder, art. 7, och stadganden om jurisdiktion och utlämning, art. 8 och 9. I FN-

legosoldatkonventionen, som är mindre direkt gällande hur stater ska kriminalisera legosoldater men diskuterar 
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dock i deras begränsade reella betydelse. OA-konventionen är geografiskt begränsad 

och dessutom endast bindande för de afrikanska stater som har anslutit sig till den. 

FN-konventionen är det väldigt få stater som har anslutit sig till (dessutom inte de 

länder som är framträdande vad gäller användning av PMSF).
86

  

     För att sammanfatta svaret på de inledande frågorna finns det således en liten 

öppning för att en PMSF-anställd skulle kunna räknas som en legosoldat, vilket i 

sådant fall inte skulle få så stora konsekvenser enligt den internationella rätten annat 

än i frågan om status enligt IHR, såvida inte någon stat som har jurisdiktion över de 

PMSF-anställda är en av de få konventionsslutande parterna till en av överens-

kommelserna om legosoldater. Om en PMSF-anställd skulle räknas som legosoldat 

enligt någon av konventionerna skulle den kunna utkrävas på ansvar för att ha stridit 

som legosoldat. Stater skulle vara förpliktade att tillse att ansvarsutkrävning sker och 

även själva bli ansvarig om de inte följt konventionen. Om en PMSF-anställd räknas 

som en legosoldat enligt Tilläggsprotokoll I kan den inte uppnå status som kombat-

tant, vilket nästa avsnitt behandlar. 

 

 

3.2. Status i IHR för PMSF-anställda 
En nyckelfråga i IHR är om en aktör är kombattant eller civil.

87
 Det kan även vara 

avgörande för hur ansvar kan fördelas. I följande avsnitt utreds vilken status som en 

anställd vid ett PMSF kan erhålla enligt IHR. 

     Internationell humanitär rätt, som traditionellt även kallas krigets lagar eller jus 

in bello, berör vilka regler som gäller i situationer av väpnad konflikt.  I de fyra 

Genèvekonventionerna
88

 och de anslutande protokollen
89

 samt i Haag-

konventionerna,
90

 vars regler kan benämnas som kärnan i internationell humanitär 

rätt,
91

 identifieras ett begränsat antal grupper av personer som kan inneha rättigheter 

eller olika typer av ansvar i väpnade konflikter. De frågor som är relevanta för ut-

                                                                                                                                          
jurisdiktion och utlämningsförfarande desto mer (ex art. 6, 7 och 10), stadgas bland annat att konventionsstaterna 

ska vidta sådana åtgärder som kan vara nödvändiga för att fastställa sin behörighet över de brott som framgår i 

konventionen, vilket inte utesluter att straffrättslig domsrätt utövas i enlighet med nationell lagstiftning, art 9. 
86 Stater till konvention var i maj 2015: Azerbaijan, Barbados, Belarus, Belgien, Costa Rica, Cuba, Cypern, 

Georgien, Guinea, Honduras, Italien, Kamerun, Kroatien, Liberia, Libyen, Maldiverna, Mali, Mauretanien, 

Moldavien, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Saudiarabien, Senegal, Seychellerna, Surinam, Syrien, Togo, 

Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela. Se aktuell lista på www.icrc.org Treaties and states 

parties to such treaties. Se även: Tonkin, s.184-186. 
87Se: Pictet, Jean, red., The Geneva Conventions of 12 August 1949: Commentary, Third Geneva Convention 

Relative to the Treatment of Prisoner of War, Geneva: IRCR, 1960, 2 u., Genève, 2006, s.49.  
88 Genèvekonventionerna den 12 aug 1949 I:a Genèvekonventionen: ang. förbättrande av sårades och sjukas 

behandling vid stridskrafterna i fält, II:a Genèvekonventionen: ang. förbättrande av behandlingen av sårade,  

III:e Genèvekonventionen, ang. krigsfångars behandling, IV:e Genèvekonventionen: ang. skydd för civilpersoner 

under krigstid. Återgivna i Krigets lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, 

ockupation och fredsinsatser, SOU 2010:22. 
89 Tilläggsprotokoll I, samt Tilläggsprotokoll II till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd 

för offren i icke-internationella väpnade konflikter, Genève den 8 jun 1977, återgivna i SOU 2010:22. 
90 Haagkonventionerna antogs ursprungligen 29 juli 1899, vilka följdes upp 18 oktober 1907 med antagande av 

fler konventioner.  Däribland bilagan till konventionen i Haag 1907 ang. lagar och bruk i lantkrig som i den 

svenska publiceringen 1910 kallas Lantkrigsreglementet, men härefter kallas Haagregleringen, återgiven i SOU 

2010:22. 
91 Se vidare: Goldstein, Bohunka, O. Implementation of International Humanitarian Law by Diplomacy, Official 

and Non-Governmental i Introduction to International Humanitarian Law: Origins, Prospects, Challenge, 

Carey, John, red., Transnational Publisher, Inc., New York, 2003, s.161. 
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redningen är om anställda i PMSF enligt IHR kan definieras som kombattanter, 

vilka emellanåt även kan benämnas som stridande, eller om de annars kan ses som 

civila. Huruvida anställda vid ett PMSF skulle kunna vara legosoldater, en grupp 

som identifieras som aktiva i fientligheter utan att vara kombattanter, har redan dis-

kuterats. 

     

 

3.2.1 Distinktion mellan stridande och civila 

Centralt i internationell humanitär rätt är att de som inte är stridande ska skonas i 

väpnade konflikter.  En av IHR:s huvudprinciper är att i väpnade konflikter måste 

åtskillnad göras mellan de som är stridande och de som är civila,
92

  mellan de som är 

kombattanter och de som är icke-kombattanter.
93

 Den första gruppen kan utgöra ett 

legitimt militärt mål, men inte den andra.
94

 Principen kan kopplas till tanken om att 

krig ska ske mellan begränsade militära styrkor och inte hela samhällen. Dessa reg-

ler har ansetts vara så fundamentala att de utgör internationell sedvanerätt; stater är 

skyldiga att följa dem oavsett om de är parter till Genève- och Haagkonventionerna 

eller inte.
95

  

     Denna grundläggande princip är komplicerad när det gäller PMSF. De är inte 

reguljära inslag i krig och fanns inte i åtanke när regler om stridande parter och ci-

vila formulerades. De kan beskrivas som om de befinner sig i en definitionsmässig 

gråzon mellan att vara civila och kombattanter och utmanar grundprinciper i IHR.
96

  

     Frågan om PMSF-anställdas status enligt IHR skulle kunna brytas ner i åtmin-

stone två olika diskussioner med varsin synvinkel. Den ena skulle kunna sägas be-

röra PMSF-anställda som objekt, den andra PMSF-anställda som aktörer.
97

 Om frå-

gan om deras status diskuteras utifrån en synvinkel med dem som objekt skulle det 

kunna beskrivas som att det berör frågan om de skulle kunna vara legitima mål i en 

väpnad konflikt, till skillnad från civila.
98

 Den andra diskussionen gällande 

definitionsfrågan, utifrån synvinkeln med dem som aktörer, berör om de har rätt att 

erhålla kombattantstatus och krigsfångestatus. Då denna uppsats fokus inte ligger på 

hur PMSF-anställda eventuellt är skyddade i den internationella rätten från att ses 

som militära mål, utan på konsekvenser av deras handlingar, blir den senare diskus-

sionen den relevanta.
99

   

      

 

                                                 
92 Art. 48 Tilläggsprotokoll I.  
93Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1996, s. 226, p. 

78. Här syftas med kombattant en vidare bemärkelse än i ex. definitionen i art. 43 Tilläggsprotokoll I eller i 

diskussion om berättigande av krigsfångestatus. 
94 Art. 48 Tilläggsprotokoll I, Även ex Art. 52. 2. Det gäller så länge civila inte direkt deltar i fientligheterna, 

Art. 51.3. 
95 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion, ICJ,  p. 79.  
96 Se vidare: Melzer, s. 296-297. 
97 Ordvalen är att hårddra då båda diskussionerna skulle kunna föras utifrån perspektiv med dem som aktörer och 

som objekt. 
98Se: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion, ICJ, p. 78.  
99 Dessa två diskussioner är förvisso sammanlänkade och förs ofta tillsammans, förenklat: den ena sidan av 

kombattantstatusen är att vara berättigad att strida, den andra att i strid vara ett legitimt mål (så länge 

kombattanten inte är skadad osv.). Jfr: Cameron & Chetail s. 387.  
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3.2.2 PMSF-anställda som kombattanter  

Endast kombattanter är berättigade att direkt delta i fientligheter i en väpnad kon-

flikt,
100

 vilket emellanåt beskrivs som kombattantens privilegium.
101

 Att vara berätti-

gad att strida innebär en immunitet emot att åtalas för krigshandlingar som begåtts i 

strid, som exempelvis att döda eller skada fiendens soldater, så länge handlingarna 

inte är överträdelser av IHR.
102

  

   Frågan om ansvar för PMSF-anställdas handlingar påverkas alltså tydligt av om de 

PMSF-anställda kan uppnå status som kombattanter och då vara immuna emot att 

åtalas i nationell domstol för krigshandlingar som inte stridit emot IHR. Frågan är då 

om en PMSF-anställd kan räknas som kombattant.   

     I Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll ges två beskrivningar som kan 

användas som definitioner av en kombattant i internationella väpnade konflikter, den 

ena i artikel 43 i Tilläggsprotokoll I och den andra i artikel 4 i III:e Genève-

konventionen angående krigsfångars behandling.  

     Artikel 4 beskriver emellertid inte direkt vilka som har rätt till kombattantstatus, 

utan benämner sex kategorier som har rätt att erhålla status som krigsfångar. Huru-

vida artikeln kan användas för att även beskriva vilka som har rätt till status som 

kombattanter har tolkats olika, vad som kan tala emot är konventionens syfte att 

säkerställa behandlingen av krigsfångar och inte till att reglera handlingar under 

själva stridigheterna.
103

 Å andra sidan överensstämmer de kategorier som anges i 

artikeln med äldre traktats beskrivningar av vilka som har rätt att ses som stridande 

och erhålla kombattantens privilegium.
104

 Det, tillsammans med att artikeln ofta har 

används för att definiera kombattantstatus,
105

 motiverar att artikeln i den här utred-

ningen kan användas för att undersöka om PMSF-anställda kan räknas som kom-

battanter. Vad som även motiverar att inte enbart Tilläggsprotokoll I används som 

grund för att definiera kombattanter är att alla stater inte är parter till protokollet 

(exempelvis inte USA).
106

 Det är främst tre kategorier i artikeln som blir aktuella för 

PMSF-anställda. Två av dem presenteras nedan medan den tredje lyfts senare i dis-

kussionen, gällande vad PMSF-anställda kan definieras som om inte kombattan-

ter.
107

 

 

 

 

                                                 
100 Art. 43 p.2 Tilläggsprotokoll I. 
101 Solf, W.A. The Status of Combatants in Non-International Armed Conflicts Under Domestic Law and 

Transnational Practice, American University International Law Review, nr. 33,  1983, s. 57. 
102 Principen är gammal och syns bla i art. 9 Brysseldeklaration ifrån 1874, men är äldre. Se vidare i ex: Solf, s. 

57-60 (som hänvisar till bl.a. Grotius: Commentary on the law of price and booty [engelsk översättning 1604, 

omtryckt Oxford: Clarendon Press, The classics of international law; no. 22, 1950, nytryck: Liberty Fund, Inc, 

2006, s, 42, 45, 68,81]).  
103 Ex: Melzer som menar att konventionen inte är användbar för definiera vare sig 'kombattant', 'väpnade 

styrkor' eller 'civila' i distinktionssynpunkt s. 301-302. Jfr: Cameron & Chetail s. 388. 
104 Ex: Art. 1-3 Haagreglerna. Se även Cameron & Chetail s.388-389. 
105 Se ex: Tonkin s. 82, Cameron & Chetail s. 389-394, Schaller, s. 346, Cameron 582-587. 
106Det finns diskussioner om att art.43 skulle kunna vara internationell sedvanerätt, se ex: Henckaerts, 

International Humanitarian Law: a response to US comments,International Review of the Red Cross, 89, 2007, 

s. 481.  
107 Art 4A (1), (2), (4), III:e Genèvekonventionen, men den fjärde kategorin medger inte status för kombattanter. 



22 

 

Art. 4A (1)   

Den första grupp som medges kombattantstatus i III:e Genèvekonventionen är 

"medlemmar av stridande parts stridskrafter" vilket även inkluderar "medlemmar av 

milistrupper och frivilligkårer, vilka ingå i stridskrafterna".
108

 Det sistnämna skulle 

kunna ses som en överflödig markering i artikeln i och med att definitionen redan 

inriktar sig på de som är medlemmar i stridskrafterna.
109

 Om milistrupperna och 

frivilligkårerna ingår i stridskrafterna kan de redan inkluderas i artikeln såsom 

"medlemmar".
110

 Vad som skulle kunna framstå som en utvidgning av kategorin, 

vilket möjligen skulle kunna beröra PMSF-anställda, ska antagligen inte läsas så.  

     Det relevanta för att denna kategori ska vara aktuell är att personen i fråga är in-

korporerad i statens stridskrafter.
111

 Hur personen blir inkorporerad i stridskrafterna 

framgår inte i Genèvekonventionen eller annan IHR, istället blir det hänvisat till den 

aktuella nationella rättsordningen. Att kombattantstatus blir avhängigt nationella 

rättsordningar och inte internationella principer är en av anledningarna till varför 

exempelvis Melzer menar att artikeln är problematisk att använda för att definiera 

kombattanter i internationell rätt.
112

 Vilka som kan vara inkorporerade i strids-

krafterna skiljer sig åt mellan olika stater men att anställda vid ett PMSF blir det är 

sällsynt. Tvärtom är just vad som är utmärkande med ett PMSF att de är utanför 

staten, och då även stridskraften. Det kan till och med ses som själva poängen med 

ett PMSF: att lyfta ett åtagande från staten till en privat enhet.
113

 

     Om ett PMSF och dess anställda emellertid skulle bli inkorporerade i strids-

krafterna skulle artikeln vara gällande även för dem. Exempelvis fick det syd-

afrikanska privata militärföretaget Executive Outcomes i Sierra Leone år 1995 i 

uppdrag av regeringen att bekämpa rebellgruppen RUF
114

. När de för en tid med av 

regeringen försedd utrustning vad gäller kläder, vapen och fordon ledde regeringens 

stridigheter mot rebellgruppen, är det möjligt att se det som om företaget och dess 

anställda var inkorporerade i stridskrafterna.
115

  

     Exemplet från Sierra Leone får nog ses som ett undantagsfall. Ofta hålls de 

PMSF-anställda ifrån att bli införlivade i stridskrafterna. Inom exempelvis USA:s 

militär benämns de som icke-kombattanter och som personer som åtföljer strids-

krafterna.
116

 I instruktioner från U.S Department of Defense (DoD), Amerikanska 

försvarsdepartementet, framgår att de får stödja operationer i en non-combat role
117

 

                                                 
108 Hela lydelsen: A) Krigsfångar i denna konventions mening äro personer, vilka tillhöra en av följande 

kategorier och som fallit i fiendens våld: 1) medlemmar av stridande parts stridskrafter ävensom medlemmar av 

milistrupper och frivilligkårer, vilka ingå i stridskrafterna. Artikeln återkopplar till äldre beskrivningar av 

kombattanter, ex: Haagkonventionen från 1899, art. 1. 
109 På engelska används uttrycket 'armed forces'. I svenska översättningen används  'stridskrafterna' varför jag 

framför allt använder mig av det uttrycket i kapitlet, istället för exempelvis väpnade styrkor eller armén. 
110 Pictet, s. 51-2. 
111 Cameron & Chetail, s. 390-391. 
112 Melzer, s. 301-301.  
113 Cameron & Chetail, s. 391. 
114 Revolutionary United Front (revolutionära förenade fronten). 
115 Singer, 2003, s. 110-115. Se även, Cameron & Chetail s. 391, samt Reno, William Ironies of post‐cold war 

structural adjustment in Sierra Leone, Review of African Political Economy, 23:67, 2007, s. 7-18. 
116 DoD Instructions, Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces, CRS Report for 

Congress, Private Security Contractors in Iraq: Background, Legal Status, and Other Issues, Order Code 

RL32419, aug 2008, s.16-17. 
117 DoD Instructions, 3020.41, Operational Contract Support, 2011, Enclosure, 2 p.1.a (1). 
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och de har även benämnts som civilians accompanying the force
118

. Det kan tolkas 

som att de inte är inkorporerade med stridskrafterna. Uttrycket hänvisar förvisso till 

en grupp som har krigsfångestatus (genom artikel 4A (4)), men inte kombattant-

status. De har exempelvis inte heller samma rätt till ersättning för krigsskador som 

de som är medlemmar i USA:s väpnade styrkor och räknas som veteraner.
119

 

Exemplen lyfts fram för att visa det typiska särskiljandet mellan PMSF-anställda 

och ordinära medlemmar i stridskrafterna. I Storbritannien är det ofta andra myndig-

heter som anlitar PMSF än de som är ansvariga för militären.
120

 Även det exemplet 

lyfts fram för att visa att det är vanligt att stater gör en åtskillnad mellan PMSF och 

statens väpnade styrkor. 

     Sammanfattningsvis är det följaktligen i teorin möjligt för PMSF-anställda att ses 

som kombattanter enligt Art. 4 (1), men det är inte troligt att det sker då det inte är 

sannolikt att ett PMSF och dess anställda skulle bli införlivade i de stridande styr-

korna. Denna kategori är av den anledningen inte direkt tillämplig för PMSF-an-

ställda. 

 

   

Artikel 4A (2)   

Den andra kategorin i artikeln som skulle kunna användas för att definiera om 

PMSF-anställda kan räknas som kombattanter är 'milistrupper och frivilligkårer' som 

'lyda under stridande part' under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda.
121

 Kate-

gorin gäller: 

 
medlemmar av andra milistrupper och frivilligkårer, inbegripet medlemmar av en organiserad 

motståndsrörelse, vilka lyda under stridande part och vilka äro verksamma utanför eller inom 

eget territorium, även om detta territorium är ockuperat, under förutsättning att milistrupperna 

eller frivilligkårerna, inbegripet den organiserade motståndsrörelsen, uppfylla följande villkor: 

a) att de stå under befäl av person, som är ansvarig för sina underordnade; 

b) att de bära ett utmärkande tecken, som är fastsittande och igenkännligt på avstånd; 

c) att de bära sina vapen öppet; 

d) att de vid sina operationer iakttaga krigets lagar och bruk 

 

Det ligger möjligen närmare till hands att anta att PMSF-anställda skulle kunna till-

höra denna kategori då den inriktar sig på grupper som lyder under stridande part 

men inte behöver vara införlivade i den väpnade styrkan. Artikeln är inriktad på 

grupper, det innebär att den PMSF-anställda måste vara medlem i en grupp som är 

                                                 
118 Se ex: DoD Instructions 3020.41 Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces, 2005, 

p. 6.1.1. 
119 Kestian, Matthew R, Civilian Contractors: Forgotten Veterans of the War on Terror, University of Toledo 

Law Review, Vol. 39, 2007-2008. 
120 Storbritanniens aktiviteter med PMSF internationellt är emellertid inte formellt reglerade. Det är the UK 

Ministry of Defense som handhar försvaret och reguljära soldater, medan the Department of Foreign Affair och 

International Development snarare har haft hand om kontrakt med PMSF (the Department for Transport handhar 

kontrakt med PMSF inte under väpnade konflikter). Se: Private Military Companies: Options for Regulation, 

House of Commons, HC 577, 12 feb 2002, United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office, Public 

Consultation on Promoting High Standards of Conduct by Private Military and Security Companies 

Internationally: Summary of Responses, apr 2010, Cameron & Chetail, s. 392. 
121Dessa förutsättningar är överstämmande med ex. Haagregleringen ifrån 1907 art. 1 som beskriver en 

krigförande. III:e Genèvekonventionen.   
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knuten till en part i konflikten och är inte tillämplig på en enskild PMSF-anställd 

som utför uppdrag åt en stridande part.
122

 Denna analys om ett PMSF kan inkluderas 

i artikeln fokuserar därför på gruppen och inte på den enskilda anställda. 

