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LAGRUM 

22 kap 6 $ 2 st brottsbalken 

Tidigare utdömt fängelse skall avse aven den nya brottsligheten. 
(2000-06-07, Göta hovrätt, B 158100) 

ANDRA LAGRUM SOM ABEROPAS 
1 .  34 kap 1 1 st 1 p brottsbalken 
2. 29 kap 2 8 1 st 7 p brottsbalken 

BESLUT I OVRIGA FRAGOR, SKADESTAND M. M. 
1. Jackie Arklöf skall utge skadestånd enligt följande 

a) till Mustafa Skaljo med 192 900 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 9 rantelagen 
(1975:635) från den 13 juli 1993 till dess betalning sker, 
b) till Senad Bila1 med 290 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 9 rantelagen 
(1975:635) från den 3 juli 1993 till dess betalning sker, 
c) till Smajil Mesic med 320 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 9 rantelagen 
(1975:635) från den 3 juli 1993 till dess betalning slter, 
d) till Dzemal Piric med 320 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 4 rantelagen 
(1 975 :635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker, 
e) till Ahmed Cernica med 270 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 9 rantelagen 
(1 975:635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker, 
f) till Dzemo Topic med 425 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 5 räntelagen 
(1 975:635) från den I augusti 1993 till dess betalning sker, 
g) till Osman Zekic med 70 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 6 rantelagen 
(1 975:635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker, 
h) till Osman Eminovic med 225 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 Cj 
räntelagen (1975:635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker, 
i) till Osmo Tabakovic med 160 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 
rantelagen (1975:635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker, 
j) till Mevlida Behram med 100 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 räntelagen 
(1 975 :63 5) från den 1 augusti I993 till dess betalning sker och 
k) till Hussein Behram med 160 000 kr jämte ranta på beloppet enligt 6 5 
rantelagen (1975:635) från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. 

2. Advokat Sten De Geer tillerkänns ersättning av allmama medel med 175 351 kr. 
Av beloppet avser 34 4 13 kr mervärdesskatt. 
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3. Advokat Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna medel med 143 891 
kr. Av beloppet avser 28 778 kr rnervardesskatt. Beloppet avser advokat Henrik 
Olsson Liljas arbete för målsäganden Senad Bilal. 

4. Advokat Henrik Olsson Lilja tillerkänns ersättning av allmänna mede1 med 143 891 
kr. Av beloppet avser 28 778 kr mervärdesskatt. Beloppet avser advokat Henrik 
Olsson Liljas arbete for målsäganden Smajil Mesic. 

5. Advokat Anne-Charlotte Westlund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 
542 101 kr. Av beloppet avser 105 420 kr mervärdesskatt. Beloppet skall fördelas 
med 67 762 kr, varav 13 552 kr avser mervikdesskatt, för var och en av 
målsäganden Dzemal Piric, Ahmed Cernica, Dzemo Topic, Osman Zekic, Osmo 
Tabakovic, Osman Erninovic, Mevlida Behram och Hussein Behram, 

6. Advokat Per Durling tillerkänns ersättning av allmänna medel med 296 271 kr. Av 
beloppet avser 59 254 kr mervärdesskatt. 

7. Kostnaden för försvaret och för målsägandebiträdena sltall stanna på staten. 
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YRKANDEN M. M. 

Aklagarna (fortsättningsvis åklagaren) har yrkat enligt domsbilaean 1. 

Adagarens justeringar har tecknats på domsbilagan l av ratten. 

Jackie Arklöf (ArMöf) har erkänt att han gjort sig skyldig till folkrättsbrott men 

förnekat att det är att anse som grovt. 

ArMöf har närmare angett sin inställning till åtalet enligt följande. 

A. Han har aldrig hämtat eller låtit hamta krigsfångar från Cabela. Han har 

endast varit där för att hamta ammunition. Han har sett fångar utföra 

meningslösa arbetsuppgifter men han har inte haft något med det att göra. 

Al .  Han erkänner gärningsmomentet och att han i denna del gjort sig skyldig till 

misshandel av fingama 1 (Dzemal Piric), 2 (Ahmed Cernica), 5 (Dzerno 

Topic), 9 (Senad Bilal) och 10 (Smajil Mesic). 

A2. Han e r k m e r  att han misshandlat %ngen 3 (Osman Zekic) och att denne fallit till 

marken. Han minns inte att han sparkat Pangen i huvudet eller att denne 

förlorat medvetandet. 

A3. H m  förnekar gärningsmomentet som avser fhgen 4 (Osman Eminovic). 

Han har aldrig misshandlat någon fånge utanför tvattrumsutryrnmet. Han 

har aldrig använt en spade som tillhygge. 

A4. Han förnekar gärningsmomentet som avser fången 10 (Smajil Mesic). 

A5. Han erkariner gärningsmomentet som avser fången 9 (Senad Bilal). 
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B l .  Han har aldrig hämtat eller låtit hämta krigsfangar från Gabela Han förnekar 

aven vad som i övrigt påstås under gärningsmomentet och brottet mot 

fången 5 (Dzemo Topic). 

B2. Han förnekar gärningsmomentet som avser fången 8 (Osmo Tabakovic) . 

C1. Han förnekar garningsmomentet som gäller fången l I (Mustafa Skaljo). 

Han har aldrig varit i Dretelj. 

D I .  Han erkänner gämingsmomentet och vad som påstås angående Yangen 6 

(Mevlida Behram). 

D2. Han erkänner garningsmomentet och vad som påståtts beträffande fången 7 

(Hussein Behram). 

E. Han erkänner gärningsmomentet. 

Mustafa Skaljo har yrkat skadestånd med 192 900 kr jämte ränta på beloppet enligt 

6 g räntelagen från den 13 juli 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet 

avser 100 000 kr kränkningsersattning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen, 35 000 kr 

ersättning för sveda och värk från den 13 juli 1993 t.0.m. den 12 juli 1994,37 900 

kr ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av bestående slag enligt 5 kap. 1 $ 

tredje punkten skadeståndslagen, 12 000 kr ersättning i fonn av kvarstående kronisk 

värk i höger handled (fem procents invaliditet) samt 8 000 kr i form av påfrestande 

behandlig (40 behandlingstillfallen på vardera 200 kr). 

Arklöf har bestritt skadeståndsskyldighet med hänvisning till sin inställning i 

skuldfi-agan. Han har vitsordat skäligheten av yrkat kapitalbelopp och ränta. 
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Senad Bilal har yrkat skadestånd med 290 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 5 
räntelagen frin den 3 juli 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet avser 120 

000 kr kränkning, 35 000 kr sveda och värk samt 135 000 kr lyte och men. 

Arklöf har medgivit yrkandet. 

Smajil Mesic har yrkat skadestånd med 320 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 

fj räntelagen från den 3 juli 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet hänför 

sig 140 000 kr till kränkning varav 120 000 kr avser gärningsmomentet under Al  

och 20 000 kr momentet under A 4,40 000 kr sveda och värk varav 35 000 kr avser 

momentet Al och 5 000 kr momentet A 4 samt 140 000 kr lyte och men, varav 135 

000 kr avser momentet A 1 och 5 000 kr momentet A 4. 

Arklöf har medgivit att utge ersättning beträffande gärningsmomentet A 1 med 

yrkade 290 000 kr jämte ranta. Han har med hänsyn till sin instäilning i skuldfrågan 

bestritt att utge ersättning beträffande gärningsmomentet A 4. Han har dock 

vitsordat yrkad ersättning och ränta som skälig. 

Dzemal Piric har yrkat skadestånd med 320 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 

5 räntelagen den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet 

avser 100 000 kr kränkning, 30 000 kr sveda och värk samt 190 000 kr 

stadigvarande men. 

Arklöf har medgivit yrkandet. 

Ahmed Cernica har yrkat skadestånd med 270 000 kr jämte ränta på beloppet 

enligt 6 8 räntelagen från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av 

kapitalbeloppet avser 125 000 kr k r W n g ,  30 000 kr sveda och värk Samt 115 000 

kr stadigvarande men. 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning 13 
Rotel 1301 

DOM 
2006- 12- 1 S 

Arklöf har medgivit yrkandet. 

Dzemo Topic har yrkat skadestånd med 425 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 

8 räntelagen från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet 

hiinför sig 225 000 kr till kränkning varav 125 000 kr avser gämingsmomentet Al 

och 100 000 kr momentet Bl ,  30 000 kr sveda och värk varav 15 000 kr avser 

momentet A l  och 15 000 kr momentet B 1 samt 170 000 kr stadigvarande men, 

varav 85 000 kr avser momentet Al och S5 000 kr momentet B l .  

Arklöf har medgivit att utge ersättning med yrkat belopp, 225 000 kr, jämte ränta 

avseende gämingsmomentet Al .  Han har med hänsyn till sin inställning i 

skuldfrågan bestritt att utge skadestånd beträffande gärningsmomentet B1 men 

vitsordat skaligheten av yrkat kapitalbelopp jämte ränta. 

Osman Zekic har yrkat skadestånd med 70 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 

g räntelagen från den 1  augusti 1993 till dess betalning sker. Av beloppet hanför sig 

35 000 kr till krankning 15 000 kr till sveda och värk samt 20 000 kr till 

stadigvarande men. 

Arklöf har medgett att utge skadestånd med 50 000 kr, men har bestritt yrkandet på 

20 000 kr för stadigvarande med hänsyn till att han saknar minne av att ha sparkat 

Zekic. Arklöf har vitsordat skäligheten av yrkade belopp. 

Osman Erninovic har yrkat skadestånd med 225 000 kr jämte ränta på beloppet 

enligt 6 5 räntelagen från den 1  augusti 1993 till dess betalning sker. Av 

kapitalbeloppet avser 60 000 kr krankning, 30 000 kr sveda och värk och 135 000 kr 

stadigvarande men. 

Arklöf har med hänsyn till sin inställning i skuldfrågan bestritt yrkandet men har 

vitsordat skäligheten av yrkat kapitalbelopp samt ränta. 
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Osmo Tabakovic har yrkat skadestånd med 160 000 kr jämte ränta på beloppet 

enligt 6 räntelagen från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av beloppet 

avser 100 000 kr kränkning, 30 000 kr sveda och värk samt 30 000 kr stadigvarande 

men. 

Arklöf har med hiinsyn till sin inställning i skuldfrågan bestritt yrkandet. Han har 

dock vitsordat skäligheten av yrkad ersättning jamte ränta. 

Mevlida Behram har yrkat skadestånd med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 

räntelagen från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av kapitalbeloppet avser 

70 000 kr kränkning och 30 000 kr sveda och värk. 

Arklöf har medgivit yrkandet. 

Hussein Behrarn har yrkat skadestånd med 160 000 kr jämte ränta på beloppet 

enligt 6 8 rantelagen från den 1 augusti 1993 till dess betalning sker. Av beloppet 

avser 30 000 kr kränkning, 30 000 kr sveda och värk samt 100 000 kr bestående 

men. 

Arkiöf har medgivit yrkandet. 

Målsägandena har biträtt åtalet. 

AKLAGARENS SA~FUMSTALLNING M.M. 

Efter kommunismens fall började den forna republiken Jugoslavien att falla 

samman. Först bröt sig Slovenien loss och därefter Kroatien. Den 1 mars 1992 

förklarade sig "republiken Bosnien och Hercegovina" självständig från det forna 

Jugoslavien vilket ledde till en synnerligen grym och omfattande väpnad konflikt av 

blandad intemationelI/nationell karaktär. Bosnien och Hercegovina ligger som en 

enklav mellan b1.a. Serbien och Kroatien. Till att börja med försvarade den bosnisk 

kroatiska armen (HVO), som bildades i april 1992, Bosnien Hercegovina i striderna 
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mot Serbien. I HVO ingick då även åtskilliga bosnier med muslimsk bakgrund 

(bosniaker). När Serberna stoppats vände sig HVO mot bosniakerna och sådana 

som de ansåg vara fiender till Kroatien. Våren 1993 ägde strider rum mellan den 

bosnisk kroatiska armen (HVO) och republiken Bosnien Hercegovinas armé 

(BHA) . 

Arklöf som hade ett osunt militärt intresse kom efter genomgången 

militärutbildning i Sverige och efter en tid i franska främlingslegionen till Bosnien 

Hercegovina där han kom att ingå i HVO i det s.k. Ludvig Pavlovicförbandet. 

Förbandet betecknades som ett antiterroristförband (ATG) och hade b1.a. till uppgift 

att tidvis vakta fångar i fingelserna Gabela och Dretelj där HVO höll soldater från 

BHA samt bosnisk muslimska civilpersoner som fångar. I samband med sin 

tjänstgöring i förbandet har M ö f  gjort sig skyldig till de Överträdelser som 

framgår av åtalet. 

Den 1 maj 1995 greps Arklöf i Mostar i Bosnien Hercegovina som soldat i HVO. 

Han haktades den 10 juni 1995 som misstänkt för brott mot krigets lagar bestående i 

misshandel och tortyr av tillfångatagna civila och soldater i olika läger och på olika 

platser i Bosnien Hercegovina. Efier utredning dömdes han den 8 september 1995 

av Högre domstolen i Mostar till fingelse i 13 år för krigsförbrytelser mot 

civilbefolkningen och krigsfångar. Efter överklagande till Högsta domstolen i 

Bosnien Hercegovina ändrades domen till fhgelse i åtta år. Högsta domstolen fann 

liksom domstolen i Mostar att Arklöf begått åtalade gkningar men rubricerade 

dessa på annat sätt och sänkte straffet. Vid en fangutväxling släpptes Arklöf fri och 

kom med hjälp av svenska ambassaden i Sarajevo till Arlanda den 8 augusti 1996. 

Han var anhallen och greps på flygplatsen som misstänkt för folkriittsbrott. 

Stockholms tingsrätt häktade honom för detta brott den 9 augusti 1996. Den 5 

september 1996 frigavs Arklöf med reseförbud. Reseförbudet hävdes den 29 januari 

1997 och förundersökning lades ned på den grunden att brott inte ansågs kunna 
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styrkas. Sedan det blivit kant att vissa målsägande fanns i Sverige återupptogs 

förundersökningen den 13 maj 2004. 

Beträffande juridiska Överväganden m.m. har åklagaren anfört b1.a. foljande. 

Atalet avser folkrattsbrott, grovt brott enligt 22 kap. 6 5 brottsbalken, Lagrummet 

bygger i huvudsak på Genevekonventionerna från 1949 (GK I-IV) med 

tillaggsprotokollen från 1977 (TP 1-11)> traktaterna, men aven på den internationella 

sedvanerätten (allmän folkrätt) som är automatiskt bindande. Det ar det som i den 

svenska lagtexten avses med "allmänt erkända grundsatser som rör den 

internationella humanitära ratten i väpnade konflikter7' 

Svensk iurisdiktion/universell jurisdiktion 

I detta fall är frågan om svensk domsrätt klarlagd genom 2 kap. 2 brottsbalken då 

Arklöf är svensk medborgare trots att garningen ar begången utomlands. 

Därutöver regleras frågan i 2 kap. 3 5 6 p brottsbalken. Folkrättsbrott kan i enlighet 

med universalitetsprincipen lagföras i svensk domstol. Atalsforordnande kravs och 

finns i detta fall. Regeringen har i särskilt beslut angett Stockholms tingsrätt som 

behörig domstol. 

Traktatratten m.m 

De delar av den humanitära ratten som syftar till att skydda personer som inte deltar 

i striderna utgörs främst av GK I-IV. Konventionerna innehåller b1.a skyddsregler 

som skall tillämpas i varje vapnad konflikt även om en av parterna i konflikten inte 

erkänner att krigstillstånd föreligger. 

En vapnad konflikt föreligger (som det uttolkats av b1.a. den särskilda domstolen för 

krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien - ICTY) när stater tar till vapen mot 

varandra eller nar väpnat vald som inte är tillfalligt förekommer mellan en stat och 

en organiserad vapnad grupp eller mellan sådana grupper inom en stats territorium. 
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GK III reglerar krigsfiingars behandling. 

Av art 3, som klarlägger visst minimiskydd som även ska gälla i icke internationella 

konflikter (inbördeskrig) framgår b1.a. att krigsfangar skall behandlas humant och 

inte utsättas för sämre behandling p.g.a. av ras, religion, kön, börd mm.  

Följande gärningar är alltid förbjudna. 

A) Våld mot liv och person, i synnerhet mord i alla dess former, stympning, grym 

behandling och tortyr 

B) tagande av gisslan 

C) krankning av den personliga värdigheten, särskilt förödmjukande och 

nedsättande behandling. 

Vidare gäller att sårade och sjuka skall omhändertas och vårdas. 

Begreppet "förödmjukande eller nedsättande behandling" har prövats i några fall i 

ICTY och i Rwanda tribunalen i Arusha, som ar den internationella domstol som 

prövar folkmorden och krigsförbrytelserna i Rwanda mellan Hutu och Tutsi. 

Vilka som är krigsfångar framgår av GK III art 4 och TP I art 43-44. Dit hör b1.a. 

medlemmar av stridande parts styrkor som fallit i fiendens våld. 

I GK IV regleras skyddet för civilpersoner i väpnad konflikt. Av art 3 framgår att i 

princip samma minimiskydd gäller som i motsvarande art i GK III. 

I art 27 framgår att skyddade personer under alla omständigheter skall åtnjuta 

respekt till person, ära, familjerattigheter, tro och religionsutövning samt seder och 

bruk. De skall behandlas humant och särskilt skyddas mot våldshandlingar eller hot, 

förolämpningar m.m. 
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Kvinnor har ett särskilt skydd mot varje handling som kan krcinka hennes ära. 

