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Sammanfattning

Rätten till en rättvis rättegång finns angivet i flera internationella konventioner för 
mänskliga rättigheter, bland annat i Internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter. Även den humanitära 
rätten innehåller grundläggande regler om rättvis rättegång. Syftet med uppsatsen är att 
besvara frågan om barn får en rättvis rättegång i de israeliska militärdomstolarna som är 
upprättade på Västbanken.
 

För att uppfylla syftet med uppsatsen måste en analys göras av vilken rättslig status 
Västbanken har och vilka internationella lagar som är tillämpliga. Slutsatsen i denna del 
är att Västbanken ockuperas sedan 1967 av Israel och att ockupationsmakten är skyldig 
att följa fjärde Genènekonventionen och även konventioner om mänskliga rättigheter. 
 

Det är palestinska barn som ställs inför militärdomstolarna om de begår brott ex. 
stenkastning mot israeliska militärfordon eller mot muren. De olika brotten anges i 
israeliska militärorder.

Flera israeliska och palestinska människorättsorganisationer har dokumenterat att 

palestinska barn utsätts för misshandel, trakasserier och annan omild behandling under 
frihetsberövandet. Det är mer regel än undantag att barnen förblir frihetsberövade från 
gripandet till avtjänat straff. Således bryter Israel mot bestämmelsen som säger att ett 
frihetsberövande skall vara en sista utväg.

Militärrättegångarna innehåller s.k. plea bargain som är ett system där militäråklagaren 
och försvarsadvokaten, efter det att barnet har skrivit på ett erkännande, kommer 
överens om de slutliga åtalspunkterna och enas om ett straff som därefter presenteras för 
domaren. Systemet med plea bargain kan leda till att ett barn erkänner sig skyldig till 
brott de aldrig begått för att få ett snabbt slut på processen.

Israel är bunden att följa fjärde Genèvekonventionen som innehåller rätten till en rättvis 
rättegång. Då Israel inte har derogerat från de artiklar som stadgar rätten till en rättvis 
rättegång i konventioner om mänskliga rättigheter är Israel också bunden av dessa. 
Därmed är Israel skyldig att garantera palestinska barn en rättvis rättegång i 

militärdomstolarna, en skyldighet Israel inte lever upp till.
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Förord

Jag vill först och främst tacka mina nära släktingar som vid två tillfällen, i juni 2009 och  

i april 2010, gjort det möjligt för mig att vara rättegångsobservatör i israeliska 
militärdomstolar på Västbanken. Jag vill också rikta ett tack till de palestinska och 
israeliska advokater som hjälpt mig på plats, men utan att nämna deras namn med 
hänsyn till deras säkerhet. 

       Amanda Elfström

       Varberg, 2010-08-01
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Förkortningar

CAT   Committee against Torture (Tortyrkommittén)

DCI/PS  Defence for Children International - Palestine Section
GSS   Israel’s General Security Service (israeliska säkerhetstjänsten)
FN   Förenta Nationerna
HCJ   Israel High Court of Justice (Högsta domstolen i Israel)
HRC   Human Rights Committee

ICCPR   Internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
   rättigheter
ICJ   International Court of Justice (Internationella domstolen i Haag)
ICJ-S   Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen
ICRC   Internationella Rödakorskommittén

IDF   Israel Defense Forces (israeliska försvarsstyrkorna)
IHL   Internationell humanitär rätt
NF   Nationernas Förbund
NGO   Non-governmental organization (icke-statlig organisation)
OPT   Det ockuperade palestinska territoriet

PLO   Palestinian Liberation Organization
UD   Utrikesdepartementet
UNPC   United Nations Palestine Commission
UNSCOP  United Nations Special Committee on Palestine
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1. Inledning
Denna uppsats tar avstamp i internationella konventioner om den humanitära rätten och 
de mänskliga rättigheterna för att med dessa som grund granska rätten till en rättvis 
rättegång för barn som ställs inför israeliska militärdomstolar på Västbanken. Men för 

att göra detta måste först en analys göras av områdets rättsliga status och av regelverket 
som styr den rättsliga processen.
 
Både israeliska och palestinska människorättsorganisationer har under lång tid 
dokumenterat barnens egna berättelser om omständigheterna kring deras gripande och 

hur förhören gått till. På grund av sekretesskäl finns det varken möjlighet för barnen 
eller deras försvarsadvokater att få del av utredningsprotokollen. Först då ett barn erkänt 
sig skyldig till brott får det rätt att träffa sin advokat. 

Så sent som i maj 2010 skrev den israeliska tidningen Haaretz om behandlingen av 

palestinska barn under den rättsliga processen i israeliska militärdomstolar.1 Även den 
arabiska TV-kanalen Al-Jazeera har under våren 2010 gjort reportage om behandlingen 
av palestinska barn under gripande och förhör i militärdomstolarna.2 Reportagen ger en 
bild av att barnen behandlas inhumant. Det är därför angeläget att närmare analysera 
barnens rättigheter och inte minst deras rättigheter till en rättvis rättegång. 

 
Det är många och komplicerade juridiska spörsmål som dykt upp under arbetet med 
uppsatsen inte minst hur den internationella humanitära rätten förhåller sig till 
mänskliga rättigheter. Det finns inga enkla svar på frågorna som skall besvaras.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida barn på Västbanken får en rättvis 
rättegång i israeliska militärdomstolar. Som ett stöd till uppsatsens syfte kommer 
följande frågor att besvaras: 
Vilken legal status har Västbanken? 

Vem utövar rättskipningen i militärdomstolarna?
Vilka lagar tillämpas?
Vilka barn omfattas av rättskipningen?
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1 Haaretz, Over 100 Palestinian minors reported abuse in IDF, police custody in 2009, 2010-05-28, 
(2010-06-02), http://www.haaretz.com/print-edition/news/over-100-palestinian-minors-reported-abuse-in-
idf-police-custody-in-2009-1.292679
2 Al-Jazeera, Israel faces child-abuse claim, 2010-05-31, (2010-06-02), http://english.aljazeera.net/news/
middleeast/2010/05/201053082239109343.html

http://www.haaretz.com/print-edition/news/over-100-palestinian-minors-reported-abuse-in-idf-police-custody-in-2009-1.292679
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http://www.haaretz.com/print-edition/news/over-100-palestinian-minors-reported-abuse-in-idf-police-custody-in-2009-1.292679
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053082239109343.html
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053082239109343.html
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053082239109343.html
http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/05/201053082239109343.html


Vidare hoppas jag att uppsatsen ska väcka intresse för den konflikt som pågått under en 

lång tid i området och inte minst intresse för att djupdyka i frågor som berör den 
internationella humanitära rätten och mänskliga rättigheter.

1.2 Avgränsningar
Uppsatsen fokuserar endast på de delar av den internationella humanitära rätten och 

mänskliga rättigheter av relevans för frågan om barnen på Västbanken får en rättvis 
rättegång i israeliska militärdomstolar. 

Uppsatsen är begränsad till att omfatta endast den rättsliga processen i första instans, 
men inte den process som berör barn som är placerade i s.k. administrativt förvar.

Det finns inte ett klart och tydligt regelverk för vad som avses med en ”rättvis 
rättegång”. Regler finns både inom den internationella humanitära rätten och mänskliga 
rättigheter. Uppsatsen kommer att fokusera på följande rättigheter: rätten att inte utsättas 
för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling, rätten att förbereda ett 

effektivt försvar, rätten att betraktas som oskyldig till motsatsen bevisats, rätten att 
inkalla och förhöra vittnen, rätt att utan dröjsmål ställas inför rätta och rätten att 
omgående få ta del av anklagelserna.

1.3 Metod och material

Västbanken är ett politiskt laddat område. För att få en så saklig bild som möjligt av hur 
barn behandlas när de grips, förhörs och ställs inför militärdomstolarna tar uppsatsen 
upp rapporter både från israeliska och palestinska organisationer. Även FN-resolutioner 
och uttalanden från olika FN-organ redovisas. Hänvisning görs också till avgöranden 
från israeliska Högsta domstolen (HCJ) och Internationella domstolen i Haag (ICJ). 

Utöver detta består materialet i huvudsak av utländsk litteratur och utländska 
vetenskapliga artiklar.

1.4 Disposition
Uppsatsen ger för det första en kort historisk bakgrund till området som idag benämns 

Västbanken, ett område där det varit konflikt mellan israeler och palestinier under flera 
decennier och en analys av områdets rättsliga status utifrån internationella konventioner 
om den humanitära rätten och mänskliga rättigheter. För det andra ges en kort 
beskrivning av de internationella lagar som en ockupationsmakt skall följa på ockuperat 
territorium. För det tredje beskrivs det militära rättssystemet med militärdomstolar och 

militärorder som styr rättsprocessen. Därefter, för det fjärde, behandlas de rättsregler 
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som rör rättvis rättegång och hur dessa rättsregler appliceras i barnärenden. Arbetet 

avslutas med att besvara ställda frågor samt en egen slutsats.