     Cameron och Chetail menar att med "lyda under stridande part" åsyftas inte bara 

att gruppen de facto strider för parten, det innebär även att den stridande parten ac-

cepterar gruppen som stridande för den. Det i sin tur visar Cameron och Chetail att 

stater oftast inte gör.
123

 Som exempel kan USA återigen nämnas som har benämnt 

PMSF-anställda som "civila som följer med armén".
124

 Även om PMSF-anställda 

ofta är beväpnade ses de inte som stridande av staten och strider då således inte å 

den stridande partens vägnar, vilket ses som det avgörande.
125

 Denna syn är proble-

matisk då stort fokus läggs på staternas vilja och inställning, kanske istället för deras 

faktiska handlande. Det kan ses som problematiskt eftersom kategorin inrymmer en 

de facto kategorisering och inte enbart en de jure kategorisering enligt nationell rätt, 

som kategorin i artikel 4A(1) kan beskrivas som.
126

 Återigen blir Melzers mening att 

en analys rörande kombattant eller civil bör utföras på allmänt erkända principer för 

IHR och inte grundas på nationell lagstiftning relevant.
127

 Vilket det tenderar att bli 

om staters inställning är avgörande.  

     Å andra sidan kan det ses som klarlagt att en status som kombattant innebär ett 

ansvar för den stat som kombattanten strider för.
128

 I det här fallet skulle det inne-

bära att en stat vore ansvarig för en PMSF-anställds handlingar. Ansvaret sträcker 

sig även till handlingar som har varit utanför uppdraget.
129

 Med det i åtanke vore en 

situation komplicerad där PMSF och andra grupper skulle ses som stridande och 

"lyda under stridande part" om den stridande parten inte själv erkänt eller behandlar 

dem som det. En analys gällande kombattantstatus kan inte bortse från de konse-

kvenser den ger för staters ansvar. I jämförelse kan nämnas att för att en stat enligt 

artikel 5 i ILC:s artiklar om statsansvar ska bli ansvarig för en enskild aktörs hand-

ling krävs att aktören, som inte är inkorporerad såtillvida att den kan räknas som en 

statlig aktör,
130

 har blivit bemyndigad av staten att utföra verksamheten.
131

 Med det i 

åtanke kan det bedömas som svårt att förena med andra folkrättsliga regler om ett 

PMSF skulle räknas som att lyda under en stat, om staten inte erkänt eller behandlat 

dem som underlydande staten.
132

 Det kan tilläggas att ett erkännande troligen inte 

behöver vara av dem som "milistrupp" eller dylikt, men i alla fall av deras stridande 

                                                 
122 Pictet, s. 57. 
123 Cameron & Chetail, s. 395, 397. 
124 DoD Instruction Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces. 
125 Cameron & Chetail, s. 400. 
126 Tonkin, s.82, Se även: Pictet, s. 52. 
127 Melzer s. 301-302. 
128 Art. 91,43 Tilläggsprotokoll I. Regeln har benämnts reflektera sedvanerätt, se IV:e Haagkonvention art.3, 

samt Case concerning armed activities on the territory of the Congo (Congo v. Uganda), judgement, ICJ, 

Reports, 2005, s. 168, p. 214.  
129 Art. 5 och 7, ILC-artiklar. Congo v. Uganda, p.214. Se nedan 3.3.3. 
130 Genom art. 4, ILC-artiklar. Se nedan 3.3.2. 
131 Art. 5, ILC-artiklar. Se vidare 3.3.3. 
132 Se: Pictet, s. 57. Där det poängteras att de ska ses som om de strider on behalf of the state. 
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verksamhet.
133

 Om någon typ av erkännande inte kan identifieras kan en differens 

synas från regler om statsansvar som går att finna i ILC:s artiklar.  

      För att definiera PMSF som "lyda under stridande part" krävs således antagligen 

att de på något sätt är accepterade som stridande. Det framstår vidare som om det 

inte alltid är fallet.  I exempelvis USA kan PMSF-anställda enligt publikationer från 

USA:s krigsmakt bli auktoriserade som Contractors Authorized to Accompany the 

Forces
134

 och kan då stödja beredskapsoperationer, men enligt instruktionerna inte i 

en kombattantroll (eller i någon roll som är inherently governmental).
135

 Det skulle 

kunna tolkas som att en stridande delaktighet i operationerna inte kan definieras som 

om den vore lydande under staten. Antagligen får en analys om vilken typ av opera-

tion det gäller och vilka instruktioner som den PMSF-anställda fått vara avgörande. 

Om den PMSF-anställda fått instruktioner om att vara beväpnad och kunna försvara 

styrkorna i vissa situationer är det möjligen så nära en kombattantroll att den PMSF-

anställda bedöms vara lydande under stridande part även om den deltar i stridig-

heterna. Bedömningen ska emellertid enligt artikel 4(A) 2 göras på ett PMSF som 

grupp och inte på en enskild PMSF-anställd. 

     Även om vissa PMSF skulle bedömas vara grupper som lyder under stridande 

part måste även de resterande fyra förutsättningarna i kategorin vara uppfyllda för 

att en PMSF-anställd ska ses som en kombattant:  

 
 1) att de stå under befäl av en person, som är ansvarig för sina underordnade; 

 2) att de bära ett utmärkande tecken, som är fastsittande och igenkännligt på avstånd; 

 3) att de bära sina vapen öppet samt 

 4) att de vid sina operationer iakttaga krigets lagar och bruk.136 

 

Om dessa fyra förutsättningar alltid uppfylls är svårt att avgöra. Den sekretess som 

omgärdar företagen medför en viss svårighet att definiera hur de är strukturerade.
137

 

Dessutom kan det givetvis variera mellan företagen. Två kriterier kan emellertid 

kommenteras: 

     Gällande det andra kriteriet finns det rapporter som beskriver PMSF-anställdas 

klädsel i Afghanistan. Enligt rapporterna klädde sig många neutralt med antingen 

företagets logo eller helt civilt.
138

 I instruktioner från DoD för PMSF uppmanas 

företagen att inte tillåta militärliknande kläder för sina anställda.
139

 Det kan tolkas 

som om kriteriet inte alltid är uppfyllt.  

                                                 
133 Kommentar 6 till art. 5, ILC-artiklar beskriver att bemyndigandet för "entities lies in the fact that the internal 

law of the State has conferred on the entity in question the exercise of certain elements of the governmental 

authority". 
134 Joint Publication 4-10, Operational Contract Support, the Armed Forces of the United States, juli 2014. 
135 Department of Defense Instruction 3020.41 Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army 

Forces, 2011, p. 1.a (1). 
136 Art. 4(A) 2, 2 st, III:e Genèvekonventionen. 
137 McFate s. 59 Se även: United Kingdom Ministry of Report: Contractor Support to Operations Tiger Team 

Report, 16 mar 2010, part 3 Current situation, s. 13. 
138Swisspeace, Private Security Companies and Local Populations An Exploratory Study of Afghanistan and 

Angola, 2008, s. 13. 
139 DoD Instructions, Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces, 3. J. Clothing. 
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      Om PMSF "iakttaga krigets lagar och bruk"
140

 bör undersökas utifrån varje en-

skilt PMSF. Enskilda fall där PMSF-anställda har brutit mot internationell rätt inne-

bär inte att en hel PMSF inte iakttar IHR.
141

  

      Sammantaget innebär det här att det vore teoretiskt möjligt att PMSF skulle 

kunna ses som kombattanter enligt artikel 4A (2). Sannolikheten att de skulle kunna 

räknas som det i praktiken är större än enligt artikel 4A (1). Kapitlet har emellertid 

visat att det framstår som om någon form av accepterande från staten krävs för att en 

grupp ska ses som 'lyda under stridande part'.
142

 Därtill ska resterande krav i artikel 

4A(2) vara uppfyllda. Det andra kravet som gäller att bära ett utmärkande tecken 

lyftes fram som om det är osäkert hur ofta det är uppfyllt.
143

 Det leder fram till att 

PMSF-anställda i många fall inte kan ses som kombattanter med stöd i denna artikel. 

 

 

Art. 43 i Tilläggsprotokoll I   

Den definition som finns i Tilläggsprotokoll I av kombattanter kan sägas rymma 

båda de två första kategorierna i III:e Genèvekonventionens beskrivning. 

Artikeln lyder: 
 

1. En stridande parts väpnade styrkor består av alla organiserade väpnade styrkor, grupper och 

enheter som står under befäl av någon som inför den parten ansvarar för sina underlydandes upp-

förande, även om denna part företrädes av en regering eller en myndighet som icke är erkänd av 

en motpart. Sådana väpnade styrkor skall vara underkastade ett internt disciplinärt system som 

bland annat skall säkerställa att folkrättens regler, tillämpliga i väpnade konflikter, iakttages.  

2. Medlemmar av en parts i konflikten väpnade styrkor (andra än sjukvårdspersonal och militär-

präster i enlighet med artikel 33 i tredje konventionen) är kombattanter, dvs de är berättigade att 

direkt delta i fientligheterna.144  

 

Artikelns regler är måhända tydligare att utläsa kombattantstatus ifrån än utifrån 

III:e Genèvekonventionens artikel 4A. I definitionen framgår att alla som är en del 

av en stridande parts väpnade styrkor är kombattanter. Frågan blir således att avgöra 

vilka som är väpnade styrkor och hur en person räknas som medlem i den.  

     En skillnad gentemot III:e Genèvekonventionens artiklar är att i Tilläggs-

protokollet bedöms väpnade styrkor utifrån internationella regler och inte efter 

nationella definitioner av väpnade styrkor.
145

 Rekvisitet "lyda under stridande part" 

har i Tilläggsprotokollet även definierats annorlunda, vilket även det skulle kunna 

påverka en analys. Det framgår i artikel 43 att för att något ska räknas som väpnade 

styrkor ska två förutsättningar vara uppfyllda: Det ena är att det finns en organiserad 

väpnad styrka, enhet eller grupp. Det andra är att den enheten är under ett befäl som 

                                                 
140 I kommentaren till III:e Genèvekonventionen framgår att det innebär att gruppen i alla sina operationer ska 

respektera internationella överenskommelser och respektera principer om "honour and loyalty", kriteriet syftar 

till att PMSF ska respekter IHR. Preux, de Jean, Commentary: III Geneva Convention, Relative to the Treatment 

of Prisoners of War, Genève, 1960, 2 uppl. 2006, s. 61. 
141 Cameron & Chetail, s. 405. 
142 Med stöd i en jämförelse med ILC-artiklarna gällande statsansvar, Art. 5. 
143 Se vidare: Cameron & Chetail, s. 407. 
144 I artikeln finns även p.3: När en part i konflikten införlivar en halvmilitär organisation eller beväpnade 

polisstyrkor med sina väpnade styrkor, skall denna part underrätta övriga parter i konflikten härom. Den kommer 

emellertid inte att behandlas då den endast anses beröra vissa grupper som erkänts de jure. Se: Tonkin, s. 86-87 
145 Se vidare: Tonkin s. 81-82. 
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ansvarar inför en part i konflikten.
146

 Om dessa kriterier är uppfyllda för ett PMSF 

kan en PMSF-anställd kunna räknas som kombattant. Det krävs även att gruppen har 

ett internt disciplinärt system och att IHR iakttas, vilket redan har nämnts i diskus-

sionen om artikeln ovan. Rekvisitet att det krävs ett befäl som ansvarar inför den 

stridande parten skulle kunna ses som ett öppnare rekvisit än att gruppen "lyda under 

stridande part". Det skulle kunna medföra att fler PMSF kan ses som väpnade styr-

kor med stöd av denna artikel. 

     Skillnaderna i definitionerna av väpnade styrkor i artikel 4A(2)
147

 och i artikel 

43
148

 kan tolkas som att fler PMSF-anställda skulle kunna definieras som kom-

battanter enligt Tilläggsprotokollets definition än genom III:e Genève-

konventionen.
149

 Däremot kan det återigen poängteras att alla stater inte är parter till 

protokollet, samt att även bedömningen enligt artikel 43 görs med fokus på om ett 

PMSF kan räknas som en väpnad styrka och inte om en anställd själv ses som kom-

battant. 

 

 

3.2.3 Sammanfattning om PMSF-anställda som kombattanter 

Grundläggande i internationell humanitär rätt är att i väpnade konflikter skilja 

mellan civila och kombattanter. Att vara kombattant innebär både att man kan vara 

mål för den andra partens stridsåtgärd och att man är berättigad att strida själv. 

Kombattanter ges immunitet mot åtal för lagliga krigshandlingar, men någon gene-

rell immunitet följer inte. Uppförande som strider mot internationell humanitär rätt 

eller internationell straffrätt kan fortfarande åtalas.
150

 Att inte inneha status som 

kombattant betyder inte att det i sig utgör en krigsförbrytelse. Det utsätter däremot 

PMSF-anställda för risken att åtalas enligt den inhemska strafflagstiftningen för 

dödsfall eller annan skada som eventuella handlingar orsakar om de deltar i stridig-

heter.
151

 För den stat som har anlitat en PMSF-anställd innebär deras status som 

kombattanter att staten är ansvarig för deras handlingar. 

     Det kan vara värt att än en gång poängtera att PMSF-anställda kan ha väldigt va-

rierande uppdrag och att det endast är de med uppgifter i anknytning till stridig-

heterna som är aktuella för denna diskussion. Av dessa skulle vissa PMSF-anställda 

kunna uppnå kombattantstatus och då vara immuna mot att åtalas för sina handlingar 

i strid. Det kan däremot inte sägas med säkerhet att det ofta kan ske i praktiken. De 

blir inte inkorporerade i stridsmakten på det sätt som krävs enligt III:e Genève-

konventionens artikel 4A(1). Det är även troligt att de inte är lydande under stri-

dande part på det sätt som fordras i artikel 4A(2). Artikel 43 i Tilläggsprotokoll I 

inkluderar möjligen fler PMSF-anställda som kombattanter, men protokollet har inte 

alla stater som parter.  

                                                 
146 Melzer, s.303. 
147 i III:e Genèvekonvention.  
148 i Tilläggsprotokollet.  
149 Se vidare: Tonkin, s. 83, samt Bothe, Michael, Partsch,  Karl Josef & Solf, Waldemar A. New Rules for 

Victims of Armed Conflicts Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 

1949, Nijhofff classics in international law, 2 u. 2013, kommentarer till art. 43, 2.3, 2..3.1. 
150 Solf, W.A., s. 58–9. 
151 Melzer, s. 307. 
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3.2.4 PMSF-anställda som icke-kombattanter 

Som ovan har konstaterats är det fundamentalt i IHR att skilja mellan kombattanter 

och civila.
152

 En definition av civil finns däremot inte, istället bedöms den som inte 

är kombattant som civil. Civila ska skyddas, såvida de inte aktivt deltar i stridigheter 

och då blir legitima militära mål.
153

 Dessa regler skulle följaktligen kunna aktualise-

ras för PMSF-anställda, men berör inte ansvarskonsekvenser utan på vilket sätt de är 

skyddade genom IHR. I och med att förpliktelsen att särskilja kombattanter och ci-

vila är absolut vore det däremot möjligt att en stat skulle kunna betraktas som om 

den äventyrar IHR genom att använda civila i stridigheter.  

    Det är följaktligen möjligt att konstatera att om en person inte är kombattant i en 

konflikt är den civil.
154

 Det finns en kategori i III:e Genèvekonvention som är 

tillämplig för många PMSF-anställda. Den finns i artikel 4A(2) och medger krigs-

fångestatus för civila som följer stridskrafterna utan att tillhöra dem. Den inkluderar 

emellertid inte civila som även är stridande.
155

 Artikeln medger som sagt krigs-

fångestatus men inte kombattantprivilegium. således skulle en PMSF-anställd även 

om den ingår i denna kategori kunna lagföras enligt nationell rätt för stridande 

handlingar som den begår.  

 

 

3.2.5 Icke-internationella väpnade konflikter 

PMSF kan även förekomma i icke-internationella väpnade konflikter. I de fallen är 

de PMSF-anställda styrda av den interna lagstiftningen i staten där konflikten äger 

rum och av de regler i IHR som är tillämpliga i icke-internationella konflikter. Med 

dessa innefattas i synnerhet den allmänna artikel 3, som finns i I-IV:e Genève-

konventionerna och som berör väpnade konflikter som inte är internationella, och 

Tilläggsprotokoll II för de stater som är parter till detta.
156

  

    I reglerna om icke-internationella konflikter utpekas emellertid inte kombattanter. 

Vad som framgår är det grundläggande att alla personer som inte direkt deltar i 

stridigheterna ska behandlas humant. Det är ingen stat som erkänner kombattant-

privilegium i interna väpnade konflikter. Det medför att i en utredning utifrån ansvar 

för den PMSF-anställdas handlingar blir definitionen av kombattant inte av direkt 

betydelse.
157

 Det är emellertid tryggat även i regler om icke-internationella konflik-

ter att civila ska skyddas från stridigheter, men det är ingen fråga som berör ansvars-

konsekvenser.
158

 Regeln visar förvisso att det är möjligt att skilja civila från andra, 

även om kombattanter inte nämns. 

                                                 
152 Art. 48 Tilläggsprotokoll 1, ICJ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion, p. 78. 
153 Art. 51.3 och 52.2, Tiläggsprotokoll I. 
154 Begreppet illegal kombattant finns det inget stöd för i IHR. 
155 Se vidare: Pictet, s. 64-65 gällande vilka grupper som erkänns skyddet. 
156 Tilläggsprotokoll II till Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i icke- 

internationella väpnade konflikter, Genève, juni 1977 (Tilläggsprotokoll II). 
157 Jfr: Art. 43.2 Tilläggsprotokoll 1. 
158 Art. 13, Tilläggsprotokoll II. 
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     Det kan även kommenteras att om en stat skickar PMSF för att stödja rebeller i 

en annan stat kan även regler i IHR som gäller internationell väpnade konflikter bli 

tillämpliga.
159

 

 

 

3.2.6 Avslut om status enligt IHR 

Huruvida en PMSF-anställd kan ses som kombattant eller som civil påverkar hur 

ansvar kan utkrävas för dennes handlingar. Det gäller både för individen och för 

staten. Avsnittet har visat att en PMSF-anställd i en väpnad konflikt kan ses som 

både kombattant och civil. En civil kan bli ansvarig i nationell rätt för handlingar 

som bryter mot den rättsordningen medan en kombattant endast blir ansvarig för 

handlingar som bryter mot krigets lagar. En status som kombattant medför även att 

staten som den strider för blir ansvarig för dennes handlingar.
160

  

     Om den PMSF-anställda är civil riskerar den att ansvarsutkrävas för handlingar 

den begår som strider mot nationell rättsordning. Det förekommer däremot avtal där 

staten som den PMSF-anställda befinner sig i avsäger sin jurisdiktion över PMSF-

anställda som verkar i dess territorium. Ett exempel på det är avtalet mellan USA 

och Irak.
161

 Det medförde att Irak inte kunde utreda varken de PMSF-anställda vid 

Blackwater som var ansvariga för skjutningarna på Nisour Square eller de anställda 

vid CACI och Titan som arbetade på Abu Ghraib fängelset. Om dessa typer av avtal 

föreligger riskerar PMSF-anställda således ändå inte att lagföras i en nationell rätts-

ordning. I de fallen får således en avsaknad av kombattantens privilegium inga kon-

sekvenser i det avseendet. Därtill kan poängteras att en stat bär mindre risk att utkrä-

vas för ansvar till följd av handlingar som begåtts av någon som inte är kombat-

tant.
162

 Det är således möjligt att anse att ett inkluderande av PMSF-anställda i väp-

nade konflikter medför en ökad risk för att ansvar inte kan utkrävas för rättsstridiga 

handlingar. 

     Avsnittet har visat att reglerna om kombattantstatus är av betydelse för hur an-

svar kan åläggas både för individer och för stater. Det finns emellertid oklarheter hur 

de kan appliceras på PMSF:s verksamhet. Som verktyg till att identifiera ansvar i en 

väpnad konflikt gällande PMSF-anställdas handlingar är de således bristande. 