I art 33 står det att plundring är förbjuden och repressalier mot skyddade personer 

och deras egendom är förbjudna. 

Vilka som är skyddade civila framgår av GK IV art 4 och 13 samt i TP I art 50 

TP I avser skydd för offren internationella vapnade konflikter. 

TP II avser skydd för offren i icke internationella vapnade konflikter 

(inbördeskrig). 

Av TP II art 4 framgår att alla personer som inte tar direkt del i fientligheterna, vare 

sig de är frihetsberövade eller inte, är berättigade till respekt för sin person, heder 

och övertygelse samt religiösa seder och bruk. De skall behandlas humant. Vissa 

handlingar är förbjudna när och var som helst. Dels de som framgår av GK III och 

GK IV men därutöver b1.a. varje form av kroppslig bestraffning, kollektiva straff, 

plundring, hot om tidigare nämnda handlingar. 

Av TP II art 5 framgår b1.a. att personer som är frihetsberövade skall få vård om de 

är sårade och sjuka. De ska förses med mat och vatten. 

Av TP II art 13 framgår att civilbefolkningen skall skyddas. 

Svåra Överträdelser / grave breaches 

Vad som är svår Överträdelse av folkrätten anges i 22 kap. 6 brottsbalken men det 

är inte någon uttömmande exemplifiering. 

Brottsbalksregeln knyter an till GK III art 130, GK IV art 147 samt TP II art 85. 
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Här nämns b1.a. angrepp på skyddade personer i form av tortyr eller omänsklig 

behandling, uppsåtligt förorsakande av svårt lidande eller svår skada till kropp eller 

halsa. 

Därutöver är det en svår Överträdelse att angripa civila, praktisera apartheid och 

annan nedvärderande inhuman behandling baserad på rasdiskriminering 

Tortyr 

Tortyr ingår i uppräkningen av svåra Överträdelser. Det utgör ett internationellt brott 

som enligt sedvanerätten (allmän folkrätt) är underkastad universell jurisdiktion. 

Dessutom har Sverige ratificerat FN:s tortyrkonvention från 1954. Här finns en 

definition av vad som avses med tortyr. Den är dock snävare an i GK och TP I. 

"Varje handling genom vilken allvarlig smarta eller svårt lidande, fysiskt eller 

psykiskt, medvetet tillfogas någon antigen for sådana syften som att erhålla 

information eller bekännelse av honom eller tredje person, att straffa honom för en 

gärning som han eller en tredje person har begått eller misstanks ha begått eller att 

hota eller tvinga honom eller tredje person eller också av något skal som har sin 

grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan och lidandet 

åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig 

tjänsteman eller en annan person såsom företrädare för det allmänna" 

I svensk lag tacks tortyr av 3 och 4 kap. brottsbalken som ändrades i den svenska 

lagen när konventionen ratificerades. 

Ett brott men flera handlingar 

N ö f s  handlingar i det aktuella åtaiet bör betraktas som ett enda brott som är grovt 

b1.a. därför att det består i många handlingar. 
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Även om det, exempelvis vid tortyr mot flera personer, föreligger ett flertal brott 

när det är fråga om åtal för misshandel har det ansetts naturligt att betrakta 

förfarandet som ett enda brott när det gäller folkrättsbrott. I 22 kap. 6 9 brottsbalken 

framgår det särskilt av paragrafens andra stycke. 

Principen om ne bis in idem 

Arklöf ar alltså dömd i Bosnien för huvuddelen av gärningarna. Varför har han då 

åtalats igen? 

Enligt 2 kap. 5 a 5 Gottsbalken framgår att man inte i Sverige kan lagföras på nytt 

för brott som begåtts utomlands om en dar ådömd påföljd har verkställts i sin 

helhet. Så är inte fallet för Arklöfs del. Det finns därför och med hänsyn till vad 

som tidigare sagts om tillämpligheten av svensk lag och svensk domstols behörighet 

inte något hinder att nu lagföra Arklöf. Det är tvärtom nödvändigt att det sker. Detta 

följer av principen om impunity, dvs. att det ar en stats skyldighet att straffa 

medborgare som begått allvarliga brott av detta slag. 

Arklöf har med beaktande av lagföringen i Bosnien sammanlagt varit frihetsberövad 

i omkring 1 år och 4 månader samt därutöver haft reseförbud i 5 månader. När 

förundersökningen lagts ner fick han ersättning av staten genom Justitiekanslern. 

Arklöf dömdes så småningom för polismorden i Malexander till fhgelse på livstid 

vilket straff han nu avtj anar. 

UTREDNINGEN I MALET 
Delmoment A - A5 

Målsägandena har hörts på egen begäran och på begäran av åklagaren. 

Senad Bilal (fånge 9 A, A l  och A5) har uppgett bl.a.följande. 

Före kriget var han försäljare. När kriget bröt ut anslöt han sig till de muslimska 

styrkorna som något senare kom att utgöra BHA. Han blev i april 1993 
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tillfångatagen av förband i HVO. Så småningom kom han till fånglägret Gabela dar 

soldater och civila med muslimsk bakgrund hölls angna. Fångar brukade hämtas 

från Gabela och föras till militarkasemen "Grabovina" i Capljina för att arbeta. Vid 

ett tillfalle hämtades Bila1 tillsammans med andra, inalles omkring 16 personer, för 

att föras till militärkasemen i Grabovina. När fångarna lastades av bilarna fick de 

verktyg som var otjänliga och uppmanades att utföra meningslösa gravarbeten i jord 

som var hård som cement. Arbetet kan inte ha syftat till annat an att förnedra och 

plåga fångarna. Under arbetet tvingades de sjunga nazistiska sånger. En orsak till 

den tortyrliknande behandlingen kan ha varit att HVO haft motgångar i striderna. 

De fördes i mindre grupper in i en kasern. En soldat riktade en pistol mot Bilals 

huvud och sade att Bila1 skulle skjutas om han försökte fly. Inne i kasernens 

tvättutrymme fanns soldater, däribland Arkiöf. Bilal blev utfrågad om människor 

som han inte khde.  Därefter, när han inte kunde svara på frågorna, blev han slagen 

med en brandslang försedd med ett metallmunstycke. Det var Arklöf som slog. 

Fångarna fick lagga sig ner på golvet varefter soldaterna, b1.a. Arklöf, satte sig på . 

dem. Bila1 fick slagen av Arklöf med slangmunstycket i huvudet, där han har kvar 

två ärr, på bröstet, på armarna och på ryggen. Han fick aven en skada (hålrum) i 

skelettet vid höger öga. Nar han låg på golvet tvingades han att sträcka upp armarna 

och sära på fingrarna varpå Arklöf slog honom mellan fingrarna med 

slangmqstycket så att ett sår uppstod ända in till benet. Sedan han kommit upp på 

knä tvingades han sträcka ut sin tunga och fick motta slag av Arklöf över tungan 

och munnen. Tungan sprack och ett ärr, som fortfarande irriterar, finns kvar. Slag 

riktades också mot hans könsorgan vilket gjorde att han fick besvär med 

vattenkastningen under omkring ett halvt år. I kallt vader har han kvar vissa 

problem. Han blev vimmelkantig av misshandeln. Sedan han misshandlats av 

Arklöf hallde andra vakter vatten över honom. Arklöf var kladd i en svart T-shirt 

och svarta byxor. Han hade en pistol i ett hölster fastat vid bältet. Även andra 

soldaterlvakter var kladda på samma sätt men några bar kamoufl agefargade 

uniformer. Efter misshandeln fick fångarna fortsatta de meningslösa gravarbetena. 

Bila1 liksom de övriga var för medtagen för att orka med det och fóll ihop på 
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marken. Det var fmktansvärt varmt, över 35 grader C. Bild kommer ihåg att b1.a. 

Dzemal Piric, Dzemo Topic och Ahmed Cemica var bland dem som misshandlades 

vid tilIf'állet. Bila1 såg nar Cernica och Topic blev slagna. När de återfördes till 

lagret i Gabela såg han att Piric hade ett djupt sår över ena ögat som måste sys 

nödtorftigt av doktor Kapic som var medfånge. I lägret fick Bilal veta att den 

mörkhyade man som misshandlat honom hette Jackie. Han såg Jackie ArMöf för 

första gången inne i tvattutrymmet där misshandeln ägde rum. Kapic behandlade 

aven Bilals skador. Han sydde skadorna i huvudet med vanlig ng1 och tråd utan 

bedövning. Som bandage användes klädtrasor. Fångarna fick inte någon 

sjukhusvård utan endast den behandling som Kapic kunde ge. Det tog månader 

innan Bilds sårskador hade läkt. Bild fick efter lägervistelsen svåra psykiska 

problem. Han kunde inte sova och har sedan han frigavs endast utfört en del 

humanitärt arbete. Han ar arbetsoförmögen och har vistats på ett 

rehabiliteringscenter. Han gir nu i psykologsamtal två gånger i månaden. 

Smajil Mesic (fångelo, A, A l  och A4) har uppgett b1.a. foljande. Före kriget var 

han industriarbetare. Han var civil och deltog inte i den väpnade konflikten. Han 

greps den 13 juni 1993 och fördes till finglagret Gabela. Genom Röda korset kom 

han efter kriget till Harstad i Nordnorge, där han fortfarande bor. Han har till följd 

av händelserna i fångenskapen gått i regelbunden psykiatrisk behandiing sedan han 

kom till Norge. Han har inte kunnat arbeta efter 1999 bortsett från en kort period 

under 2002. Från den 1 september i år har han fått förtidspension som kommer att 

omprövas om fyra år. Han går varje dag i ett sysselsättningsprogram mellan kl. 9 - 
15. Det var soldater i HVO som grep honom. Dessa hade olika uniformer och var 

snarare beväpnade horder än soldater. Flertalet människor i fånglägret var 

muslimer. Doktor Kapic var där liksom även Ahmed Cernica, Osman Eminovic och 

Dzemo Topic. De var 30- talet fångar s o n  vistades i ett rum stort som ett nomalt 

vardagsrum. De första dagarna hölls även några kvinnor i rummet men de flyttades 

till något annat ställe. Fångarna kunde inte tvätta sig och fick dåligt med mat och 

vatten. De fick avlägsna löss med händerna. Det var mycket hett i slutet på juni, 
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omkring 40 grader C i skuggan. Förhållandena var fruktansvärda. I början av juli 

flyttades fångarna till en plåthangar. Där var de som mest 400 - 500 personer. Han 

var där i omkring tre månader. Vid ett tillfalle i slutet av juni eller början av juli 

hämtades han tillsammans med omkring 30 personer för att föras till en kasem i 

Grabovina. De fick kliva upp på en lastbil. Arkl6f som han då endast hört talas om 

som "svensken" vaktade transporten. Arklöf hade ett automatvapen och var kladd i 

svart T-shirt och svarta byxor. Det var tre soldater som kom för att hämta dem. 

Arklöf pratade med lagerkommendanten som kallades för "Boko" och var en person 

som Mesic kände redan före kriget. Soldaterna tillhörde Ludvig Pavlovicförbandet 

vars befalhavare hette Bozan Simonovic. Mesic känner igen Arklöf som vid 

tidpunkten hade kortare hår och saknade skägg. Han minns att det bland fångarna 

med fiuktan talades om svensken. Mesic såg inte någon annan färgad soldat i HVO. 

Nar lastbilen kom fram till Grabovina fick fångarna börja utföra meningslösa 

sysslor som att stapla stolar och grava ett dike med dåliga verktyg. Under arbetet, 

som kritiserades av vakterna oavsett hur det utfordes, blev de slagna. Fångarna 

utsattes hela tiden för svordomar och skällsord. Det rörde sig om en förnedrande 

behandling. Mesic fick bö ja  med att grava diket och blev då slagen med en spade 

mot bakhuvudet så att han svimmade. Han vet inte vem som slog honom, men det 

var inte Arklöf. Efter att f iga rna  misshandlats sprutade soldaterna vatten på dem 

så att de skulle kvickna till. Mesic fick efter det meningslösa grävningsarbetet börja 

stapla stolar. Det skedde utanför en kasern med ett tvattningsutrymme. Vid det 

tillfallet blev han slagen med en spade av Arklöf så att han svimmade. Det var flera 

slag som tog i bakhuvudet. I detta skede hade Mesic fått så många slag an han inte 

längre kände någon smärta. Topic såg denna misshandel bast, men Mesic är säker 

på att Arklöf slog honom med spaden. Han vet inte varför han i det förhör som hölls 

med honom i Norge i mars 2006 inte nämnde om denna misshandel men det kan ha 

berott på att poliserna inte frågade om det och att förhöret inte var s i  detaljerat. 

Efter Arklöfs misshandel fördes Mesic in i kasernen. Arklöf kom in i byggnaden 

med andra soldater. De var 5-6 soldater som slog fångarna. De avlossade aven skott. 

En kula snuddade vid Mesics ena ben och orsakade en repa som lämnade ett arr 
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som finns kvar. Han såg inte vad Arkiöf gjorde. Mesic tvingades under vapenhot 

ner på alla fyra och fick kräla på golvet. Han blev slagen med en påk och förlorade 

på nytt medvetandet. Han blev aven slagen med en metalldel på en vattenslang. 

Soldaterna sparkade dessutom fhgarna med sina tunga kängor. Han vaknade upp 

först utanför byggnaden. Han mims att Topic, Cernica och Eminovic var med vid 

tillfallet och blev misshandlade. Han såg att Eminovic blev slagen utomhus. Mesic 

anser att han själv fick de värsta skadorna. Han fick en skallfraktur av misshandeln. 

Doktor Kapic, som var medfinge, tog hand om honom då de återvände till Gabela 

efter misshandeln. Han sade att Mesic klarade livet tack vare sin starka fysik. Mesic 

har haft huvudvärk sedan händelsen. Kapic utverkade att han fick komma till en 

sjukstuga där h m  blev sydd i huvudet någon dag efter misshandeln. Mesic hade 

blåmärken och sår över hela kroppen. Han kissade blod efter händelsen. Den akuta 

värken höll i sig i månader och han har fortfarande värk. Han minns att Cemica 

hade skador på ryggen efter händelsen. Det förekom dödsfall i lagret till följd av 

misshandel. Mesic anser att hans nuvarande besvär är en följd av lägervistelsen, 

särskilt den tortyr som han berättat om. Han anser att han aven fick en bestående 

synskada på vänster öga vid tillfallet genom att pupillen blev permanent utvidgad. 

Senare har han drabbats av gråstarr. 

li 

Dzemal Piric (finge 1, A och Al)  har uppgett b1.a. följande. 

Han greps den 22 april 1993. Han var medlem av BHA och bar uniform. Han fördes 

först till Grabovina. Därefter kom han till fånglägret Gabela. Han frigavs den 19 

mars 1994, sju månader efter de händelser som målet galler och efter 303 dagar i 

fångenskap. Som en följd av vad han utsatts för under kriget lider han nu av 

huvudvärk och epilepsi. Han har kontakt med psykolog. Före kriget arbetade han 

som agronom och har numera återupptagit det yrket. Han greps för att han var 

medlem i BHA och är bosniak dvs. bosnisk muslim. I lagret i Grabovina fanns som 

fångar medlemmar av HVO, politiska ledare, läkare, personal ur civilförsvaret och 

andra med muslimsk bakgrund. Grabovina var huvudort för brigaden Knez 

Domagoj i vilken insick förbandet Ludvig Pavlovic som Arklöf tillhörde. Omkring 
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den l0  juni flyttades Piric med 40 talet andra fangar till Gabela. Det hände att 

fangar hämtades till Grabovina för att utföra arbeten av olika slag. Han placerades i 

källarplanet till ett hus i vars övervåning lagerkommendanten var inhyst. I rangamas 

utrymme vistades drygt 50 personer under eländiga hygieniska forhållanden, De 

fick ligga som packade sardiner. De fick dåligt med mat och vatten. 

Lagerkomrnendanten kallades för Bosko. Omkring den 13 juli fick fångarna vara 

utan mat och vatten under tre dygn. Vid ett tillfalle i juli månad kom en lastbil till 

Gabela och hämtade 15-20 fangar till Grabovina. Piric var bland dem. Det hela var 

planerat och organiserat. När de anlände försågs de genast med verktyg. Därefter 

sattes de i olika meningslösa arbeten. De skulle b1.a. grava på vissa fria ytor samt 

samla ihop löv i tofflor och tröjor. Det var mycket hett, omkring 40 grader C. De 

fick inte mat och vatten. Arklöf, som var den ende firgade, fanns bland de 

soldaterna som tvingade fångarna till detta arbete. Piric och de i hans grupp 

arbetade fram till eftermiddagen. Under arbetet uttalade soldaterna nedvärderande 

tillmälen och hot om att döda figarna. Därefter började soldaterna föra bort 

fangama i omgångar. Piric fördes in i tvattutrymmet i en kasern. När han kom in 

kände han igen Arklöf. Piric tvingades ner på alla fira och utsattes sedan for 

misshandel. Han blev slagen av en brandslang med en metalldel och av plankor. Det 

var Arklöf som gav honom ett flertal slag med slangen, Det gjorde mycket ont och 

var den värsta misshandeln. Soldaterna hällde också vatten över honom så att 

misshandeln skulle kännas mera. Vid ett tillfalle tittade han upp och såg att det var 

Arklöf som höll i slangen. Han fick då omedelbart ett hårt slag över tinningen och 

vänster öga av något som han uppfattade som en gevärskolv. I samband med slaget 

frågade någon vad han tittade på. Han såg inte vem som slog men det var inte 

Arklöf. Därefter fortsatte misshandeln. Nar soldaterna var fardiga med honom 

fördes han tillbaka till tvångsarbetet. Han fördes tillbaka till tvättutrymmet en gång 

till. När han fördes ut såg han Mesic. Han såg att Mesic var misshandlad. 