1.5 Terminologi
I uppsatsen används den engelska termen IHL (Internationel Humanitarian Law) istället 
för den svenska beteckningen IHR (Internationella humanitära rätten) och likaså 

används den engelska termen ICCPR (The International Covenant on Civil and Political 
Rights) istället för den svenska beteckningen IKMPR (Internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter. Både IHL och ICCPR är förkortningar som 
används i undervisningen och även i dagligt tal.
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2. Bakgrund
2.1 Historisk översikt
Konflikten mellan Israel och Palestina har pågått under en mycket lång tid, den handlar 
i stora drag om “bättre rätt” till land. Många förslag till en lösning har lagts fram, men 

parterna har hittills inte kommit överens.3  

Fram till 1914 då första världskriget bröt ut var det område som nu omfattas av 
Palestina och Israel en del av det ottomanska riket.4 I april 1920 blev Palestina ett 
brittiskt mandat vilket godkändes av Nationernas Förbund (NF) i juli 1922.5 Från det 

ursprungliga mandatområdet Palestina undantog dock britterna ett område öster om 
Jordanfloden där det skapades ytterligare en liten arabstat som fick namnet 
Transjordanien.6 

          Det brittiska mandatet över Palestina.7 

I februari 1947 beslutade Storbritannien att säga upp sitt mandat och hänskjuta 
palestinafrågan till FN.8 Den 28 april 1947 tillsatte FN:s generalförsamling en 
kommitté, United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) som la fram ett 
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3 Gunner, Göran m.fl. I skuggan av ockupationen - Palestinsk kamp för nationella rättigheter. Atlas, 
Stockholm, 2004, s. 250.
4 Fraser, T.G. The Arab-Israeli Conflict. 3:e upplagan, Palgrave MacMillan, 2008, s. 2.
5 Quigley, John. The Case for Palestine, an international law perspective. Duke University Press, 2005, 
s. 16.
6 Persson, Sune. Palestinakonflikten. Studentlitteratur, Lund 1994, s. 24.
7 Wikimedia, Karta på det brittiska mandatet över Palestina, 2007-07-19, (2010-05-09), http://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/BritishMandatePalestine1920.jpg
8 Persson, s. 45.
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delningsförslag för Israel och Palestina.9 Kommitténs majoritetsförslag innebar att 

området skulle delas i en arabisk och en judisk stat samt att Jerusalem skulle ställas 
under “international trustieeship”. Den 29 november 1947 antog FN:s 
generalförsamling resolution 181 som innebär att Palestina skulle delas i enlighet med 
UNSCOP:s rekommendationer.10 I samband med resolution 181 tillsatte 
generalförsamlingen en kommission, United Nations Palestine Commission (UNPC), 

som fick i uppdrag att verkställa delningsplanen. En resolution från generalförsamlingen 
är inte bindande, endast resolutioner antagna av säkerhetsrådet i enlighet med kapitel 
VII i FN-stadgan kan binda medlemsstater.11 I april 1948 meddelade UNPC att man inte 
kunde verkställa resolution 181. De skäl som angavs var bl.a. den väpnade fientligheten 
från palestinska och andra arabers sida och även säkerhetsrådets oförmåga att förse 

kommissionen med nödvändigt väpnat bistånd.12 

Den 14 maj 1948 deklarerade Israel sin självständighet. De arabiska länderna gick till 
anfall mot denna nyutnämnda stat. Kriget slutade i militärt nederlag för araberna och en 
israelisk expansion utöver FN:s delningsplan. Det arabiska Palestina hamnade under 

Israel, Transjordanien och Egypten. Den västra delen av Jordanstranden (nuvarande 
Västbanken) ockuperades av Jordanien.13

I juni 1967 utbröt det s.k. sexdagarskriget, ett krig mellan arabstater och Israel.14 Israel 
tog kontroll över flera arabiska områden och satte dem under militär förvaltning.15 Ett 

av dessa områden var Judéen och Samarien i det centrala Palestina, den jordanska västra 
stranden av jordanfloden.16 Judéen och Samarien var Israels officiella term för området, 
men 1978 accepterade de termen Västbanken.17 Det är genom 1967-års sexdagarskrig 
som frågan uppstår om Israel ockuperar Västbanken.18 
   

11

9 Persson, s. 46.
10 Johnson Theutenberg, Bo. Folkrätt och Säkerhetspolitik. Norstedts förlag, Stockholm 1986, s. 519 ff.
11 Sevastik, Per. Reflections on the Interpretation of the UN Charter and its Binding Force. Amnéus, 
Diana, Svanberg-Torpman, Katinka (Eds.). Peace and Security - Current Callanges in International Law. 
Studentlitteratur, 2008, s. 40 f.
12 Persson, s. 50.
13 Persson, s. 54-66.
14 Quigley, s.161-163.
15 Persson, s. 116.
16 Persson, s. 116 f.
17 Persson, s. 152.
18 Johnson Theutenberg, s. 532.



        Karta som visar Västbanken19

2.2 Västbankens rättsliga status
Israel anser inte att Västbanken är ett ockuperat område eftersom området inte tillhört 
en erkänd suverän stat. De anser att området borde betecknas som “disputed 
territories”.20

Från arabiskt håll hävdas att Israel ska dra sig tillbaka till de gränser som fanns den 
5 juni 1967, d.v.s före sexdagarskrigets utbrott.21 De stödjer sin åsikt på resolution 242 
som FN:s säkerhetsråd antog den 22 november 1967. Resolutionen slår fast två 
principer för en rättvis och varaktig fred i Mellanöstern: 

(1) Tillbakadragande av Israels väpnade styrkor från territorium ockuperat i 
den senaste konflikten och 

(2) upphörande av alla krigshandlingar och rätten att leva i fred inom säkra 
och erkända gränser. 

12

19 Better by the Year, Palestine map, odaterad uppdatering, (2010-05-14), http://www.betterbytheyear.org/
palestine/images/palestine_map.gif
20 Israel Ministry of Foreign Affairs, What is the status of the territories?, november 2007 (2010-04-11), 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Israel-+the
+Conflict+and+Peace-+Answers+to+Frequen.htm
21 Johnson Theutenberg, s. 536
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http://www.betterbytheyear.org/palestine/images/palestine_map.gif
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Israel-+the+Conflict+and+Peace-+Answers+to+Frequen.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Israel-+the+Conflict+and+Peace-+Answers+to+Frequen.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Israel-+the+Conflict+and+Peace-+Answers+to+Frequen.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Israel-+the+Conflict+and+Peace-+Answers+to+Frequen.htm


Israels ståndpunkt till resolutionen är att Israel har rätt att leva inom säkra och erkända 
gränser, vilket de inte fått eftersom araberna avsiktligt ignorerat behovet av 
fredsförhandlingar.22 

Resolutionstexten till 242 är oklar särskilt som det talar om ett återtåg från "ockuperade 

områden" och inte "de ockuperade områdena”. I resolution 338 från 1973 säger 
säkerhetsrådet att resolution 242 ska implementeras. Säkerhetsrådet har sedan dess 
antagit ytterligare två resolutioner där de påminner parterna om de tidigare antagna 
resolutionerna 242 och 338.23 FN:s medlemsländer är skyldiga att agera enligt antagna 
resolutioner från säkerhetsrådet, detta framgår särskilt av artikel 25 i FN-stadgan. Men 

den stat som inte respekterar säkerhetsrådets resolutioner kan inte utkrävas ett juridiskt 
ansvar eftersom det än så länge inte finns ett särskilt sanktionssystem.

År 2004 begärde FN:s generalförsamling ett rådgivande yttrande från Internationella 
Domstolen (ICJ) beträffande den legala konsekvensen av konstruktionen av muren på de 

ockuperade palestinska områdena (The Wall Case). Domstolen anger i det rådgivande 
yttrandet att “de palestinska territorierna (inklusive östra Jerusalem) fortfarande är 
ockuperade territorier och att Israel har fortsatt status som ockupationsmakt”.24 

Ett rådgivande yttrande från ICJ är inte bindande för parter i en konflikt. Men ett sådant 

yttrande måste bedömas ha en stor rättslig tyngd och moralisk auktoritet.

I en resolution från 2004 kräver FN:s generalförsamling att ockupationsmakten Israel 
uppfyller sina rättsliga skyldigheter som anges i det rådgivande yttrandet från ICJ.25 
Sveriges utrikesdepartement (UD) har upprättat rapporten ”Mänskliga rättigheter på de 

ockuperade palestinska områdena 2007” varav anges att Västbanken är ett ockuperat 
territorium.26 

Det finns inget formellt krav i internationell rätt att ockupationsstyrkorna ska 
proklamera att det råder ockupation, utan det är de faktiska förhållandena som är de 

viktigaste kriterierna för att fastställa om ockupation föreligger.27 

13

22 Israel Ministry of Foreign Affairs, What is the status of the territories?
23 Säkerhetsrådets resolution 1397 (2002-10-07) och resolution 1515 (2003-11-19).
24 ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory 
Opinion, 2004-07-09. “The Wall Case”.
25 Generalförsamlingen, Resolution ES-10/15 2004-08-02.
26 Utrikesdepartementet - Mänskliga rättigheter på de ockuperade palestinska områdena 2007 
2008-03-17.
27 Gunner, s. 261.



Sammantaget visar säkerhetsrådets resolutioner 242, 338, 1397 och 1515, det 
rådgivande yttrandet från ICJ, Generalförsamlingens resolution 181 och UD:s rapport 
om mänskliga rättigheter att Västbanken är ett ockuperat territorium och att Israel 
agerar som ockupationsmakt.