 

 

3.3 Statsansvar för PMSF-anställdas handlingar  
I följande avsnitt diskuteras om stater kan bli direkt ansvariga för handlingar som 

PMSF-anställda har utfört i sin tjänst. Att en stat kan bli det om den PMSF-anställda 

räknas som kombattant har redan diskuterats. Det finns emellertid fler omstän-

digheter där en PMSF-anställd skulle kunna vara aktiv som kan resultera i stats-

ansvar.  

                                                 
159 Tonkin, s. 92-93. 
160 Art. 91 Tilläggsprotokollet.  
161 CPA/ORD/27 June 2004/17, Section 4 p. 3. 
162 Jfr: Art. 91 Tilläggsprotokollet. 
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     Enligt internationell rätt kan stater hållas ansvariga för handlingar som kränker 

internationell rätt, om handlingarna kan hänföras till dem. Varje kränkning av en 

internationell förpliktelse, av en stat, medför internationellt ansvar för den staten.
163

 

Ansvaret kan i sin tur innebära att den ansvariga staten är skyldig att ersätta den 

skada som den rättsstridiga handlingen orsakat.
164

  

 

 

3.3.1 Introduktion om ansvar för stat  

Två kriterier måste vara uppfyllda för att statsansvar ska aktualiseras: Det ena är att 

det måste vara en handling, eller underlåtenhet, som är hänförlig till staten enligt in-

ternationell rätt, och det andra att denna handling måste utgöra en kränkning av in-

ternationell rätt.
165

  

     Utvecklingen av klargörande om staters ansvar är sammanlänkat med the Inter-

national Law Commissions
166

 (ILC) arbete.
167

 2001 presenterande ILC ett samlat 

dokument  med artiklar om statsansvar, Articles on Responsibility of States for Inter-

nationally Wrongful Acts. Samma år uppmärksammade FN:s Generalförsamling 

ILC:s artiklar och införlivade dem i en resolution.
168

 Även om ILC:s artiklar inte är 

traktat eller på annat sätt bindande, anses de spegla det internationella rättsläget i 

frågan samt vara väldigt tillförlitliga och har beskrivits som 'bevis för en rätts-

källa'.
169

 

     Handlingar som utgör kränkningar av internationell rätt kan exempelvis vara 

krigsförbrytelser eller kränkningar av mänskliga rättigheter. Frågan för följande 

undersökning är om en handling utförd av en PMSF-anställd kan medföra interna-

tionellt ansvar för en stat. En grundprincip i internationell rätt är att stater endast är 

ansvariga för sina egna handlingar.
170

 Följaktligen är en stat som princip inte ansva-

rig för privata aktörers, som en PMSF-anställds, handlingar.  

     Det finns emellertid förhållanden där en enskild aktörs handling kan resultera i 

statsansvar. Det kan ske när den enskildes handling kan vara direkt hänförbar till 

staten på grund av ett förhållande mellan staten och den enskilde, där den enskilde 

agerar med förlängd auktoritet från staten. I det fallet kan den enskildes gärning i sig 

själv utgöra en rättsstridig handling av staten och då ge upphov till statsansvar. Sta-

ten kan även ådra sig ansvar om den misslyckas med att fullgöra en förpliktelse att 

vidta vissa åtgärder i förhållande till den enskilde.
171

  

     I den andra typen av förhållande rör det sig inte om att handlingen i sig själv kan 

kopplas till staten utan att staten borde ha förhindrat den eller i vart fall var förplik-

                                                 
163 Art 1, ILC-artiklar. 
164 Art. 31, ILC-artiklar.  
165 Art 2. ILC-artiklar.  
166 FN:s folkrättskommission. 
167 Tonkin, s. 55-56. 
168 Responsibility of States for internationally wrongful acts, UN Doc. A/RES/56/83. 
169 Cameron & Chetail, s. 135. Samt: Report of the Secretary-General: Responsibility of States for 

internationally wrongful acts, Comments and information received from Governments, mars 2007, A/62/63. 
170 Se ex: ILC-artiklar, kommentar 3 till kapitel 2. 
171 Tonkin, s. 56. 
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tad att vidta vissa åtgärder för att förhindra handlingen. Fokus i det här avsnittet är 

på den första typen av dessa två ansvar.  

     Ett syfte med att utsträcka statsansvar så att det gäller även för PMSF-anställdas 

handlingar är att undvika att stater undkommer att riskera ansvar genom att anlita 

privata militär- och säkerhetsföretag.
172

 I väpnade konflikter följer PMSF-anställda 

de väpnade styrkorna och förekommer i flera olika funktioner. Precis som en stats 

ordinarie soldater skulle en PMSF-anställd kunna utföra handlingar som kränker 

internationella lagar: de skulle exempelvis kunna begå en krigsförbrytelse eller ut-

föra en handling som kränker mänskliga rättigheter. Det är däremot svårare att 

ansvarsbelägga en stat för dessa handlingar.
173

 Om en PMSF-anställd kan räknas 

som kombattant och medlem i en parts väpnade styrkor är staten ansvarig för över-

trädelser av IHR och skadeståndsskyldig.
174

 Såsom redan har konstaterats räknas 

emellertid inte de flesta PMSF-anställda som en del av statens ordinarie styrkor eller 

som kombattanter genom andra sätt. Det är framförallt tre omständigheter som kan 

generera statsansvar som blir aktuella att analysera i relation till PMSF:s verk-

samhet: om den PMSF-anställda kan ses som en del av ett statligt organ, om dens 

företag ägnar sig åt myndighetsutövning eller genom instruktioner, direktiv eller 

kontroll från staten. Nedan diskuteras om det är möjligt att dessa omständigheter kan 

anses föreligga vid PMSF:s verksamhet och om det är troligt att det kan leda till an-

svar för en stat. 

 

 

3.3.2 PMSF-anställd som en del av ett statligt organ 

I artikel 4 i ILC-artiklarna framgår att ett statligt organs alla ageranden ska ses som 

ageranden av den staten. Det kan röra alla statliga funktioner och olika nivåer i den 

statliga organisation, oavsett hur de karakteriseras av staten.
175

 Det kan även gälla 

alla personer som räknas som tillhörande ett statligt organ enligt aktuell nationell 

ordning.
176

 Som följde av diskussionen ovan gällande PMSF-anställdas status enligt 

IHR är det ytterst ovanligt att PMSF blir inkorporerade i stridskraften och genom det 

skulle kunna räknas som en del av de statliga organen.
177

 Samma diskussion som 

fördes gällande artikel 4A(1) i III:e Genèvekonventionen är tillämplig även utifrån 

denna aspekt om statsansvar.  

     Samma exempel som användes gällande Executive Outcome och Sierra Leone, 

för att visa en situation där det skulle kunna vara möjligt att bedöma de PMSF-an-

ställda som kombattanter enligt III:e Genèvekonventionen artikel 4A (1), är möjligt 

att använda här för att visa en situation där ett PMSF skulle kunna bedömas som ett 

statligt organ och på så sätt göra en stat ansvarig för PMSF-anställdas handlingar. 

Emellertid är det, precis som det är svårt att i praktiken se hur PMSF-anställda 

skulle kunna räknas som kombattanter genom att vara medlemmar i stridande parts 

                                                 
172 Cameron & Chetail, s. 165. 
173 Se vidare: Tonkin, s. 80. 
174 Art. 91, 43. Tilläggsprotokoll I, Congo v. Uganda p.214.  
175 Art. 4.1 ILC-artiklar.  
176 Art. 4.2 ILC-artiklar.  
177 Kapitel 3.2, avsnitt om art. 4A(1) i III:e Genèvekonventionen.  
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stridskrafter,
178

 svårt att se att ett PMSF blir så inkorporerad i en stats verksamhet att 

det kan ses som ett statligt organ. Som ovan konstaterats är tvärtom att överföra ett 

åtagande från staten till en privat enhet en del av poängen med att anlita ett PMSF. 

Att statligt ansvar skulle aktualiseras för en handling utförd av en PMSF-anställd 

som följd av att den anställda skulle räknas som del av ett statligt organ måste be-

dömas som undantagsfall.
179

 

   

 

3.3.3 PMSF-anställd som myndighetsutövare 

Mer troligt är det att en handling utförd av en PMSF-anställd kan generera statsan-

svar enligt artikel 5 i ILC-artiklarna. 
 

Article 5: 

The conduct of a person or entity which is not an organ of the State under article 4 but which is 

empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority shall be 

considered an act of the State under international law, provided the person or entity is acting in 

that capacity in the particular instance. 

 

Där framgår att en person som inte räknas som att den tillhör ett statsorgan under 

artikel 4, men är bemyndigad genom nationell rätt att utföra viss verksamhet med 

governmental authority
180

, kan utföra handlingar som kan tillräknas staten. Det 

förutsätter att den PMSF-anställda agerar i den rollen när handlingen sker.
181

 Ansvar 

för staten enligt artikel 5 gäller även om den PMSF- anställdas handlingar är utanför 

de instruktioner som har getts, så länge agerandet sker inom den roll, eller den verk-

samhet, som kan utföra myndighetsutövning.
182

 

     Komplexiteten ligger i att stater å ena sidan inte ska undgå ansvar genom att an-

lita privata bolag för att utföra handlingar åt staten,
183

 å andra sidan att stater som 

princip endast ansvarar för sina egna handlingar i den internationella rätten.
184

 Att 

statsansvar sträcker sig även till handlingar som är utförda av privata bolag och dess 

anställda kan ses som omfattande, men det kan vara en följd av att en stat ålagt pri-

vata bolag att utföra myndighetsutövning.
185

 Att ansvar enligt artikel 5 kan gälla pri-

vata bolag framgår emellertid klart i ILC-artiklarnas tillhörande kommentarer.
186

  

     I kommentarerna är det möjligt att utläsa att för att en stat ska riskera ansvar för 

en PMSF-anställds handling krävs för det första att det uppdrag som aktuell PMSF 

innehar typiskt sett brukar utföras av en stat, det vill säga har myndighetskaraktär, 

och för det andra att staten har bemyndigat företaget genom nationell rätt att utföra 

det. Slutligen krävs det även att den PMSF-anställda genomför handlingen i rollen 

                                                 
178  Se Art.4A(1) III:e Genèvekonventionen gällande definition. 
179 Se vidare: Tonkin, s. 58. 
180 Myndighet, statlig verksamhet eller myndighetsutövning, även engelska uttrycket 'governmental authority' 

kommer att användas. 
181 Art. 5, ILC-artiklar,  
182 Art. 7, ILC-artiklar,.  
183 Vilket framgår i rättsfallet Yeager v. Iran, The Iran-United States Claims Tribunal 17 CTR 92, 1987. 
184 Kommentar 1till Art. 1, ILC-artiklar. 
185 Niemenen, Katja, The Rules of Attribution and the Private Military Contractors at Abu Ghraib: Private Acts 

or Public Wrongs?, Vol. 15 Finnish Yearbook of International Law, 2004, s. 298 
186 Kommentar  2 till  art. 5, ILC-artiklar. 
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som kan utföra myndighetsutövning.
 187

 Således kan handlingen i fråga vara utanför 

uppdraget, men inte rent privat.
188 

 

     Som redan har diskuterats är något av det utmärkande med ett PMSF:s verksam-

het att det kan utföra uppdrag som tidigare setts som typiska för stater, verksamheter 

som exempelvis innebär utnyttjande av tvångsmedel eller legitim våldsanvändning. 

Det är därför möjligt att tänka att det första kriteriet skulle kunna uppfyllas. Kriteriet 

brukar diskuteras utifrån frågan om handlingen utförts i en verksamhet med karaktär 

av governmental authority och ses som huvudfrågan för ansvar enligt artikel 5.  Det 

råder emellertid inte internationell konsensus om var gränser går för vad som räknas 

som myndighet och myndighetsutövande i internationell rätt.
189

 Bedömningar skulle 

kunna göras efter vad som vore typisk för den aktuella staten och dess kultur, eller 

efter vad som globalt sett får ses som typiskt.
190

 Det relevanta för denna utredning är 

om de verksamheter som PMSF brukar inneha kan bedömas vara av myndighetska-

raktär. 

     Att myndighetsbegreppet enligt artikel 5 inbegriper handlingar som en PMSF-

anställd utför om denna är engagerad av en stat för att strida är en erkänd tolk-

ning.
191

 Även att myndighetsutövning kan inbegripa polisarbete, gränskontroll och 

arbete med frihetsberövade.
192

 Det är uppdrag som det förekommer att PMSF-an-

ställda har. Till exempel arbetade anställda vid CACI och Titan i Abu Ghraib fäng-

elset och DynCorp har haft ett flertal polisiära uppdrag, vilket har inkluderat att 

träna polisen i Irak.
193

 Det finns många uppdrag som ofta innehas av PMSF-an-

ställda i väpnade konflikter där det är oklart om det rör sig om myndighetsutövning 

enligt internationell rätt. Alla uppdrag som innebär att PMSF-anställda stödjer den 

väpnade styrkan innebär inte att de är av myndighetskaraktär. Matlagning och trans-

port är uppenbara exempel där det inte är aktuellt. Däremot kan spionage eller för-

hörsledning vara aktuellt. Däremellan finns ett flertal varierade uppdrag som innehas 

av PMSF-anställda som ligger närmare eller längre ifrån vad som brukar bedömas 

som myndighetsutövning. Om uppdragen har myndighetskaraktär får bedömas i 

individuella analyser. Aspekter som fokuseras på är exempelvis tvångsmedel, ut-

övande av våld eller kontroll över enskilda och sannolikheten att uppdraget kunde 

göras utan ett godkännande av en stat.
194

  

                                                 
187 Kommentar  2 till  art. 5, ILC-artiklar. 
188 Tonkin, s. 101-102. 
189 Cameron & Chetail, s. 198, Tonkin, s. 100, Caron, David D., The ILC Articles on State Responsiblity: The 

Paradoxical Relationship between Form and Authority, Vol. 96, Nr. 857 American Journal of International Law, 

2002, s.861.Expert meeting on private military contractors: status and state responsibility for their actions. The 

University Centre for International Humanitarian Law, Geneva, 2005, s. 16-17, 'Expert meeting'. 
190 Se Cameron & Chetail, s. 173. 
191 Cameron & Chetail, s. 200, Tonkn, s. 101, Hoppe, Carsten, Passing the Buck: State Responsibility for Private 

Military Companies, The European Journal of International Law Vol. 19 Nr. 5, 2008, s. 992. 
192 Kommentar 4-5 till art. 5 ILC-artiklar, se även: Cameron & Chetail, s. 200. 
193 Leander, Anna, The Market for Force and Public Security: The Destabilizing Consequences of Private 

Military Companies, 5 Journal of Peace Research, vol. 42, no. 5, 2005, s. 605, Schreier & Caparini, s. 31. 

Exemplen används endast för att visa på uppdrag som PMSF haft, inte som exempel där de ägnat sig åt 

myndighetsutövning; det krävs det mer utredning för att avgöra. 
194 Se vidare: Cameron & Chetail, s. 202.  
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     I Afghanistan och Irakkriget var nästan en femtedel av de PMSF-anställda 

kontrakterade som säkerhetsvakter.
195

 Uppdraget kan exempelvis gälla att agera liv-

vakt, vara vakt vid uppbyggandet av en anläggning eller att följa en operation.
196

 

Om säkerhetsvakt skulle kunna räknas som en myndighetsuppgift skulle det vara 

betydande för hur ofta som en PMSF kan anses utföra uppdrag med myndighets-

utövning. I ett test utifrån om den typen av uppdrag skulle kunna ske utan en stats 

godkännande kan det antas att följa en stats militär i en stridande operation inte 

skulle kunna ske utan godkännande. Det kan antagligen ses som ett uppdrag med 

myndighetskaraktär. Däremot att vara säkerhetsvakt åt personer eller egendomar är 

uppgifter som är relativt vanligt att privata bolag handhar och typiskt sett inte kräver 

ett godkännande från en stat.
197

 Det talar för att även om vissa uppdrag som 

säkerhetsvakt för en PMSF-anställd skulle ses som om det innebär myndighets-

utövning enligt internationell rätt, gäller det inte generellt. Många uppdrag som en 

PMSF-anställd har kan i så fall falla utanför begreppet. 

     Att PMSF:s verksamhet utförs med governmental authority är emellertid inte till-

räckligt för att stater ska vara ansvariga för PMSF-anställdas handlingar. Enligt arti-

kel 5 måste även den PMSF-anställda vara empowered by the law of that State för 

att kunna utföra myndighetsutövningen. Även om det inte är helt klart verkar by the 

law i det här sammanhanget åsyfta rättsordningen och inte specifik lag.
198

 Det har 

tolkats som om kravet skulle kunna tillgodoses genom att staten har någon annan typ 

av ordning som medger att en myndighet har befogenhet att delegera verksamhet till 

privata bolag. En särskild lag som bemyndigar en specifik PMSF behövs inte.
199

 

Själva handlingen behöver som tidigare har konstaterats inte vara bemyndigad i na-

tionell rätt, utan verksamheten i stort.
200

  

     Den PMSF-anställda behöver slutligen även ha utfört handlingen i den roll som 

hör till verksamheten som blivit bemyndigad (acting in that capacity in the particu-

lar instance) för att ansvar för staten ska vara aktuellt. Det förutsätter alltså  inte att 

handlingen var inom uppdraget som bemyndigades av staten. Det aktualiserar en 

gränsdragningsproblematik mellan otillåten men fortfarande officiellt handlande, å 

ena sidan, och privat beteende å andra.
201

 Kravet markerar att handlingar som be-

döms vara rent privata handlingar inte kan innebära ansvar för en stat. Gräns-

dragningen kan försöka förtydligas med ett exempel: Om en PMSF-anställd, som 

arbetar för en stats väpnade styrka men som avslutat sitt skift, skulle våldta en per-

son på en plats som inte är en bas för den väpnade styrkan, skulle det sannolikt för-

dömas som ett privat handlande; inte kopplat till staten. Om samma PMSF-anställd i 

uniform på väg från ett avslutat skift skulle skjuta en civil person med sitt tjänst-

                                                 
195 Schwartz, "Summary". 
196 McFate s. 14-17. 
197 Cameron & Chetail, s.202. 
198 I den franska översättningen är det tydligare, då le droit interne används och inte lois internes. Cameron & 

Chetail s. 168, Tonkin, s. 111. 
199 Expert meeting s. 18. 
200 Kommentar 7 till art. 5, ILC-artiklar. 
201 Kommentar 8 till art. 7, ILC-artiklar. 
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evapen, skulle det kunna tillräknas staten.
202

 Bedömningen avgörs efter omständig-

heterna i varje enskilt fall. 

     Sammanfattningsvis visar artikel 5 att situationer kan uppstå där en stat kan bli 

ansvarig för handlingar som utförts av PMSF-anställda. Det krävs att det kan visas 

att den PMSF-anställdas verksamhet var kopplat till myndighetsutövning enligt 

internationell rätt och att det bemyndigats genom nationell rätt av staten i fråga.
203

 

Det krävs även att det kan visas att den PMSF-anställda agerade med governmental 

authority vid den aktuella handlingen.
204

 Emellertid är många av de uppgifter som 

innehas av PMSF-anställda inte att betrakta som governmental authority. En stat kan 

även påverka att ett PMSF:s verksamhet inte faller under denna typ av ansvar då det 

krävs att det är bemyndigat genom nationell rätt. Som exempel kan återigen DoD:s 

instruktioner belysas där det framgår att ett PMSF inte får utföra uppdrag som är in-

herently governmental.
205

 Följaktligen är artikel 5 inte en given väg för ansvar för 

stater över PMSF-anställdas handlingar.  

 

 

3.3.4 PMSF-anställd agerar genom instruktioner eller kontroll från en stat 

En annan omständighet som skulle kunna medföra statsansvar vore om den PMSF-

anställda utförde handlingar genom instruktioner eller kontroll från staten. En sådan 

situation inbegrips i artikel 8, som lyder: 

 
The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under interna-

tional law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the 

direction or control of, that State in carrying out the conduct. 