Soldaterna tvingade Mesic och Piric att slåss, med de knuffade bara på varandra. 

Piric måste hjälpas frin kasernen. På kvällen fördes fångarna åter till Cabela. Piric 

blödde och var blå över heIa kroppen. Lagerkomrnendanten såg Pirics skador och 
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sade åt soldaterna att ta Piric åter till Grabovina för likarbehandling. Det skedde 

även och en lakare på sjukstugan sydde Pirics sår vid ögat. Därefter fick han 

återvända till Gabela och måste sköta såren själv. Han kunde inte ligga på ryggen på 

20 dagar. Arklöf som Piric såg första gången i början av maj hade för det mesta 

svart uniform och bar en stor kniv. Arklöf var ofta tillsammans med en soldat som 

kallades för "fransosen". Han har inte sett Arklöf hämta fangar till Grabovina, men 

det var soldater ur Arklöfs förband som gjorde det. Pirics minnesbild av vad som 

hände ar numera försämrad. Det han på farskare minne sade i förhören i Bosnien 

1995 stämmer nog b1.a. att det var Arklöf och fransosen som förde in honom i 

tvattutrymmet. Han är inte säker på hur soldaterna var kladda vid 

misshandelstillfallet. De vikylade mellan svart och karnouflagefargade uniformer. 

Alla som fördes till tvångsarbete vid det nämnda tillfallet blev misshandlade. Han 

såg skador på Bilal, som b1.a. fatt skador på en hand, på Eminovic, Cernica, Topic 

och Mesic. Mesic hade sviira skador. Om Piric i polisförhör 1995 sagt att det var 

fransosen som slagit Mesic med en spade stämmer det säkert, men nu minns han 

inte. Hans uppgifter i polisförhören om att Cernica fått skador på armar och rygg 

samt att Topic var skadad i ett knä måste också stämma. Efter händelsen i 

Grabovina såg Piric inte till Arklöf mer. 

Ahmed Cernica (fånge 2, A och Al)  har uppgett b1.a. följande. 

Han greps den 22 april 1993. Han var yrkesmilitär och officer i BHA. Han fi-igavs 

den 17 mars 1994 och var då på grund av sina skador endast förmögen att utföra 

skrivbordsarbete. Han har svårt att gå, har ont i ryggen, ständig huvudvärk, störning 

i sköldkörteln samt har psykiska besvär b1.a. i form av mardrömmar. I början av juli 

1993 blev han tillsammans med b1.a. Topic och Eminovic transporterad från Gabela 

till Grabovina där han blev förnedrad och misshandlad. Vid ankomsten fick de börja 

utföra meningslösa uppgifter som att plocka fimpar och grava i marken. Soldaterna 

kallade dem vid krankande tillmälen. b1.a. "balije" som är ett öknamn på muslimer. 

De fick vänta på sin tur för att föras in i en kasern och misshsmdlas. Han var 

nummer sex eller sju. Inne i ett tvättningsutrymme väntade soldater b1.a. Arklöf. 
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Först började en "torr" behandling bestående i slag och sparkar. ArkIöf slog med en 

brandslang. Det gjorde mycket ont. Soldaterna slog tills han blev medvetslös. Det 

blev han två gånger. Därefter började den "våta77 behandlingen. Han fick lagga sig 

på ett galler under en kran och besprutades med kallt vatten. Effekten var att han 

inte svimmade utan att han under längre tid måste utstå slagen från den fortsatta 

misshandeln med påkar och batonger. De flesta slagen fick han av Arklöf. 

Misshandeln pågick i omkring 30 minuter. Han utsattes även för hot. Det värsta var 

att soldaterna sa att de skulle hitta hans hustru och döttrar och våldta dem. Arklöf 

upprepade orden" hitta " och "våldta". Arklöf fortsatte oförtröttad misshandeln tills 

någon talade om för honom att det nu var klart för Cernicas del. Cemica fördes ut 

och fick fortsatta att arbeta men han svimmade på nytt. Fångarna transporterade åter 

till Gabela dar han fick sköta sina egna skador. Han kunde inte röra sig på 20-25 

dygn. Han har aldrig återhämtat sig från händelserna. Han var blå över hela kroppen 

efter misshandeln. Skinnet på ryggen var sprucket och han var blodig överallt. Flera 

medfångar, b1.a. doktor Kapic och Eminovic såg hans skador. Efter händelsen var 

det tal om att de misshandlade fångarna skulle hämtas till Grabovina igen men 

lägerkommendanten tillät det inte. Det ryktades att representanter för Röda Korset 

skulle komma på besök. Cernica såg att Eminovic skadats vid händelsen i 

Grabovina, liksom även Topic och Bilal. Piric fick liknande skador som han själv. I 

stort sett alla fångar som ingick i transporten blev misshandlade. Mesic blev, enligt 

vad han senare hörde talas om, slagen med en spade så att skaftet gick av. Han hade 

filla sår. Det kan ha inträffat föregående dag. Mesic kan ha förts till Grabovina två 

dagar i följd. Han har hört talas om personer som dött i lagren. En mördades av en 

lagerkommendant. Cernica såg Arklöf vid ett par tillfallen efter händelsen i 

Grabovina. Arklöf kom då till lagret för att hämta andra fångar. Han kan ha sett 

Arklöf i svart uniform vid två - tre tillfallen. 

Dzemo Topic (fånge 5, A, A l  och Bl)  har uppgett b1.a. följande. 

Han var snickare före kriget. Han greps den 3 juni 1993 i HV0:s högkvarter. Han 

tillhörde HVO och var mycket förvånad över gripandet. Det måste ha haft samband 
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med att han var bosniak. Han fördes till en kasern i Grabovina och förflyttades 

senare, den 13 juni, till fanglägret Gabela. I Grabovina var förhållandena dåliga. De 

fick bara mat en gång om dagen och tvingades sjunga ustasasånger. De saknade 

sängkläder och saknade möjligheter att sköta sin hygien. De utsattes även för 

misshandel. I Gabela fick han bo i en källarlokal i det hus där lägerkommendanten, 

Boko, hade sitt kontor. Också här var förhållandena eländiga. De var omkring 50 

personer i ett trångt utrymme. Luften var dålig och de fick förrätta sina behov i en 

hink som högst tömdes varannan dag. I källarplanet fanns aven en isoleringscell. 

Vid ett tillfalle i början på juli kom soldater för att hämta dem till Grabovina med en 

lastbil. Arklöf var med bland soldaterna. Han hade svart uniform och var bland dem 

som med vapen vaktade fångarna på flaket. Soldaterna kunde ha kamouflagefargade 

uniformer eller svarta uniformer. Bland det 20-tal fångar som fördes från Gabela 

minns han Piric, Bilal, Mesic, Eminovic och Cemica. Vid ankomsten till Grabovina 

fick de ingå i grupper som sattes att utföra olika typer av meningslösa 

arbetsuppgifter, t.ex. att p i ~ ~ k a  kottar. När de plockade fick de hålla huvudet 

nedsänkt och tilläts inte att böja på knäna. Det var hett och de fick inte vatten. 

Soldaterna utsatte dem aven for förnedrande tillmälen som skällsordet "baljie" för 

muslimer. Det förekom även könsord riktade mot fångarnas mödrar. Efter att ha 

utfört dessa arbetsuppgifter under någon tid började fångarna föras in i en kasern 

två och två. Han fördes in tillsammans med Bilal. Vid ingången till ett 

tvättningsutrymrne väntade två kroatiska soldater och Arklöf. Fångarna beordrades 

att ta av sig på överkroppen. De fick sedan lagga sig ner på ett 

keramikgolv där de besprutades med vatten och utsattes för slag. De fick slag med 

batonger och en brandslang. Vattenbegjutningen skedde for att de inte skulle tappa 

medvetandet. Misshandeln skedde under pistolhot. De blev nedblodade och han fick 

ryggen full av sår. Arklöf använde batong och slang. Slagen träffade främst rygg 

och huvud. Han såg inte när Arklöf slog honom eftersom han måste ligga med 

ansiktet mot golvet. Däremot såg han när Arklöf med batong och slang slog Bilal. 

Bilal tvingades b1.a. hålla upp ena handen och fick slag över handen så att huden 

spräcktes mellan fingrarna. Det var ett straff för att han vägrade utföra en religiös 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning i3  
Rotel 1301 

DOM 
2006-12-1 5 

ritual. En av soldaterna slog Bilal medan Arklöf stod bredvid. Fångarna måste se på 

när den andre blev misshandlad. De misshandlades tills de förlorade medvetandet. 

Det förekom aven sparkar men Arklöfs slag var de värsta. Efter misshandeln fordes 

de ut. Någon sade då att Topic skrattade varpå Topic fördes in igen för fortsatt 

misshandel. Den gången gjorde de "slut " på honom. Han svimmade på nytt. Han 

fick nyckelbenet brutet samt sår på ryggen och huvudet ovanför båda ögonen. Han 

var i mycket dåligt skick då fangarna på kvällen lastades av i Gabela. Senare fick 

han ett anfall av kärlkramp vilket ledde till att hjärtat stannade. Han betraktades som 

död och bars utanför byggnaden. Han lades i en sopcontainer, förmodligen av någon 

soldat. Han återfick dock medvetandet och kunde ta sig ur containern. Han fick 

ligga kvar utanför huset i åtta dagar. Det var bättre förhållanden utomhus med fisk 

luft. Hans tillstånd växlade mellan medvetslöshet och medvetande. Han fick vård 

och mat av sina medfångar som tilläts gå ut för att hjälpa honom. Han kunde senare 

återgå till att bo bland de övriga fångarna i källarlokalen. 

Under tvångsarbetet i Grabovina såg han att andra fångar misshandlades. Piric hade 

skärsår på ryggen och huvudet. Han såg att Arklöf sparkade Piric vid utgången från 

kasernen så att Piric föll omkull på gräsmattan. Mesic blev slagen i bakhuvudet av 

Arklöf tre gånger med en spade så att spaden gick av. Han minns det sedan han fått 

höra vad han sagt vid ett polisförhör. Därefter fördes Mesic till tvattutrymmet. 

Mesic kunde inte röra sig på 20 dagar då han återförts till lagret. Mesic hölls med 

andra fångar i ett rum högre upp i huset i Gabela. 

Vid ett senare tillfalle (Bl) blev några fångar i Gabela utkommenderade för att dra 

upp taggiga buskar med bara händer. Det skedde ett stycke utanför den byggnad där 

de hölls fångna. De uttagna fångarna förnedrades med nedsättande tillmälen om 

muslimer samt könsord. Topic var medtagen och orkade inte arbeta länge. Han sade 

att han inte orkade längre och att de fick döda honom. En soldat kom fram och sade 

till Arklöf att "döda balijen". Arklöf som bef~innit sig utanför kommendantens 

kontor gick fram ti1I Topic och slog honom på ryggen så att de gamla såren gick 

upp. Arklöf slog desslitom Topic i huvudet med skaftet på en hacka så att en fraktur 
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uppstod. Topic svimmade och blev förd till fangelseutrymmet där doktor Kapic 

sydde honom i huvudet med vanlig nål och tråd. Topic mims att Arklöf sa "du 

döda7'. Det var sista gången Topic såg Arklöf. 

Topics skador hade inte lákt så sent som i oktober vilket framgår av doktor 

Kovacevics intyg daterat i Mostar 2005-12-26 men avseende iakttagelser i oktober 

1993. Efter händelserna kunde han inte återgå i krigstjänst. Nar han frigavs fick han 

fram till freden arbeta i kök och inom sjukvård. Han har numera klassats som 

krigsinvalid på grund av ryggbesvär i form av diskbråck samt hjnrtproblem, 

diabetes och psykiska problem. 

Osman Zekic (fånge 3, A, och A2) har uppgett b1.a. följande. 

Han arbetade som svetsare före kriget. Han greps av HVO flera gånger som civil. 

Han ar bosniak. Den 29 maj 1993 greps han och fördes till kasernen i Grabovina. 

Senare flyttades han till Gabela. Den 3 juli 1993 fördes han till Grabovina för 

tvångsarbete. I oktober 1993 lyckades han fly. Han hade besvär med ett öga från 

händelsen i Grabovina och kunde inte återgå till sitt gamla arbete. Han lever nu på 

fniktodling. Han har numera läkarintyg som anger ett samband mellan misshandel 

och hans synbesvar. Han såg Arklöf i Grabovina men hade tidigare sett denne i 

Mostar. Zekic kom till ett hus i Gabela dar han vistades med omkring 50 andra 

fångar. Han kom att vistas i ett övre rum i huset men han har aven varit i 

kallarrummet. Omkring den 3 juli kom soldater däribland Arklöf och pekade ut 

fångar som skulle följa med på en lastbil till Grabovina. Arklöf pekade ut honom. 

De fick kliva upp på lastbilen och gå ned på knä med böjda huvuden. Nar de 

urlastade i Grabovina såg han Arklöf på marken varför han antar att denne varit 

med under transporten. Anledningen till att han inte sett det var att de inte fick titta 

upp under farden. Han tror att Arklöf bar karnouflagefargad uniform. I Grabovina 

delades de in i grupper och fick verktyg. De fick grava på hårt underlag. I hans 

grupp var de 5-6 personer. Det var varmt. Soldaterna utsatte tkgarna för svordomar 

och slag. Under arbetet blev han slagen med en p%. Det var Arklöf eller en person 
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som kallades för fransmannen som slog honom. Det var också de som fördelade 

arbetet. Han är osaker på vem som utdelade slagen eftersom han måste titta ner i 

marken. Arklöf drev på arbetet. Zekic föll omkull under arbetet men var hela tiden 

vid medvetande. När han inte orkade arbeta mera tvingade Arklöf honom att 

springa. Arklöf drev på honom uppför en trappa till en kasern. Uppe på trappan som 

var omkring en meter hög knuffade Arklöf till honom så att han föll ner på marken. 

Arklöf sade åt honom att stiga upp. Han kunde inte det på grund av smarta i höften. 

Arklöf hoppade då ner och sparkade honom i huvudet. Han tror att Arklöf hade 

stövlar på sig. Av misshandeln fick han ett ordentligt blåmärke över högra ögat. 

Hans ben var svullet. Han såg skador på flera av dem som följt med 

lastbilstransporten. Cemica var inte kapabel att själv ta sig upp på lastbilen vid 

hemtransporten. Mesic hade skärsår på huvudet och omfattande skador på ryggen. 

Bilal var blodig i ansiktet. Piric var också blodig. Han tror att Topic hade skadat ett 

ben. En läkare kallades till platsen av något befal och tog hand om de skadade som 

alla hölls som fangar i det övre rummet i huset. Han vet inte om fangama i 

kallarrummet fick någon lakarvård. Själv fick han sprit och tabletter samt några 

trasor att lagga om såren med. Han ser dåligt med höger öga och anser att det beror 

på misshandeln. Ogonbesvären började innan kriget var slut och gjorde att han inte 

kunde fortsatta som stridande soldat. 

Osman Eminovic (fånge 4, A och A3) har uppgett b1.a. följande. 

Före kriget var han chaufför. Han greps den 17 april 1993 där HVO hade en 

"checkpoint". Han var kladd i BHA:s uniform och ar bosniak. Han fördes först till 

Dretelj men kom samma dag till kasemen i Grabovina. Därefter fördes han till 

Gabela. Han frigavs den 19 mars 1994 och återgick till armén. Han kunde dock inte 

utföra någon solduttjänst till följd av de fysiska och psykiska skador som han 

åsamkats i fångläger. I dag ar han helt arbetsoförmögen och har sjukpension sedan 

2002. 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning 13 
Rotel 1301 

DOM 
2006-12-18 

Eminovic vistades i ett källarnun med 55-60 andra fångar under bedrövliga 

förhållanden. I slutet av juni eller början av juli 1993 kom soldater som tillhörde 

samma förband som Arklöf för att hämta fångar i Gabela för tvångsarbete i 

Grabovina. Förbandet var fruktat. De som skulle följa med pekades ut och alla var 

radda. Han såg inte om Arklöf var med. De var 15 -20 fångar som togs med. Han 

vet att Cernica, Bilal, Piric, Mesic och Topic var med. När de kommit fram till 

Grabovina fick han se Arklöf. Han vill minnas att Arklöf hade kamouflagefargade 

byxor och en mörkgrön T-shirt. Han hade en pistol i bältet och hade möjligen aven 

hängt av sig en automatkarbin. När de stigit av lastbilen delades de in i grupper för 

arbete. Han fick först gå till en restaurang för att stapla stolar. Uppgiften var 

meningslös. Arklöf manade på gruppen i restaurangen att arbeta. Vissa blev slagna 

redan då. Fångarna utsattes under arbetet för tillmälen och svordomar. Arbetet i 

restaurangen varade 10-1 5 minuter. De skickades sedan till andra uppgifter. Han 

minns att Mesic blev slagen med en spade av Arklöf. Arklöf hade tvingat på Mesic, 

som är stor, en sådan hög stapel med stolar att den rasade. Det utlöste misshandeln. 