Att Västbanken är ockuperat av Israel står således klart. Frågan är från vem är det 
ockuperat? Då Israel ockuperade Västbanken 1967 var området under jordansk 
administration sedan 1948.28 På 70-talet erkändes Palestinian Liberation Organization 
(PLO) som företrädare för det palestinska folket, då fick PLO också observatörsstatus i 
FN.29 År 1988 hävde Jordanien alla sina administrativa och rättsliga band med 

Västbanken.30 Det var kung Hussein av Jordanien som genom ett avtal “gav” 
Västbanken till palestinierna i ett led för dem att bilda en egen stat.31 Slutsatsen blir 
därför att det är PLO som företräder det palestinska folket på Västbanken och har 
därmed den administrativa och territoriella rätten till området.

2.3 Tillämplig internationell lag på det ockuperade Västbanken
2.3.1 Internationell humanitär rätt
Internationella humanitär rätt (IHL) reglerar vilka skyldigheter parter i en väpnad 
konflikt har. Syftet med IHL är att skydda personer som inte deltar i kriget och ge skydd 
åt civila och stridande.32 IHL reglerar också situationer då en av parterna i en konflikt 

ockuperar annans territorium. De viktigaste konventionerna som gäller under 
ockupation är Konventionen i Haag den 18 oktober 1907 ang. lagar och bruk i lantkrig 
(Haagkonventionen), Genèvekonventionen angående skydd för civilpersoner under krig 
1949 (IV) (fjärde Genèvekonventionen) och Tilläggsprotokoll till 
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella 

väpnade konflikter (TP I).33 

Israel har inte skrivit under Haagkonventionen, men Israels Högsta domstol har i flera 
domar uttalat att konventionen är sedvanerätt och har därför accepterat dess 

14

28 Dinstein, Yoram. The International Law of Belligerent Occupation. Cambridge University Press, 2009, 
s. 15.
29 Persson, s. 171. 
30 Sveriges Ambassad Amman, Om Jordanien, odaterad uppdatering, (2010-05-10), http://
www.swedenabroad.com/Page____30395.aspx
31 Jordan, Statement Concerning Disengagement from the West Bank and Palestinian Self-Determination, 
1988, 27 ILM 1637, 1640-2 (1988).
32 Röda Korset, Den humanitära rätten, odaterad uppdatering, (2010-07-23), http://www.redcross.se/rksf/
sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=folkratt&docid=9E8705D681C01CB8C125715D00529520
33 Defence for Children International (DCI), Bearing the Brunt Again - Child Rights Violations During 
Operation Cast Lead, september 2009, s. 22.

http://www.swedenabroad.com/Page____30395.aspx
http://www.swedenabroad.com/Page____30395.aspx
http://www.swedenabroad.com/Page____30395.aspx
http://www.swedenabroad.com/Page____30395.aspx


tillämplighet.34 Israel ratificerade fjärde Genèvekonventionen år 1951 och är således 

bunden av den.35 Israel förnekar inte att de är bundna av konventionen, men anser inte 
att den är tillämplig på Västbanken.36 

Israel är inte part till TP I, men flera av bestämmelserna i protokollet anses utgöra 
sedvanerätt, bl.a. artikel 75 som innehåller grundläggande rättigheter under en 

ockupation.37

Israels argument till varför fjärde Genèvekonventionen inte är tillämplig på Västbanken 
är följande: För att en väpnad ockupation ska föreligga är det en förutsättning att 
ockupationsmakten ersätter “en hög fördragsslutande part” enligt gemensamma artikeln 

2 i Genèvekonventionen.38 Israel menar att Jordanien aldrig hade legitim suveränitet 
över Västbanken eftersom Jordanien begick aggressionsbrott i kriget 1948.39 Enligt det 
här argumentet är Israel ingen ockupant som ersätter en suverän stat, utan Israel 
administrerar området i avsaknad av en suveränitet.40 Under dessa omständigheter anser 
Israel sig inte bundna av de lagar som gäller vid väpnad ockupation, d.v.s fjärde 

Genèvekonventionen.41

Israels argument är inte helt välgrundat då de använder sig utav en alltför restriktiv 
tolkning av gemensamma artikeln 2.  

Gemensamma artikel 2 lyder:

Förutom de bestämmelser, som skola träda i tillämpning redan i fredstid, skall denna 
konvention tillämpas i varje förklarat krig eller annan väpnad konflikt, som uppstår 
mellan två eller flera av de höga fördragsslutande parterna, även om en av dem icke 
erkänner, att krigstillstånd föreligger.
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Konventionen skall likaledes tillämpas vid ockupation av hela eller en del av de 
höga fördragsslutande parternas territorium, även om ockupationen icke möter något 
militärt motstånd. 

Då fjärde Genèvekonventionen skrevs var syftet med det andra stycket att öka artikelns 
räckvidd till sådana ockupationer som inte är ett resultat av väpnad konflikt. Vid en 
väpnad ockupation är det första stycket tillämpligt.42

Det står klart att Israel ockuperade Västbanken i sexdagarskriget 1967 och att det rörde 

sig om en väpnad konflikt mellan två “höga fördragsslutande parter”. Slutsatsen blir 
därmed att fjärde Genèvekonventionen träder in genom första stycket i den 
gemensamma artikeln 2.

Säkerhetsrådet har bl.a. i resolutionerna 237, 446, 465, 592, 607, 672, 1322 uppmanat 

Israel att följa fjärde Genèvekonventionen på ockuperat område. I “The Wall Case” från 
2004 säger även ICJ att fjärde Genèvekonventionen är tillämplig på ockuperat 
område.43 

2.3.2 Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är en grundläggande rättighet som varje enskild anses kunna 
hävda gentemot det allmänna.44

Israels ståndpunkt är att konventioner som berör mänskliga rättigheter inte är tillämpliga 
om IHL är tillämpligt.45 Israel anser också att internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter endast gäller mellan en stat och dess medborgare och att deras 
skyldigheter inte sträcker sig utanför deras territorium.46

Två frågeställningar uppstår: För det första hur relationen är mellan IHL och mänskliga 
rättigheter. Och för det andra huruvida mänskliga rättigheter är tillämpliga utanför en 

stats territorium. 
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En avgörande skillnad mellan reglerna i IHL och reglerna i konventioner om mänskliga 

rättigheter är att det överhuvudtaget inte är möjligt att derogera från någon av artiklarna 
i IHL, vilket tillåts i konventioner om mänskliga rättigheter.

Tillämpningen av IHL utesluter inte att mänskliga rättigheter också kan tillämpas i vissa 
situationer.47 Human Rights Committee (HRC) menar att mänskliga rättigheter även 

gäller i väpnade konflikter eftersom konventionerna kompletterar varandra.48 Speciellt 
under en ockupation kan det uppstå situationer som inte regleras av IHL eller där 
reglerna är ofullständiga - då ska konventioner om mänskliga rättigheter fylla det gapet. 
Under exempelvis en ockupation är fjärde Genèvekonventionen endast tillämplig på 
skyddade personer49 och gäller därför inte ockupationsmaktens medborgare. Därför är 

de mänskliga rättigheterna ett viktigt regelverk eftersom konventioner om mänskliga 
rättigheter är applicerbara på alla som befinner sig under ockupationsmaktens 
jurisdiktion, därmed är även ockupationsmaktens medborgare skyddade.50 Särskilt 
tydligt blir detta på Västbanken där det bor många israeliska medborgare på ockuperat 
område, de har därmed rätt att få åtnjuta de rättigheter som konventioner om mänskliga 

rättigheter stadgar.

I vissa fall kan både IHL och konventioner om mänskliga rättigheter vara tillämpliga 
samt motsägelsefulla. Frågan är då vilket av regelverken som ska följas. Svaret på 
frågan är att i förhållande till mänskliga rättigheter är IHL lex specialis. Principen om 

lex specialis får inte uppfattas på sätt som gör att alla IHL-konventioner har företräde 
framför de mänskliga rättigheterna.51 De skyldigheter som stadgas i konventioner om 
mänskliga rättigheter fortsätter att gälla under ockupation, men de särskilda 
bestämmelser som återfinns i IHL har företräde.52

I ett rådgivande yttrande från 1996 tog ICJ upp frågan om hur mänskliga rättigheter och 
IHL förhåller sig till varandra. Domstolen kom fram till att rätten till liv som stadgas i 
artikel 6 Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 
(ICCPR) är absolut och får inte inskränkas vid en väpnad konflikt. Frågan om vad som 
avses med att ingen “godtyckligt får berövas sitt liv” skall fastställas enligt IHL som är 
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lex specialis.53 I “The Wall Case” från 2004 bekräftar ICJ denna princip om lex 

specialis.54

Det står därmed klart att enligt rådande rättsläge är mänskliga rättigheter tillämpliga i en 
väpnad konflikt. I fall där två artiklar motsäger varandra är det IHL som har företräde i 
form av lex specialis.

Den andra frågan som uppstår är huruvida mänskliga rättigheter är tillämpliga utanför 
en stats territorium.

Artikel 2 ICCPR stadgar att “[v]arje konventionsstat åtar sig att respektera och 

tillförsäkra var och en som befinner sig inom dess territorium och är underkastade dess 
jurisdiktion rättigheterna i denna konvention”. Artikeln kan tolkas på två sätt. Antingen 
att konventionen endast omfattar personer som befinner sig inom statens territorium och 
under dess jurisdiktion. Eller kan artikeln tolkas på så sätt att konventionen är tillämplig 
på de personer som befinner sig inom statens gränser och på de personer som befinner 

sig utanför statens gränser, men under dess jurisdiktion. 