 

     I artikeln framgår att en persons handlingar ska anses som handlingar av en stat 

om personen i själva verket agerar genom uppdrag av, eller under ledning eller kon-

troll, av staten när den utför handlingen. I ILC-artiklarnas kommentarer poängteras 

att det inte krävs att den aktuella verksamheten involverar statlig aktivitet utan det 

viktiga är att det finns en koppling mellan den person som utför handlingen och 

statsapparaten.
206

 Att artikeln ofta är tillämplig för handlingar utförda av privat-

personer eller grupper poängteras särskilt.
207

  

     Ansvar enligt artikel 8 blir aktuellt när den PMSF-anställda räknas som civil och 

inte bedriver någon myndighetsutövande verksamhet som skulle kunna aktualisera 

ansvar enligt artikel 5 (en prioriteringsordning framgår inte mellan 5 och 8 i ILC-

artiklarna, antagandet är baserat på principen om lex specialis
208

), men ändå utför 

uppdrag åt en stat. 

                                                 
202 Tonkin, s. 112. 
203 Hoppe, s. 991. 
204 ILC artiklar, art. 7, samt kommentar 8.  
205 DoD Instructions, Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces, p. 1.a (1). Det 

utesluter emellertid inte att det går att finna bemyndigande från staten i andra källor. 
206 Kommentar 1 och 2  till art. 8, ILC-artiklar. 
207 Kommentar 2  till art. 8, ILC-artiklar,  
208 Se ex: Vranes, Erich The Definition of ‘Norm Conflict’ in International Law and Legal Theory, The European 

Journal of International Law Vol. 17 no.2, juli 2005 s.395-396. 
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     Artikeln kan beskrivas som om den inrymmer två typer av ansvar.
209

 Ansvar för 

en stat på grund av instruktioner hänför sig till stunden när beslutet tas om en kom-

mande rättsstridig handling. Ansvar baserat på ledning eller kontroll relaterar till 

tiden för utförande av handlingen.
210

  

 

 

Instruktioner 

 Vad som är avgörande gällande instruktioner är inte hur de har givits utan bara att 

de har givits i någon form. Om de exempelvis funnits i kontraktet med ett PMSF 

behöver inte ha betydelse. Regeln är på så sätt relativt tydlig och logisk; om en stat 

ger instruktioner om en rättsstridig handling blir staten även ansvarig för den.
211

  

Däremot är det inte så vanligt att stater ger så tydliga instruktioner gällande rätts-

stridiga handlingar.
212

 Regeln kan däremot fungera som uppmanande för stater att ge 

tydliga instruktioner och skriva precisa kontrakt med PMSF. Desto mer precisa in-

struktioner som kan visas gällande ett lagenligt uppdrag, desto mindre utrymme ges 

för att hävda att en stat gett instruktioner om en rättsstridig handling som den PMSF-

anställda kanske ändå begår.
213

 

 

 

Kontroll 

I ILC-artiklarnas kommentarer framgår att vad som är komplext i ansvarsutredning 

enligt artikel 8 är att bedöma om en stat har lett eller haft kontroll över en handling, 

samt vilken grad av kontroll som krävs för att ansvar ska vara aktuellt.
214

 Det är 

även den typen av ansvar som oftare kan tänkas bli aktuellt gällande PMSF-an-

ställda. Det är konstaterat mindre troligt att en stat skulle ge tydliga instruktioner till 

ett PMSF om att genomföra en rättsstridig handling.
215

  

     I The Nicaragua case
216

 från 1986 var en nyckelfråga vilken grad av kontroll som 

krävs för att statsansvar ska vara aktuellt. Frågan gällde om Contras
217

 handlingar 

kunde hänföras till USA och om USA genom det kunde hållas ansvarigt för brott 

mot internationell rätt som begåtts av personer ur Contras. Internationella domstolen 

(ICJ)  kom fram till att för att en stat ska bli ansvarig för handlingar som en grupp 

har begått, krävs att staten har haft en effektiv kontroll
218

 över de operationer där de 

rättsstridiga handlingarna begåtts.
219

 Även om USA hade delaktighet i planning, 

                                                 
209 Ledning eller kontroll diskuteras i uppsatsen båda under begreppet kontroll. 
210 Cameron & Chetail, s. 205. 
211 Cameron & Chetail, s. 206. 
212 Tonkin, s. 114-115. 
213  Expert meeting, s. 19. 
214 Kommentar 3 till art. 8, ILC-artiklar. 
215 Se vidare: Tonkin, s. 58. Ansvar genom direktiv behandlas inte separat i utredningen, utan tillsammans med 

kontroll. 
216 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 

Merits, Judgment, ICJ. Reports 1986, s. 14, 'Nicaragua case'. 
217 Samlingsterm för rebeller som slogs mot Nicaraguas regering. 
218 Effective controll. Den svenska översättning används. Begreppet har ingen relation till övrig diskussion som 

förs genom uppsatsen gällande effektivitet. 
219 Nicaragua case, p. 115. 
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direction and support och en övergripande kontroll över uppdragen,
220

 kunde ett 

generellt ansvar för handlingar utförda av personer från Contras inte medges.
221

 Det 

bedömdes att ansvar endast kunde krävas av stater för rättsstridiga handlingar som 

begåtts under specifika operationer där stater haft effektiv kontroll.  

     Vilken grad av kontroll som krävs för statsansvar har emellertid diskuterats.
222

 I 

the Tadić case
223

 från 1999, som rörde individuellt straffansvar för krigsförbrytelser, 

följde inte Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY) 

ICJ:s mall med effektiv kontroll. Istället menade de att det var tillräckligt med 

overall control för att en stat kan bli ansvarig för en extern grupps handlingar.
224

 

Möjligen skulle fler av PMSF:s aktiviteter kunna bedömas vara under en stats 

overall control än en stats effektiva kontroll, i och med att det förra är ett vidare be-

grepp, vilket skulle medföra att stater oftare kunde hållas ansvariga. Det vore emel-

lertid osäkert att hävda att en overall control skulle gälla vid en utredning om staters 

ansvar för en PMSF-anställds handling. Domstolens mandat i Tadić fallet gällde in-

dividuellt straffansvar och inte statsansvar. ILC-artiklarnas kommentarer hänvisar 

även till Nicaragua case.
225

  

     I Bosnia v. Serbia
226

 från 2007 bekräftas att det är effektiv kontroll som krävs för 

att en stat ska anses ansvarig för en utomstående grupps handlingar. Stater ska ha 

haft kontroll eller gett instruktioner om varje enskild operation där den rättsstridiga 

handlingen ägt rum för att bli ansvariga. Det räcker således inte att de har haft en 

övergripande kontroll över gruppen eller personernas generella förehavanden.
227

 Det 

kan i relation till PMSF tolkas som att det krävs mer än att stater har ett kontrakt 

med ett PMSF för att de ska bedömas ha den typen av effektiv kontroll.
228

 Såvida 

inte kontraktet gäller ett specifikt uppdrag, en operation.
229

     

 

 

Inom kontroll men utanför riktlinjer (ultra vires) 

Det är möjligt att tänka sig att ett PMSF har fått ett uppdrag av en stat som är lag-

enligt men att en PMSF-anställd begår en rättsstridig handling när den genomförs. 

Frågan som är intressant att utreda är om staten fortfarande kan vara ansvarig för 

den rättsstridiga handlingen.  

     I viss doktrin har det hävdats att så inte är fallet. Gillards menar exempelvis att 

artikel 8 inte kan täcka handlingar där ett PMSF har anlitats för att utföra en lagenlig 

handling men utför en rättsstridig. Det skulle följa av artikelns ordalydelse, in 

                                                 
220 Nicaragua case, p. 86. 
221 Nicaragua case, p. 109. 
222 Ex: Expert meeting, s. 19. 
223 Prosecutor  v. Tadić, ICTY-94-1-A, 15 juli 1999, 'Tadić case'. 
224 Tadić case, p. 120, p.122, se även p. 131 för vissa krav för 'overall controll'. 
225 Kommentar 4  till art. 8, ILC-artiklar,. Samt kommentar 5 om Tadić case. 
226 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ, 2007, s. 43,  'Bosnia v. Serbia'. 
227 Bosnia v. Serbia, p. 399, p. 400. 
228 Nieminen, Katja, Rules of Attribution and the Private Military Contractors at Abu Ghraib: Private Acts or 

Public Wrongs, Finnish Yearbook of International Law, Vol. 15, 289-320, 2004, s.315. 
229 Bosnia v. Serbia, p. 400. 



38 

 

carrying out the conduct.
230

 Läsningen är emellertid lite problematisk, carrying out 

the conduct kan likväl syfta på uppgiften och inte på den rättsstridiga handlingen. 

Den rättsstridiga handlingen skulle kunna ske undertiden som uppgiften som aktören 

har fått av staten genomförs. Om det för att ansvar ska vara aktuellt krävs att hand-

lingen även var inom de riktlinjer som gavs av staten skulle skillnaden mellan de tre 

alternativen
231

 som ges i artikel 8 suddas ut. Om det skulle krävas att även de rätts-

stridiga handlingarna var under en stats kontroll på så sätt att de var i enlighet med 

statens riktlinjer, blir det ingen skillnad mellan instruktioner från eller kontroll av en 

stat. Det framstår inte i artikelns ordalydelse som att kriterierna ska läsas kumula-

tivt.
232

  

     Det framgår även i Bosnia v. Serbia att ansvar för en stat aktualiseras om staten 

haft effektiv kontroll över uppdraget och inte att staten även ska ha haft effektiv 

kontroll över den rättsstridiga handlingen.
233

 Det konstateras även i ILC-artiklarnas 

instruktioner att om en person begår en rättsstridig handling när den är under effek-

tiv kontroll av en stat blir staten ansvarig för handlingen, även om en instruktion 

från staten skulle ha ignorerats.
234

 Emellertid kan detta relateras till artikel 7 som 

medger statsansvar för ultra vires
235

 handlingar och i sin beskrivning inte inkluderar 

omständigheter som beskrivs i artikel 8 utan bara ultra vires handlingar som begås 

av statliga organ eller personer som ägnar sig åt myndighetsutövning.
236

 Hoppe me-

nar att handlingar som skett contrary to orders inte inkluderas i staters ansvar.
237

 

Konstaterandet sker emellertid utan att diskutera vilken grad av kontroll som krävs 

vid statsansvar. Det kan tänkas att om en PMSF-anställd fullföljer ett uppdrag från 

ett statligt organ sker inte handlingarna contrary to orders även om vissa instruk-

tioner skulle ha ignorerats. Vad som torde vara avgörande är om en stat har haft ef-

fektiv kontroll till den grad att den skulle kunna ha hindrat den rättsstridiga hand-

lingen.
238

  

     För att en stat ska bli ansvarig för en PMSF-anställds handling enligt artikel 8 

krävs således att en stat, eller något statligt organ, har gett order om en operation och 

att en PMSF-anställd följer ordern och i operationen begår en rättsstridig handling, 

samt att handlingen även om den var utanför instruktionerna åtminstone var under 

kontroll av en stat till den nivån att staten skulle kunna ha stoppat handlingen.
239

 Det 

är avgörande att staten hade effektiv kontroll under den aktuella tiden då den rätts-

stridiga handlingen skedde.
240

 

 

                                                 
230 Gillard, Emanuela-Chiara Business goes to war: private military/ security companies and international 

humanitarian law, International Review of The Red Cross, Vol. 88 Nr 863 Sept 2006 s.555, Även  Hoppe är 

kritisk, s. 992. Se även Expert meeting on private military contractors: status and state responsibility for their 

actions. The University Centre for International Humanitarian Law, Geneva, 2005, s.18-19. 'Expert meeting'. 
231 Instructions, direction or control. 
232 Inte heller i kommentarerna där åtskillnad görs, se ex: kommentar 3 till art. 8. 
233 'Bosnia v. Serbia'. p. 400. 
234 Kommentar 8 till art. 8, ILC-artiklar,  
235 Ungefär: Handlingar utanför behörigheten.  
236 Det kommenteras i ILC-artiklar, kommentar 9 till art. 7. 
237 Hoppe, s. 992. 
238 Cameron & Chetail, s. 220.  
239 Cameron & Chetail, s. 220, Bosnia v. Serbia, p. 400. 
240 Tonkin, s. 120. 
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Slutord om ansvar genom kontroll för stat  

Det finns således en möjlighet i internationell rätt att en stat kan bli ansvarig för 

handlingar som begåtts av en PMSF-anställd genom kontroll enligt artikel 8.  Där-

emot kan det finnas svårigheter att visa att den grad av effektiv kontroll som krävs 

har varit aktuell.
241

 Som konstaterats ovan är en stor del av PMSF:s arbete självstän-

digt från statliga organ.
242

 I många fall agerar PMSF och dess anställda antagligen 

snarare under vad som skulle kunna benämnas som en övergripande kontroll av en 

stat. Som exempel kan nämnas att i USA:s kongress dokument om "Contractors’ 

Support of U.S. Operations in Iraq" poängteras att military commanders har mindre 

kontroll över PMSF-anställdas handlingar i Irak än vad de har över exempelvis stat-

liga civilanställda. Det poängteras även att PMSF-anställda är där med fasta uppdrag 

som följer redan skrivna kontrakt.
243

 Om den situationen stämmer skulle det kunna 

tolkas som att military commanders på plats inte har effektiv kontroll över PMSF-

anställdas verksamhet och möjligen inte det statliga organet som har skrivit kon-

traktet heller då det istället inte är på plats. Då är det inte säkert att ansvar enligt ar-

tikel 8 skulle vara aktuellt eftersom det kräver effektiv kontroll över den operation 

där den rättsstridiga handlingen skedde.
244

 Det framgår emellertid att en military 

commander skulle kunna lägga till vissa nya uppgifter snabbt, "task-order con-

tract".
245

 Denna typ av arrangemang skulle det möjligen kunna bedömas som om ett 

statligt organ, military commander, har effektiv kontroll över.
246

  

     Det skulle även kunna vara möjligt att tolka att en military commander som är på 

plats tillsammans med det statliga organet som gett uppgiften medför att staten kan 

bedömas ha effektiv kontroll. Om ett test för att mäta om en stat har haft effektiv 

kontroll när den rättsstridiga handlingen skedde är om staten skulle kunna ha hindrat 

handlingen, skulle det kunna bedömas vara uppfyllt i och med en military comman-

der på plats. 

     Artikel 8 visar en risk för stater att hållas ansvariga för en PMSF-anställds rätts-

stridiga handling i situationer där den anställda räknas som civil och inte heller anses 

bedriva myndighetsutövande verksamhet som skulle aktualisera ansvar enligt artikel 

5. Med tanke på att det i tidigare fall emellertid har varit svårt att visa att en stat har 

haft effektiv kontroll över en från staten fristående grupp är det emellertid möjligt att 

dra slutsatsen att artikeln riskerar att bli svår att tillämpa även på PMSF-anställdas 

handlingar. Avgörande torde bli om staten kan anses ha haft effektiv kontroll över 

själva oppdraget där den rättsstridiga handlingen skedde.
247

  

 

 

 

                                                 
241 Jfr:  Nicaragua, p. 115, Bosnia v. Serbia, p. 399, p. 400. 
242 Cameron & Chetail. s. 391. 
243 The Congress of the United States O Congressional Budget Office, Contractors’ Support of U.S. Operations 

in Iraq, Aug. 2008. s. 20. 
244 Se: Bosnia v. Serbia, p. 400. 
245 Contractors’ Support of U.S. Operations in Iraq,. s. 20. 
246 Se även: Tonkin, s.121. 
247 Jfr: Nicaragua, p. 115, med åtanken om PMSF ofta agerar frikopplat från staten. 



40 

 

3.3.5 Avslut om statsansvar   

I avsnittet har det konstaterats att det inte är särskilt troligt att ansvar enligt artikel 4 

i ILC:s artiklar kan appliceras på handlingar utförda av PMSF-anställda då PMSF 

sällan blir inkorporerade i staters försvar eller i annan statlig verksamhet till den 

grad att de kan ses som statliga organ. Både artikel 5 och artikel 8 är i jämförelse 

med kapitel 4 mer troliga att de kan användas för att identifiera statsansvar för 

handlingar utförda av PMSF-anställda. Ingen av dem kan däremot med säkerhet an-

vändas för PMSF-anställdas handlingar. Det är många uppdrag som utförs av PMSF 

som kan bedömas att inte vara myndighetsutövning, governmental authority, i inter-

nationell rätt, vilket krävs för att artikel 5 ska vara tillämplig. För att ansvar genom 

omständigheter som visas i artikel 8 ska vara aktuella krävs det troligen att staten har 

haft effektiv kontroll över det uppdrag där den PMSF-anställdas handling skedde. 

Det räcker inte att staten har en övergripande kontroll över verksamheten. Det är 

oklart hur ofta som stater kan bedömas ha den typen av effektiv kontroll som krävs 

över specifika uppdrag för att ansvar ska vara aktuellt.     

     Det kan tilläggas att om artiklarna skulle jämföras i en analys gällande vilken 

som vore mest relevant för PMSF-handlingar, vore definitionen av statlig verksam-

het
248

 avgörande. Om vad som ses som verksamhet typisk för stater definieras bre-

dare medför det att artikel 5 kan ses som mer relevant för PMSF:s uppdrag än artikel 

8. Fler uppgifter som utförs av PMSF fångas då upp av artikelns fokus på 

myndighetsutövande verksamhet. Den synen kan möjligen skönjas i Singers tongi-

vande definiering av PMSF, då industrin definieras som "privata firmor som bedri-

ver vad som tidigare setts som typiskt för stater".
 249

 Det finns även exempel där för-

fattare hävdar det motsatta.
250

 Möjligen visar själva användandet av PMSF på en 

utveckling där färre aktiviteter kan anses vara typisk statlig verksamhet. Om aktivi-

teter som är inherently governmental definieras snävare, medför det att färre verk-

samheter kan klassificeras inom artikel 5. Det i sin tur innebär inte att fler PMSF-

aktiviteter automatiskt kan rymmas inom artikel 8, enbart att det blir mer sannolikt 

att en PMSF-verksamhet skulle sorteras där än i artikel 5.  

     I andra delen av ILC-artiklarnas samling framgår vad för ansvarsutkrävning som 

kan vara aktuell för en stat som bedömts vara ansvarig för en internationellt rätts-

stridig handling. I artikel 30 framgår exempelvis att en stat som ansetts ansvarig för 

en rättsstridig handling är skyldig att åtgärda skadan som den orsakat.
251

 Ett viktigt 

tillägg är även att ett ansvar för en stat inte medför att ansvaret försvinner för den 

individ som utfört den rättsstridiga handlingen. Ett personligt ansvar kan fortfarande 

utkrävas.
252

 

 

                                                 
248 Governmental authority. 
249 Singer, 2003, s. 8 På The University Centre for International Humanitarian Laws Expert meeting 

konstaterades även att de flesta var överens om att ansvar genom artikel 5 vore mer trolig som väg för 

ansvarsutkrävning än ansvar genom artikel 8.   
250White, s. 237. 
251 Art. 30 och 31, ILC-artiklar. (Staten är även skyldig att upphöra med handlingen). 
252 Art. 58, ILC-artiklar. 
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3.4 Förpliktelser att hindra eller utreda och lagföra en PMSF-an-

ställds handling 
I avsnittet ovan diskuterades hur en stat kan bli ansvarig för en PMSF-anställds 

handling genom att handlingen kan kopplas direkt till staten. Även om handlingen 

inte kan kopplas direkt till staten kan emellertid handlingen medföra att en stat blir 

ansvarig. När det kan ske diskuteras i detta avsnitt. I avsnittet diskuteras även regler 

i den internationella rätten som är möjliga att applicera för att PMSF-anställda ska 

lagföras för vissa handlingar. 

 

 

3.4.1 Generellt om ansvar genom misslyckat uppfyllande av förpliktelse 

Stater kan ådra sig ansvar till följd av en annan aktörs handling genom att ha miss-

lyckats med att fullgöra en förpliktelse att vidta vissa åtgärder för att förhindra 

handlingen.
253

 Alternativt kan en stat bli ansvarig för att inte ha utfört tillräckliga 

åtgärder för att utreda och lagföra vissa handlingar som utförts av en annan aktör. 