Slaget, som var måttat, traffade med den platta sidan av bladet och orsakade 

blodflöde. Mesic sjönk till marken och fördes därefter bort. Efter detta fick 

Eminovic ett slag med ett spadskaft av Arklöf. Det var ett hårt slag som träffade 

ryggen. Eminovic fick sedan samla löv, också ett arbete utan någon mening. Någon 

sade att en avbitartång måste hämtas. Det var anledning for Arklöf att jaga på 

Eminovic för att utföra uppdraget. Eminovic fick springa framför Arklöf som 

ropade "fort, fort" medan han slog Eminovic med en slang till en brandsläckare. I 

ena änden fanns en metalldel. Det var med den som Arklöf slog. Medan detta 

pågick fick Eminovic många slag. Arklöf lämnade efter en stund över Eminovic till 

ett befal som i sin tur lämnade över Bilal till Arklöf. Eminovic fick gå in i ett 

tvattutrymme dar han blev slagen. Befalet sade dock till en kollega att Arklöf gjort 

ett bra jobb med Eminovic och att det fick racka. Eminovic fick återvända till 

arbetet. Han var utmattad av hunger och törst. Han fick skador på ryggen och höger 

knä. Knäskadan hade han fatt genom att springa mot en bank då Arklöf jagade 

honom. Han såg att Cemica svimmade av vid tillfallet och måste hjälpas till en 
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vattenpost. Han var även blå på ryggen. Topic kunde inte stå på grund av en 

benskada. Bilal och Piric hade också ryggskador. Deras ryggar var blåa. Mesic var 

bland fångarna i det övre rummet i huset i Gabela och han kan inte säga något om 

hur denne såg ut efter hemkomsten. Eminovic hade akut värk i upp mot en månad. 

Doktor Kapic behandlade f iga rna  som var inspiinade i kallarrummet. Han 

lyckades b1.a. sy ihop en kluven läpp med vanlig nål och tråd. Själv fick Eminovic 

även hjärtproblem efter lägervistelsen och misshandeln. Han har gått igenom en s.k. 

by-passoperation och har psykiska problem med b1.a. sömnsvårigheter. Han har 

också fått diabetes efter lägervistelsen. Om han i förhör 1995 i Bosnien sagt att 

Arklöf inte slagit honom syftade han på vad som hände inne i restaurangen. 

Förhören inför den bosniska domstolen var korta eftersom många förhör skulle 

klaras av på kort tid. Han berättade själv bara det grundläggande och allt kan inte ha 

kommit med. 

Arklöf har uppgett b1.a. följande. 

Han åkte till Balkan 1993. Han hade efter värnpliktsutbildning i Sverige varit i 

franska främlingslegionen. Han kände frändskap med Kroatien och det från andra 

världskriget kända nazistiska Ustasa. Han kom först till Kroatien men när striderna 

upphörde där kom han till Bosnien med kroatiska trupper. Först tjastgjorde han i 

en HVO- brigad som hette Knez Domagoj. Det var ett slags territorialförband med 

dålig disciplin. Han kom senare till Ludvig Pavlovicförbandet som hade god 

disciplin med speciella uppgifter som spaning och innästling bakom fiendens linjer. 

Förbandet hade kaserner i Grabovina. Förbandet benämndes även Bozan Simonovic 

efter en chef som stupat i striderna 1992. Han ingick inte i ATG som står för 

antiterroristgrupp och var en enhet inom specialpolisen i Mostar. ATG deltog iiven i 

strid, och han har stridit tillsammans med dem. I Kroatien fick Arklöf en svart 

uniform men i Bosnien bar han endast sin gröna kamouflageuniform. Till den hade 

han dock ibland en svart T-tröja som överdel. I Kroatien stred förband som kallades 

för "svarta legionen". Den svarta fargen hade historiska förebilder i de nazistiska 

Waffen SS och Ustasa. Hans vapen i Bosnien var automatkarbin (Ak 4 och Ak 47), 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning 13 
Rotel 1301 

DOM 
2006- 12-1 8 

pistol samt prickskyttegevär. Han bar bajonett i bältet och hade under en tid aven 

granatgevär. Under den tid som målet galler talade han inte språket bortsett från 

korthuggna fraser och sådant som orderuttryck och svordomar. Han känner inte till 

någon annan fargad soldat bland soldaterna i HVO. Han åkte ibland från kasernen i 

Grabovina till Gabela för att hämta eller lämna ammunition. Avståndet var kort. I 

samband med det kan han ha deltagit i att transportera fångar i början av juli 1993. 

Det kan alltså stämma att han hämtat fangar för att delta i tvångsarbeten. Det skedde 

under ett uppehåll i striderna då han skulle vara ledig under en period. Han hade 

inte någon kontroll över tvångsarbetena men förnekar inte att de gått till så som 

målsägandena beskrivit det. Han såg flera av uppgifterna utföras. Fångar fördes 

också till tvattningsutrymmen i kasernen för förhör. Han deltog i det och kan ha 

misshandlat omkring tio fångar. Det övergick i ren misshandel eller tortyr, och flera 

fördes in utan att förhöras. Det var fråga om grovt våld utan något syfte. En 

bakgrund till händelsen var att HVO i en offensiv från den Bosniska arm& haft 

förluster som även drabbat hans eget förband. Han deltog i att uttala nedsättande ord 

som "balije" mot fångarna. Det var fruktansvärt varmt, och det gjorde att han inte 

mådde bra. Han känner igen det tvättningsutrymme som förevisats på fotografier. 

Han tycker sig känna igen en del av målsägandena men han har svårt att erinra sig 

detaljer. Han mims att han under övergreppen använde en slang till en 

brandsläckare samt en batong. Han sparkade även målsägandena. Våldet riktades 

mot b1.a. huvud och rygg. Han såg målsägande blöda från nasa och rygg och såg 

aven att flera var svårt skadade. Han var med om att spruta vatten på fångarna för 

att de inte skulle svimma under misshandeln. Han kommer inte ihåg allt som 

målsäganden säger sig ha upplevt men han anser att det mesta stämmer. Han kan ha 

slagit en fånge på munnen och tungan med brandslangen och kan ha sparkat fhgar i 

huvudet med sina kängor. När det gäller Mesic är han dock säker på att han inte 

slagit denne med den vassa kanten på en spade. Ett sådant slag är dödande, och det 

har han inte utdelat. Även om han inte besinnade sig under händelserna fanns det 

vissa spärrar. Han ville inte döda någon. Han kan dock ha använt spadskaftet men 

det kommer han heller inte ihåg. Det fanns både tillfångatagna soldater och civila i 
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Gabela. Han var medveten om att &gama, som var muslimer, levde under svåra 

förhållanden och funderade ibland på vad som skulle hända dem. Under denna tid 

ansåg han att sådana tankar var tecken på svaghet och förträngde dem. Han tog inte 

något initiativ för att skadade skulle f"a vård. De våldshandlingar som han begick var 

inte beordrade av överordnade. Han tar helt på sig ansvaret för vad han gjort. Om 

han hjälpt någon skulle det förmodligen inte ha fått andra följder än att andra 

soldater skulle ha tyckt att han "var en kärring". Det fanns dock soldater som 

motsatte sig att fångar utsattes för övergrepp. 

På åklagarens begäran har vittnesförhör ägt rum med doktor Mehmed Kapic som 

uppgett b1.a. följande. Han har studerat medicin och arbetade före kriget på 

sjukhuset i Stolac som specialistläkare i ortopedisk kirurgi. Han är fortfarande 

läkare och arbetar som överläkare. Han greps i början av maj 1993 på sjukhuset av 

för honom okänd anledning. Han kom till Gabela och placerades i kallarrummet i 

det hus där lagerkornmendanten fanns. Förhållandena var mycket dåliga. Fångarna 

fick normalt bara mat en gång om dagen. Den bestod av bröd och konserver. 

Fångarna fick otillräckligt med mat och vatten. Under en period var förhållandena 

särskilt daliga. De fick då inte gå ut för toalettbehov utan måste uträtta dessa i 

hinkar. Flera fångar led av diarréer och hann inte fram till hinken i tid. Någon 

möjlighet att sköta daglig hygien fanns inte. Utomhustemperaturen var upp mot 40 

grader C, och inomhus var det antagligen över 50 grader C. Det fanns ytterligare en 

Icikare bland fångarna, och de gjorde vad de kunde för att hjälpa de sjuka och 

skadade. De fick dock inte röra sig fritt och saknade utrustning och mediciner. Mot 

slutet av vistelsen i lägret fick Kapic besöka hangarerna för att hjalpa fångar samt 

ställa i ordning ett sjukrum. Det var inför ett besök från en delegation från Röda 

Korset. Några av hans medfångar blev särskilt svårt misshandlade och illa åtgångna. 

De berättade inte för honom vilka som utfört misshandeln som skett då de tagits ut 

for tvångsarbete. Han minns ett tillfalle i juli då flera fångar kom tillbaka med svåra 

skador. Topic var så svårt misshandlad att han till följd av hjärnskakning var 

medvetslös i flera dagar. Han vaknade till ibland för att åter förlora medvetandet. 
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Han hade blåmärken över hela kroppen. Njurama var skadade och han hade besvär 

med vattenkastningen. Han kissade blod. Hans hjärta slog oregelbundet och han 

hade en svår benskada som enligt Topic orsakats av att någon hoppat på hans knä 

sedan benet först lagts upp på två betongklossar. Hela knaet var skadat. Kapic 

lyckades genom lagerchefen G tag i gips och kunde fixera knäet. Han kunde genom 

en vakt aven få tag i vissa mediciner och utverkade att Topic fick laggas i friska 

luften. Där låg han och svävade mellan liv och död i flera dagar. Kapick trodde inte 

att Topic skulle överleva men det gjorde han märkligt nog. Cemica hade också 

skador som Kapic vårdade. Cernica hade skador på hela kroppen, mest på ryggen. 

Det var b1.a. fråga om stora underhudsblödningar och hudskador som Kapic inte 

trodde skulle läka utan hudtransplantation. Han behandlade Cernica med antibiotika 

och smärtstillande mediciner samt lade omslag och kompresser på såren. Cemica 

uppgav b1.a. att han fått slag i huvudet av en cementspade. Piric hade liknande 

skador. Bilal hade skador på fingrar och på huvudet. Han hade aven hj ämskakning. 

Han minns aven Mesic, som var en storvuxen person. Mesic blev sönderslagen och 

var den näst Topic mest skadade. Mesic var blå överallt och hade skador på huvud, 

rygg och armar. Såren på de skadade var svårbehandlade och läkte dåligt på grund 

av de eländiga förhållandena i lagret. Det tog flera månader för såren att laka. Han 

saknade i regel tvål och vatten för att rengöra såren. De mediciner som han lyckades 

få tag i genom hjälpsamma personer räckte inte. Lägerledningen gav inte någon 

medicinsk hjälp. Kapic tror att han vid ett tillfalle såg en f&gad soldat i Gabela. De 

som misshandlats talade aven om en f3rgad person som hette något liknande 

"Jacque" Han vet inte vad denne person gjorde. När det galler arten av de skador 

som han niimnt har han under sin Idsarkarriär varken förr eller senare sett skador av 

siidan systematisk misshandel som det här var fråga om. Det våld som använts 

måste ha skett med maximal kraft. 

Skriftlig bevisning 
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Auagaren och Bilal har, utom annan skriftlig bevisning, åberopat följande 

handlingar. 

Intyg 2005-02-07 utfbdat av doktor Kovacevic vid det regionala medicinska centret 

i Mostar utvisande b1.a. att Bilal under år 2000 besökt centret for psykiska 

störningar och fått diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Intyg 2005-07-21 av doktor Kapic i vilket anges b1.a. följande. Kapic sydde i början 

av juli 1993 skador i Bilals hand med vanlig nål och tråd samt lindade om hans sår i 

huvudet efter att Bilal skulle ha blivit torterad och varit avsvimmad. Såren var 

svårldcta och måste läggas om under fl era månader. Vidare led Bilal efter händelsen 

av huvudvärk, sömnlöshet och ibland yrsel. Han var ofta orolig och nervös samt i 

behov av lugnande och smärtstillande medel. 

Intyg 2006-03-2 1 från Röda Korsets Behandlingscenter för krigs- och 

tortyrskadade, Malmö, enligt vilket Bilal lider av kronisk posttraumatiskt 

stressyndrom med bestående symptom- och funktionsnedsättningar. 

Intyg 2006-05-12 från Primärvården Skåne utvisande att Bila1 har ett ä n  över 

handflata och mellan fingrar, snedställt ärr ovan vänster överläpp och ingröpning 

efter skada på vänster kind samt resttillstånd enligt röntgen efter högersidig 

zygomatico-maxillär (okbågen-överkdken) fraktur med betydande intryck av arcus 

(bågen) och viss nedpressning av orbitabottnens 

(ögonhålebottnens) laterala (sidledes) omfing. 

A ~ a ~ a r e n  och Mesic har utom annat åberopat fobande handlingar. 

"Legerklaering" 2004-02-12 enligt vilken Mesic lider av diabetes mellitus och 

posttraumatiskt stressyndrom av kroniskt slag. 

Intyg f r k  Onsöj Legesenter 2006-04-27 i vilket b1.a. med hänvisning till 

journalanteckningar anges att tidigare krigsupplevelser satt djupa spår hos Mesic 

som gjort det svårt för honom att fungera i sitt dagliga liv. Det sägs vidare att Mesic 
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har koncentrationsproblem som är invalidiserande, att han lider av bilder, 

upplevelser och ljud i huvudet natt och dag samt att han saknar arbetsförmåga. 

Dessutom framgår att han har en ögonskada och starr samt att hans diabetes av typ 

2 inte har samband med krigshandlingar. I konklusionen uttalas b1.a. att Mesics 

posttraumatiska stressyndrom och hans behov av kirurgisk behandling av ögat 

"som ble skadet under tortur.. ." har direkt anknytning till handlingar som ägde rum 

under 1993. 

Akiagaren och Piric har åberopat utdrag ur journal 1998-0 1-07 fran regionala 

medicinska centret i Mostar i vilken anges att han remitterats med diagnosen 

huvudvärk och att han sedan 1997 haft epileptiska anfall. 

A ~ a ~ a r e n  och Topic har utom annat åberopat följande handlingar. 

Intyg 2005-12-26 av doktor Kovacevic i Mostar i vilket läkaren anger b1.a: I början 

av oktober 1993 flyttades han till fanglagret Gabela som fånge och undersökte 

medfången Topic som hade ffarska tecken på psykofysisk misshandel. Tre större 

skärsår konstaterades i huvudregionen och panna samt bakom vänster öra. Det 

förekom blhärken på hela kroppen. Det högra nyckelbenet var brutet, och det 

fanns kontusionsskador i ryggen. Patientens psykiska status priiglades av förtvivlan 

och rädsla. Topic var mycket mager. Han har än i dag allvarliga sviter efter 

upprepad misshandel. Han lider av diabetes. Ryggbesvären gör att han har svårt att 

röra sig. Han lider av PTSD. 

A ~ a g a r e n  och Zekic har utom annat åberopat följande. 

Medicinsk bedömning 1994-12-1 5 av en militär läkarkommission i Bosnien 

Hercegovinas armé  itv visande att Zekic ansågs ha b e g h s a d  tjänstgöringsförmåga 

på grund av en ögondefekt. Diagnosen var Astigmastismus myopicus OC. utr. 

Specialistläkarens undersökningssvar och utlåtande 2006- 1 1 - 16 med diaposen St. 

post contusionem bulbi o.dex. Amblyopi o. dex. Maculopathia posttraurnatica 
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o.dex. Astigmatismus myopicus.o.utr. Conjunctivitis chr. exarcerbata. o.utr. 

innebärande att vissa förändringar var av posttraumatisk slag. 

iiklagaren och Eminovic har utom annat åberopat följande. 

Specialistläkaren vid Allmänna sjukhuset i Kjonjics undersökningssvar 2005-12-09 

i vilket anges b1.a.: Vid kotorna L5-S1 finns mycket uttalade degenerativa 

diskförandringar med diskprolaps - dorsomedialt, med kraftig kompression av 

durasackens strukturer, något mer till höger. Degenerativa förändringar avser 

deformerande spondylartros. Sklerotiska förändringar finns i de spinala utskotten i 

det åskådliggjorda ryggradssegmentet, troligast av posttraumatisk etiologi. 

EMG-analys 2006-04-04 vid Kliniska centret, universitetet i Sarajevo av vilken 

framgår b1.a. att Eminovic lider av ett knä som inte läkt ratt, diskbråck och 

stressrelaterad posttraumatisk diabetes. Det anges vidare att tillståndet kan betraktas 

som definitivt. 
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Delmoment Bl-  B2 

Målsägandena Dezmo Topic (Al och B l ,  se ovan under A-AS) och 

Osman Tabakovic (fånge 8, B2) har hörts på åklagarens och på egen begäran. 

Osman Tabakovic har uppgett b1.a. följande. 

Före kriget var han en kvalificerad arbetare. Han greps den 16 juli 1993 och var 

civil. Han hade tidigare varit soldat i HVO men rymt därifrån då förutsättningarna 

för hans deltagande i HVO förändrats. Han fördes till Gabela. Han frigavs den 24 

december 1993. Han inträdde i den bosniska armén men frikallades på grund av 

skador i en arm. Efter kriget har han haft olika arbeten. När han anlände 

tillsammans med 30-talet fångar till Gabela lastades de av vid grinden till området 

och ställdes upp i en cirkel. De fick sitta på huk. De fick frågor om var de hade varit 

samtidigt som flera fångar utsattes för slag och sparkar. En av fångarna föll över 

honom. Då kom en person som han senare fick veta var Arklöf. Denne tog tag i 

Tabakovics polisonger och drog loss hår så blodvite uppstod. Arklöf hade en pistol i 

midjan och bar en kortärmad tröja till kamouflagefargade byxor. Han sade åt 

Tabakovic att följa med. De gick mot en basketplan och mot ett stängsel. Arklöf 

sade att området på andra sidan stängslet, dar det fanns ett antal jordhögar, var 

minerat. Han beordrade Tabakovic att krypa under stängslet och gå ut i minfaltet. 