Professor J.A. Frowein anser att det är den senare tolkningen som ska gälla. Han menar 
att en stats jurisdiktion slutar inte vid landets gränser, utan omfattar även 
myndighetsutövande som sker i en främmande stat, detta gäller särskilt vid 

ockupation.55

ICJ diskuterade frågan i “The Wall Case”. Domstolen skrev i sitt rådgivande yttrande att 
enligt syftet med ICCPR bör en stat vara skyldig att applicera konventionen på alla 
individer under dess jurisdiktion. Förarbeterna till ICCPR visar att meningen med 

ordvalet inte var att stater skulle undgå ansvar under konventionen när de utförde 
handlingar utanför statens territorium. Sammanfattningsvis fastslog domstolen att 
ICCPR är tillämplig på åtgärder som vidtas av en medlemsstat vid utövandet av sin 
jurisdiktion utanför sitt eget territorium.56 
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När det gäller FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) står det klart 

och tydligt i artikel 2 att “[k]onventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje 
barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges” i konventionen.

Sammanfattningsvis är Israel således bunden av både IHL och konventionerna som rör 
de mänskliga rättigheterna på Västbanken. 

3. Militärdomstolarna på Västbanken 

Omedelbart efter Israels ockupation av Västbanken deklarerade den israeliska militären 

bl.a. full jurisdiktion över alla personer på ockuperat territorium som gjorde sig skyldiga 
till brott mot militära lagar och upprättade militära domstolar.57 Det var närmare bestämt 
den 8 juni 1967 som Israel för första gången införde militärdomstolar på Västbanken.58 
Detta skedde med stöd av Israels Defence (Military Courts) Regulations från 1937. 
Inrättandet av militärdomstolar på Västbanken stöds av internationell rätt som stadgar 

att en ockupationsmakt har rätt att upprätta militära domstolar för att döma personer 
som är skyldiga till brott mot den ockuperande statens säkerhet.59 Detta framgår indirekt 
av Haagkonventionen artikel 43 och fjärde Genèvekonventionen artikel 64.60 

På Västbanken finns det två militärdomstolar i första instans. Den ena är Ofer 

militärdomstol som ligger mellan Jerusalem och Ramallah och benämns av israeliska 
myndigheter som Military Court of Judea. Domstolen innehåller sju förhandlingssalar, 
alla i separata baracker. Den andra är Salem militärdomstol som ligger nära staden Jenin 
på norra Västbanken. Israeliska myndigheter benämner denna domstol som Military 
Court of Samaria. Militärdomstolarna är belägna på israeliska militärbaser på ockuperat 

territorium.61
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Ingången till Ofer militärdomstol.62

        Utanför Salem militärdomstol.63

3.1 Jurisdiktion
De israeliska militärdomstolarna har exklusiv jurisdiktion över alla säkerhetsbrott på 
Västbanken.64 Domstolen har också jurisdiktion över andra brott som begås på 

Västbanken såsom trafikbrott, skattebrott och brott mot olika tillståndslagar.65 IDF delar 
in brotten i fem olika kategorier. 

I kategorin "fientlig terroristverksamhet" ingår deltagande i terroristattacker och militär 
utbildning, samt vapenbrott och vapenhandel, men också brott som gäller medlemskap i 
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"obehöriga föreningar" - förbjudna föreningar som har förbjudits av den militära 

befälhavaren. Den andra kategorin, "störning av fred ", omfattar brott såsom 
stenkastande och uppmaning till våld. "Vanliga" brott - stöld, rån och liknande - går 
under den tredje kategorin. På senare år har en ny kategori lagts till: "olaglig närvaro i 
Israel ". Den femte och sista kategorin utgör trafikbrott i de ockuperade områdena.66

Militärdomstolarna har jurisdiktion över alla som befinner sig på ockuperat område 
d.v.s både palestinier och israeliska bosättare.67 Enligt den palestinska advokaten 
Khaled Quzmar68 har dock ingen bosättare hittills ställts inför en militärdomstol på 
ockuperat territorium. Israeliska bosättare som bor på Västbanken ställs inför israelisk 
civildomstol om de begår brottslig handling. Advokaten menar att det är nationaliteten 

som avgör om det är militärdomstol eller israelisk civildomstol som har jurisdiktion 
ifråga om brott på ockuperat område. Det står dock klart att inga israeliska bosättare på 
Västbanken prövas i militärdomstolar eftersom Israel den 2 juni 1967 antog en lag som 
innebär att israeliska medborgare inte skall omfattas av israeliska militärorder.69

Det är således bara palestinska och inte israeliska barn som ställs inför israelisk 
militärdomstol om de blir arresterade av israelisk militär på ockuperat territorium. 
Därför kommer uppsatsen att beröra palestinska barn och svara på frågan om de får en 
rättvis rättegång i israeliska militärdomstolar på Västbanken.

3.2 Tillämpliga lagar i militärdomstolarna
Det är tre olika lagstiftningar som styr rättsprocessen i militärdomstolarna. För det 
första är det den israeliska militärlagstiftningen genom militärorder (se 3.2.1). För det 
andra gäller den brittiska undantagslagstiftningen från 1945 och för det tredje gäller 
jordansk lagstiftning. Vid en situation då israelisk militärlagstiftning står i strid med 

jordansk lag bedöms militärlagstiftningen vara lex specialis.70 Uppsatsen fokuserar på 
militärlagstiftningen. 

3.2.1 Militärorder
Den israeliska militärbefälhavaren på ockuperat territorium utfärdar militärorder som 
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omedelbart gäller som lag på ockuperad mark.71 Det finns omkring 2500 militärorder 

som styr stora delar av palestiniernas liv på Västbanken.72

Enligt artikel 64 i fjärde Genèvekonventionen får en ockupationsmakt upphäva eller 
tillfälligt sätta strafflagstiftningen inom det ockuperade området ur kraft, om den utgör 
ett hot mot ockupationsmaktens säkerhet. Ockupationsmakten får också, enligt artikel 

64 st. 2 fjärde Genèvekonventionen, utfärda egna strafföreskrifter om det är nödvändigt 
med hänsyn till säkerheten. Om ockupationsmakten utfärdar egna strafföreskrifter ska 
dessa, enligt artikel 65 i Genèvekonventionen, inte träda i kraft förrän de kungjorts och 
kommit till folkets kännedom på ett språk de förstår. Israel anser att de militärorder som 
finns behövs för säkerheten. 

3.3 Domstolssystemet
Själva systemet med militärdomstolar styrs av den israeliska militära administrationen 
som leds av en militärbefälhavare. Det finns en militärbefälhavare över Västbanken. 
Denne har legal makt att utfärda, ändra och upphäva militära order. Administrativt sett 

ligger domstolssystemet under ledning av den militära generaladvokaten som har den 
högsta juridiska positionen inom de israeliska försvarsstyrkorna (IDF).73

Ordföranden i militärdomstolen har tillsyn över militärdomstolarna. Denne måste minst 
ha överstelöjtnants grad. Övriga domare kan ha majors grad eller högre. Ordinarie 

domare utses bland IDF:s fast anställda personal. Det finns också militära reservister 
som tjänstgör kortare tider som domare eller åklagare. De har dock någon form av 
tidigare erfarenhet av det militära rättssystemet. Både åklagare och domare tillhör 
samma militära enhet inom IDF.74 Det är inte ovanligt att domare och åklagare är 
bosättare på ockuperat territorium.75

3.3.1 Försvarsadvokater
Barnens försvarsadvokater är civila. De kan vara dels israeliska medborgare vilket 
inkluderar både judar och araber dels palestinier boende på Västbanken.76 De 
palestinska försvarsadvokaterna som bor på Västbanken har sina identitetskort utfärdade 

av den palestinska myndigheten, förutom de som bor i östra Jerusalem. De har israeliska 
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identitetshandlingar. Den här distinktionen är betydelsefull att känna till eftersom en 

palestinsk advokat som har sin identitetshandling från den palestinska myndigheten inte 
kan besöka sina klienter som sitter i fängslat förvar i Israel. Då måste en advokat med 
israeliskt medborgarskap ta över ärendet. 

3.3.2 Inrättandet av ungdomsdomstolar

Den 1 november 2009 införde den israeliska militären för första gången 
ungdomsdomstolar.77 Tidigare har de palestinska barnen prövats i samma 
militärdomstol som vuxna. Då var det vanligt att flera barn fördes in i rättegångssalen 
samtidigt och tillsammans med vuxna som också skulle dömas. De sattes på samma 
bänk iförda hand- och fotfängslen. I förhandlingssalen fanns samtidigt ett flertal 

beväpnade soldater och de anklagades försvarsadvokater. Det är genom militärorder 
1644 som alla personer under 16 år skall prövas i denna speciella ungdomsdomstol och 
ställas inför en speciell domare som genomgått utbildning för att pröva barn. Beväpnade 
soldater är inte längre en vanlig syn i förhandlingssalarna när barn ställs inför 
militärdomaren. Endast ett barn förs numera in i rättegångssalen åt gången, men 

fortfarande iförda hand- och fothängsel. Israeliska och palestinska försvarsadvokater 
anser att förändringarna bara är en fasad och att det inte är någon egentlig skillnad mot 
tidigare. Domare och åklagare har vid förfrågan vägrat svara på vilken speciell 
utbildning de genomgått för att handha barnmål.78

Det är för tidigt att säga vad denna förändring egentligen innebär. Å ena sidan kan det 
vara positivt att den israeliska militären har inrättat en ungdomsdomstol då det kan tyda 
på att Israel har insett att barn har särskilda behov. Å andra sidan kan inrättandet av 
särskilda ungdomsdomstolar ses som något negativt då barn över huvudtaget inte borde 
prövas i ett militärt juridiskt system utan istället i civila domstolar. FN:s 

barnrättskommitté har den 29 januari 2010 uttalat att barn överhuvudtaget inte ska 
prövas i militära domstolar.79

4. Rättvis rättegång i militärdomstolar
4.1 Bakgrund
Varje år frihetsberövas och åtalas ca 700 palestinska barn,80 de döms i israeliska 
militärdomstolar. Ett barn som är misstänkt för ett brott ska ha rätt till en rättegång som 
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uppfyller vissa minimikrav. Alla som prövas i militärdomstolar ska garanteras dessa 

rättigheter.81

De regler inom IHL som berör rättvis rättegång under ockupation är stadgade i artikel 
64-78 fjärde Genevèkonventionen. Som nämnts tidigare är Israel part till fjärde 
Genèvekonventionen och måste anses vara bunden av den även på ockuperat område. 