Även denna typ av ansvar ryms inom ILC:s artiklar om statsansvar då det rör sig om 

överträdelse av en internationell förpliktelse av staten.
254

 

     Ansvar kan även uppkomma baserat på förpliktelser om vissa resultat men i 

kapitlet fokuseras emellertid på förpliktelse för stater om att utföra tillräckliga åtgär-

der. Det vill säga förpliktelse om agerande och inte om resultat.
255 

 

     Ett exempel där en stat bedömdes vara ansvarig för handlingar utförda av andra 

aktörer är i Bosnia v. Serbia där ICJ bedömde att Serbien inte kunde hållas ansvarigt 

för att själv ha utfört folkmord då den bosnienserbiska armén (som utförde hand-

lingarna) inte ansågs vara under statens kontroll på det sätt som fordras. Däremot 

ansåg ICJ att Serbien kunde hållas ansvarig för att ha brustit i sin skyldighet att före-

bygga folkmord enligt folkmordskonventionens
256

 artikel 1.
257

 Ansvar bedömdes 

således föreligga baserat på att åtgärder för att hindra handlingarna inte hade varit 

tillräckliga.  

     Förpliktelser som kan generera statsansvar genom att stater inte har utfört 

tillräckliga åtgärder för att hindra en handling är möjliga att finna i flera delar av den 

internationella rätten. I och med att uppsatsen fokuserar på när individer har kommit 

till skada, och inte på principer gällande att andra stater kränkts, är det framförallt 

förpliktelser genom IHR och mänskliga rättigheter (MR) som är i fokus.
258

 Med till-

                                                 
253Barnidge, Jr,  Robert P, The Due Diligence Principle Under International Law, International Community Law 

Review 8: 81–121, 2006, s. 82-83, Stater kan bli ansvariga för en händelse som  skett, se ex. The Corfu Channel 

Case,  the People's Republic of Albania v. the United Kingdom, (Merits), ICJ, dec 1949, s. 20-22I Bosnia v. 

Serbia p. 430 redogörs för skillnaden mellan ansvar baserat på att ett resultat har uppkommit (oavsett statens 

insatser) och ansvar baserat på staters brist i förebyggande insatser. 
254 Art.2, ILC-artiklar. 
255 Europakonventionen art. 6.1, om rätt till en rättvis rättegång, visar exempelvis en förpliktelse som har tolkats 

som om den är knuten till att ett resultat ska vara uppnått. I Bosnia v. Serbia p. 430 redogörs för skillnaden 

mellan ansvar baserat på att ett resultat har uppkommit (oavsett statens insatser) och ansvar baserat på staters 

brist i förebyggande insatser. 
256 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, SÖ 1952:66. 
257 Bosnia v. Serbia, p. 425-450. 
258 Uppdelningen är förvisso problematisk på sätt att när andra stater kränkts kan det ofta vara baserat på att 

enskilda har kommit till skada, Se exempelvis Alabama claims (US v. Storbritannien) ifrån 1871. Där ansvar för 



42 

 

räckliga åtgärder menas åtgärder utifrån de förutsättningar som staten har, hur situ-

ationen sett ut och vad en stat känt till eller borde ha känt till.
259

 Principen kallas 

emellanåt due diligence och handlar om att använda alla rimliga medel så långt det 

är möjligt för att uppnå ett visst resultat (som exempelvis att förebygga en hand-

ling).
260

 Ansvaret baseras på att det har brustit och att fler medel hade varit möjliga 

för staten att använda.
261

 I kapitlet diskuteras emellertid ansvaret utan att benämna 

en specifik princip utan fokuserar generellt på förpliktelser att utföra tillräckliga åt-

gärder för att hindra, utreda och åtala vissa handlingar. 
262

 

     Ansvar baserat på förpliktelse för stater att utreda och lagföra en handling är 

främst grundat i MR-regelverk och genom IHR. Förpliktelser om att utreda och lag-

föra handlingar är relevanta för undersökningen i dubbla steg: förpliktelserna kan 

generera ansvar för en stat som misslyckats med att uppfylla dem, samt vara ett 

verktyg för ansvarsutkrävning av individen som utfört själva handlingen. 

     Att det finns en förpliktelse som kan innebära ansvar om inte tillräckliga åtgärder 

har utförts kan identifieras i exempelvis lydelser som att "använda alla de medel en 

stat förfogar över..", "använda alla rimliga medel för.." eller generella ordalydelser 

om att förebygga.
263

 Avgörandet om ansvar för en stat är således baserat på en ana-

lys av åtgärder och om det vore rimligt att tänka att staten, efter förutsättningarna, 

skulle ha kunnat göra mer.
264

 Frågan är vad för förpliktelser som skulle kunna vara 

aktuella när det kommer till PMSF-anställdas verksamhet. I och med att förpliktel-

serna varierar för stater utifrån den relation som företagen har till staten, kommer de 

diskuteras uppdelat utifrån om de är uppdragsstat, territorialstat eller hemstat. Dis-

kussionen är inget försök till kartläggning över förpliktelser som skulle kunna vara 

aktuella, utan ger exempel för att tydliggöra att stater kan bli ansvariga genom en 

handling även om själva handlingen inte kan kopplas direkt till staten. I delen om 

uppdragsstatens förpliktelser diskuteras även förpliktelser som kan vara mer gene-

rella (det vill säga gälla för alla stater). Där presenteras även MR-regelverk generellt 

i relation till PMSF. 

 

 

3.4.2 Uppdragsstat 

Med uppdragsstat åsyftas den stat som har anlitat ett PMSF.
265

 När ansvar för stater 

har diskuterats genom uppsatsen har det framförallt gällt ansvar för uppdragsstater. 

Om ett PMSF skulle räknas som en del i en stats väpnade styrka är det uppdrags-

statens ansvar som har diskuterats. Det är staten som har anlitat ett PMSF att utföra 

vad som skulle kunna ses som myndighetsutövande verksamhet och aktualisera det 

                                                                                                                                          
staten. var baserat på att inte ha gjort tillräckligt för att hindra enskilda aktörer och därigenom upprätthölls inte 

förpliktelser inom neutralitetsprincipen, men även enskilda individer kom till skada.  
259 The Corfu Channel Case, s. 20-22, Bosnia v. Serbia p.430. 
260 Alabama claims (US v. Britain), p.125-134, White: s.243. 
261 The Corfu Channel Case, s. 20-22. 
262 Jfr: ex White: s.236, Cameron & Chetail s.225, Tonkin s.64. 
263ex: XIII:e Haagkonvntionen från 1907, art 8 och 25, Se även:  Bosnia v. Serbia, p. 430, Tonkin s. 66. 
264 se ex: Bosnia v. Serbia, p. 430, Corfu Channel case s. 22-23. 
265 Att staten i denna uppsats benämns 'uppdragsstat' ska inte förväxlas med eventuellt ansvar genom uppdrag 

enligt artikel 8, ILC-artiklarna. I exempelvis Montreux Document omnämns uppdragsstaten staten som 

"contracting state". 



43 

 

ansvar som visas i artikel 5 i ILC:s artiklar. Det är även staten som har anlitat ett 

PMSF som kan bli ansvarig baserat på instruktioner eller kontroll. I dessa fall dis-

kuterades när PMSF-anställda eller dess handlingar kunde räknas som direkt kopp-

lade till staten och ansvar av den anledningen kunde urskiljas för staten. Nedan ges 

exempel när det utöver dessa situationer är möjligt att urskilja ansvar för uppdrags-

staten kopplade till PMSF-anställdas handlingar: när uppdragsstaten kan anses ha en 

förpliktelse i internationell rätt att använda rimliga medel att uppnå något och det 

skulle kunna resultera i ansvar till följd av en PMSF-anställds handling.  

     En uppdragsstat skulle kunna vara en ockupationsmakt, vilket skulle aktualisera 

vissa specifika förpliktelser. Om en ockuperande stat anlitar ett PMSF är det en upp-

dragsstat. Det finns förpliktelser i internationell rätt som berör en ockupationsmakt 

som skulle kunna tolkas som de innefattar en förpliktelse att motverka vissa hand-

lingar som skulle kunna utföras av PMSF-anställda. I Haagregleringens
266

 artikel 43 

framgår en förpliktelse att trygga den allmänna ordningen. I Congo v. Uganda tol-

kades artikel 43 som ett ansvar för all bristande vaksamhet för den ockuperande sta-

ten att förebygga kränkningar av MR och IHR. Ansvaret sträckte sig även till privata 

aktörers handlingar, vilket då skulle kunna inkludera en PMSF-anställds handling.
267

  

     Den ockuperande statens förpliktelse att i möjligaste mån trygga den allmänna 

ordningen som framgår i artikel 43 skulle även kunna ses som om den uppfylls ge-

nom anlitande av ett PMSF för att exempelvis utföra polisträning eller att vara 

säkerhetsvakter. Det skulle däremot kunna ifrågasättas hur avtalet mellan Irak och 

USA som medgav immunitet för PMSF-anställda från att lagföras i Irak
268

 överens-

stämmer med artikel 43:s mål att följa det egna landets lagar. Förvisso finns en pas-

sus i artikel 43, om att det endast gäller om inga hinder finns däremot, vilket det 

möjligen fanns i det fallet. Det kan eventuellt ändå  diskuteras om det ändå fanns 

mindre inskränkande alternativ.  

      I Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll framgår förpliktelser som kan 

tolkas som generella förpliktelser för stater om att utföra tillräckliga åtgärder för att 

se till att IHR följs. I konventionernas första artikel stadgas att de höga fördrags-

slutande parterna förbinda sig att under alla förhållanden iakttaga denna konven-

tion och sörja för att den iakttages. Det framgår även av Tilläggsprotokoll I att stater 

kan bli ansvariga och skadeståndsskyldiga om konventionernas bestämmelser 

kränks.
269

 Den allmänna principen kan tolkas som att alla stater är förpliktade att 

utifrån sina förutsättningar se till att alla konventionernas regler iakttas, även av 

PMSF-anställda. Således skulle en stat kunna bli ansvarig till följd av en handling 

som utförts av en PMSF-anställd, som inte räknas som kombattant eller stämmer in i 

några av de omständigheter som visas i ILC-artiklarna, om det kan visas att staten 

kränkte sina förpliktelser enligt Genèvekonventionerna och tilläggsprotokollen ge-

nom att exempelvis låta den PMSF-anställda utföra uppdraget eller medvetet försatte 

sig i en situation där den inte hade kontroll. IHR innehåller således en förpliktelse 

                                                 
266 Reglemente angående lagar och bruk i lantkrig, bilaga till Haagkonventionerna från 1907. 
267 Congo v. Uganda, 2005, p. 178-179. 
268 CPA/ORD/27 June 2004/17, Section 4 p. 3. 
269 Art. 91. Tilläggsprotokoll I. Som konstaterats är emellertid inte alla stater parter till protokollet. 
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om att alltid i alla lägen beakta dess regler. Förpliktelsen sträcker sig inte bara till att 

stater inte själva ska bryta mot den, de är även förpliktade att sörja för att den iakt-

tages.
270

 De är således förpliktade att verka för att alla, inklusive PMSF-anställda 

ska följa dess regler.
271

 Med detta följer att båda stater och PMSF-anställda är 

förpliktade att följa IHR, vars många regler ses som internationell sedvanerätt.
272

 

     Förpliktelserna i IHR är emellertid både vida och vaga på så sätt att vad förplik-

telserna innebär mer konkret är svårt att utläsa. De visar att det finns en förpliktelse 

att använda alla rimliga medel så långt det är möjligt för att uppnå ett visst resultat 

som framgår i konventionens artiklar. Förpliktelsen visar även att skyldigheter som 

kan identifieras i IHR gäller alla. Det spelar ingen roll om en PMSF-anställd skulle 

räknas som en del i en väpnad styrka eller som civil, den PMSF-anställde ska följa 

IHR och staterna är förpliktade att sörja för det. 

    För att säkra att IHR tryggas har även en förpliktelse för stater gällande att utreda 

och lagföra kränkningar av IHR identifierats.
273

 I exempelvis III:e Genève-

konventionens artikel 129 framgår även en skyldighet för stater utreda och lagföra 

svåra överträdelser av konventionerna. Genom den generella förpliktelsen i artikel 1 

är det emellertid möjligt att utläsa att stater även är förpliktade utföra tillräckliga åt-

gärder för att utreda och lagföra även andra överträdelser.
274

  

 

     Med stöd av generella förpliktelser i Genèvekonventionerna har exempelvis en 

förpliktelse för stater att informera PMSF-anställda om IHR identifierats.
275

 Exem-

pel på försök att fullgöra förpliktelsen om att informera om IHR går att finna i  

DoD:s instruktioner med krav om att anlitade PMSF som följer de väpnade styr-

korna ska skolas i IHR.
276

 Det kan emellertid tilläggas att i utredning efter Abu 

Ghraib skandalen visades att ett flertal av de kontrakterade PMSF-anställda saknade 

förväntad utbildning i IHR.
277

 I undersökningar som gjorts på 60 kontrakt mellan 

USA och PMSF inkluderades heller inte i något kontrakt att respekt för IHR och MR 

skulle eftersträvas i verksamheten.
278

 Det vore även möjligt i den generella förplik-

telsen att "sörja för att konventionen iakttages" uttolka en förpliktelse för uppdrags-

staten att inte anlita PMSF-anställda som tidigare inte har följt IHR.
279

 Som kontrast 

till det är det möjligt att peka på att det privata militär- och säkerhetsföretaget Exe-

cutive Outcomes hade en stor del anställda härstammande från säkerhetspolisen i 

                                                 
270 UN General Assembly, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 

of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian 

Law, Mars 2006, A/RES/60/147 p. 82. 
271 Art. 1 i Genèvekonventionerna, se även: Pictet, s. 18. 
272 ICJ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Opinion, p. 79. 
273 Se ex: Resolution A/RES/60/147 p.82. 
274Se: Lehnardt, Chia. Individual Liability of Private Military Personnel under International Criminal Law, The 

European Journal of International Law Vol. 19 no. 5, 2008,  s.1031-1032. Jfr: Art. 129, III:e 

Genènevekonventionen där förpliktelser även framgår gällande mindre svåra överträdelser. 
275 Se: Art. 127, III:e Genèvekonventionen. 
276 Department of Defense Instr. 3020.41 Contractor Personnel Authorized to Accompany the U.S Army Forces, 

2011, 3.f. 
277 Fay, George, Investigation of the Abu Ghraib Detention Facility and 205th Military Brigade, s.17, 69. 'Fay-

report' 
278Dickinson, Laura T, Public Law Values in a Privatized World, Vol 31 Nr 383, The Yale Journal of 

International Law, 2006, s. 403. 
279 Cameron & Chetail, s.273 Jfr. Prosecutor v. Delalic ICTY, 20 Feb 2001, IT-96-21-T p. 238. 
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apartheidregimens Sydafrika.
280

 Både DynCorp och Blackwater har fortsatt att få 

uppdrag från stater trots händelser där deras anställda inte har följt IHR.
281

 

    Det kan emellertid även understrykas att det krävs en kausal koppling mellan sta-

ters bristande uppfyllelse av den internationella förpliktelsen och den PMSF-anställ-

das rättsstridiga handling för att ansvar ska infinna sig för staten.
282

  

     Det är således möjligt att identifiera förpliktelser enligt IHR som skulle kunna 

leda till att en stat blir ansvarig genom handlingar som utförts av PMSF-anställda 

även om de inte är möjliga att hänföra direkt till dem. Det krävs att staten har brustit 

i att utföra tillräckliga åtgärder för att uppnå en internationell förpliktelse. Ett pro-

blem med att applicera dessa regler för att identifiera ansvar baserat på en handling 

som utförts av en PMSF-anställd är emellertid att förpliktelserna är generella och 

konkret vad förpliktelserna innebär i relation till PMSF:s verksamhet kan vara svårt 

att utläsa.
283

 

     Det finns således svårigheter att från uppdragsstaters bristande uppfyllande av 

generella förpliktelser inom IHR att grunda ansvar för handlingar utförda av icke-

statliga aktörer, som inte är under staters kontroll eller i myndighetsliknande posi-

tion.
284

 I Montreux-dokumentet framgår att en uppdragsstat har en skyldighet att till-

handahålla skadestånd för brott mot IHR och MR som orsakats av rättsstridiga 

handlingar av PMSF-anställda när ett sådant beteende beror på de fördragsslutande 

staterna i enlighet med internationell sedvanerätt om statligt ansvar.
285

 En generell 

sedvanerätt gällande ansvar baserat på bristande åtgärder för att hindra en handling 

som är en överträdelse av IHR men utförd av en privat aktör är emellertid komplice-

rat. PMSF  i krig är en såpass ny företeelse att det kan vara svårt att urskilja hur sed-

vanerätten är gällande vilka konkreta åtgärder som kan ses som tillräckliga för en 

stat som anlitar dem. I och med att många förpliktelser är såpass generella vad gäller 

att sörja för att IHR iakttas av en privat aktör är det svårt att hävda att ansvar baserat 

på bristande åtgärder av uppdragsstaten i deras handhavanden med PMSF är en ef-

fektiv väg för statsansvar idag.
286

 

 

 

Särskilt om MR 

I en väpnad konflikt kan en hänvisning till förpliktelser genom IHR ha företräde 

framför MR. Det kan följa dels genom en princip om lex specialis,287 dels genom att 

alla förpliktelser i MR-regelverken inte gäller i väpnade konflikter till följd av att det 

kan bedömas vara ett undantagstillstånd.
288

 MR är emellertid fortfarande gällande i 

väpnade konflikter. Principen om lex specialis är även möjlig att tolka tvärtom; i 

vissa situationer får regler genom MR företräde framför IHR baserat på att de kan 

                                                 
280 Singer, 2003, s. 102-103. 
281 Singer, 2003, s. 222, se även: McFate s. 19. 
282 Tonkin s. 75. 
283 Se: Cameron & Chetail, s. 280. 
284 Huskey, s.201-202, hänvisning till ILC-artiklarnas art. 5 och 8. 
285 Montreux dokument part. 1 art. 8. 
286 Se: Huskey, s. 201-202, Jfr, Art. 91, Tilläggsprotokoll I gällande ansvar för väpnade styrkor. 
287 Huskey, s.197. 
288 Ex: Art. 4.1, CCPR, 15.1 Europakonventionen. 
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vara mer direkta. Dessutom kan parter förneka att det råder en väpnad konflikt vilket 

medför svårigheter med att applicera förpliktelser genom IHR.289 Vad gäller ut-

krävning av ansvar kan även MR anses starkare än IHR, både genom att det finns 

fler vägar att få en stat ansvarig,290 och att förpliktelser för stater om att utreda och 

lagföra vissa kränkningar av MR kan anses tydligare. 

     Det kan tilläggas att om den väpnade konflikten medför ett undantagstillstånd 

med konsekvensen att alla MR-förpliktelser inte är gällande, finns det vissa rättig-

heter som alltid är gällande.
291

 Bland dessa är rätt till liv och att ingen får utsättas för 

tortyr.
292

 I relation till PMSF-anställdas verksamhet kan konstateras att rätten att inte 

godtyckligt berövas sitt liv exempelvis kan bli relevant om en PMSF-anställd inte 

räknas som kombattant med tillåtelse att döda i strid, men att det ändå sker.
293

 Rätten 

att inte utsättas för tortyr är en fundamental rättighet inom MR och förbud om tortyr 

är internationell sedvanerätt.
294

 En risk för att PMSF-anställda kan kränka denna 

rättighet är tydlig då exempelvis PMSF-anställda ofta blir anlitade för att vakta om-

händertagna personer. I Abu Ghraib fängelset arbetade bland annat anställda från 

företagen Titan och CACI vilka har anklagats för att ha utsatt omhändertagna perso-

ner för övergrepp som är att likställa med tortyr.
295

 

     Vad gäller MR är utgångspunkten att de stater som är anslutna till en konvention 

är förpliktigade att garantera de fri- och rättigheter som anges i konventionen för alla 

som befinner sig under deras jurisdiktion.
296

 Med det åsyftas i första hand en 

territoriell jurisdiktion.
297

  Om utgångspunkten är att uppdragsstaten har anlitat ett 

PMSF för att verka i en annan stat krävs, för att förpliktelser genom MR ska aktuali-

seras, att det finns en utökad jurisdiktion som kan gälla vid PMSF:s verksamhet. 

     FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) har konstaterat att konventions-

staternas förpliktelser enligt ICCPR:s artikel 2 (1) sträcker sig till anyone within the 

power or effective control of that State Party, even if not situated within the territory 

of the State Party.
298

 Detta har MR-rådet applicerat i olika situationer för att visa en 

utökad jurisdiktion när stater varit inblandade i situationer utanför deras territorium 

där någon MR-rättighet har blivit kränkt, vid exempelvis militärockupationer eller 

fredsbevarande insatser.
299

 Denna utökade jurisdiktion skulle således kunna vara 

aktuell om den PMSF-anställda agerade under effektiv kontroll från staten. Huru-

vida det kan föreligga diskuterades ovan i avsnittet om artikel 8 i ILC-artiklarna.
300

 

                                                 
289 Clapham, Andrew, Human Rights Obligation of Non-State Actor in Conflict Situations, International Review 

of the Red Cross, nr 863, 2006, s. 503. 
290 Huskey, s. 197. 
291 Ex: Art. 4.2, CCPR. Art. 15.1, Europakonventionen. 
292 Art. 6.1 och 7, CCPR. 
293 Huskey,s. 198, se även: 15.2 Europakonventionen. 
294 Den återfinns även i Tortyrkonventionen, U.N Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment, GA Res. 39/46, 10 dec 1984, U.N. Doc. A/RES/39/46. 
295 Saleh, et al., v. Titan Corporation et al., US. District Court for the District of Columbia, 2009. 
296 Preamblen i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen art 1, Amerika 

konventionen, art 1, ICCPR, art 2(1). 
297 Se ex: ICCPR, art 2(1). 
298 Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, Human Right Committee, 

CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 29 Mars 2004 ,p. 10.  
299 Tonkin, s. 205. Second Periodic Report of Israel, CCPR/CO/78/ISR, 5 August 2003, Concluding observations 

of the Human Rights Committee : Belgium, CCPR/CO/81/BEL 12 August 2004, p.6. 
300 Kapitel 3.3.4. 
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Om exempelvis en PMSF-anställd skulle ha omhändertagit någon med uppdrag från 

en stat skulle den staten vara förpliktigad att tillse att inte den omhändertagna perso-

nens rättigheter kränks då den personen ses som om den är under effektiv kontroll av 

staten. Statens förpliktelser genom MR-överenskommelser skulle då sträcka sig till 

även den situationen genom utökad jurisdiktion.
301

 

     Problemet med denna vidare bild av staters jurisdiktion är att den sträcker sig till 

personer som staten har effektiv kontroll över. Som har diskuterats ovan har stater 

inte med säkerhet det för PMSF:s verksamhet.  

     Även i Europadomstolen för mänskliga rättigheter har en vidare bild av jurisdik-

tion än den territoriella erkänts. Även där har MR-förpliktelser genom Europa-

konventionen varit kopplade till staters effektiva kontroll.
302

 I exempelvis Al-Skeini 

and others v. United Kingdom från 2011 bedömdes Storbritannien vara ansvarig för 

kränkningar av MR genom aktörer som varit verksamma i Irak.
303

 Problemet med att 

finna stöd i rättsfallet är att det var soldater som utförde handlingen och som det har 

visats genom uppsatsen kan en bedömning bli annorlunda när det gäller privata aktö-

rer.  

     Vad gäller förpliktelser att utreda och lagföra kränkningar av mänskliga rättighe-

ter, vilket finns förpliktelser om för konventionsslutande parter i olika MR-traktat,
304

 

finns tydliga begränsningar i uppdragsstatens jurisdiktion när den anlitade PMSF-

anställde agerar utanför statens straffrättsliga jurisdiktion. Om det rör sig om ett 

brott inom nationell rätt som enligt MR-förpliktelser bör utredas och lagföras faller 

det oftast inom jurisdiktionen för territorialstaten. Mellan Irak och USA gällde för-

visso inte detta i och med avtalet som fråntog Iraks jurisdiktion. USA utökade 

emellertid även sin jurisdiktion.
305

 Uppdragsstatens jurisdiktion omfattas även av 

universell jurisdiktion som gäller alla stater, men då det inte berör uppdragsstaten 

specifikt eller PMSF i det här avseendet utelämnas en sådan diskussion här.  

 

 

3.4.3 Territorialstat 

Med territorialstat åsyftas den stat där en PMSF-anställd verkar. Territorialstaten har 

således som grund en jurisdiktion över PMSF-anställda, vilket innefattar att det är 

deras förpliktelse att verka för att förpliktelser inom MR-traktat som de är anslutna 

till upprätthålls. En territorialstat kan således bli ansvarig om den kränker de fri- och 

rättigheter som ingår i MR. 

                                                 
301 Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, p. 10. 
302 Ex: Ilascu and others v. Moldova and Russia, 8 jul 2004, 48787/99, p.306. Jfr: Bankovic v. Belgium, 28 Okt 

1999,52207/99,där Europadomstolen konstaterande att jurisdiktionen inte sträckte sig utanför statens territorium. 
303 Al-Skeini and others v. United Kingdom, 7 juli 2011, App. no. 55721/07. 
304 Ex: ICCPR art. 2(3), Europakonventionen art. 13. 
305 Military Extraterritorial Jurisdiction Code § 3261 - Criminal offenses committed by certain members of the 

Armed Forces and by persons employed by or accompanying the Armed Forces outside the United States. Det 

rör sig emellertid om USA:s nationella lag. 
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     För att sörja för att förpliktelser genom MR och IHR upprätthålls är det möjligt 

att utläsa en förpliktelse för territorialstaten att verka för att vissa handlingar som 

begås av PMSF-anställda utreds och lagförs.
306

 

     Det finns däremot aspekter som medför svårigheter för Territorialstaten att sörja 

för att dessa förpliktelser. Det första är att under väpnade konflikter är vissa MR-

förpliktelser under undantagstillstånd och gäller inte. Det andra är att PMSF fram-

förallt är aktiva i stater där statsbyggnaden är svag och territorialstaten kan sakna 

medel att upprätthålla en trygg rättstat. Förpliktelserna sträcker sig endast till att 

staten efter sina förutsättningar ska sörja för att förpliktelserna uppfylls. Det tredje är 

att det förekommer avtal där territorialstaten avsäger sig sin jurisdiktion gällande 

PMSF-anställda vilket hindrar dem att uppfylla förpliktelser om att utreda och lag-

föra PMSF-anställdas handlingar. 

     I Montreux-dokumentet är det emellertid möjligt att se förpliktelser som kan fin-

nas för territorialstaten, som att inte godkänna att vissa PMSF verkar i staten eller att 

inte godkänna avtal där deras jurisdiktion avsägs utan att försäkra att en annan stat 

tillser att exempelvis rättsstridiga handlingar utreds och lagförs.
307

 Att upprätthålla 

dessa förpliktelser kan emellertid vara problematiskt till följd av det svaga läget som 

en stat kan vara i när PMSF är verksamma där i en väpnad konflikt. 

     Avslutningsvis gällande territorialstatens eventuella förpliktelser kan nämnas att 

en territorialstat även kan vara en uppdragsstat. Den situationen var exempelvis ak-

tuell när Sierra Leone anlitade Executive Outcome. Stater är genom MR-överens-

kommelser som konstaterats förpliktade att sörja för att de överenskomna fri- och 

rättigheterna respekteras.
308

 Om detta äventyras genom anlitande av PMSF-anställda 

kan det innebära att staten inte uppfyller sina förpliktelser vilket kan leda till ansvar. 

 

 

3.4.4 Hemstat 

Det finns inga direkta förpliktelser i internationell humanitär rätt eller inom mänsk-

liga rättigheter som sträcker sig till stater för företag som är registrerade där. Stater 

är generellt inte ansvariga för sina företags verksamheter utomlands.
309

  

     Förpliktelser för hemstaten är möjliga att leta efter i generella principer om an-

svar för stater, som i den första artikeln i Genèvekonventionerna vilken berör att alla 

stater ska verka aktivt för att IHR efterföljs. Det skulle även inkludera hemstaten, 

precis som uppdragsstaten och territorialstaten. Enligt Montreux-dokumentet skulle 

det innebära att hemstaten exempelvis skulle vara förpliktigad att utföra sanktioner 

om den är medveten om att ett företag inte agerar efter principer i IHR.
310

 Det är 

                                                 
306Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties. CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, p. 16, 18-20,  

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of 

International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law , A/RES/60/147 p. 

82, White, s.244. 
307 Montreux dokumentet part II p.51 Dessa är emellertid en del av Montreux dokumentets andra del vilket 

utgörs av good practices. 
308 Ex: Art. 1 Europakonventionen, 2.1 CCPR. 
309 Ex: Vázquez, Carlos Manuel, Direct vs. Indirect Obligations of Corporation under International Law, 

Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper, Nr 12-078, 2005, s.599. 
310 Montreux dokumentet part I p. 14. 
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emellertid svårt att hitta principer som kan få en hemstat ansvarig baserat på att den 

brustit i förpliktelser i relation till en PMSF-anställds handling.
311

 

 

 

3.4.5 PMSF-anställda i den internationella straffrätten 

Ansvar för handlingar som utförts av PMSF-anställda skulle kunna utkrävas av de 

anställda som begått handlingarna genom internationell straffrätt. Internationell 

straffrätt medför att vissa överträdelser av IHR och MR kan ses som brott och här-

leds från traktat, sedvanerätt samt praxis från krigsförbrytartribunaler och den Inter-

nationella brottmålsdomstolen.
312

  

      Den Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion sträcker stig till "de mest 

allvarliga brotten som angår hela det internationella samfundet".
313

 Den internatio-

nella brottsmålsdomstolen har enligt Romstadgan jurisdiktion över folkmord, brott 

mot mänskligheten, krigsförbrytelse och aggressionsbrott.
314

 Av dessa är det främst 

krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som kan tänkas vara aktuellt när det 

kommer till PMSF-anställdas handlingar. Det finns emellertid begränsningar vad 

gäller brottsmålsdomstolens jurisdiktion som kan komma att bli aktuella rörande 

PMSF-anställdas handlingar. Vad som kan vara värt att nämna, även om denna upp-

sats inte inriktar sig på ansvar för företagen, är att brottmålsdomstolen inte har juris-

diktion över juridiska personer.
315

 Det i sig utesluter inte att anställda kan bli ansva-

riga för brott. Jurisdiktionen sträcker sig även enbart till de allvarligaste brotten, med 

det inbegrips att jurisdiktionen sträcker sig till handlingar som utförts som en del av 

ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning, eller när de begås 

genom en plan eller politik.
316

 Det kan antas att den typen av systematiska övergrepp 

i en plan kan vara svåra att applicera på PMSF-anställdas handlingar, bland annat till 

följd av den svaga kontroll som stater ofta har över PMSF-anställdas operationer.
317

 

Ytterligare begränsningar i jurisdiktion finns exempelvis i att den endast sträcker sig 

till de stater som är parter till Romstadgan.
318

 

     Den mest troliga vägen för att en individ ska åtalas för brott är genom nationella 

domstolar.
319

 Stater är, som konstaterats, förpliktade bland annat genom Genève-

konventionerna och tilläggsprotokollen att lagföra vissa brott. Svåra överträdelser av 

IHR ses som internationella brott som medför universell jurisdiktion.
320

 Det innebär 

                                                 
311 Se vidare: McCorquodale, Robert & Simons, Penelope, Responsibility Beyond Borders: State Responsibility 

for ExtraterritorialViolations by Corporations of International Human Rights Law, The Modern Law Review, 

Blackwell Publishing, 2007, s.598-625. 
312 Huskey, s. 202. 
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att alla stater har jurisdiktion över brottet oavsett koppling till den som utfört det. 

Skyldigheten att utreda och lagföra personer för de internationella brotten med uni-

versell jurisdiktion praktiseras emellertid sällan.
321

 

     Överhuvudtaget är effekten av förpliktelse att utreda överträdelser av IHR be-

gränsad.
322

 Territorialstatens generella svårigheter att uppfylla dessa förpliktelser 

belystes ovan. Vad gäller uppdragsstaten och hemstaten har verktyg för straffrätts-

liga åtgärder för att kunna verkställa förpliktelsen varit begränsade vilket har med-

fört att PMSF-anställda inte lagförts för brott.
323

 Både USA och Storbritannien har 

exempelvis i samband med krigen i Irak och Afghanistan utökat sin jurisdiktion ge-

nom instiftande av lagar i sina nationella rättsordningar med syfte att kunna lagföra 

bland annat anlitade PMSF-anställda.
324

 Storbritanniens UK Armed Forces Act 2006 

innehåller emellertid en brist i att den endast riktar sig till PMSF-anställda som ver-

kar under den väpnade styrkan och många PMSF-anställda är anlitade under andra 

myndighetsorgan.
325

 Även om uppdragsstaterna och hemstaterna har jurisdiktion 

enligt sina rättsordningar kan det emellertid även uppkomma problem att utreda 

eventuella brott om de har begåtts på en annan stats territorium. Att det ändå inte 

sker kan tyda på att stater saknar politisk vilja eller praktiska förutsättningar att ut-

reda brott som PMSF-anställda begått utomlands.
326

 Att förpliktelser för stater kan 

ses som otydliga kan även det möjligen bidra att utredning av misstänkta överträdel-

ser av IHR som begåtts i en annan stat inte sker så ofta.  

     Att PMSF-anställda inte blir straffrättsligt ansvarig skulle kunna summeras med 

att det förekommer immunitetsavtal, staten där handlingen begicks kan vara svag till 

följd av konflikten och sakna stabila funktioner som krävs för att en utredning ska 

vara fungerande, andra stater som exempelvis den PMSF-anställdas hemstat kan 

sakna jurisdiktion enligt den nationella rättsordningen att utreda brottet, även prak-

tiska eller politiska skäl kan hindra att en stat kan utreda överträdelser av IHR ut-

omlands och slutligen kan det uppstå problem för en stat som vill utreda handlingen 

blir processen komplicerad eftersom vittnen och bevis är i en annan stat.
327

 

     Även om det är möjligt att finna regler i internationell straffrätt som vore till-

lämpliga på PMSF-anställda och dess handlingar, kan det inte bedömas att det med-

för ett effektivt säkerställande av att handlingar utförda av PMSF-anställda leder till 

ansvar.
328

 

 

 

 

                                                 
321 Lehnardt, s.1031. 
322 Lehnardt, s.1031. 
323 Lehnardt, s.1031-1032. Se även: Singer, 2004, s.525. 
324 Military Extraterritorial Jurisdiction Code § 3261 - Criminal offenses committed by certain members of the 

Armed Forces and by persons employed by or accompanying the Armed Forces outside the United States. 

Emellertid hade USA redan jurisdiktion enligt sin nationella rättsordning för att utreda allvarliga överträdelser av 

IHR genom War Crimes Act. Se vidare: Gillard, s. 544. 
325 UK Armed Forces Act, 2006, kap. 51, Cameron & Chetail, s.625. Som konstaterades tidigare är ofta PMSF-

anställda anlitade genom andra myndighetsorgan än genom försvaret. 
326 Huskey, s.203, Gillards, s. 543. 
327 Gillards, s.543. 
328 Lehnardt, Chia. s.1031. 
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3.4.6 Avslut om att hindra och lagföra handlingar 

Avsnittet har visat på regelverk som kan medföra statsansvar även när handlingar 

inte kan hänföras till staten direkt. En stat kan även bli ansvarig till följd av hand-

lingar som utförts av privata aktörer om staten enligt en internationell förpliktelse 

inte har utfört tillräckliga åtgärder. Dessa förpliktelser kan medföra att en stat i teo-

rin inte kan undgå ansvar genom att anlita ett PMSF. 

     Gällande MR har det i avsnittet konstaterats att om PMSF-anställd är rekryterad 

av ett PMSF från hemstaten, som har ett kontrakt med uppdragstaten att utföra ett 

uppdrag i territorialstaten, är det ändå territorialstaten som MR-förpliktelserna 

sträcker sig till. Det kan ses som en brist utifrån huruvida MR-systemet skulle kunna 

trygga att PMSF-anställdas handlingar kan leda till ansvar. Avsnittet visade även att 

det finns situationer där det går att identifiera en utökad jurisdiktion enligt MR, men 

dessa situationer var emellertid begränsade. 

     Vad gäller IHR är inte bristen att det inte finns förpliktelser som skulle kunna 

medföra ansvar. Det komplexa med IHR är att den inte är utformad för en situation 

med icke-statliga aktörer. Svårigheterna med att applicera kombattantdefinitioner på 

PMSF-anställda medföljer att andra regler i IHR är svåra att applicera på deras verk-

samhet. Om en stat anlitar en PMSF i väpnade konflikter är den emellertid fortfa-

rande bunden av förpliktelser i IHR och den ska verka för att de iakttas. Detsamma 

gäller de andra staterna. Ett ansvar för att staten inte har uppfyllt förpliktelser att 

verka för att IHR respekteras skulle kunna bli aktuellt genom en handling utförd av 

en PMSF-anställd. Vad som däremot kan urskiljas som en brist i dess tillämplighet 

är att förpliktelserna kan ses som om de inte är konkreta vilket kan medföra svårig-

heter att bedöma om en stat har gjort tillräckliga åtgärder eller inte i dess hand-

havanden med en PMSF-anställd.  

     I avsnittet är det även visat att förpliktelser inom IHR och MR kan medföra att 

stater måste utföra åtgärder för att utreda och lagföra handlingar som utförts av 

PMSF-anställda. Vad gäller IHR sträcker sig dessa förpliktelser även utanför statens 

territoriella (eller i MR-bemärkelsen utökade) jurisdiktion. Förpliktelsen sträcker sig 

till handlingar utförda av alla personer; att en PMSF-anställd inte är en del av statens 

styrkor är utan betydelse i det sammanhanget. Förpliktelserna har emellertid ut-

rymme för att stärkas. I avsnittet har konstaterats att internationell straffrätt är svår 

att tillämpa på PMSF-anställda. 

 

 

3.5 Sammanfattning: Är det möjligt att se brister i dagens system? 
I detta avsnitt sammanfattas resultatet av kapitlets utredning för att tydliggöra svaret 

på de två första delfrågorna: Hur PMSF-anställdas handlingar idag kan leda till an-

svar enligt det rådande internationella regelsystemet och om det är möjligt att hävda 

att det finns brister i systemet. 

     Ett helt effektivt system vad gäller ansvar skulle kunna beskrivas som ett system 

där handlingar kan leda till konsekvenser i form av ansvar. För att det ska kunna 

vara möjligt i praktiken förutsätts att det finns en applicerbar materiell grund för an-

svar. Vad som skulle kunna beskrivas som brister i den internationella rätten vad 
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gäller ansvarsmöjligheter för PMSF-anställdas handlingar är situationer när regel-

verk eller system inte är effektiva att applicera på PMSF:s verksamhet eller när an-

svar inte kan verkställas. Således kan effektiviteten i undersökta regelverk analyse-

ras för att finna brister i den internationella rätten vad gäller ansvarsutkrävning för 

PMSF-anställdas handlingar.  

 

Legosoldat 

Regelverken kring legosoldater konstaterades vara begränsat tillämpliga och av den 

anledningen inte direkt bidra till effektivitet i den internationella rätten vad gäller 

ansvar för handlingar utförda av PMSF-anställda. 

 

Kombattant eller civil 

I kapitlet konstaterades att PMSF-anställda skulle kunna ses som kombattanter, men 

definieringarna är ofta svåra att tillämpa på PMSF-anställda. Reglerna om kombat-

tantstatus är därför inte ett helt effektivt verktyg att använda för att utreda om stater 

kan vara ansvariga för PMSF-anställdas handlingar. Om en PMSF-anställd inte är 

kombattant, utan civil, men ändå är aktiv i konflikter är det utan "kombattantens pri-

vilegium". Ansvar skulle då i teorin kunna utkrävas i nationella domstolar för hand-

lingar som strider mot nationell lagstiftning. Det kan däremot förekomma avtal som 

innebär att en PMSF-anställd är immun mot den nationella jurisdiktionen på plats 

vilket medför att risken att lagföras i nationella domstolar försvinner.
329

 Reglerna i 

IHR om kombattantstatus är således komplicerade att använda för PMSF-anställda 

och ger inte en effektiv ledning om ansvar. 