Efter 10 -1 5 steg beordrade Arklöf honom att stanna och att återvända. Sedan fick 

Tabakovic ett papper och penna av Arklöf for att skriva ner namnen på sina 

sl&tingar. Arklöf frågade Tabakovic hur mycket pengar denne hade på sig. 

Tabakovic försökte undvika att tala om det och fick en spark i bakhuvudet så att han 

föll omkull. En blond soldat hade då anslutit till Arklöf som skrek "Kliv upp balije". 

Tabakovic uppmanades att ta av sina byxor. Då såg Arklöv och den blonde 

pengarna som Tabakovic dolt under kläderna. Arklöf drog sönder resåren i 

kalsongerna så att pengarna föll till marken och spreds. Arklöf och den blonde slog 

honom så att han förlorade medvetandet. Han vaknade av att han fick en hink vatten 
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över sig. Han uppmanades att klä på sig och samla upp sina pengar men det fanns 

inga pengar kvar utom gamla mark som blivit värdelösa. Han blev av med 1000 

DM och dessutom 300 DM som var värdelösa. De fortsatte att slå honom så han 

förlorade medvetandet igen. Han vet inte hur många slag och sparkar som han fick 

eftersom han tidvis var medvetslös och däremellan omtöcknad. När han vaknade 

beordrades han att resa sig upp. Han fick gå fram till en stubbe och gå ner på alla 

fyra. Han fick en spark bakifrån. Då han försökte resa sig fick han ett slag med ett 

järnrör av Arklöf. Slaget tog över axeln så att nyckelbenet bröts och gjorde att 

armen kändes förlamad. Då det slaget föll uppfattade han att han var ensam med 

Arklöf. Han fick dessutom ett knytnävsslag i ansiktet av Arklöf. På vag till de andra 

fångarna tvingade Arklöf honom att kliva på en död kropp. När Arklöf lämnade 

Tabakovic i cirkeln av fångar gav han honom ytterligare en spark i baken. Sedan 

blev det någon annans tur. Tabakovic fick stå på huk i flera timmar. Han hade svåra 

smärtor. När han kom till sin förläggning i en hangar fick han hjälp av doktor 

Kapic. Tabakovic blev liggande och kunde inte gå på toaletten på 12 dagar. Han 

fick värktabletter av Kapic. Han fick svalka av trasor doppade i urin. Hans 

nyckelben var avslaget och fick sjäivläka genom att han höll annen stilla. Han hade 

många blåmärken och var svullen i ansiktet. Det tog omkring en månad för de akuta 

skadorna att läka. De var omkring 450 fångar i hangaren och Iåg som packade sillar. 

Toalett saknades. De fick otillrdckligt med mat och vatten. När han undersöktes 

efter det att han bIivit fri hittade man levrat blod i hans magsäck som kunde sugas 

ut. Hans axel ar felaktigt läkt. 

Arklöf har uppgett b1.a. följande. 

Han var bara i Gabela under kortare perioder. Han kan inte erinra sig att han haft 

någon vaktkommendering i Gabela. När han beriittat om det i tidigare förhör har 

han troligen avsett Grabovina där han bodde i kasern. Han minns inte heller att han 

sett fångar tvingas rycka upp taggiga buskar med händerna i Gabela. När han hört 

Topic berätta om hur han blivit misshandlad i Gabela vill han inte ifrågasätta att det 

hänt eller att Topic varit allvarligt skadad. Beträffande Tabakovics berättelse 
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kommer han ihåg vissa fragment av det som målsäganden berättat. Han mims 

episoden med pengarna och att det låg ett lik nära platsen. Han kommer också ihåg 

att det fanns ett minfalt utmärkt i anslutning till slänten. Däremot vet han inte om 

det verkligen fanns minor där. I striderna användes dock minor. Han anser att 

Tabakovics berättelse stämmer. 

På åklagarens och målsägandenas begäran har vittnesförhör även i denna del iigt 

rum med Mehmed Kapic samt Dzemal Tabakovic 

Beträffande Kapic se ovan under A-AS. 

Dzemal Tabakovic har uppgett b1.a. följande. 

Han greps den 16 juli 1993 av HVO. Han är bosniak. Den 17 juli fördes han på en 

lastbil med 40-talet andra f i g a r  till Gabela. Lägerkommendanten Boko mötte dem. 

Fångarna fick ställa sig vid en spelplan och lyssna på Boko som b1.a. talade om att 

alla muslimer skulle fördrivas och att hälften av dem skulle komma att dö. I 

bakgrunden såg vittnet en fargad soldat som han senare fick veta var Arklöf. Denne 

var kladd i uniform med svart eller kamouflagefirgad tröja. Alla fångar hade 

beordrats att stalla sig på huk med ansiktena vända mot marken. De som varit 

poliser eller säkerhetspoliser beordrades fram. Vittnet tillhörde dem. De fick sätta 

sig på huk vid ett träd. Arklöf och en soldat som kallades fransmannen kom 

springande "som varpar" och slog och sparkade dem. Vittnet fick en spark i huvudet 

av Arklöf så att han föll omkull. Arklöf misshandlade också 5-6 andra personer. 

Sedan pekade Arklöf på Osman Tabakovic som 2r släkt med vittnet, dock inte så 

nära som brorsbarn eller liknande. Osman fick följa med Arklöf och fransmannen 

och möjligen en till person. De gick förbi den spelplan där andra stod uppställda 

och fortsatte mot ett staket och en slänt. Vittnet som, liksom övriga f"angar, 

beordrats att titta i backen tittade upp i smyg for att se vad som hände med Osman. 

De förde Osman till slänten. Där började Arklöf och fransmannen att slå Osman. 

Denne försökte värja sig men det gick illa. Han hamnade på marken och vittnet som 
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då, på grund av sluttningen, inte kunde se Osman såg hur Arklöf och den andre slog 

och sparkade mot Osman. Det höll på i kanske 5 minuter. Vittnet kunde inte se så 

bra. När Osman kom upp på fötter knäppte han sina byxor. Osman kom snubblande 

tillbaka till gruppen. Han orkade knappt gå. Han verkade ha ont i ett ben och en 

arm. Det fanns en död kropp i närheten av den plats dit Osman förts. Vittnet såg inte 

kroppen men en annan fånge berättade om den. Boko hade dessutom varnat 

fångarna för att det skulle gå på samma satt för dem som för "honom där nere" om 

de försökte fly. Han hade även talat om att marken utanför stängslet var minerad. 

Osman och vittnet hade gripits vid samma tillfalle och hade under transporterna 

kunnat prata med varandra. Därigenom visste vittnet att Osman fått med sig 1 300 

DM som hans hustru hade lämnat till honom. När fångarna efter misshandeln fördes 

till en hangar dar de skulle hållas instängda frågade vittnet Osman varför soldaterna 

slagit honom sönder och samman. Osman svarade att de rånat honom på pengar. 

Han visade även sönderrivna pengar som han hade i en ficka tillsammans med löv. 

Osman var mycket dålig vid ett par tillfallen efter ankomsten till hangaren, och 

medfångar fick hälla vatten på honom för att han skulle återfå medvetandet. Han 

hade blåmärken på huvudet och på en arm. Han gick med svårigheter och hade sår i 

ansiktet. Han klagade på att han hade ont överallt men mest i huvudet och armen. 

Han fick inte någon lakarvård i lagret. 

Skriftlig bevisning 
l 

Beträffande Topic, se ovan under A-AS. 

Auagaren och Tabakovic har åberopat bedömning och utlåtande 1996-04-1 8 från 

en lakarkommission i Bosnien Hercegovinas armé som b1.a. anger att Tabakovic 

hade tjänstgöringsförmåga samt att han led av en posttraumatisk inflammation i ett 

membram till ledgångars innerhima (Synovitis genus sin. posttraumatica). 
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De har vidare åberopat Specialistlakarens undersökningssvar och utlåtande 2006- 

1 1-1 8 i vilket uttalas b1.a. Röntgenbild av vänster axel utvisar tecken på artros i 

axelleden, defekter av humerushuvudet, dislokation av den akromiala delen av 

vänster nyckelben kranialt i akromioclavicularleden, med synlig infrakvavikulär 

apposition av nytt ben (posttraumatisk exostos), vilket är ett tillstånd efter brottet av 

den akromiala delen av nyckelbenet. Under rubriken kliniskt anges b1.a. att 

rörligheten i axeln ar reducerad. 

Delmomentet C1 

Målsäganden Mustafa Skaljo (fånge 11, Cl)  har uppgett b1.a. följande. 

Han är bosniak. Före kriget var han slaktare och affarsföreståndare. I maj 2003 

tjänstgjorde han i BHA som chaufför och livvakt åt generalen Pasalic. Han blev 

tillfångatagen av soldater i HVO i samband med att han skulle köra Pasalic till ett 

möte. De körde i en kolonn som stoppades. Skaljo bar kamouflagefargad uniform. 

Efter gripandet hölls han som fånge på flera ställen. Först var han i Capljina i en 

annékasern som heter Gabrovina. Han behandlades omilt och fick b1.a. stå i en 

kallare med vatten upp till knäna i omkring 48 timmar. Troligen i början av juli, 

men han är inte saker på tiden eftersom han saknade klocka och kalender, kom han 

till fånglägret Dretelj dar han fick vara i en plåthangar med många andra fångar. Det 

var mycket varmt utomhus, omkring 40 grader C, och inne i plåthangaren där 

många fångar, kanske uppemot 500 personer, trängdes var det mycket hetare. För 

att få plats liggande måste fångarna ligga på sida. Redan i Gabrovina dit det kom 

levereranser b1.a. som humanitär hjälp hade han sett Arklöf som har mörk hudfag i 

samband med att han deltog i en urlastning av förnödenheter. Skaljo hölls i 

hangaren i omkring 17 dagar. Under en tid av tre dygn fick fångarna varken vatten 

eller mat. De måste dricka sin egen urin. Förhållandena var outhärdliga, Flera 

fangar, sex - åtta personer, misshandlades så att de dog. De döda fördes bort. En 

homosexuell i lagret utsattes för råa förgripelser av vakterna inför alla fångar. Den 

grymma behandlingen hängde samman med att HVO hade förluster i striderna mot 

BHA. Vid ett tillfalle ropade någon att man vill prata med Pasalics livvakt. Skaljo 
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följde med ut. På gården utanför kasernen blev han omringad. En person som han 

känner igen som Arklöf stod på hans högra sida. Arklöf slog Skaljo med en 

pistolkolv på högra sidan av huvudet. Det gjorde ont och blödde. Han fick ett 

bestående märke på sidan av huvudet från misshandeln. Skaljo föll åt vänster av 

Arklöfs slag men fick då ett slag av en vakt som stod på Skaljos vänstra sida så att 

han föll framåt och hamnade på marken. När han låg där stampade Arklöf med en 

armékanga på hans högra arm så att den gick av. Skaljo förlorade medvetandet. Han 

vet inte vad som hände sedan, men han hade blåmärken på kroppen och hörde av 

andra fångar, som kunnat se händelseförloppet genom kulhål i plåthangaren, att han 

blivit sparkad. Efter misshandeln vaknade han upp inne i hangaren. Han fick inte 

någon sjukhusvård men en medfånge som var läkare fixerade armen med 

kartongpapp och torkade bort blodet med fuktade trasor av underkläder. Bland 

skadorna som Skaljo fick i Dretelj var även en lätt skada i foten av mantelfragment 

från en rikoschetterande kula. Skaljo är saker på att det b1.a. var Arklöf som 

misshandlade honom utanför hangaren. Efter kriget, i slutet av 1994, fick han ett 

foto på Arklöf av en god vän vars identitet han inte vill röja eftersom vännens 

hustru ar serbiska och de kan drabbas av repressalier. Vännen sade att här har du ett 

kort på den som bröt av din arm. Skaljo hade kortfattat berättat om händelsen i 

samband med att han under fångenskapen träffade vännen, som under denna tid 

även var budbärare mellan Skaljo och dennes hustru. Bland fångarna var det också 

tal om vilka som misshandlat dem. Arklöf hade vid misshandeln av Skaljo svart 

uniform med ett emblem med bokstäverna "ATG" som skulle visa att han ingick i 

en antiterroristgrupp. Enligt Skaljos mening rörde det sig om terrorister och nazister 

som med sina svarta uniformer skulle påminna om det under andra världskriget 

beryktade Ustasa och injaga skräck. Vid misshandeln var Arklöf förutom med pistol 

även beväpnad med ett vapen som han bar i en rem över bröstet. När Skaljo under 

1995 hördes i Bosnien vågade han inte peka ut Arklöf som den som sparkade av 

honom armen eftersom han var rädd att hans barn som redan då fanns i Sverige 

skulle råka illa ut. Det gjorde att han sökte nedtona gärningen och heller inte aktivt 

bidrog till att få fram sanningen. Han är också säker på att Arklöf bar svart uniform 
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trots att det förekommit andra uppgifter. Han blev själv missförstadd på den 

punkten under förhören i Bosnien. Nar han uppgav att Arklöf bar en 

karnouflagefkgad uniform menade han att Arklöf hade en sådan då han greps. 

Skaljo har haft uppfattningen att det var den 13 juli 1993 som han blev misshandlad 

av Arklöf, men han kan ha tagit miste på tiden eftersom det var svårt att hålla reda 

på dagarna under fångenskapen. I förhören i Sverige har han också uttryckt 

osäkerhet på den punkten. Skaljo var kvar i Dretelj till den 19 juli 1993 då lagret 

stängdes och han Ilyttades till ett annat läger. Skaljo har fortfarande psykiska 

problem på grund av händelserna som han utsattes för i Gngenskap. Han blir rädd 

d5 han möter personer med mörk hudfarg påminnande om Arklöf. Beträffande 

innehållet i en dagbok som Arklöf företett vill Ska1jo.frarnhålla att det var korta 

avstånd mellan ifrågavarande lager och de krigsskådeplatser som det gäller, högst 

35- 40 km och en restid med bil på högst 45 minuter. Att Arklöf kunnat vara i ett 

fångläger samtidigt som strider pågick mellan de stridande parterna är inte något 

konstigt. Såvitt han vet var inte något förband i strid längre än 24 timmar utan att bli 

avlöst. Det är märkligt att Arklöf i dagboken skriver om Bosnien Hercegovinas 

arme (BHA) eftersom Arklöfs sida aldrig godkände den beteckningen utan 

betecknade de muslimska styrkorna som "Mos" 

Arklöf har uppgett b1.a. följande. 

Efter händelserna i Rotimlja återgick han med förbandet till kasernen i Grabovina. 

De hade under dagarna i Rotimlja inte återvänt till kasernen utan bott i hus i byn. 

Det var visserligen inte mer än 1-2 mil mellan Grabovina och Rotimlja men 

stridssituationen medgav inte att hans förband lämnade Rotimlja förrän man 

utrymde platsen. Han har inte någon minnesbild av att ha varit i Dretelj och känner 

heller inte igen de bilder som visats från platsen. Dretelj ligger liksom Gabela nära 

Grabovina. Han skulle ha kunnat begå de övergrepp som Skaljo berättat om men 

inte i Dretelj som han inte har något som helst minne av. Han har inte något skal att 

dölja att han varit i Dretelj om det verkligen skulle ha förhållit sig så. Han vill inte 

spekulera i varför Skaljo oriktigt skulle vilja tillvita honom denna händelse. 
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På åklagarens och Skaljos begäran har vittnesförhör ägt rum med vittnena Aiija 

Lidze, Senad Salcin och Esad Boskalio som uppgett b1.a. följande. 

Lidze: Han var journalist och hölls under tiden den 1 juli - den 19 juli 1993 

fangslad i Dretelj, som tidigare varit ett förrådsområde för armén. Alla byggnader 

var fyllda med fångar, och det kan ha rört sig om 10 000 personer. Han var i en 

plåthangar med omkring 800 andra fångar som med få undantag var muslimer. 

Utomhus var det över 40 grader C och i hangaren betydligt varmare. Fångarna var 

packade som sillar och fick dåligt med mat och vatten. Mellan den 13juli - den 16 

juli fick de varken mat eller vatten och fick inte gå ut för att uträtta sina behov. Han 

fick senare veta att det hängde samman med att HVO hade motgångar och led 

förluster i kriget. Till hangaren kom män i svarta uniformer som ville få utlopp for 

sina aggressioner. De tillhörde s.k. antiterroristgrupper. Han hörde talas om en 

soldat i lägret som var fargad och svensk. Han såg denne bara en gång, och det var 

under tiden den 13 juli - den 17 juli då de inte fick gå ut. När den lilla dörren till 

hangaren öppnades kom en grupp soldater i svarta uniformer in och en av dem var 

fargad. Ett antal fångar fördes ut, däribland Skaljo. Genom kulhål i hangarens plåt 

gick det att se ut. Den som tittade riskerade dock själv att tas ut och bli misshandlad. 

Han kunde se människor bli slagna. Det var de som fort ut fhgarna som 

misshandlade dem. Den svarte var bland misshandlarna. Han såg Skaljo genom 

plåten och hörde honom även skrika. Skaljo var blodig när han fördes in i hangaren. 

Han tror att Skaljo fick vård av en medfånge som var läkare. Någon annan vård 

gavs inte. När vittnet, tre till fyra år senare mötte Skaljo i en förening f"o tidigare 

lägerfångar, berättade Skaljo att han vid tillfallet fatt en arm bruten. Vittnet hade en 

god v h  som var fånge och dog i Dretelj. 