TP I artikel 75 innehåller vissa grundläggande rättigheter om rättvis rättegång. Israel är 
inte part till protokollet, men artikeln anses utgöra sedvanerätt. 

Det finns många konventioner om mänskliga rättigheter som behandlar rätten till en 
rättvis rättegång. De två som i huvudsak behandlas i uppsatsen är ICCPR och 

barnkonventionen. Israel ratificerade båda konventionerna den 3 oktober 1991 och är 
som nämnts tidigare bunden av dem.82 

Även om IHL bedöms som lex specialis och således har företräde framför ICCPR fyller 
i synnerhet ICCPR en viktig roll för att bedöma om barn får en rättvis rättegång i de 

israeliska militärdomstolarna. En motivering till att samtliga tre konventioner tas 
upp trots att IHL är lex specials är att tydliggöra att reglerna om rättvis rättegång 
gäller under ockupation men även om ockupation inte är för handen. Även den 
omständigheten att alla tre konventionerna tar upp rättvis rättegång visar att de är 
betydelsefulla. Inte minst är det viktigt att analysera alla tre konventionerna eftersom 

det inte är uteslutet att det finns de som delar Israels bedömning att Västbanken inte är 
under ockupation. Då är reglerna i ICCPR om rättvis rättegång viktiga att beakta. 
Barnkonventionens artiklar skall alltid beaktas.

4.1.1 Vem är ett barn?

Artikel 1 i barnkonventionen definierar vem som är ett barn:

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, 
om inte barnet blir myndigt enligt den lag som gäller barnet. 

Israelisk militärorder 132 definierar ett barn på följande sätt:

“Child“- an individual under twelve years of age; 
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“Juvenile” - an individual twelve years of age and older yet 

under the age of fourteen; 
“Young Adult” - an individual fourteen years of age and older 
yet under the age of sixteen.

 
Enligt både israelisk, jordansk och palestinsk lag är personer under 18 år ett barn.83 Den 

israeliska militärordern 132 är således inte i linje med den internationellt accepterade 
definitionen av ett barn trots att Israel har ratificerat barnkonventionen och följer denna 
då det gäller barn i Israel. Barnrättskommittén uttryckte att lagstiftningen var 
diskriminerande i definitionen av vem som är barn och uppmanade Israel att häva 
militärorder 132.84

4.2 Gripande, arrestering och förhör

Gripande, anhållande, häktning, fängslande av barn [...] får endast 
användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. 

      Ur barnkonventionen artikel 37(b)

Rätten till en rättvis rättegång startar inte från tidpunkten för själva domstolsprocessen 
utan den startar redan då en person utsätts för det första ingripandet från 
myndigheternas sida. Rätten till en rättvis rättegång inkluderar således hur gripande, 

arrestering och förhör går till. Dessa moment kan ha stor betydelse för själva 
domstolsprocessen. 

Omedelbart när palestinska barn arresteras utsätts de för inhuman behandling som oftast 
går till på följande sätt. Israelisk militär stormar huset mitt i natten. De slår in dörren, 

rusar in i huset med dragna vapen och kommenderar ner familjen på golvet. De griper 
barn som i huvudsak misstänks för att ha kastat sten på israeliska militärjeepar eller på 
muren. Det är inte ovanligt att militären slår barnet innan det förses med handbojor och 
ögonbindel, förs ut ur huset och placeras på golvet i en militärjeep. Barnet förs till ett 
förhörscenter, ofta beläget i en bosättning, där förhöret börjar. Under förhöret utsätts 

barnet ofta för misshandel och även tortyr förekommer. Tortyren eller annan omänskliga 
behandling kan bestå i
- upprepade slag och sparkar mot kroppen,
- att de tvingar barnet att stå ute i kallt och regnigt väder,
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- att de tvingar barnets huvud ner i toaletten,

- att kallt och varmt vatten hälls över barnets huvud, och
- brist på mat. 
Barnet tvingas skriva under en bekännelse på hebreiska - ett språk som barnet inte 
förstår.85

Artikel 7 ICCPR stadgar att “ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning”. Artikel 7 är absolut och tillåter inga 
begränsningar.86 Även fjärde Genèvekonventionen och barnkonventionen har ett 
tortyrförbud.87 Israel har ratificerat Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonventionen) och är således 

bunden av dess innehåll.88 

Tortyrkommittén (CAT) har den 14 maj 2009 gjort följande sammanfattande 
observationer och rekommendationer var gäller arrestering av palestinska barn. CAT 
uttrycker djup oro över att palestinska barn fängslas och förhörs utan närvaro av 

advokat eller familjemedlem och att de utsätts för handlingar som är i strid med 
tortyrkonventionens bestämmelser när det gäller att få fram ett erkännande.89

4.2.1 Diskussion
Flera FN-organ och NGO:s har dokumenterat att palestinska barn utsätts för tortyr eller 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det går inte att 
bortse från den mängd rapporter som beskriver hur palestinska barn behandlas under 
förhör, häktning och i fängelser. Både palestinska och israeliska organisationer har 
samtalat med palestinska barn som suttit i fängslat förvar och många har vittnat om 
omänsklig behandling. Är Israel skyldig att följa de förbudsregler som gäller 

användandet av tortyr? Tortyrförbudet är absolut i både konventioner om mänskliga 
rättigheter och inom IHL. Det finns inga undantagsregler och inte heller kan de avtalas 
bort.  

Det framgår av rapporten ”Israel´s Interrogation Policies and Practices ” som är utgiven 

av Israels utrikesministerium att regeringen tillsatte 1987 en utredning benämnd Landau 
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Commission för att utreda den israeliska säkerhetstjänstens (GSS) förhörsmetoder. 

Kommissionen rekommenderade regeringen att legitimera användandet av “moderate 
physical pressure” vid förhör med misstänkta. Israels regering godtog rapporten och 
uppgav att den här typen av förhörsmetod inte är tortyr, utan en nödvändighet för rikets 
säkerhet. År 1993 utvärderade Israel riktlinjerna för förhörsmetoder. Av de nya reglerna
framgick bl.a. behovet att motivera användningen av “moderate physical pressure” i

varje enskilt fall.90

I september 1999 avkunnade HCJ en dom beträffande användandet av “moderate
physical pressure”. Slutsatsen var: Domstolen förbjöd ett rutinmässigt användande av
moderate physical pressure”, men förbjöd inte metoden under exceptionella

förhållanden. Domstolen tog inte ställning till om “moderate physical pressure” kunde
likställas med tortyr.91

Det finns inget försvar att inte följa förbudet mot tortyr eller annan grym, omänsklig 
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Israel argumenterar att användandet av 

“moderate physical pressure” inte är tortyr eller annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling. 

Definitionen om vad som ska klassas som tortyr och annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling är oklar, men en sak står klar: Att gripande av barn mitt i natten 

och användandet av de olika förhörsmetoderna som anges i vart fall inte är i linje med 
“barnets bästa” som stadgas i artikel 3 barnkonventionen.

4.3 Rätten att omgående få ta del av anklagelserna
4.3.1 Internationella rättsregler 

En åtalad person ska enligt artikel 71 i fjärde Genèvekonventionen “utan dröjsmål på ett 
språk, som han förstår, erhålla skriftligt meddelande om de närmare omständigheter, 
som ligger till grund för åtalet mot honom”. Den åtalade ska omgående få del åtalet och 
grunderna för detta, så att han kan förbereda sitt försvar.92

Artikel 14(3)(c) ICCPR stadgar att alla personer som är åtalade för brott ska ha rätt:
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att utan dröjsmål och i detalj bli underrättad på ett språk som han eller hon 

förstår om innebörden av anklagelsen och dess grund. 