 

Statsansvar för handlingar utförda av PMSF-anställda 

Av de omständigheter som kan innebära statsansvar som identifieras genom ILC:s 

artiklar är det framförallt tre som blir aktuella för PMSF:s verksamhet. I kapitlet 

konstaterades att det inte är troligt att ett PMSF ses som en statlig aktör. Mer troligt 

är att ansvar genom omständigheter som visas i artikel 5 och artikel 8 skulle kunna 

föreligga. Viss verksamhet som bedrivs av PMSF-anställda skulle antagligen 

benämnas som sådan myndighetsutövning som åsyftas i artikel 5, men en stor del av 

verksamheten skulle antagligen inte bedömas som det. Uppdrag som säkerhetsvakt 

lyftes fram som ett exempel där det är osäkert. I kapitlet framgick även att för att ar-

tikel 8 och ansvar baserat på kontroll från en stat ska vara aktuellt krävs troligen att 

"effektiv kontroll" har funnits över uppdraget när den rättsstridiga handlingen 

skedde. Den typ av kontroll har antagligen inte stater över all verksamhet som utförs 

av anlitade PMSF-anställda. 

     Det system för ansvar som framgår av ILC:s artiklar om statsansvar kan sam-

mantaget inte benämnas som ett fullt effektivt system vad gäller att utkräva stater på 

ansvar för handlingar utförda av PMSF-anställda.  

 

 

                                                 
329 CPA/ORD/27 June 2004/17, Section 4 p. 3. 
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Ansvar för stater genom bristande uppfyllande av en internationell förpliktelse   

I kapitlet har även konstaterats att en stat kan bli ansvarig genom att ha misslyckats 

med att utföra tillräckliga åtgärder som kan vara kopplade till en handling utförd av 

en PMSF-anställd, framförallt till följd av förpliktelser genom IHR. Det är däremot 

inte helt klart vilka åtgärder konkret som vore tillräckligliga i ett handhavande med 

PMSF. Det kan få till följd att det är svårt att visa att en stat har brustit i sina för-

pliktelser. 

    Ansvar genom bristande uppfyllande för stater att tillse att fri- och rättigheter 

inom MR tryggas skulle kunna vara aktuellt. Förpliktelsen sträcker sig emellertid till 

staters jurisdiktion vilket medför att ett ansvar i många fall inte kan realiseras när 

PMSF-anställda är inblandade. 

 

Förpliktelser att utreda och lagföra en handling 

I kapitlet konstaterades att MR-systemets förpliktelser för stater att utreda och lag-

föra vissa handlingar inte kan benämnas som ett effektivt system vad gäller att till-

försäkra att en PMSF-anställd blir ansvarig för en handling. Förpliktelse att utreda 

och lagföra krigsförbrytelse, sträcker sig likväl till PMSF-anställdas handlingar som 

till andra aktörer. Brist i verkställighet och effektivitet konstaterades bland annat 

bero på praktiska och politiska anledningar. 

    

 

Ovan har beskrivit, vad även hela kapitlet har svarat på, nämligen hur det är möjligt 

att se brister i system i internationell rätt gällande ansvar vid en applicering på 

PMSF:s verksamhet. Kapitlet har visat hur system i den internationella rätten som 

kan tillämpas för att få stater eller individer ansvariga för handlingar, inte är effek-

tiva när de appliceras på PMSF-anställdas handlingar. En generell brist som framgår 

är den internationella rättens otillräckliga förmåga att kunna tilldela stater ansvar för 

handlingar som har utförts av staters PMSF-anställda. En annan brist är att det är 

svagt tillförsäkrat att den anställda som utfört handlingen kan bli ansvarig för den. 

     Brister kan således identifieras och utrymme för effektivisering finns. Om det till 

någon del skulle kunna tillgodoses genom det förslag som FN:s arbetsgrupp har lagt 

fram berörs i det avslutande kapitlet.  
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4. Förslag på bindande internationell reglering 
 

Mot bakgrund av den utredning som fördes i föregående kapitel ska i detta kapitel 

diskuteras hur FN-arbetsgruppens förslag på en bindande internationell reglering 

skulle kunna bidra till ett effektivare system vad gäller ansvarsutkrävning för hand-

lingar utförda av anställda vid privata militär- och säkerhetsföretag. 

 

 

4.1 Bakgrund om konventionsförslaget 
FN:s arbetsgrupp har som konstaterats författat ett utkast till konvention gällande 

internationell reglering för PMSF.
330

 Utkastet röstades emellertid ner av MR-rådet 

när det presenterades i juli 2010. En öppen mellanstatlig arbetsgrupp bildades dock 

genom mötet "för att undersöka möjligheten att utarbeta ett internationellt regelverk 

för reglering, övervakning och tillsyn av PMSF".
331

 Arbetsgruppens mandat har 

därefter förlängts. Den mellanstatliga arbetsgruppen har hittills haft fyra möten, den 

senaste med slut i maj 2015. Ett möjligt bindande internationellt regelverk för PMSF 

diskuteras och utarbetas inom ramen för deras arbete.
332

  

     Förslaget torde vara det enda officiella som finns presenterat gällande en bin-

dande internationell reglering. Andra initiativ som gäller reglering av PMSF:s verk-

samhet är uppförandekoder och andra inte icke-bindande överenskommelser mellan 

parter, så kallade soft law instrument. Tongivande bland dessa är Montreux-

dokumentet tillsammans med ICoC som är tänkta att fungera tillsammans.
333

 ICoC 

är en uppsättning principer och riktas framförallt till företagen själva. Montreux-

dokumentet, som är ett mellanstatligt dokument med uttalad avsikt att främja 

respekten för IHR och MR när PMSF är närvarande i väpnade konflikter, initierades 

av Schweiz tillsammans med ICRC och slutfördes i september 2008 av sjutton stater 

och visar riktlinjer för stater i deras kontakt med PMSF.
334

  

     Det är möjligt att beskriva dessa som två olika vägar av regleringsinitiativ: den 

första som består av konventionsutkastet, grundar sig således på ett förslag om en ny 

bindande reglering. Det andra initiativet, Montreux-dokumentet tillsammans med 

ICoC, är initiativ som utgörs av viss tydliggörande av gällande rätt och förslag på 

good practices. Riktlinjerna skulle möjligen kunna visa opinio juris för de 

involverade staterna.  I Montreux-dokumentet framgår emellertid tydligt att det inte 

ska tolkas som om det vidgar befintliga förpliktelser enligt internationell rätt, eller 

att det skapar eller utvecklar nya förpliktelser.
335

 I dokumentets förord poängteras 

                                                 
330 Konventionsutkastet 
331 A/HRC/RES/15/26. 
332 Se exempelvis: A/HRC/WG.10/3/2  
333I ICoC:s inledning framgår att de undertecknande företagen ska erkänna principerna bakom The Montreux 

Document International Code of Conduct for Private Security Providers, Preamble A. 1-3. 
334 De ursprungliga staterna var Afghanistan, Angola, Australien, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Irak, 

Polen, Sierra Leone, Sydafrika, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Ukraina och USA. I maj 2015 är det 52 stater 

som signerat dokumentet, samt EU, OSCE och NATO. Se Preface p. 1 och 3, Montreux dokumentet gällande 

dokumentets huvudsakliga inriktning och icke bindande reglering. 
335 Preface p. 4 Montreux dokumentet.  
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även särskilt att dokumentet inte påverkar internationell sedvanerätt.
336

 Det medför 

att denna väg som regleringsinitiativ inte lämpar sig att jämföra med gällande rätt. 

Istället kan Montreux-dokumentet ses som om det är möjligt att ur det tolka vad 

vissa stater uppfattar som gällande rätt i dagsläget. Dokumentet kan användas som 

hjälpmedel för att förstå vad som gäller idag, inte som ett instrument att jämföra det 

rådande rättsläget med.   

     Till skillnad mot Montreux-dokumentet, tillsammans med ICoC, är däremot FN-

arbetsgruppens konventionsutkast ett initiativ på ny reglering. Det är ett initiativ för 

att utveckla det internationella regelsystemet för privata militär- och säkerhets-

företag.
337

 I och med att det är det enda officiella förslaget som har presenterats med 

denna fokus är det användbart för att granska det rådande systemet med. Konven-

tionsutkastet används därför för att se om förslaget skulle kunna effektivisera an-

svarsutkrävning för handlingar utförda av anställda vid ett PMSF. 

 

 

4.2 Konventionsutkastets möjlighet att effektivisera gällande 

regelsystem  
För att visa hur konventionsförslaget svarar mot vad som i förra kapitlet benämndes 

som brister, det vill säga hur det rådande internationella regelverket inte är helt ef-

fektivt i fråga om ansvar för handlingar som är utförda av PMSF-anställda, förs en 

diskussion som först utgår ifrån förra kapitlets ordning. Därefter diskuteras konven-

tionsutkastets möjliga effektivitet ur ett generellt perspektiv. 

 

 

4.2.1 Konventionsutkastet gentemot identifierade brister 

 

Legosoldater 

Till att börja med kan konstateras att konventionsförslaget presenterades av den ar-

betsgrupp under FN:s råd för mänskliga rättigheter som fokuserar på legosoldater. 

Begreppen särskiljs emellertid åt och regleringen kring legosoldater är utan direkt 

relevans för konventionsförslaget.
338

 

 

Status enligt IHR 

Konventionsförslaget berör inte ordagrant vilken status som PMSF-anställda skulle 

kunna erhålla enligt IHR genom att nämna om de kan anses vara kombattanter eller 

inte. Däremot framgår av konventionsutkastet att de däri ses som civila. Konven-

tionsutkastet är uppbyggt kring regleringar som gäller hur stater får använda PMSF-

anställda. I det ingår ett uttryckligt förbud mot att låta PMSF-anställda delta i stri-

                                                 
336 Preface p. 3 Montreux dokumentet. 
337 Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding 

the exercise of the right of peoples to self-determination, p. 91, 5 jul 2010, A/HRC/15/25, samt Art. 44 p.5 Draft 

convention.  
338 Ex: Report of the working group, A/HRC/15/25, p. 22 och 29. 
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digheter. Staterna är även förpliktade att i nationell lagstiftning kriminalisera hand-

lingar som innebär att en PMSF-anställd deltar i stridigheter.
339

  

     PMSF-anställda skulle således kunna krävas på straffrättsligt ansvar om de har 

agerat som kombattanter.
340

 Staterna är även förpliktade att tillse att deras jurisdik-

tion täcker en sådan utredning även om deras medborgare utfört de stridande hand-

lingarna i en annan stat, såvida det inte skulle kränka en annan stats suveränitet.
341

 

Om det inte uppfylls kan en stat bli ansvarig.
342

  

     En diskussion huruvida PMSF-anställda skulle kunna vara kombattanter är såle-

des överflödig. I konventionsförslaget ses de som civila som begår en kriminell 

handling om de är aktiva i strid. Som PMSF-anställd är det inte möjligt anses vara 

en del i en väpnad styrka. 

     I gällande rätt kan en PMSF-anställd, som inte erhållit "kombattantens privile-

gium" men utför handlingar i strid, lagföras enligt nationell rätt för dessa om hand-

lingarna bryter mot den nationella lagstiftningen.
343

 I konventionsutkastets förslag 

räcker det således att en PMSF-anställd ingår i stridigheter för att vissa stater ska bli 

förpliktade att lagföra den PMSF-anställda. Möjligheter att utkräva ansvar av en 

PMSF-anställd generellt skulle således öka.  

      

 

Statsansvar 

Gällande hur stater kan bli ansvariga för handlingar som utförts av PMSF-anställda 

kan det först nämnas att konventionsutkastet innehåller ett förslag på att inrätta en 

instans som utreder om stater har brutit emot konventionens regler.
344

 Det är således 

ett konkret förslag för att öka möjligheten för ansvarsutkrävning. Uppsatsen har 

emellertid inte granskat processuella vägar för statsansvar.  

     Huruvida en stat kan bli direkt ansvarig för PMSF-anställdas handlingar berör 

inte konventionsutkastet ordagrant. Konventionsutkastet innehåller däremot ett för-

bud för stater att låta PMSF sköta inherently state functions,
345

 vilket diskuteras 

längre ner. Konventionsutkastet markerar emellertid förpliktelser för stater att över-

vaka PMSF och skapa effektiv kontroll över företagens verksamhet.
346

 Det skulle 

möjligen kunna leda till att ansvar genom kontroll, enligt artikel 8 i ILC:s artiklar, 

enklare skulle kunna identifieras och därigenom stärka en effektivitet i att stater 

skulle kunna bli ansvariga direkt för PMSF-anställdas handlingar. Den möjligen 

markantaste skillnaden i konventionsförslaget i relation till de ILC-artiklar som dis-

kuterats i uppsatsen är dock att PMSF skulle bli förbjudna att sköta inherently state 

functions. En bedömning om ansvar genom artikel 4 och 5, som inriktar sig på om-

ständigheter där den som utförde handlingen kan ses som en statlig aktör eller där 

                                                 
339 Art. 19, tillsammans med 1.1(b), 2(i) och 9, Konventionsutkastet. 
340 Art. 20.3 Konventionsutkastet. 
341 Art. 21.1(a) ,21.1(b), 22 och 23 Konventionsutkastet. 
342 Art. 34 Konventionsutkastet. 
343 Solf, s. 57, samt ovan kapitel 3.2.2. 
344 Part V, Konventionsutkastet. 
345 Art. 1.1(b), 2(i) och 4.3 Konventionsutkastet. 
346 Art. 4.4(d) Konventionsutkastet. 
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den utfört en verksamhet som vore myndighetsutövning, torde då kunna påverkas 

tydligt. Huruvida förbudet kan bedömas vara effektivt diskuteras längre ned.  

     Det är möjligt att tolka konventionsutkastet som om det inte skulle leda till att 

stater i en ökad utsträckning skulle kunna bli ansvariga genom grunden att en hand-

ling kan hänföras till dem.
347

 Konventionsutkastet är snarare inriktat på att förbjuda 

staten att delegera vissa verksamheter. Det är också möjligt att tolka konventionsut-

kastet som om det inte syftar till att få handlingar som utförts av PMSF-anställda att 

kunna tillskrivas staten utan istället att särskilja PMSF från staten. Om en PMSF-an-

ställd ändå skulle bli bemyndigad genom en stat att utföra någon av de verksamheter 

som vore förbjudna för en PMSF-anställd att utföra, skulle staten kunna bli ansvarig 

för konventionsöverträdelsen.   

     En risk för stater att bli ansvariga genom att inte ha uppfyllt en internationell för-

pliktelse att utföra åtgärder som skulle kunna ha förhindrat en PMSF-anställds 

handling, skulle antagligen stärkas med konventionen då fler förpliktelser tydliggörs 

i den.
348

 Det skulle innebära en effektivisering av det befintliga regelsystemet, ut-

ifrån att handlingar i praktiken skulle kunna leda till ansvar. Uppdragsstaten måste 

exempelvis försäkra sig om att det PMSF den anlitar har anställda som är tränade i 

och respekterar IHR och MR.
349

 I förra kapitlet diskuterades att det var möjligt att 

utläsa bland annat med stöd av generalartikeln i Genèvekonventionerna att stater har 

en förpliktelse att tillse att deras samarbetspartner i konflikter respekterar IHR.
350

 En 

förpliktelse finns även för stater att såvitt det är möjligt sprida kunskap om IHR.
351

 I 

konventionsförslaget tydliggörs förpliktelsen och regleringar för att det ska upprätt-

hållas föreslås.
352

  Förpliktelser gentemot uppdragsstaten och hemstaten skulle även 

stärkas genom inrättande av ett licenssystem och genom förpliktelser gällande re-

glering om export och import av PMSF.
353

  

     I förra kapitlet konstaterades att förpliktelser gentemot stater som skulle kunna 

innebära att de blir ansvariga genom att inte ha utfört tillräckliga åtgärder, inte kan 

bedömas som ett helt effektivt system för att säkra att handlingar utförda av en 

PMSF-anställd kan leda till ansvar. Det är en följd av att det är svårt att definiera om 

en stat utfört tillräckliga åtgärder eller inte i deras relation med en PMSF. Förpliktel-

serna utformades i en tid där en användning av PMSF inte förekom. Genom kon-

ventionsutkastet skulle vissa förpliktelser gentemot stater i förhållande till PMSF:s 

verksamhet tydliggöras. Det skulle kunna öka risken för en stat att bli ansvarig. De 

tydliggjorda och ökade förpliktelserna, tillsammans med ett förslag om inrättande av 

en instans med uppgift att övervaka att konventionens förpliktelser efterföljs,
354

 

skulle kunna effektivisera att ansvarsutkrävning av en stat kan ske till följd av en 

PMSF-anställds handling.  

 

                                                 
347 Ansvar genom ex: Art. 4, 5 och 8, ILC-artiklar. 
348 Art. 5, 10, 12 och 13(5) Konventionsutkastet. 
349 Art. 4.2 Konventionsutkastet. 
350 Med bland annat stöd i första artikeln i Genèvekonventionerna.  
351 Art. 127 III:e Genèvekonventionen. 
352 Art. 4.4 Konventionsutkastet. 
353 Art. 1(d), 2, 4.4, 14, och 15 Konventionsutkastet. 
354 Ex: Art. 34 och 35, Konventionsutkastet. 
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Förpliktelse för stater att utreda och lagföra handlingar 

Konventionsförslaget föreslår regleringar som skulle kunna stärka ett skydd för an-

svarsutkrävning av handlingar som innebär överträdelser av IHR och MR. Genom 

förslaget skulle exempelvis stater bli förpliktade att inrätta instrument som har till 

syfte att övervaka PMSF och möjliggöra att åtal kan väckas för överträdelser av IHR 

och MR.
355

   

     I kapitel 3 ovan konstaterades att eventuella MR-förpliktelser för stater om att 

utföra åtgärder för att utreda och lagföra PMSF-anställda för vissa handlingar endast 

sträcker sig till den stat som har jurisdiktion. Det vill säga, förpliktelsen sträcker sig 

i många fall enbart till territorialstaten. Det identifierades som en brist i ett ansvars-

system som utgår ifrån MR-förpliktelser. Denna brist svarar konventionsförslaget 

mot genom att stärka förpliktelser gentemot hemstaten och uppdragsstaten. Enligt 

konventionsutkastet är exempelvis alla stater förpliktade att se till att vissa hand-

lingar ansvarsutkrävs enligt nationell strafflagstiftning.
356

 Staterna är även förplik-

tade att exempelvis införa lagstiftning som reglerar att agerande genom PMSF som 

inte har licens, är överträdelse av nationell rätt.
357

 Staterna är även förpliktade att 

tillse att deras jurisdiktion enligt sina nationella rättsordningar ska sträcka sig till 

handlingar som kränker en MR-rättighet, eller som räknas som brott på annat sätt, 

och som utförts av PMSF-anställda som är medborgare i staten var än handlingen 

begicks. Detta för att säkra att individuellt straffansvar kan utdömas.
358

 Denna 

förpliktelse innebär således att fler stater än territorialstaten berörs av förpliktel-

sen.
359

  

     Alla stater är förpliktade att straffa överträdelser av konventionen och tillförsäkra 

offren för handlingarna skadestånd, samt att assistera varandra i en utredning om 

kränkningar.
360

 Om detta skulle fungera skulle det innebära ett generellt effektivare 

system för ansvarsutkrävning. Att stater skulle vara förpliktade att samarbeta gäl-

lande brott mot IHR skulle kunna täcka vissa av de brister som diskuterades ovan 

gällande utredning. Staters varierade straffrättsliga jurisdiktion enligt sina egna 

rättsordningar och bristande möjligheter att utreda överträdelser om de skett i en an-

nan stat konstaterades kunna påverka effektiviteten negativt. Effektiviteten skulle 

möjligen kunna stärkas med denna förtydligade förpliktelse.
361

  

     Det är möjligt att i konventionsförslaget finna stöd för att den typen av avtal 

mellan Irak och USA, som diskuterades ovan, vilket medgav immunitet för PMSF-

anställda från att lagföras i Irak
362

 vore otillåtna. Det framgår att en stat måste 

respektera en annan stats suveränitet och jurisdiktion, samt att stater ska se till att 

                                                 
355 Ex: Art. Art 16, 17.4 Konventionsutkastet. 
356 Ex: Art. 12, 19.4, Konventionsutkastet. 
357 Art. 19.3, med hänvisning till art. 14 och 15. Konventionsutkastet. 
358 Art. 19.4, 21.1(c) och 22 Konventionsutkastet. 
359 Se ex: Art, 22 Konventionsutkastet. 
360 Art. 23 och 25 Konventionsutkastet. 
361Art. 19.4, Konventionsutkastet, poängterar att alla stater är förpliktade genom redan befintliga förpliktelser i 

IHR att utreda vissa brott. 
362 CPA/ORD/27 June 2004/17, Section 4 p. 3. 
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inga immunnitetsavtal skrivs.
363

 Avtalen har i uppsatsen lyfts fram som ett instru-

ment som kan få ineffektiva effekter på att ansvar kan utkrävas, både för överträdel-

ser av MR och IHR som av brott mot nationella rättsordningar. Det kan emellertid 

tilläggas, gällande detta förslag på effektivitet i ansvarsutkrävning, att avtalen skulle 

kunna vara en del i att säkra att ett användande av PMSF kan fungera. Om exempel-

vis PMSF-anställda verkar i ett territorium där det finns en icke-fungerande och kor-

rumperad rättsordning kan ett sådant avtal vara ett skydd för att de PMSF-anställda 

inte utsätts för ogrundade fängslanden. Relaterat till det argumentet kan nämnas att 

PMSF-anställda är svåra att definiera i III:e Genèvekonventionen om skydd för 

krigsfångar.
364

 Ett annat alternativ är att stärka förpliktelser för både territorialstat 

och uppdragsstat om att de inte får ingå den typen av avtal om det inte är säkerställt 

att den andra staten övertar territorialstatens förpliktelser vad gäller att utföra åtgär-

der för att utreda och lagföra vissa handlingar.
365

 

 

 

Summering om hur konventionsutkastet möter brister 

Ovan är visat hur konventionsförslaget skulle kunna svara mot några av det som i 

uppsatsen benämnts som brister. Det vill säga brister i det internationella regelsy-

stemet vad gäller möjligheter att kunna identifiera och utkräva  ansvar för handlingar 

utförda av PMSF-anställda.  