Salcin: Han hölls som fånge i Dreteljlägret under tiden den l juli - den 3 september 

1993. Dretelj ligger 4 - 5 km. från kasernerna i Grabovina. Förhållanden i lagret var 

mycket svåra med brist på vatten och mat samt inga möjligheter för fångarna att 

sköta sin hygien. Behov fick förrättas i hinkar inne i hangaren, där de 500 - 600 
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fangama tvingades ligga som packade sillar. Alla fångar var muslimer. Vittnet hade 

hört talas om Jackie Arklöf och såg honom i lägret omkring den 10 -1 5 juli 1993. 

Han var den ende mörkhyade soldat i HVO som vittnet sett. Fångarna kallade 

honom "den svarte" och vittnet känner igen honom nu aven om han ändrat 

utseende. Han tillhörde ATG som hade svarta skjortor och byxor samt svart 

skyddsväst. De bar även ATG- märket. Ludvic Pavlovicförbandet tillhörde dessa 

styrkor och var influerat av Ustasa. Soldater ur dessa styrkor kom vid olika tider till 

lagret i grupper på 5-6 personer och utsatte fångar for misshandel. Han är bekant 

med Skaljo som var chaufför åt general Pasalic. Någon gång omkring den 10 juli 

kom en grupp soldater och tog ut fångar för att misshandla dem. De var mörkt och 

kväll då det hände. När soldaterna återförde fångarna ropade vakterna efter Mustafa 

som var general Pasalics chaufför varvid Skaljo reste sig upp och följde med ut. 

Genom kulhål i väggen kunde vittnet se att 5-6 personer omringade Skaljo och 

verkade ställa frågor till denne. Arklöf var en av soldaterna. Vittnet såg i 

lampskenet att Arklöf slog Skaljo i trakten av högra örat med en pistolkolv så att 

Skaljo for åt sidan. En annan soldat slog Skaljo så att denne föll till marken. När 

Skaljo låg på marken stampade Arklöf på hans arm varefter alla soldater började 

sparka och slå honom. Det höll på tills Skaljo inte rörde sig längre. Soldaterna 

hällde även vatten på Skaljo som sedan blev inburen i hangaren. Vittnet såg att 

Skaljo blödde från näsan. Skaljo fick hjälp av doktor Boskalio som fixerade Skaljos 

arm med kartongpapp. Händelsen inträffade troligen strax före en period på tre 

dagar och nätter i mitten av juli då fångarna varken fick vatten eller mat. Han vet att 

3 - 4 fångar dog i Dretelj. 

Boskalio: Han var i Dretelj under tiden den 30 juni - den 30 augusti 1993. Han har 

varit i andra fångläger och anser att Dretelj var det värsta av alla läger. Han är 

lakare och försökte i smyg hjälpa fångar som misshandlats. Grupper av soldater 

brukade komma till Dretelj särskilt nattetid och misshandla Engar. Han erinrar sig 

Skaljo som ofta var med en lång fånge som han tror hette Jankovic. Skaljo hade 

varit chaufför till en general och vittnet tyckte det var konstigt att han tagits till 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning 13 
Rotel 1301 

DOM 
2006-1 2- 18 

fånga. Han minns att Skaljo blev misshandlad när en grupp soldater vid firatiden på 

morgonen kommit till lagret. Han såg inte misshandeln som han tror ägde rum inne 

i hangaren. Han kommer ihåg att Skaljos arm var bruten och att han fixerade den 

med bitar av en kartong som han fuktat. Han minns aven att soldaterna brukade 

skjuta genom hangaren och att fångar blev skadade av splitter. Han plockade ut 

splitter med en nagelsax som han desinficerat med en cigarettändare. A11 behandling 

måste ske i smyg eftersom vakterna sagt att han skulle dö om han hjälpte någon 

fånge. 

Skriftlig bevisning 

Aklagaren och Skaljo har åberopat medicinsk utredning i form av rättsmedicinskt 

protokoll 2003-02-20 och rättsmedicinskt utlåtande 2003-04-01. Enligt utredningen 

har Skaljo uppvisat märken av ett antal gamla skador som enligt lakarna inte 

motsäger att han utsatts för tortyr i den omfattning som han beskrivit. Bland fynden 

finns ärr på höger arm efter en operation. Flertalet arr har ett utseende som enligt 

utlåtandet ar förenliga med att de orsakats av trubbigt våld. 

De har vidare åberopat psykiatriska utlåtanden 2003-04-08,2006-06-02 och 2006- 

07-25 från Kris- och Traumacentrum vid Danderyds sjukhus samt 

psykologutlåtande 2006-06-1 9 från Röda Korsets Center för torterade flyktingar. I 

utlåtandena anges att Skaljo anses uppfylla kriterierna för posttraumatiskt 

stressyndrom. Det anges i utlåtandet 2006-07-25 att påstått våld haft en 

betydelsefull roll i symtomutvecklingen, att Skaljos arbetsförmåga är nedsatt till 100 

procent och att invaliditetsgraden kan uppskattas till 15 procent. Som orsaksfaktorer 

till Skaljos sveda och värk anges lägerperioden som den viktigaste. 

Skaljo har vid förhandlingen företett ett &r i hårbottnen på höger sida av huvudet. 
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Arklöf har i denna del som skriftlig bevisning åberopat egna dagboksanteckningar 

avseende tiden den 28 juni - 29 juli (1993) som anger att stridshandlingar pågick ett 

antal dagar under perioden. B1.a. gjorde enligt anteckningarna "muslimerna7' på 

morgonen den 13 juli ett oväntat anfall "mot oss" vilket ledde till att ett av HVO 

planerat anfall måste skjutas upp. Arklöf har åberopat anteckningarna till stöd för 

att han under samma tid inte kan ha vaktat fångar i Dretelj och begått påstådda 

handlingar mot Skaljo. 

Delmoment D1 - D2 

Målsägandena Hussein Behram (fånge 7, D2) och Mevlida Behram (fånge 6, Dl) 

har hörts på egen och på åklagarens begäran. 

Hussein Behram har uppgett b1.a. följande. Han greps den 14 juli 1993 i närheten 

av sitt hem av medlemmar i HVO. Han var civil men bar ett slags uniform utan 

emblem. Han var obeväpnad. Han är muslim och var själv tidigare medlem i HVO. 

Han fördes till ett hus nara sitt hem och flyttades efter några dagar till Gabela och 

senare till andra fångläger. Han frigavs i mars 1994. Han var då i dåligt skick och 

blev inlagd på sjukhus i flera omgångar. I januari 2000 ansågs hans invaliditetsgrad 

vara 60 procent. Numera har den bedömts till 70 procent. 

Efter gripandet som skedde i Rotimlja frågades han ut av ett befal. Det verkade först 

inte konstigt men efterhand började han få provokativa frågor och han förstod vad 

som skulle komma. Han fördes till ett annat hus där en grupp på fyra soldater 

väntade på honom. I huset blev han slagen. Han fick revbensbrott och svimmade 

tre, fyra gånger. De reste upp honom och fortsatte att slå. Det var inte Arklöf som 

knäckte hans revben men han var med soldaterna och kunde efteråt se Behrams 

skador. Soldaterna slog honom med allt möjligt. Arklöf hjälpte till genom att 

misshandla Behram utanför huset. Han använde en rem och slog så att spannet på 

remmen träffade Behram. Arklöf slog honom också med kolven på sitt 

automatvapen. Arklöf var kladd i kamouflagefargad uniform och beväpnad med 

automatvapen. Han hade kanske aven en pistol. Behram hölls som fånge i huset i 
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Rotimlja i tre dagar under tiden den 14 juli - den 16 juli. Dessa dagar var ett rent 

helvete. Han utsattes för upprepad misshandel och hot. Arkiöf kallade honom for 

"baljie" och andra för en muslim krankande tillmälen. I förlöjligande syfte yttrade 

Arklöf även "gud är stor". Soldaterna hotade med att bränna ner husen dar fångma 

var och förberedde det med bensindunkar. I huset fanns det 60-65 frihetsberövade 

personer inklusive kvinnor och barn. Han fick se hur alla hus i byn utom de som 

nyttjades av HVO brändes ner. I en annan del av samma by dog 15-17 kvinnor och 

barn. På eftermiddagen den 16 juli fördes fångarna till en plats som kallades Silos. 

Där fanns lager~itrymmen för spannmål. I Silos särades de fångar som skulle till 

fångläger från dem som skulle drivas bort. Där utsattes Behrarn för ytterligare 

misshandel. En soldat som kallades fransmannen och som var i sällskap med Arklöf 

misshandlade Behram genom att sparka honom med en stövel i bakhuvudet och 

över höger öga samt att utöva våld mot hans rygg. Ögat blev helt igenmurat. När 

Behram fick sparkar mot huvudet slog han bakhuvudet i en betongvägg. Arklöf var 

vittne till det. Arklöf hjälpte fransmannen genom att dra Behram i kragen och slå 

Behram med ett bälte mot bakhuvudet och ryggen. Behram var så omtöcknad att 

han inte minns allt. Det var spännet på bältet som träffade. Han bad om att bli dödad 

för att slippa pinas. Fångama fick ligga på ett betonggolv och fick inte någon mat. 

De hade inte tillgång till toalett utan fick förrätta sina behov i en plastdunk. Den 17 

juli fördes han till lagret Gabela där fransmannen i samband med överlämnandet 

slängde en fimp under Behrams krage. I Gabela hade han som sviter från 

misshandeln andnöd och underhudsblödningar. Doktor Kapic misstänkte att 

Behram hade en skada på lungsäcken. När Behram blev fri 1994 var han illa däran. 

Han behövde sjukhusvård och läkarna fick kämpa för hans liv. Han lider fortfarande 

av huvudvärk och sömnlöshet. Han blir lätt förvirrad och har mardrömmar. 

Mevlida Behram har uppgett b1.a. följande. 

Hon var civil och togs tillfånga i sin bostad i Rotimlja den 13 juli 1993 av soldater i 

HVO. Hon ar muslim. Hon fick med sina barn, två och tre år gamla, gå till ett 

närliggande hus dar hon och andra muslimska kvinnor och barn hölls inspärrade. 
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Hon var gravid i tredje månaden. I huset fick de veta att om soldaterna från HVO 

blev anfallna av BHA skulle de tanda eld på huset, och alla som försökte fly skulle 

dödas. Soldaterna hade bensin i dunkar i huset. Den 14 juli blev kvinnorna 

utfrågade om vilka som var deras män. Hon talade om att hon var hustru till 

Hussein. Hon utsattes för svordomar och fick frågor. Soldaterna sa att de dödat 

hennes man. Hon svarade med att tacka gud för det. Vid det tillfallet såg hon Arklöf 

för första gången. Arklöf stod bakom henne och slog henne med gevärskolven. Hon 

minns att Arklöf sa "du balije, hora kom ut". Hon tog med sina barn och gick ut. 

Hon togs till förhör och det skedde flera gånger och Arklöf var alltid med. Vid ett 

tillfalle tvingade han henne att tända en cigarett och slog henne sedan över munnen. 

När en annan kvinna svarade på liknande sätt som hon gjort efter påståendet att 

hennes man dödats yttrade ett befal "titta alla horor ger samma svar". När Arklöf 

närmade sig väntade hon sig alltid att bli slagen mot ryggen och huvudet med 

gevärskolven. Den 15 juli var den värsta dagen. Arklöf tvingade alla kvinnor att ta 

av sina sjalar. Soldaterna sa att de skulle döda hennes man, skära halsen av henne 

och barnen samt ta ut hennes barn ur magen. I samband med det avlossades ett skott 

så hon skulle tro att hennes man skjutits. De tog ut henne flera gånger för att fråga 

ut henne. Vid ett tillfalle tog en soldat ifrån henne sonen och bar iväg med honom 

mot en plats där soldater stod uppställda med gevär. Han sa att de skulle döda 

sonen. I desperation tog hon sin dotter i handen, gick mot soldaterna och sa att hon 

hade ett barn till och att hon inte ville bli lämnad kvar om de skulle döda sonen. 

Den l 6  juli var det förhör igen. Fångarna tvingades saga vilka som var med i armen 

och de gjorde upp en förteckning. Arklöf kom in och pekade ut henne trots att en 

soldat tidigare hade sagt att man inte skulle ta ut henne eftersom hon var gravid. 

Hon tvingades följa med. De tog denna gång ifrån henne barnen som lämnades kvar 

i huset. Utanför såg hon hur soldaterna slog en man. Hon fick gå fram till en mur 

där hon tvingades ner på knä. Arklöf sade åt henne att hon skulle saga "Allah är 

stor". Hon vägrade. Arklöf tvingade henne att gapa varpå han stoppade in sin 

gevärspipa i hennes mun och yttrade "balije, hora". Hon var säker på att hon skulle 

dö. En annan soldat sa åt henne att göra som Arklöf sa eftersom denne var i stånd 



STOCKHOLMS 
TINGSRATT 
Avdelning 13 
Rotel 1301 

DOM 
2006- 12- 18 

till vad som helst. Hon gjorde då som hon blivit tillsagd. Hon blev slagen och fick 

en spark i ryggen. På väg tillbaka till huset gick Arklöf bakom henne. Någon rev 

bakifrån sönder hennes klänning när de passerade mellan soldater som stod 

uppställda på två rader. Hon grät inte eftersom hon inte ville visa sig rädd. Efter 

händelsen fick hon en vaginal blödning och kände att blodet rann vilket 

kommenterades av andra. Hon fick en tröja av en annan kvinna för att suga upp 

blodet. Hon var säker på att få missfall av stressen och slagen. När hon 

misshandlades hade hon nästan alltid med sig barnen. De såg vad som hände och 

var radda. Sonen fick senare gå hos psykolog. Själv har hon numera huvudvärk och 

värk i ryggen. Hon tror att hon blev sparkad i ryggen för att soldaterna ville 

framkalla ett missfall. De slag som hon utsattes för var hårda. Hon fick träffa sin 

man for att säga adjö före avfarden från Silos. Hon återsåg honom först i mars 

nästföljande år. 

Arklöf har uppgett b1.a. följande. 

Omkring den 12-1 3 juli kom han med sitt förband till Rotimlja för att rekognoscera. 

Den Bosniska armen var under framryckning och en grannpluton i Arklöfs förband 

hade tagit en fånge som senare avrättades. Det rådde en paranoid stämning i 

förbandet och man misstänkte att byborna hjälpte BHA. Arklöf och soldaterna i 

hans förband genomsökte husen och hittade uniformer, dock inte vapen. Byborna 

som var civila samlades ihop i ett hus. Därefter satte soldaterna eld på husen i byn. 

Det var 30 - 40 hus. Makarna Behrarn utsattes for de grövsta övergreppen. Det som 

de berättat stämmer. Soldaterna ville framtvinga uppgifter från Hussein. Därför 

utsattes också hans maka för misshandel och hot. Numera efter att ha hört 

målsägandenas berättelser kommer han också ihåg att fångama fördes till Silos där 

Hussein utsattes för den misshandel som han berättat om. Arklöf minns att han slog 

Hussein med ett "SS-bälte" som hade ett metallspänne. Han erinrar sig även att 

Hussein fick en fimp under kläderna men minns inte var det skedde. Overgreppen 

mot makarna Behram tillhör de grövsta gärningar som Arklöf kommer ihåg att han 
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begått under tiden på Balkan. Han känner djup ånger inför händelserna i Rotimlja 

och övriga krigsförbrytelser som han tar på sig. 

Skriftlig bevisning 

iiklagaren och Hussein Behram har utom annat åberopat följande. 

Läkares undersökningssvar och utlåtande från Regionala medicinska centret i 

Mostar 1998-12-16 i vilket uttalas b1.a.: Det handlar om en person som under en nio 

månader lång vistelse i fångläger har utsatts för fysisk och psykisk tortyr och som 

under stridsstressen upplevt krigets alla fasor. Till en stor del förekommer det även 

bestående personlighetsförändringar. Den psykotiska dekompensationen ar for 

närvarande av episodisk karaktär. 

Undersökningssvar och utlåtande 2000-01 -25 i vilket uttalas b1.a.: För perioden 

1996 lämnar han (Hussein Behram) in polikliniska undersökningssvar samt från 

neuropsykiatrikern med diagnosen akut polymorf psykotisk störning utan 

schizofrena element (inom ramen för trauma), element av en kronisk form av PTSD 

med bestående personlighetsförandringar. Objektivt: På det psykiska planet är 

vederbörande framträdande spänd och explosiv. Ibland förekommer attacker av 

rädsla och ofta förekommer smärtor i de kroppsdelar som har utsatts för misshandel 

i lagret. Han har en tomhetskänsla. - Militarinvaliditeten är 60 procent varaktigt. 

På åklagarens och målsägandenas begäran har vittnesförhör ägt rum med Meho 

Gardara som uppgett b1.a. följande. Han greps den 13 juli i Rotimlja. Dar höll 

HVO män, kvinnor och barn instängda. De var alla muslimer. Han såg Hussein 

Behram i det hus dar de hölIs fingna. Behram fördes bort vid flera tillfallen, aven 

på natten och bar spår av misshandel då han kom tillbaka. Arklöf var med från 

början då de stängdes in i huset. Han var i sällskap med en person som kallades för 

"fransosen". Vittnet hölls kvar i huset i fem dagar och fördes sedan till ett ställe som 

kallades Silos. I Silos såg han hur Behram blev misshandlad av Arklöf och 
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fransosen. Arklöf slog Behram med ett bälte med spänne. Det rörde sig om många 

slag. Arklöf och den enhet som han tillhörde hade svarta uniformer. 