Artikeln kräver att information lämnas så snart den berörda personen har åtalats för 
brott enligt nationell rätt, eller då den enskilda allmänt benämns på ett sådant sätt.93

4.3.2 Militärdomstolarnas tillämpning 
Åtalspunkterna mot barn som är arresterade ges till försvarsadvokaten precis före 
häktesförhandlingen, alltså upp till 8 dagar efter arrestering. Åtalet är nedskrivet på 
hebreiska, inte arabiska som är det officiella språket på Västbanken.94

4.3.3 Diskussion
Under mina dagar som rättegångsobservatör har försvarsadvokater berättat för mig att 
de framfört muntliga klagomål till domstolen om att de får del av anklagelserna mot sin 
klient alldeles för sent för att kunna förbereda ett försvar. Oftast får de tillgång till åtalet 
precis före en domstolsförhandling. De har därför svårt att förbereda ett effektivt 

försvar. Åklagaren har då hänvisat till sin stora arbetsbörda vilken gör att det inte finns 
någon möjlighet att lämna in ett åtal tidigare till domstolen. Försvarsadvokater har 
också framfört klagomål om att de inte får tillgång till handlingarna på arabiska språket 
utan endast på hebreiska. De palestinska barnen på Västbanken talar inte hebreiska.  

Vad finns det för regler som berör hur en misstänkt skall få tillgång till handlingarna i
målet och på vilket språk? Både IHL och mänskliga rättigheter föreskriver klart och 
tydligt att en misstänkt har rätt att få del av handlingarna i målet. Det är en fundamental 
mänsklig rättighet att få del av anklagelserna på sitt egna språk för att på ett tidigt 
stadium kunna förbereda sitt försvar. 

De israeliska militära myndigheterna bör utfärda klara riktlinjer som anger hur 
åtalspunkterna bör delges och vilken tid den misstänkte har till sitt förfogande för att 
förbereda sitt försvar. Det bör även finnas klara riktlinjer som anger att  samtliga 
handlingar i ett mål skall vara översatta till den misstänktes modersmål vilket är det 

arabiska språket. Det kan dock finnas fall som gör att en försvarsadvokat först vid en 
häktesförhandling får tillgång till handlingarna i målet men de måste få tid att gå 
igenom handlingarna i målet med sin klient. Flera av de häktes- och 
domstolsförhandlingar som jag observerade gick i rasande tempo vilket ger stöd för att 
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domstolen har en stor arbetsbörda. Denna börda får dock aldrig vara ett försvar för att 

inskränka rätten till att förbereda sitt försvar. 

4.4 Rätten att förbereda ett effektivt försvar
4.4.1 Internationella rättsregler 
Det framgår av artikel 72 i fjärde Genèvekonventionen att en anklagad “skall äga rätt 

till biträde av lämplig försvarare efter eget val, vilken fritt må besöka honom och som 
ska beredas tillfälle att obehindrat förbereda försvaret.” Samma rättigheter framgår 
också av artikel 14(3)(b) ICCPR. 

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) har i sin tolkning av artikel 72 sagt att 

försvararen måste få full handlingsfrihet och de resurser som krävs för att förbereda sin 
klients försvar. Framförallt måste försvararen tillåtas studera den skriftliga bevisningen i 
målet, besöka sin klient och intervjua honom utan vittnen, och kontakta personer som 
inkallats som vittnen.95

4.4.2 Militärdomstolarnas tillämpning  
Palestinska försvarsadvokater har svårt att möta sina klienter särskilt som många 
palestinska barn sitter i fängslat förvar i Israel. Det är endast israeliska advokater och 
palestinier som har israeliska identitetskort från östra Jerusalem som kan besöka häkten 
och fängelser som är belägna i Israel (se också 3.2.1).96 Advokater som besökt klienter i 

häkte i Israel vittnar om avsaknaden av lokaler där de kan mötas i enrum och att vakter 
eller soldater oftast är närvarande.97 Under mötet är barnet ofta försett med handfängsel 
eller sitter bakom ett järngaller.98 Advokaterna får inte tillgång till förhörsprotokoll. 
Domstolshandlingarna är skrivna på hebreiska och försvarsadvokaterna får själva låta 
översätta handlingarna till arabiska.99 Ytterligare en svårighet som advokaterna ställs 

inför är att barn kan hållas i förvar utan att ha rätt till kontakt med en advokat upp till 
90 dagar.100 Det är vanligt att advokaterna först träffar sin klient några minuter innan 
domstolsförhandlingen vilket leder till svårigheter att förbereda ett effektivt försvar.101 
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4.4.3 Diskussion

Både israeliska och palestinska försvarsadvokater uppgav för mig att de inte får tillgång 
till de handlingar i ärendet som är hemligstämplade på grund av säkerhetsskäl. Dessa 
handlingar är endast tillgängliga för åklagare och domare.

Den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din har skriftligt tillfrågat den 

israeliska militärmyndigheten beträffande detta och fått ett skriftligt svar som i 
huvudsak anger följande: Militärorder 378 förhindrar misstänkta att ta emot advokat 
eller annat besök i upp till 90 dagar är bestämmelser som kommit till p.g.a. 
säkerhetsskäl. I vissa situationer kan möte mellan klient och advokat hindra utredningen 
och äventyra säkerheten. särskilt med hänsyn till att de flesta av försvarsadvokaterna 

inte är medlemmar i det israeliska advokatsamfundet och kan inte sägas ha lojalitet till 
den israeliska staten. Det har hänt att advokater har smugglat in meddelanden och 
mobiltelefoner till häktade personer.102

Är det möjligt att p.g.a. säkerhetsskäl hemlighålla information för den misstänkte och 

dennes försvarare? Här är IHL tydlig om vilka regler som gäller. Det är oacceptabelt att 
palestinska barn inte får tillgång till de grundläggande rättigheter som stadgas i bl.a. art 
72 fjärde Genèvekonventionen. Även i fall som berör sekretessbelagda uppgifter måste 
klienten och dennes advokat bli informerad om innehållet i målet på ett sätt som gör att 
de kan förbereda ett effektivt försvar.

4.5 Rätten att betraktas som oskyldig
4.5.1 Internationella rättsregler 
I fjärde Genèvekonventionen finns inga regler som berör rätten att betraktas som 
oskyldig, den s.k. oskuldspresumtionen. Regler om detta finns dock att hämta i TP I 

artikel 75(d) “var och en som anklagats för brott förutsättes vara oskyldig till dess att 
han förklarats skyldig enligt lag”. Som nämnts tidigare har Israel inte skrivit under TP I, 
men artikel 75 som berör grundläggande garantier anses vara sedvanerätt (se 2.3.1).

Rätten att betraktas som oskyldig återfinns även i artikel 14(2) i ICCPR och artikel 

40(b)(1) i barnkonventionen. Detta är en grundläggande princip som krävs för att kunna 
genomföra en rättvis rättegång. En person har rätt att betraktas som oskyldig och 
behandlas som oskyldig, fram tills denne förklaras skyldig av en kompetent och 
oberoende domstol.103
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Principen innebär att en domare inte får döma någon på förhand. Den omfattar även 

rätten att inte tvingas vittna mot sig själv eller erkänna sig skyldig och därmed också rätt  
att tiga. Bevisbördan ligger på åklagaren och domaren ska “hellre fria än fälla”. En 
tilltalad ska inte fällas förrän han bevisats skyldig “bortom rimligt tvivel”.104

4.5.2 Militärdomstolarnas tillämpning 

År 2006 slutande endast 0,29 % av alla målen med att den åtalade frikändes.105 Detta 
ger en indikation på att oskuldspresumtionen inte beaktas. En annan indikation på att 
barnen inte betraktas som oskyldiga är att under 2008 frigavs endast 9 % av barnen mot 
borgen.106  

4.5.3 Diskussion
Statistik visar att endast 9 % av de palestinska barnen friges mot borgen. Detta är inte i 
linje med artikel 37 (b) i barnkonventionen som anger att frihetsberövande ska vara en 
sista utväg. Även den omständigheten att barnen förs in i rättssalen iklädda fångkläder 
och försedda med fot- och handfängsel kan tyda på att barnen är dömda på förhand.107 

Jag har själv iakttagit att barnen förs in i rättssalen iklädda fångkläder och försedda med 
fot- och handfängsel men att handfängslet därefter lossats.  

De åtalade barnen är misstänkta för brott som Israel bedömer vara brott mot rikets 
säkerhet. Frågan är om de militära domarna kan avge en objektiv dom eftersom de 

åtalade barnen betraktas som fiender mot staten Israel och således mot domaren själv. 
Det är en fråga som inte besvaras i denna uppsats utan lämnas öppen för andra studenter 
att närmare analysera. 

Den israeliska militärmyndigheten har till människorättsorganisationen Yesh Din 

skriftligt svarat att frikännanden i militärdomstolen är högre än motsvarande i
israeliska domstolar där endast 0,1 % frikänns och att oskuldspresumtionen upprätthålls
minutiöst. Vidare har de angivit att militärdomstolarna är professionella och håller lika 
hög standard som domstolar i andra utvecklade länder.108
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4.6 Rätten att inkalla och förhöra vittnen

4.6.1 Internationella rättsregler 
Rätten för den anklagade att inkalla och förhöra vittnen återfinns bl.a. i artikel 72 fjärde 
Genevekonventionen “Envar anklagad skall äga rätt att begagna sig av för sitt försvar 
erforderliga bevismedel och må i synnerhet kunna instämma vittnen.” 

Artikel 14(3)(e) ICCPR föreskriver att alla anklagade har rätt till åtminstone följande 
minimirättigheter:
 

Att förhöra eller låta förhöra de vittnen som åberopas mot honom eller 
henne och att för egen del få låta inkalla och förhöra vittnen under samma 

förhållanden som de vittnen som åberopas mot honom eller henne.