     Vissa av de regleringar som konventionsförslaget föreslår skulle fungera effekti-

viserande, som till exempel ökade förpliktelser gällande kontroll över PMSF:s verk-

samhet.
366

 Det skulle kunna stärka en möjlighet att se stater som ansvariga för hand-

lingar som utförts av PMSF-anställda samt öka incitament för stater att utreda och 

lagföra de PMSF-anställda som utfört handlingar som skadat enskilda.    

     En generell brist som identifierades i utredningen var den internationella rättens 

bristande förmåga att kunna tilldela stater ansvar för handlingar som har utförts av 

staters PMSF-anställda. Genom konventionsutkastet skulle en teoretisk möjlighet att 

kräva stater på ansvar ökas. Förvisso är den ökade möjligheten för ansvarsutkräv-

ning baserad på om stater har brutit mot konventionen och inte på ett ökat ansvar för 

PMSF-anställdas handlingar generellt. Den skulle emellertid även kunna bidra till att 

öka möjligheter att identifiera ansvar baserat på PMSF-anställdas handlingar likväl, 

då vissa handlingar som en PMSF-anställd skulle utföra troligen även skulle kunna 

innebära att en stat inte har följt konventionen och därmed bli ansvarig genom detta.   

    Det är osäkert om konventionsutkastet skulle innebära att PMSF-anställdas hand-

lingar i en större utsträckning skulle kunna tillräknas en stat. Konventionsutkastet är 

inte uppbyggt på att omständigheter som kan koppla en PMSF-anställds handling till 

en stat ska stärkas, utan på att förbjuda att en PMSF-anställd utför handlingar med 

för nära koppling till statens kärna.
367

 En möjlighet att tilldela stater ansvar genom 

                                                 
363 Art. 6, 19.4 och 23.2 Konventionsutkastet. 
364 Enligt art. 4 III:e Genèvekonventionen.  
365 Liknande förslag framgår även Montreux Dokumentet Part II Good Practices p.22. 
366 Ex: Art. Art 16 och 17.4 Konventionsutkastet. 
367 Inherently state functions. Art. 1.1(b) och 2(i), Konventionsutkastet. 
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att inte ha uppfyllt förpliktelser tillräckligt skulle däremot kunna ökas genom att för-

pliktelser för stater stärktes och tydliggjordes.   

     En annan generell brist som identifierades i den gällande rätten är att det är svagt 

tillförsäkrat att den anställda som utfört handlingen blir ansvarig för den. Den bris-

ten skulle möjligen minskas genom konventionsutkastet i och med att utkastet före-

slår ett flertal förpliktelser för staten som är inriktade både på att kriminalisera vissa 

ageranden och på att öka internationella förpliktelser för stater angående att utreda 

och åtala vissa handlingar. Det kan emellertid understrykas att många av de brott 

som utkastet föreslår är nya brott, riktade till att vara PMSF-anställd och att verka 

som det. Att jämföra dessa med ansvarsläget idag för handlingar som skadat en-

skilda är inte helt smidigt. Handlingarna som är i utredningens fokus är handlingar 

som innebär skada för en enskild. Det rekvisitet innehåller inte alla de brott som 

konventionsutkastet föreslår. I konventionsutkastet räcker det istället att den PMSF-

anställda tjänstgör som PMSF-anställd i vissa fall för att ansvar ska vara aktuellt. 

Den ansvarsgrundande handlingen ligger således då utanför utredningens fokus. 

 

 

4.2.2 Generellt om konventionsförslagets effektivitet 

Det här avsnittet är inriktat på om konventionsförslaget som helhet skulle kunna ef-

fektivisera det rådande rättsläget vad gäller ansvarsutkrävning av PMSF-anställdas 

handlingar.  

     Konventionsförslaget är baserat på förbud. Även om den inte innehåller ett gene-

rellt förbud gentemot PMSF, innehåller den förbud mot stora delar av PMSF:s verk-

samhet. Konventionsförslaget innehåller bland annat ett förbud mot att låta PMSF 

sköta inherently state functions. Dessa funktioner kan inte be outsourced under any 

circumstances.
368

 Förbudet återges, förutom i General Principles och i första arti-

keln, återkommande genom konventionsförslaget.
369

 Hur effektivt förbudet bedöms 

vara påverkar följaktligen en bild av hela konventionsförslagets effektivitet.
370

 

     Att inrätta förbud i konventioner gällande hur stater ska tillåtas organisera sina 

egna statsfunktioner är problematiskt då det kan ifrågasättas hur många stater som 

skulle skriva under en sådan konvention. Ett förbud som ingen är förpliktigad att 

följa är givetvis inte effektivt.  

     Inherently state functions är dessutom inget allmänt begrepp i den internationella 

rätten. Vad som är statliga funktioner är olika i olika stater och har också varit det 

historiskt sett.
371

 Oklarheten som finns runt hur statliga funktioner kan definieras har 

diskuterats i uppsatsen, framförallt gällande statsansvar tillföljd av att PMSF:s verk-

samhet bedöms vara governmental authority enligt artikel 5 i ILC:s artiklar.
372

 Det 

har påpekats att det kan vara ett föränderligt begrepp: vad som ses som typiskt för 

                                                 
368 Art. 1.1(b) Konventionsutkastet. 
369 Art. 1.1 (b), 2(i), 4.3, 6.2, 9 och 19 Konventionsutkastet. 
370 Se vidare: Report of the working group, A/HRC/15/25, p. 39 och 48. 
371 McFate, s. 32-35, kommentar 6 till art. 5, ILC artiklar. 
372 Ex: Expert meeting, s. 16-17, Caron, s. 861.  



61 

 

stater kan förändras över tid. Om ett förbud innehåller en osäkerhet kring vad det 

gäller, medför det en given risk att förbudet kan bli ineffektivt.  

     Konventionsförslaget definierar emellertid inherently state functions. De definie-

ras som "funktioner som är förenliga med principen om det statliga monopolet på 

laglig användning av våld". Funktioner som är förenliga med staters våldsmonopol 

ska enligt förslaget inte få handhas av ett PMSF under några omständigheter.
373

 

     I uppsatsens inledning konstateras att vad som kan tyckas uppseendeväckande 

med PMSF:s verksamhet är att den utmanar den bild av statsmonopol på våld som 

varit rådande.
374

 Den ultimata symbolen för en stats suveränitet beskrivs emellanåt 

som dess kontroll över legitim våldsandvändning.
375

 Att principen används för att 

identifiera en stats suveränitet innebär dock inte nödvändigtvis att en stat måste upp-

rätthålla ett monopol på våldsanvändningen för att fortsätta ses som en suverän 

stat.
376

 Den frekventa användningen av PMSF som ökar globalt, kan i sig tolkas som 

om det internationella samfundet inte tolkar ett eventuellt statsmonopol på våldsan-

vändning som konventionsutkastet föreskriver det. Det finns dessutom många icke-

statliga organisationer som stater har delegerat sitt våldsmonopol till.
377

 I rapporten 

där konventionsutkastet presenterades framgår att arbetsgruppens anledning till att 

markera ett statligt våldsmonopol är utvecklingen med ökad användning av 

PMSF.
378

 Eftersom utvecklingen redan har skett är det emellertid möjligt att ifråga-

sätta om ett förbud är effektivt. Det vore ett försök att backa en utveckling. Den ty-

pen av markerande förbud skulle kunna medföra att många stater istället backar från 

att bli parter till konventionen.  

     Även om konventionsförslaget inte säger sig förbjuda PMSF innebär förslaget ett 

förbud av en stor del av dess verksamhet. Som nämndes i inledningen av det här ka-

pitlet finns det två tydliga och skilda vägar att gå för att reglera PMSF:s verksamhet. 

Den ena är att förbjuda dem eller delar av verksamheter, den andra är att genom inte 

bindande instrument försöka styra verksamheten. Konventionsförslaget är ett exem-

pel på den första vägen. Utifrån ett perspektiv av ansvarsutkrävning för handlingar 

som skadat enskilda är det möjligt att finna en tydlig risk med ett generellt förbud; I 

en eventuell utredning efter en handling skulle fokus kunna hamna på om aktören 

var PMSF-anställd eller inte, istället för att utreda själva handlingen.  

     Om ett förbud är kopplat till PMSF medför även det att definieringen av gruppen 

måste vara mer direkt.
379

 Det kan i sin tur medföra att färre skulle omfattas av 

definieringen av PMSF-anställda och då av regleringen. Det kan jämföras med re-

                                                 
373 Art. 2(i), Konventionsutkastet. 
374Se vidare:  McFate s.65. 
375 Singer, 2003, s. 170. 
376 Singer, 2003,s. 171. Möjligen är det en tolkning i den linjen som konventionsförlaget hänvisar till. 
377 Se vidare: Wulf, Herbert, The Future of the Public Monopoly of Force, Revisiting the State Monopoly on the 

Legitimate Use of Force, the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007, s.20-26.  
378 Report of the working group, A/HRC/15/25, p. 39. 
379 Det är möjligt att se Konventionsutkastet definiering, art.2(a), 2(b), 2(c), i relation till Montreux dokumentets 

definiering, Preface p.9, som är mer öppen i sina gränser. 



62 

 

gleringen gällande legosoldater, som inte enbart har få konventionsparter, utan defi-

nitionen anses även vara väldigt lätt att undvika att hamna inom.
380

  

 

 

4.2.3 Sammanfattning om konventionsutkastet 

Sammanfattningsvis skulle konventionsutkastet kunna svara mot vissa brister som 

har identifierats i det rådande internationella regelsystemet vad gäller ansvar för 

handlingar utförda av anställda vid ett PMSF.  Det inkluderar förpliktelser för stater 

att kriminalisera vissa handlingar som en PMSF-anställd skulle kunna utföra samt 

förpliktelser om att utöka sin jurisdiktion för att kunna utreda och lagföra dessa 

handlingar. Vilka förpliktelser som åligger en stat tydliggörs generellt vilket medför 

att det förenklar en bedömning gällande om en stat har brutit emot en förpliktelse.  

      Det är däremot inte givet att konventionsförslaget generellt är ett effektivt för-

slag vad gäller ansvarsutkrävning. Förslaget är baserat på förbud. Huruvida det vore 

den givande vägen för att öka möjligheter för ansvarsutkrävning är inte självklart. 

En grundläggande del av konventionsförslaget är baserat på att inherently state 

functions inte får delegeras till en privat aktör under några omständigheter. Inhe-

rently state functions skulle kunna jämföras med governmental authority i och med 

att båda syftar till myndighetsutövning eller statlig verksamhet. Det har visats ge-

nom uppsatsen att det har funnits svårigheter att identifiera vad govermental autho-

rity kan innebära. En oklarhet kring vad en regel innebär kan medföra problem i till-

lämpning. Det är inte heller svårt att se att det breda förbudet skulle kunna leda till 

att enbart ett fåtal stater skulle blir parter, vilket skulle minska konventionens effek-

tivitet. Det är emellertid en allmän osäkerhet vad gäller effektivitet av bindande 

konventioner i och med att de endast är tillämpliga för konventionsparterna. 

 

 

  

                                                 
380Ett upprepat citat om legosoldater är: "any mercenary who cannot exclude himself from this definition 

deserves to be shot - and his lawyer with him!" Första gången citerat i: Best, Geoffrey, Humanity in Warfare, 

Colombia University Press, New York, 1980, s. 375.  
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5. Avslut 
 

Uppsatsens frågeställning var om arbetsgruppens förslag på en samlad bindande in-

ternationell reglering skulle kunna leda till att ansvar effektivare kan identifieras och 

utkrävas för handlingar utförda av anställda hos ett PMSF. Detta har genom uppsat-

sen utretts genom att analysera delar av den internationella rätten för att pröva hur de 

kan appliceras på PMSF:s verksamhet. Utredningen har genomförts för att se hur 

stater kan bli ansvariga för PMSF-anställdas handlingar och hur individer kan hållas 

ansvariga. Begreppet effektivitet har används för att diskutera tillämpbarheten av de 

regelverk som granskats och för att kommentera genomförandet av ansvarsutkräv-

ning av individer. Utredningen visade att det finns brister i den internationella rätten 

vad gäller att säkerställa att ansvar kan identifieras och utkrävas för handlingar ut-

förda av anställda vid ett PMSF. Utrymme finns således för att en reglering skulle 

kunna vara effektiviserande.   

     I utredningen framgick att det finns vägar i den internationella rätten för att få 

stater ansvariga för enskildas handlingar och däribland PMSF-anställdas. Däremot 

finns det svårigheter i att applicera regler om statsansvar på PMSF:s verksamhet. En 

svårighet med att applicera IHR på PMSF:s verksamhet finns i att reglerna utforma-

des i en värld där endast stater sågs som aktörer i den internationella rätten. Ur den 

synvinkeln är PMSF och PMSF-anställda en del i en större förändring med fler icke-

statliga aktörer i det internationella samspelet. 

    Utredningen visade att det antagligen endast är i ett fåtal fall som de PMSF-an-

ställda kan ses som kombattanter och stater därigenom skulle kunna bli ansvariga för 

deras handlingar. Ett utrymme för att öka möjligheterna för statsansvar vore att 

vidga definitionen av att vara kombattant. Ett sätt som det vore möjligt vore om be-

dömningen skulle utgå ifrån om en individ kan ses som stridande för staten och inte 

utifrån om gruppen den tillhör är det, även om den skulle vara anställd genom grup-

pen.
381

 Det skulle kunna få betydelse i situationer när enskilda PMSF-anställda utför 

uppdrag vid strid men gruppen den tillhör inte bedöms som en väpnad styrka. För-

ändringen skulle emellertid kunna få oförutsedda konsekvenser som skulle kunna 

sträcka sig längre än till PMSF-anställda. Det vore även en grundläggande föränd-

ring som blir närmast spekulativ att diskutera. 

     Även om den PMSF-anställda inte skulle ses som en kombattant och staten bli 

ansvarig därigenom är det ändå möjligt att staten kan bli ansvarig. Staten skulle 

kunna bli ansvarig om den PMSF-anställdas verksamhet kan ses som myndighetsut-

övning, men det är emellertid inte alla uppgifter som PMSF-anställda utför som kan 

ses som myndighetsutövning. Staten kan vidare bli ansvarig om den PMSF-anställda 

har utfört handlingen under uppdrag från staten. Om det är en handling som inte är 

utförd med instruktioner från staten krävs det antagligen att staten hade effektiv 

kontroll över operationen för att den ska bli ansvarig. Detta kan medföra att det kan 

bli relativt svårt att en stat blir ansvarig. Staten kan emellertid fortfarande bli ansva-

rig genom att inte ha uppfyllt förpliktelser genom IHR. Tänk en situation där en stat 

                                                 
381 Jfr: Art. 4A(2), III:e Genèvekonventionen, Art. 43 Tilläggsprotokoll I. 
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anlitar ett PMSF för ett uppdrag och uppdraget sedan skulle innebära fara för civila. 

Om staten i den situationen aktivt skulle ha undvikit att ha effektiv kontroll över 

uppdraget, skulle staten istället kunna bli ansvarig genom att inte ha utfört tillräck-

liga åtgärder för att respektera IHR. 

     Även om det finns vidsträckta förpliktelser, genom framförallt IHR, som kan 

medföra att en stat hålls ansvarig om den inte har utfört tillräckliga åtgärder är det 

emellertid inte ett helt effektivt system för att identifiera ansvar till följd av en 

PMSF-anställds handling. Det är svårt att ringa in konkret vilka dessa åtgärder är 

och vad som förväntas av en stat. Det visar utrymme för att en möjlig reglering kan 

vara effektiviserande. Montreux-dokumentet, som är ett nytt initiativ, visar riktlinjer 

för stater i relation till PMSF. Det kan bli ett verktyg för att se om staten har utfört 

tillräckliga åtgärder. Montreux-dokumentet är emellertid inte bindande och om do-

kumentet får några verkningar återstår att se.  

     Behovet av konkreta åtgärder som är förpliktande skulle konventionsutkastet i 

någon mån bemöta. Det visar tydliga förpliktelser och konkreta åtgärder stater ska 

uppfylla. Konventionsutkastet föreslår även en rad åtgärder som skulle stärka att an-

svarsutkrävning för individer kan ske.  

    Även om konventionsutkastet skulle stärka vissa möjligheter att utkräva ansvar är 

den tydligaste skillnaden i förslaget i jämförelse med gällande rätt att den förbjuder 

att vissa funktioner får skötas av ett PMSF. Förbudet konkretiseras både genom att 

det blir förbjudet att outsource inherently state functions och genom att förplikta 

stater att kriminalisera visst agerande kopplat till PMSF. På detta sätt kan konven-

tionen liknas vid konventionen om legosoldater, även om konventionen om lego-

soldater går längre. Förbud kan som konstaterats leda till att en utredning fokuserar 

på om rekvisitet för att vara den specifika aktören är uppfyllt istället för att utreda en 

eventuell handling.   

   Det framgår i konventionen och tillhörande rapport att förbudet syftar till att hejda 

utvecklingen med PMSF-anställda. Att försöka hejda en utveckling som redan är 

såpass spridd i det internationella samfundet, speciellt om man även beaktar använ-

dandet av PMSF i fredstid, kan emellertid vara svårt. Om konventionsutkastet skulle 

realiseras riskerar den att inte få så många parter. 

     Istället för att försöka backa utvecklingen och skapa en ny rättsordning för PMSF 

skulle en annan väg kunna vara att reglera närmare vad som idag är gällande rätt. 

Fokus skulle istället för att vara på att förbjuda att viss verksamhet delegeras, kunna 

vara på att förbjuda att ansvar delegeras. Det finns även utrymme att stärka de för-

pliktelser som redan finns i IHR utifrån situationer med PMSF. Möjligen genom en 

bindande kodifiering där förpliktelser tydliggörs. Detta konstateras för att med få 

exempel visa att det kan finnas andra regleringsalternativ än det föreslagna konven-

tionsutkastet. Möjligen skulle andra vara effektivare än konventionsutkastets.  

     Som utredningen har visat finns det utrymme att effektivisera den internationella 

rätten gällande ansvar för PMSF-anställdas handlingar. Även om vissa av konven-

tionsutkastets regler skulle kunna få en effektiviserande verkan, bedöms inte kon-

ventionsutkastet som helhet att vara praktiskt utifrån att öka ansvar för handlingar 

utförda av PMSF-anställda. Ur ett helhetsperspektiv bedöms därför FN-arbets-
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gruppens förslag, på en samlad bindande internationell reglering, som att den inte 

skulle leda till att ansvar effektivare skulle kunna identifieras och utkrävas för 

handlingar utförda av anställda hos privata militär- och säkerhetsföretag.  
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