Delmomentet E 

Arklöf har uppgett b1.a. följande. 

Han deltog i plundringar. Han var med om att från civila som drivits från sina hus 

tillgripa TV-apparater, husgeråd, smycken och annat som gick att sälja. Det skedde 

dock inte ohämmat. Han minns också tillgreppet av pengar från Tabakovic. 

Övrig. utredning 

I målet har på åklagaren och målsägandenas begäran vittnesförhör ägt rum med 

chefsöverlakaren Peter Sondergaard. Han har sammanfattningsvis uppgett b1.a. följande. Han 

har lång erfarenhet av forskning betraffande posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt av 

behandling av patienter med den diagnosen. Bland symtomen märks sömnsvårigheter, 

mardrömmar, hjärtklappning, tryck över bröstet, minnesluckor koncentrationssvårigheter, 

svårigheter att känna sorg och glädje, rädsla, ängslan, svårigheter till sociala relationer, 

inlärningssvårigheter samt ständig vaksamhet. Nar patienterna berättar om traumatiska 

upplevelser blir det ofta svepande och med utelämnande av viktiga omständigheter som kan 

komma fram fragmentariskt. Sjukdomen utlöses av trauman av olika slag men det är inte 

otankbart att en utlösande faktor kan vara upplevt hot under fångenskap. En ogynnsam miljö t.e 

svåra förhållanden i ett fångläger kan forvarra sjukdomstillståndet. Sjukdomen kan botas men i 

fall då tillståndet bestått under lång tid trots behandling är prognosen dålig. Somatiska sjukdom; 

som kärlsjukdomar och diabetes kan förvärras av PTSD. Det är särskilt påtagligt nar det gäller 

diabetes. Beträffande Skaljo som han själv undersökt har denne lidit av PTSD under lång tid, oC 

prognosen ter sig osaker. Skaljo blir starkt påverkad då han ska berätta om det våld som han 

utsatts för och han får "flash backs" med b1.a. skakningar och andningssvårigheter. Ingenting i 

hans beteende motsäger att hans uppgifter om händelserna i fånglägret ar sanningsenliga. 
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DOMSKAL 
Tingsrätten ansluter sig till vad åklagaren anfört när det gäller tingsrättens 

behörighet och tillämpningen av principen ne bis in idem i detta fall. Tingsrätten 

delar aven i huvudsak åklagarens syn på vilka regler inom den internationella 

humanitära rätten som är tillämpliga. I det följande avsnittet redovisar tingsrätten 

närmare sin bedömning av rättsläget. 

Vilka internationella humanitära r e ~ l e r  ar tillämpliga? 

22 kap. 6 5 brottsbalken innehåller den svenska bestämmelsen om ansvar för 

folkrattsbrott. Straffansvar förutsätter att någon gjort sig skyldig till en svår 

Överträdelse av något sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt 

erkänd grundsats som rör den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter. 

I stadgandet ges en rad exempel på vad som är att anse som svåra Överträdelser av 

den internationella humanitära ratten. Ett för målet relevant exempel ges under 

punkten 6, b1.a. att tillfoga av folkrätten skyddade personer allvarligt lidande, eller 

att i strid mot folkrätten beröva civilpersoner friheten. I övrigt har tingsrätten att för 

sin bedömning hämta vägledning i den internationella humanitära ratten. 

Fråga är till att börja med vilka internationella regler eller grundsatser som är 

tillämpliga i detta fall. De konventioner som åklagaren hänvisat till främst 

Gen6vekonventionema I-IV från 1949 (GK I-IV) och tilläggsprotokollet I till dessa 

från 1977 (TP I) tar i första hand sikte på internationella konflikter (mellan stater). 

Tillaggsprotokollet II från samma år (TP II) tar sikte på icke internationella 

konflikter (inbördeskrig). Den militära konflikt som uppstod sedan Slovenien och 

Kroatien brutit sig ut från Jugoslavien innefattar såväl mellanstatliga inslag 

(relationen Serbienl Kroatien) som inomstatliga inslag (relationen bosniska serber1 

kroater och muslimer). De förhållanden som är i fråga i målet rör förhållanden av 

det senare slaget och återspeglar konflikten mellan främst bosniska kroater och 

bosniska muslimer (bosniaker). 
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Konventionerna och tilläggsprotokollen ratificerades tidigt av Jugoslavien. Efter 

Jugoslaviens sönderfall ratificerades de den 3 1 december 1992 aven av Bosnien- 

Hercegovina. I sammanhanget bör anmärkas att när en statsbildning faller samman 

och ersätts av andra folkrättsliga subjekt dessa ofta måste anses bundna av den 

ursprungliga statens traktatsmässiga åtaganden (jfr. art 34 i Wienkonventionen den 

23 augusti 1978). Det får åtminstone anses galla territoriellt grundade fördragsregler 

dvs. regler som knyter rättigheter och skyldigheter till visst territorium (se b1.a. 

International Law, M.N. Shaw, fjärde uppl. Cambridge 1997, s. 689 ff.). 

GK I-IV innehåller vissa grundläggande garantier som gäller för den händelse en 

väpnad konflikt, som inte är av internationell karaktär, uppkommirpå en av de 

förclragssltitande staternas territorium. Dessa garantier anges i art 3 i var och en av 

GK I-IV. TP II utgör en komplettering till art 3 och förstärker skyddet for utsatta 

grupper i icke internationella vapnade konflikter. Art 4 i TP II anger närmare vilka 

garantier som det rör sig om. För att art 3 i GK I-IV samt TP II ska vara tillampliga 

kravs att konflikten nått en viss nivå. Det råder inte någon tvekan om att en sådan 

nivå uppnåtts i den konflikt som målet galler. På grund härav och med hänsyn till 

vad som tidigare anförts måste anses att de nu nämnda reglerna redan på 

traktatssmässig grzmd är tillämpliga på den vapnade konflikt som målet galler samt 

utgör en saker utgångspunkt för en vidare straffrättslig bedömning. 

Nar det närmare gäller konflikten i förutvarande Jugoslavien underställde 

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) tidigt de krigforande parterna ett utdrag 

av de viktigaste reglerna i Genevekonventionerna som ett uttryck för uppfattningen 

att de viktigaste reglerna är tillampliga även i interna konflikter. Parterna 

undertecknade och accepterade dokumentet. Uppfattningen att de viktigaste 

reglerna i Genkvekomplexet på sedvanerattslig grund, alltså oberoende om en part 

formellt anslutit sig till reglerna, binder parterna aven i interna vapnade konflikter 

har bekräftats av den ministerkonferens som hölls i Geneve i augusti-september 

1993. Vidare har FN:s Säkerhetsråd genom resolutionerna 808 och 827 år 1993 vid 
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inrättandet av krigsförbrytartribunalen for det forna Jugoslavien (ICTY) uttalat att 

domstolen ska tillämpa den sedvanerättsligt förankrade internationella humanitära 

rätten i dess helhet på konflikten. säkerhetsrådet har därvid inte gjort någon skillnad 

på om krigshändelserna haft internationell eller intern karaktär. Atskilliga 

internationella humanitära regler, även sådana som primärt tar sikte på 

internationella väpnade konflikter, är alltså på sedvanerättslig grund tillämpliga i 

målet. 

I det följande kommer tingsrätten att redovisa ett antal internationella humanitära 

regler som är av intresse för bedömningen av åtalet och som tingsrätten anser 

tillämpliga. Genomgången gör inte anspråk på att vara fullständig men väl att 

utgöra ett tillräckligt underlag för den straffrättsliga bedömningen i detta fall. 

I internationella väpnade konflikter är det av grundläggande betydelse att klargöra i 

vad mån aktörerna har kombattantstatus eller inte. En kombattant som tas till finga 

ska åtnjuta krigsfångestatus med vilket följer en rad rättigheter. I en icke 

internationell konflikt existerar däremot inte någon sådan status. Det innebär dock 

inte att tillfångatagna saknar skydd i interna konflikter. 

De grundläggande garantier som artiklarna 3 till GK I-IV och TP II uppställer skall 

gälla personer som inte aktivt deltar i striderna eller som upphört att delta b1.a. på 

grund av att de tagits till fånga eller internerats. De kategorier som avses är alltså 

civila och personer som brukar betecknas hors de combat. 

Artiklarna 3 anger att de skyddade personerna ska behandlas med humanitet och 

förbjuder uttryckligen b1.a. a) våld mot liv och person, i synnerhet mord i alla dess 

former, stympning, grym behandling och tortyr c) kränkning av den personliga 

värdigheten, särskilt förödmjukande och nedsättande behandling. I artiklarna anges 

även att sjuka och sårade ska omhändertas och vårdas. 
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I TP II art 4 anges att de skyddade personerna är berättigade till respekt for sin 

person, seder och Övertygelse samt religiösa seder och bruk. De ska under alla 

omständigheter behandlas humant och inte utsättas för ogynnsam åtskillnad. B1.a. 

följande handlingar mot de skyddade personerna förbjuds a) våld mot personers liv, 

hälsa eller mentala välbefinnande, särskilt mord och grym behandling såsom tortyr, 

stympning eller varje form av kroppslig bestraffning e) kränkande av personlig 

värdighet, i synnerhet förödmjukande och nedsättande behandling, våldtäkt, 

påtvingad prostitution och varje form av otillbörligt närmande g) plundring. 

I TP II art 5 uppställs ett särskilt skydd förpersoner som berövats sin frihet. Utom 

annat ska de i samma utsträckning som civilbefolkningen förses med livsmedel och 

dricksvatten och erhålla garantier för hälsovård och hygien. Om de satts i arbete 

skall de åtnjuta samma garantier som den lokala civilbefolkningen kommer i 

åtnjutande av. Av GK III art 18 fjärde stycket framgår att kngsfingar inte får 

berövas sina personliga tillhörigheter inklusive pengar. I GK IV art 33 förbjuds 

plundring. I GK IV art 95 anges att internerade inte f& användas som arbetare om 

de inte önskar det. Vidare framgår att de under alla omständigheter inte får 

användas i arbeten av nedsättande eller förödmjukande natur. Av GK IV art 78 

följer att civilpersoner som befinner sig i händerna på en part i konflikten endast får 

frihetsberövas på grund av tvingande säkerhetsskal samt att ockupationsmakten på 

sin höjd får ålägga dem bestämd vistelseort eller internera dem varvid åtgärderna 

ska fattas i enlighet med ett rättsligt förfarande. Dessa regler fir på sedvanerättshg 

grund anses i tillämpliga delar gällande aven i en icke internationell konflikt av 

detta slag. Tingsrätten återkommer nedan till sedvanerätten. 

När det gäller sårade och sjuka anges i TP II art 7 att de ska behandlas humant och 

med minsta möjliga dröjsmål erhålla den sjukvård och omsorg som deras tillstånd 

kräver. 
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I TP II art 17 uppställs förbud mot tvångsförflyttning av civila. Civila ska ej tvingas 

lämna sitt eget territorium av skäl som står i samband med konflikten. 

I TP I art 76 ges ett särskilt skyddför kvinnor. De ska behandlas med respekt och 

skyddas mot b1.a. varje form av otillbörligt närmande. 

Vad som ar svåra Överträdelser beskrivs i GK III art 130, GK IV art 147 samt TP I 

art 85 (se aven Folkrattskommittén, SOU 1984: 56 s. 248). Hit hör b1.a. följande 

Överträdelser av regler med avseende på skyddade personer: Uppsåtligt dödande, 

tortyr, uppsåtligt förorsakande av svårt lidande eller svår skada till kropp och halsa, 

olaglig deportation eller förflyttning samt olaglig inspärrning. 

Det torde stå klart att samtliga nu nämnda regler i allt väsentligt omfattas av 

sedvanerätt och alltså ar tillämpliga på förhållandena i målet oavsett om parterna 

kan anses bundna på traktatsmässig grund. Till stöd för det kan hänvisas till den 

förteckning över grundläggande internationella humanitära regler med 

sedvanerättsligt status som Internationella Rödakorskommittén (ICRC) tagit 

initiativ till. Förteckningen har skett under medverkan av rattsvetenskapsmän från 

ett stort antal länder och ger uttryck för deras samstämmiga uppfattning. Den har 

publicerats i Customary International Humanitanan Law, Volume I ,  ICRC, 

Cambridge 2005 och upptar i huvudsak aven de regler som tingsrätten hänvisat till 

ovan. 

Det finns anledning att särskilt peka på några av dessa regler. Numreringen ansluter 

sig till den som använts i förteckningen. Regel 122 - Plundring av personliga 

tillhörigheter från personer som berövats friheten är förbjuden. I fallet Jelisic (IT 

95- 10) fallde ICTY till ansvar för plundring av privat egendom från 

frihetsberövade. Regel 95 - Oavlönat eller på oriktiga grunder framtvingat arbete är 

förbjudet. Regel 99 - Godtyckligt frihetsberövande av skyddade personer ar 

förbjudet. ICTY har i flera fall fallt till ansvar för brott bestående i olagligt 
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frihetsberövande av civila, se t.ex. fallen Kordic et Cerkez (IT-95-1412) och Mucic 

et al. (IT-96-2 l). 

Den av ICRC framtagna listan på regler av sedvanerättsligt slag innehåller även en 

redovisning av vad som skall anses vara svåra Överträdelser. I regel 156 anges att 

svåra Överträdelser av internationell humanitär rätt utgör krigsförbrytelser. Därefter 

följer en redogörelse som utvisar att avsiktliga åsidosättanden av flertalet av de 

skyddsregler som tidigare redovisats normalt innebär svåra Överträdelser. I 

åtskilliga fall som t.ex. vid mord och tortyr ter det sig självklart att Överträdelsen 

utgör en svår sådan. I andra fall måste bedömningen dock bero på handlingens 

svårhetsgrad i det enskilda fallet. Det gäller t.ex. Överträdelser av regel 95 om b1.a. 

oavlönat arbete i förteckningen ovan, där det inte är givet att varje handling som 

faller under regeln kan betecknas som en svår Överträdelse. I det sammanhanget 

finns det anledning framhålla att vissa handlingar givetvis kan innefatta 

Överträdelser av flera förbud (sammansatta brott) som påverkar bedömningen av 

dess svårhetsgrad. 

I målet aktualiseras i någon mån även legosoldatsbegreppet. Legosoldater ses med 

oblida ögon av världssamfundet. Vilka som ska betecknas som legosoldater 

definieras i TP I art 47. B1.a. uppställs som förutsättning att personen i fråga uppbär 

en lön som är väsentligt högre än för partens egna soldater i motsvarande befattning 

samt att personen inte är medlem av en parts i konflikten väpnade styrkor. En 

enstaka utländsk soldat som frivilligt deltar i en parts ordinarie krigsförband skall 

sålunda inte betraktas som legosoldat (se Folkrattskommitténs betänkande SOU 

1984:56 s. 158). 
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Vad ar utrett i målet och i vad mån strider garningarna mot den 

internationella humanitära rätten? 

Delmomenten A-A5 

Målsägandena Bilal, Mesic, Piric, Cernica, Topic, Zekic och Eminovic har alla på 

ett detaljerat sätt berättat om hur de blivit utsatta för ett utdraget och mycket kraftigt 

våld i eller utanför en kasern i Grabovina. Största delen av misshandeln har ägt rum 

inne i ett utrymme för tvättning. Enligt målsägandena har Arklöf varit mycket aktiv 

i vad som hänt och misshandlat samtliga på det sätt som de i enlighet med referaten 

ovan närmare beskrivit. Målsägandenas berättelser är på väsentliga punkter 

samstämmiga. De skillnader som finns mellan berättelserna ter sig förklarliga med 

hänsyn till att flera förlorat medvetandet under misshandeln samt till den tid som 

förflutit från händelserna. Vad sakkunniga vittnet Sondergaard uppgett om 

symtomen för PTSD kan också spela in. Arklöf har i huvudsak erkänt att han utövat 

det våld som åklagaren påstått och har även i övrigt i allt väsentligt bekräftat de 

faktiska omständigheterna. Han har dock förnekat att han slagit Mesic i huvudet 

med en spade och hävdat att det inte under några förhållanden kan ha varit med den 

vassa kanten på spadens blad. Han har vidare förnekat att han avsett att döda 

målsäganden. I denna del har, förutom Mesic, målsägandena Topic och Eminovic 

berättat om att de sett Arklöf slå Mesic i huvudet med en spade. Topic har beskrivit 

tre slag och att spadskaftet gick av medan Eminovic talat om ett slag som träffat 

med den platta sidan av bladet. Det står klart att Mesic varit mycket illa däran när 

han återkom till Gabela med skador i b1.a. huvudet. Genom denna utredning anser 

tingsrätten styrkt att Arklöf slagit Mesic i huvudet med en spade och att det måste 

ha rört sig om ett kraftigt slag. I övrigt går uppgifterna om slaget i sär och tillåter 

inte några säkra slutsatser. Vad som kunnat klarläggas tillåter inte bedömningen att 

Arklöf avsett att döda målsäganden, vare sig direkt eller genom s-k. 

likgiltighetsuppsåt. 
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Aberopade läkarintyg och Kapics vittnesmål styrker målsägandenas uppgifter om 

det allvarliga våld som de utsatts for. 

Tingsrätten finner genom Arklöfs erkännanden och övrig utredning 

gärningsmomenten A-A5 styrkta utom vad avser påståendet att Arklöf avsett att 

döda målsäganden. Förutom det utdragna och svårartade våld som fangama utsatts 

för av b1.a. Arklöf innefattar gärningsmomenten att Arklöf i samförstånd med andra 

soldater hämtat fangama från Gabela till Grabovina samt tvingat dessa att under 

förnedrande former utföra meningslösa arbetsuppgifter. Det står även klart att 

Arklöf inte verkat för att någon av dem han misshandlat skulle få läkarvård. 