Artikeln garanterar den tilltalade samma rättsliga befogenheter att kalla och förhöra 
vittnen som åklagaren.109 Vittnesförhör från båda åklagarsidan och försvaret ger 
domstolen en möjlighet att ta del av både bevis och motbevis.110

4.6.2 Militärdomstolarnas tillämpning 
Statistik från 2006 visar att av 9123 fall var det endast i 130 fall som vittnen kallades in, 
således i 1,42 % av målen.111 Skälet till att så få fall innehåller vittnesbevisning är att 
militärdomstolarna använder sig av plea bargain.112 Det är ett system där åklagaren och 

försvarsadvokaten kommer överens om åtalspunkterna och om vilken påföljd åklagaren 
ska yrka.113 En förutsättning för detta är dock att barnet har erkänt.114 Det finns flera 
anledningar till varför inte den åtalade och försvarsadvokaten påkallar vittnesbevisning. 
En anledning är att den åtalade riskerar att kvarstanna längre i häkte eller få ett strängare 
straff om försvarsadvokaten inte går in i plea bargain. En annan anledning är att barnet 

erkänner sin skuld under tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling och 
kommer överens med sin advokat att försöka få ett snabbt slut på processen.115 Flera 
palestinska försvarsadvokater anser att plea bargain är i linje med “barnets bästa” 
eftersom påkallande av vittnen skulle förlänga och försvåra processen samt resultera i 
hårdare straff. Exempel på detta är följande:
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En pojke (under 18 år) var anklagad för medlemskap i en otillåten 
organisation och för att ha kastat molotow-cocktails. Han förnekade. 
Åklagaren erbjöd honom 21 månaders fängelse i utbyte mot ett erkännande. 
Pojken ville inte erkänna. Åklagaren erbjöd honom då 19 månaders fängelse. 
Pojken förnekade och det blev rättegång med vittnesbevisning. Domaren 
dömde till 45 månaders fängelse.116 

I ett annat fall var två barn anklagade för att ha kastat molotow-cocktails. Det 
ena barnet förnekade och det andra erkände. Den som erkände dömdes till 22 
månaders fängelse efter att ha gått in i plea bargain. Den som förnekade 
dömdes till 45 månaders fängelse efter rättegång med vittnesbevisning.117 

4.6.3 Diskussion
I rapporten Backyard Proceedings från den israeliska människorättsorganisationen Yesh 

Din har IDF:s talesman skriftligt angivit att plea bargain är en rättvis och effektiv 
lösning i fall där den åtalade redan har erkänt eller då det finns stark bevisning som 
skulle säkerställa en fällande dom i en rättegång.118

Jag delar Israels ståndpunkt som även delas av palestinska försvarsadvokater om att

plea bargain är ett effektivt system i de israeliska militärdomstolarna. Jag anser dock att
effektiviteten endast hänför sig till att snabbt komma till ett beslut. Effektiviteten säger
ingenting om att besluten också är rättssäkra. Min ståndpunkt är att plea bargain inte är 
ett rättssäkert system i militärdomstolarna eftersom det finns risk för att barnen erkänner
sig skyldiga till brott som de inte begått för att på så sätt snabbare komma ut i friheten. 

Vidare anser jag att ett erkännande inte alltid är ett tillräckligt bevis utan måste styrkas 
av andra omständigheter. Möjligtvis i enklare brott kan det vara tillräckligt med ett 
erkännande för att fällas.  

4.7 Rätt att utan dröjsmål ställas inför rätta
4.7.1 Internationella rättsregler 
Enligt artikel 71 2 st. fjärde Genèvekonventionen ska “Envar av ockupationsmakten 
åtalad person [...] snarast möjligt ställas inför rätta.” Internationella rödakorskommittén 
(ICRC) har i sina kommentarer skrivit att regeln är extra viktig vid ockupation, då 
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förseningar i förundersökningen ofta kan leda till att den åtalade får tillbringa längre tid 

i häkte i väntan på rättegång.119 

ICCPR stadgar att den anklagade ska “få sin sak prövad utan oskäligt dröjsmål.”120 Vad 
som är skälig tid bedöms i varje enskilt fall.121 Faktorer att beakta är komplexiteten i 
fallet, parternas uppträdande och om den anklagade sitter i häkte.122 Detta gäller inte 

bara den tid när rättegång ska inledas utan också tiden för meddelande av dom.123 

Om den anklagade är häktad är det viktigt att påskynda förfarandet. Om tiden som till 
omständigheterna anses skälig överskrids ska den anklagade släppas fri från häkte i 
väntan på rättegång.124 

Rätten att utan dröjsmål ställas inför rätta måste balanseras med rätten att effektivt 
förbereda sitt försvar.125 

Artikel 9(3) ICCPR stadgar att “Den som har gripits eller på annat sätt berövats sin 

frihet på grund av anklagelse för brott ska utan dröjsmål ställas inför domare [...]. Det 
ska inte vara en allmän regel att en person hålls i förvar i avvaktan på rättegång [...].” 

Även barnkonventionen artikel 40(2)(b)(iii) anger att ett barn ska få saken avgjord utan 
dröjsmål. 
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4.7.2 Militärdomstolarnas tillämpning

Tabell: Jämförelse mellan längsta tid för frihetsberövande innan avkunnad dom enligt militärorder på 
Västbanken och israelsik inhemsk lag.126

Militärorder Israelisk lag

Tid för frihetsberövande utan 
domstolsbeslut

8 dagar 24 timmar

Total tid för frihetsberövande 
beslutad av domstol

90 dagar (upp till 180 dagar vid 
beslut av domaren i Military 

Appeal Court)

30 dagar (upp till 75 dagar vid 
beslut av Attorney General)

Tid i arrest från avslutad 
förundersökning till att åtal 
väcks

5 dagar

Tid i arrest från att åtal väcks 
till huvudförhandling

två år

30 dagar

Tid i arrest från 
huvudförhandling till avkunnad 
dom

9 månader

Domars möjlighet att ytterligare 
förlänga frihetsberövandet om 
målet inte kunnat slutbehandlats

6 månader 90 dagar

Tiden för frihetsberövande både före och efter att åtal har väckts skiljer sig avsevärt 
mellan militärordern på Västbanken och israelisk lag. Chefsdomaren Dorit Beinish i den 
israeliska Högsta domstolen (HCJ) skrev i en dom i februari 2007:127

The time has come to implement in the Military Courts statutory procedures 
similar to those legislated by the Detention Law in Israel, in order to protect 
defendants’ rights – all subject to the special circumstances of the Area. This 
applies with respect to the duration of detention between the filing of the 
indictment and the beginning of the trial […]; limitation of the duration of 
detention between the conclusion of the interrogation and the filing of the 
indictment […]; and, similarly, reduction of the periods of detention 
determined by the Security Legislation in effect in the Area, which are 

significantly longer than those determined by the Detention Law in Israel.128

Enklare mål som ex. stenkastning avslutas kort efter att åtal har väckts då åklagaren och 
försvarsadvokaten oftast kommer överens genom plea bargain och domaren vanligtvis 
accepterar överenskommelsen.129
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4.7.3 Diskussion

Statistiken visar att palestinska barn hålls frihetsberövade under avsevärt lång tid innan
rättegång. Detta står i strid med artikel 72 2 st. fjärde Genèvekonventionen och artikel 
14 ICCPR som anger att frihetsberövande personer ska ställas inför en domare så snart 
som möjligt. I fall som gäller barn måste man vara särskild uppmärksam på detta då 
barn är en särskilt utsatt grupp som inte borde frihetsberövas överhuvudtaget enligt 

artikel 37(b) barnkonventionen.

Mot bakgrund av att Israel anser sig, alltsedan staten bildades, blivit utsatt för 
kontinuerliga hot och angrepp mot dess existens och deras medborgares liv och säkerhet 

deklarerade de allmänt nödläge år 1948. För att skydda rikets säkerhet har Israel i 
enlighet med artikel 4 ICCPR avvikit från artikel 9 ICCPR.130

Den israeliska människorättsorganisationen Yesh Din har ställt en skriftlig fråga till den 
israeliska militärmyndigheten om frihetsberövade palestinska barn och fått skriftligt 

svar från IDF:s talesman som anser att ”rätten att utan dröjsmål ställas inför rätta” 
upprätthålls minutiöst av militärdomstolarna. Tiden för frihetsberövande är längre i 
militärdomstolar än vad de är i domstolar i Israel och anledningen till detta är 
oundvikligt eftersom målen i militärdomstolarna är omfattande och svåra samt p.g.a. det  
stora antalet mål som förekommer i militärdomstolarna. Vidare anger IDF:s talesman att 

HCJ flera gånger har granskat bestämmelserna för frihetsberövande i 
militärdomstolarna, men alla framställningar om att bestämmelserna skulle bryta mot 
internationell rätt har ogillats.131

För att komma till rätta med den stora arbetsbördan och många komplicerade fall måste

domstolarna anställa flera domare och åklagare. Deras tyngda arbetssituation kan inte 
gå utöver barnens rättigheter. Reglerna om barnets bästa måste alltid komma i främsta
rummet. En stor arbetsbörda kan aldrig legitimera att barn hålls längre än nödvändigt i
fängslat förvar. Även om det inte finns någon skyldighet för Israel att ha samma 
lagstiftning på ockuperad mark som i Israel är det positivt att chefsdomaren Beinish i 

HCJ kommit fram till att de militärorder som styr häktnings- och anhållandetiderna är 
alltför restriktiva.
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5. Får barn på Västbanken en rättvis rättegång i israeliska 
militärdomstolar?

Israeliska och palestinska människorättsorganisationer har under lång tid dokumenterat 
palestinska barns berättelser om hur de blivit behandlade när de gripits av den israeliska 
militären för bl.a. stenkastning och hur förhören gått till. Detta finns också 

dokumenterat särskilt av de palestinska försvarsadvokaterna som företräder palestinska 
barn i israeliska militärdomstolar på Västbanken men även av israeliska 
försvarsadvokater.
 
Palestinska barn arresteras från hemmen mitt i natten eller vid olika vägspärrar. De 

förses med ögonbindel, handbojor och förs till ett förhörscenter där de utsätts för 
förnedring, trakasserier och misshandel under förhören. Ibland når detta till den gräns 
som utgör tortyr. Barnens familjer informeras inte genast om arresteringen och det tar 
flera dagar innan barnet får tillgång till en försvarsadvokat. Oftast får barnet inte träffa 
en advokat förrän de erkänt sig skyldig. Det är mera regel än undantag att ett barn är 

frihetsberövad under hela den rättsliga processen.    
 
Den israeliska militärordern som definierar att ett barn på Västbanken är en person som 
är under 16 år strider både mot barnkonventionen och hur Israel själv definierar ett 
israeliskt barn. Dessutom strider militärordern mot jordansk och palestinsk lag. 

Samtliga dessa nämnda definierar ett barn som en person som är under 18 år. Jag har 
sökt efter en förklaring till detta men utan resultat. Det finns inget som hindrar att Israel 
antar samma definition på ”barn” för de palestinska barnen på Västbanken som för de 
egna medborgarna. Detta skulle då ligga i linje med barnkonventionen.
 

Frågan om de palestinska barnen får en rättvis rättegång kan synas vara enkel att svara 
på: Nej, de palestinska barnen får inte en rättvis rättegång i militärdomstolarna på 
Västbanken eftersom barnen bl.a. arresteras och förhörs mitt i natten under olika former 
av förhörsmetoder och inte får tillgång till advokat förrän upp till 90 dagar efter 
arrestering. Men det är inte så enkelt att svara på frågan utan att först ta ställning till om 

Israel överhuvudtaget är skyldig att ge de palestinska barnen på Västbanken en rättvis 
rättegång i enlighet med vad som anges i den internationella humanitära rätten; fjärde 
Genevekonventionen och i konventionerna om mänskliga rättigheter; ICCPR och 
barnkonventionen.  
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Som nämndes i avsnitt 2.3.1 är Israels ståndpunkt att fjärde Genèvekonventionen inte är 

tillämplig på Västbanken eftersom Israel inte är en stat som ersätter en annan suverän 
stat, utan istället administrerar området som var i avsaknad av en suverän stat. Jag 
menar att Israel har bokstavstolkat den gemensamma artikeln 2 i fjärde 
Genevekonventionen och därmed undvikit att tolka in syftet med artikeln. 

FN:s säkerhetsråd, ICRC, ICJ, stater och forskare har kritiserat Israels sätt att tolka 
artikeln. De anser att fjärde Genèvekonventionen de jure är tillämplig på Västbanken. 
Jag delar den bedömningen och därmed skall Israel följa de regler i konventionen som 
berör ”rättvis rättegång” nämligen;
- artikel 71 rätt att omgående få ta del av anklagelserna och rätt att utan dröjsmål ställas 

inför rätta
- artikel 72 rätt att fritt få besök av sin försvarare för att kunna förbereda sitt försvar och 

rätt att inkalla och förhöra vittnen
 
De palestinska barnen skall ha tillgång till dessa rättigheter. De kan aldrig komma i 

sämre läge än vad som stadgas i konvention så länge som konventionen är tillämplig 
eftersom inga överenskommelser kan göras som frångår dessa minimirättigheter.
 
Även om fjärde Genèvekonventionen innehåller regler om ”rättvis rättegång” behöver 
dessa fyllas ut med regler som berör ”rättvis rättegång” i konventioner om mänskliga 

rättigheter som mera specificerar dessa rättigheter. De konventioner om mänskliga 
rättigheter som denna uppsats tagit upp är;
- internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), och 
- barnkonventionen

 
Det framgår av ICCPR att den ska tillämpas på ”var och en som befinner sig inom dess 
territorium och är underkastade dess jurisdiktion”. Israel har åsikten att ICCPR inte är 
tillämpliga på palestinier på Västbanken eftersom de inte befinner sig inom Israels 

territorium. Men som nämnts tidigare (se 2.3.2) följer det av tolkningen av artikel 
2 ICCPR att rättigheterna i konventionen skall garanteras alla som befinner sig under 
statens jurisdiktion. Det står därför klart att även ICCPR skall tillämpas på Västbanken.
 
Israel hävdar att anledningen till att de inte kan garantera mänskliga rättigheter till barn 

som åtalas i militärdomstolarna är att de måste skydda rikets säkerhet.
 
Det finns vanligtvis två sätt att frångå de mänskliga rättigheterna om rikets säkerhet är i 
fara: Antingen genom derogation eller genom en s.k. allmän begränsningsklausul.
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Artikel 4 ICCPR stadgar att en stat vid ett allmänt nödläge får inskränka rättigheterna i 
vissa artiklar. Vidare räknar artikeln i andra stycket upp de artiklar som aldrig får 
frångås, häri bl.a. förbudet mot tortyr som är absolut. För att en stat ska få derogera från 
en artikel måste följande krav vara uppfyllda:
(1) det ska vara ett allmänt nödläge som hotar nationens fortbestånd;

(2) nödläget ska officiellt tillkännagivits till FN:s Generalförsamling;
(3) inskränkningen ska vara strikt nödvändig med hänsyn till situationens krav;
(4) åtgärderna får inte strida mot statens övriga åtaganden enligt den internationella 
rätten; och
(5) åtgärden får inte innebära diskriminering enbart på grund av ras, hudfärg, kön, 

språk, religion eller social härkomst.132

 
År 1948 deklarerade Israel allmänt nödläge och har sedan dess derogerat från artikel 
9 ICCPR som innehåller vissa rättigheter som kan hänföras till rättvis rättegång bl.a. 
rätten för en frihetsberövad att utan dröjsmål ställas inför en domare och att 

frihetsberövande snarare ska vara ett undantag än en regel. Israel har dock inte utfärdat 
något tillkännagivande att hon önskar derogera från artikel 14 ICCPR som uttryckligen 
stadgar rätten till en rättvis rättegång.

Förutom möjligheten att derogera från vissa mänskliga rättigheter har en stat också 
möjlighet att begränsa de mänskliga rättigheterna om det är nödvändigt för att skydda 
den nationella säkerheten eller folkhälsan. Till skillnad från en derogation innebär en 
begränsning av en rättighet inte ett upphävande av rättigheten utan rättigheten fortsätter 

att gälla, men i en begränsad form.

I motsats till FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter där artikel 29(2) 
stadgar att begränsningar i rättigheter får göras om det stadgas i lag och är till för att 
tillgodose bl.a. allmän ordning så finns det ingen sådan allmän begränsningsklausul i 

ICCPR. Istället innehåller ett antal artiklar i ICCPR en begränsningsklausul som anges i 
var och en artikel. Artikel 14 ICCPR som berör ”rättvis rättegång” innehåller ingen 
sådan begränsningsklausul. Således är Israel skyldig att även följa reglerna i ICCPR 
beträffande ”rättvis rättegång”.
 

Israel har ratificerat barnkonventionen som stadgar att den är tillämplig på “varje barn 
inom dess jurisdiktion”. Konventionen är tillämplig överallt där Israel utövar sin 
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jurisdiktion, även utanför statens gränser. Israel är därför också bunden av 

barnkonventionen som stadgar att man alltid ska göra vad som är bäst för det enskilda 
barnet, att barn ska garanteras en rättvis rättegång och att frihetsberövande endast får 
ske som en sista utväg. Det finns ingen möjlighet för en stat att derogera eller på annat 
sätt begränsa de rättigheter som framgår av barnkonventionen. Israel är således även 
skyldig att följa barnkonventionens rättigheter och i detta fall de rättigheter som berör 

”rättvis rättegång”.

Israels säkerhetsaspekter är obestridliga och måste beaktas, frågan är om säkerheten ska 
skyddas på bekostnad av palestinska barns grundläggande rättigheter i form av en 
rättvis rättegång? Säkerhetsbehoven måste hela tiden balanseras på sätt som gör att 

palestinska barn får sina mänskliga rättighet tillgodosedda, inte minst i den rättsliga 
processen. Om Israel ger de palestinska barnen rätt till en rättvis rättegång är jag 
övertygad om att detta inte skulle inskränka på Israels rätt till säkerhet.
 
Slutsatsen är att de palestinska barnen inte får en rättvis rättegång i det straffrättsliga 

system som utgörs av militärorder och militärdomstolar. För att säkerställa att barnen får 
en rättvis rättegång måste bestämmelserna i de konventioner som här berörts bli 
integrerade i den lagstiftning och praxis som gäller gripande, arrestering, förhör och i 
den dömande verksamheten i de israeliska militärdomstolarna på Västbanken.
 
En intressant fråga är om en stat kan vidhålla ett allmänt nödläge i över 60 år? Frågan 
förtjänar uppmärksamhet men jag lämnar den öppen för andra studenter att svara på.
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