F'olkP-attsligt sett innefattar gärningarna våld mot liv på person, grym behandling, 

tortyr samt förödmjukande och nedsättande behandling (artiklarna 3 till GK I- IV, 

TP II art 4). 

Det bör anmärkas att som tortyr betecknas framkallande av svår fysisk eller psykisk 

smarta eller sådant lidande oavsett om syftet är att framtvinga information, 

bekännelser eller utförande av kriminella handlingar eller enbart syftar till att straffa 

någon eller har sin grund i diskriminering av något slag (se Customary International 

Humanitarian Law, Volume 1 s. 3 17 och ICTY, b1.a. fallet Kunarnc et al. (IT-96-23 

& 2311). Definitionen inom den internationella humanitära rätten är alltså vidare än 

vad som gäller enligt den av åklagaren nämnda tortyrkonventionen. Med hänsyn till 

graden och arten av den misshandel som Arklöf begått och övriga omständigheter 

råder inte någon tvekan om att den är att beteckna som tortyr. 

Det förhållandet att fangarna anviints i arbeten av nedsättande och förödmjukande 

slag strider mot GK 4 art 95 och den omständigheten att de inte getts adekvat 

sjukvård är en Överträdelse av TP I1 art 7. Arklöf har varit delaktig i att hämta 

fångarna och har även förgripit sig på dem under tvångsarbetet. Han har vidare haft 

goda möjligheter att i enlighet med den skyldighet som reglerna anger se till att de 
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skadade kommit under vård men har underlåtit det. Arklöf har i enlighet med det 

anförda ådragit sig ett individuellt ansvar så som åklagaren gjort gällande. 

De folkrättsliga regler som Överträtts har samtliga sedvanerättslig status. Det rör sig 

om svåra Överträdelser av de internationella humanitära reglerna. 

Delmomenten B1 - B2 

ArkIöf som förnekat gärningsmomenten har när han närmare hörts sagt att han inte 

ifrågasätter Topics och Tabakovics uppgifter om det våld som de blivit utsatta for. 

Han har förnekat att han haft för avsikt att döda Topic. Arklöf har vidare förnekat 

att han har någon minnesbild av att ha tvingat fångar till arbete i anslutning till 

fånglägret i Gabela. I Tabakovics fall har han erinrat sig flera detaljer i dennes 

berättelse och ansett att det Tabakovic uppgett stämmer. Målsägandena har som 

framgår av referaten lämnat detaljerade uppgifter som inte ger något utrymme för 

att de misstagit sig om att det var Arklöf som utsatte dem för påstådda gärningar. 

Därvid är av betydelse att Arklöf var den ende soldaten i sitt förband med mörk 

hudfarg och att han därför var lätt att särskilja från övriga soldater. Tabakovics 

berättelse stöds också av Dzemal Tabakovics vittnesmål. När det gäller 

målsägandenas skador stöds deras uppgifter av den åberopade medicinska 

utredningen och såvitt gäller Topic av vad doktor Kapic berättat. 

Tingsrätten finner genom utredningen styrkt att Arklöf gjort sig skyldig till de 

handlingar som åtalet upptar under dessa delmoment. När det galler påståendet att 

Arklöf handlat med uppsåt att döda Topic finns inte någon utredning som ger 

belägg för att Arklöf använt annat tillhygge än skaftet på ett verktyg. Kvar står att 

det rört sig om ett hårt slag med ett verktygsskaft och att Arklöf då han behandlades 

av doktor Kapic haft hjärnskakning efter ett kraftigt vald mot huvudet. Det är dock 

oklart om skadorna på huvudet väsentligen uppstått vid det första 

misshandelstillfallet i Grabovina eller senare i Gabela. Vad som gått att klarlägga 

tillåter inte bedömningen att Arklöf handlat med uppsåt att döda Topic, vare sig 
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med direkt uppsåt eller genom s.k. likgiltighetsuppsåt. Utrett ar att Arklöf 

tillsammans och i samförstånd med andra soldater hämtat och utsatt fingar för 

meningslöst tvångsarbete varvid han, dock utan uppsåt att döda, misshandlat Topic 

med ett verktygsskaft. Arklöf har vidare tillsammans och i samförstånd med andra 

utsatt Tabakovic for åtalat våld. Gärningen avseende Tabakovic innefattar aven 

moment med inslag av hot, tvång och rån. Det är utrett att Arklöf inte verkat för att 

målsägandena efter misshandeln skulle komma under lakarvård. 

På liknande sätt som under A-Al är det vid enfolkrattslig bedömning fråga om våld 

mot liv på person, grym behandling, tortyr samt förödmjukande och nedsättande 

behandling (artiklarna 3 till GK I- IV, TP II art 4). Det tvång som Arklöf utövat då 

han tvingat Tabakovic att gå ut i ett förmodat minfalt och att gå över ett Iik är 

främst att hänföra till tortyr av psykiskt slag. 

Vidare har Arklöf utsatt b1.a. Topic för meningslöst tvångsarbete (GK 4 art 95) och 

underlåtit att se till att de skadade fått adekvat sjukvird (TP II art 7). 

De folkrättsliga regler som Överträtts har som tidigare anförts sedvanerattslig status. 

Det rör sig om svåra Överträdelser. 

Delmomentet C1 

Arklöf har kategoriskt förnekat att han varit i Dretelj. Däremot har han hållit öppet 

att han skulle ha kunnat begå gärningen på någon annan plats. Tingsrätten . 

konstaterar att Dretelj ligger nara Grabovina och att det måste ha varit lätt för 

Arklöf att besöka pIatsen. Skaljo har detaljerat berättat om händelsen. Han har inte 

tvekat om att det varit Arklöf som misshandlat honom. Vittnena Lidze och Salcin 

har omvittnat att de sett att Arklöf deltog i misshandel av Skaljo vid en tidpunkt 

som, med beaktande av den allmänna osäkerhet beträffande tidpunkter som galler 

flertalet hörda, i huvudsak stämmer med vad Skaljo uppgett. Salcin har aven i fråga 

om hur misshandeln gått till berättat på ett satt som stämmer val med Skaljos 
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uppgifter. Boskalios vittnesmål ger stöd åt att Skaljo skadats på det sätt och vid den 

tidpunkt som han uppgett. Skadans art stöds också av åberopad medicinsk 

utredning. 

Arklöf har å sin sida åberopat sina dagboksanteckningar och påstått att de ger stöd 

for att han under den tid åtalet avser på grund av stridsaktiviteter inte haflt möjlighet 

att vara i Dretelj. Gärningstidpunkten har getts en vid bestämning och avstånden 

mellan frontlinjen i juli 1993 och GrabovinaIDretelj var korta. Något hinder för 

Arklöf att ha begett sig till Dretelj under perioden kan inte ha funnits. När det gäller 

påståendet om kränkande tillmälen mot Skaljo har det inte närmare gått att 

klarlägga vad som må ha uttalats och vem som i så fall gjort det. 

Genom den angivna utredningen finner tingsrätten att det som påståtts under C 1 i 

huvudsak är styrkt dock inte beträffande nedsättande tillmälen. Utöver det våld som 

beskrivits har Arklöf underlåtit att verka for att Skaljo skulle få nödvändig vård. 

Folkrättsligt sett innefattar handlingarna under delmomentet våld mot liv på person, 

grym behandling och tortyr (artiklarna 3 till GK I- IV, TP II art 4). Det förhållandet 

att Arklöf låtit bli att se till att Skaljo %tt sjukvård strider mot TP II art 7. 

De regler som Överträtts har som tidigare anförts sedvanerattslig status. Det rör sig 

även här om svåra Överträdelser. 

Delmomenten Dl-D2 

Arklöf har då han hört målsägandenas berättelser erinrat sig gärningarna och erkänt 

dem helt. Genom Arklöfs erkännanden och målsägandenas utförliga berättelser som 

även stöds av Gardaras vittnesmål samt av läkarintyg finner tingsrätten att 

påståendena under delmomenten ar styrkta. Atalspunktema innefattar förutom grovt 

våld mot målsägandena, krimkande och nedsättande behandling, hot, olaga 

frihetsberövanden och tvångsförflyttning av civila. 
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På liknande satt som under A-A1 ar det folkrdttsligt sett fråga om våld mot liv på 

person, grym behandling, tortyr samt förödmjukande och nedsättande behandling 

(artiklarna 3 till GK I- IV, TP II art 4). Arklöf har aven i strid mot de internationella 

humanitära reglerna om frihetsberövanden av civila deltagit i att spärra in 

civilpersoner (GK IV art 78). Dessutom rör det sig om tvångsförflyttning av civila i 

strid mot TP II art 17. Arklöf har deltagit aktivt i att gripa och förflytta de civila i 

byn Rotimlja och har därigenom ådragit sig ett individuellt ansvar för det. 

Övergreppen mot Mevlida Behram är särskilt allvarliga med beaktande av det 

skydd som tillkommer kvinnor i TP I art 76. 

De regler som överträtts har sedvanerattslig status. Även på dessa punkter är det 

fråga om svåra Överträdelser. 

Delmomentet E 

Arklöf har erkänt gärningen. Erkännandet stöds aven av vad som klarlagts i 

samband med det delmoment, B2, som avser Tabakovic. Garningen är styrkt och 

innebar att Arklöf deltagit i plundring av civilbefolkningen. 

Enligt folkrätten är plundring förbjudet (GK IV art 33, TP II art 4). 

Förbudet har sedvanerattslig status och det ar fråga om en svår Överträdelse. 

Utgör Överträdelserna ett eller flera brott och föreligger folkrattsbrott som ar 

grovt? 

Enligt 22 kap. 6 5 brottsbalken skall vid bedömandet om brottet är grovt särskilt 

beaktas om det förövats genom ett stort antal skilda handlingar eller om många 

människor dödats eller skadats eller omfattande egendomsförlust uppkommit på 

grund av brottet. 

Av stadgandets tekniska utformning framgår att, till skillnad mot vad som är fallet 

beträffande brottsbalkens regler om brott mot liv och halsa, endast ett brott kan 
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föreligga trots att brottsligheten drabbat flera individer vid skilda tillfallen. Målet 

gäller elva målsägande som drabbats, i flera fd l  mycket allvarligt, genom Arklöfs 

brott. Att exempelvis Topic överlevt har till och med förvånat en erfaren läkare som 

kunnat följa Topics tillstånd från misshandelstillfallet och under en tid därefter. De 

åtalade gärningarna har begåtts i samma militära konflikt, under en relativt 

koncentrerad period och inom ett tämligen begränsat geografiskt område. De har 

också riktats mot personer som har samma etniska och religiösa bakgrund. Med 

hänsyn till dessa omständigheter delar tingsrätten åklagarens uppfattning att det rör 

sig om ett enda brott. 

Brottet innefattar ett betydande antal skilda handlingar som var och en för sig, i 

enlighet med vad som ovan anförts, måste betecknas som en svår Överträdelse av 

folkrätten. Många människor har också skadats, flera mycket allvarligt, genom 

brottet. Brottsligheten innefattar fördrivning av civila i form av s.k. etnisk rensning 

samt har vidare haft en klart systematisk prägel som tagit sig uttryck b1.a. i 

besinningslöst våld och förnedrande behandling av människor tillhörande en viss 

befolkningsgrupp. Av dessa skäl delar tingsrätten även åklagarens uppfattning att 

brottet är att bedöma som grovt. 

Vilket straffvärde har brottet och vilken påfölid kan dömas ut? 

För folkrättsbrott som är grovt skall dömas till fhgelse i högst tio år eller på livstid. 

Nar det gäller omständigheter av betydelse för bestämningen av straffiärdet enligt 

29 kap. 

1 fj - 3 5 brottsbalken har de viktigaste redan nämnts i samband med bedömningen 

av brottets svårhetsgrad. I gärningsbeskrivningen har Arklöf betecknats som 

legosoldat vilket dock inte ter sig korrekt vid en tillämpning av de kriterier som, i 

enlighet med vad som nämnts tidigare, stalls upp i TP I art 47. Det förhållandet att 

Arkiöf som han själv uppgett sökt sig till konflikten därför att han på den tiden 

sympatiserade med nazistinfluerade element och var genomsyrad av 
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människoförakt far ändock anses försvårande. Några omständigheter som verkar 

mildrande vid bedömningen av brottets straffvärde föreligger inte. 

Vid bedömningar av ett brotts straffkärde kan normalt vägledning hämtas i 

domstolspraxis.Svenska domstolar har dock inte i modem tid haft att ta stallning till 

denna typ av brott och följaktligen finns inte någon svensk praxis som kan ge 

vägledning. 

Domstolspraxis beträffande brotten mot liv och halsa kan möjligen ge viss ledning. 

Sålunda f i ~ s  exempel på avgöranden som gallt brott mot skyddslösa personer 

bestående i grov misshandel i förening med vållande till annans död eller till svår 

kroppsskada dar domstolarna i vissa särskilt allvarliga fall h i t  att brottet haft ett 

straffvärde på fyra - fem års fangelse. Dessa fall kan dock inte anses ge någon 

närmare vägledning för bedömning av sammansatta folkrättsbrott av ifrågavarande 

tYP. 

Internationellt finns en mängd domstolsavgöranden som galler folkrättsbrott. I 

dessa fall har dock domstolarna, inte minst nar det galler påfoljdsfrågor, haft att 

utgå från andra straffrättsliga regler an vad som gäller for svenska domstolar. De 

avgöranden som kan te sig mest relevanta att jämföra med är de som avkunnats av 

ICTY. Den domstolen har inrättats särskilt för att pröva krigsförbrytelser i forna 

Jugoslavien, alltså samma väpnade konfliktkomplex som målet galler, och har haft 

att anlägga i stort sett sammafolkrattsliga betraktelsesätt som tingsrätten kommit 

fram till i detta mål. 

Reglerna för ICTY när det galler straffvärdes- och påföljdsbestamningar skiljer sig 

dock från de svenska reglerna. Domstolen avkunnar sålunda enligt sitt regelverk 

tidsbestämda straff som ligger långt utöver de tidsbestämda straff som kan dömas ut 

av svenska domstolar. A andra sidan förekommer inte fhgelse på livstid. I de 

grövsta fallen som ofta gallt personer i hög befalsstallning och vars order och 



STOCKEIOLMS 
TINGSRATT 

DOM 
2006-12-18 

Avdelning 13 
Rotel 1301 

åtgärder fatt förödande konsekvenser för många människor har straffen vanligtvis 

legat mellan 10- 40 år. I fall där förhållandena mera påminner om dem i målet har 

straffen varit avsevärt mildare och ofta legat mellan 5-1 0 års fhgelse, jfi. 

exempelvis fallet Furundzija (IT-95-1711) rörande en lokal befalhavare som 

dömdes till fangelse i 10 år för tortyr och förgripelser på den personliga värdigheten 

b1.a. bestående i att han utan att ingripa åsett en våldtäkt på en person som han 

förhört. Vid straffmätningen förefaller ICTY som en mildrande omständighet inte 

sällan ha beaktat att de tilltalade erkänt sig skyldiga. Någon sådan möjlighet finns 

inte för svenska domstolar. Även här rör det sig alltså om ett jämförelsematerial 

som enbart kan tjäna som en mycket grov vägledning. 

Av intresse är även den bedömning i påföljdsfrågan som gjorts av Högsta domstolen 

i Mostar i domen rörande Arklöf och som till stora delar avsett just de gärningar som 

tingsrätten haft att pröva. Högsta domstolen i Mostar dömde Arklöf till fhgelse i åtta 

år efter att ha beaktat att Arklöf vid tidpunkten för brotten endast var 20 år. Med 

utgångspunkt i de svenska reglerna, som innehär att personliga förhållanden av detta 

slag inte inverkar på bedömningen av brottslighetens straffvärde enligt 29 kap.1 tj - 3 

5 brottsbalken men väl vid utmätandet av straffet enligt 29 kap. 4 8 - 7 8 
brottsbalken, får anses att brottslighetens straffvärde enligt nämnda dom var högre än 

Atta år. 

På grund av det anförda f m e r  tingsrätten vid en samlad bedömning att det 

folkrättsbrott som Arklöf begått får anses ha ett straffvärde på omkring åtta år. 

Om tingsrätten haft att döma ut ett tidsbestämt straff är det uppenbart att ett 

fangelsestraff skulle ha blivit avsevärt kortare än det som motsvarar brottets 

straffvärde. Vid strafiatningen skulle sålunda hänsyn ha tagits till att Arklöf vid 

tidpunkten för brotten var under 2 1 år samt att en mycket lång tid .förflutit sedan 

brottet. Vidare skulle tingsrätten haft att väga in personliga förhållanden såsom den 

förändrade livssyn som numera förefaller prägla Arklöf och som enligt honom själv 
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medfört att hah nu erkänt de gämingar som han har en minnesbild av. I 

verkställighetshänseende skulle ha beaktats att Arklöf avtjänat en del av straffet för 

de brott som han dömts för i Bosnien och som delvis sammanfaller med de brott 

som nu är i fråga. 

I detta läge, som innebär att Arklöf, genom Göta hovrätts dom 2000-06-07 i mål B 

158100 sedan den 18 juli 2000 avtjänar fbgelse på livstid för tidigare brottslighet, 

kan det emellertid inte komma ifraga annat än att låta livstidsstraffet avse även det 

nya brottet. 

Skadestånd 

Tingsrätten har funnit att Arklöf på d a  väsentliga punkter gjort sig skyldig till 

&talade gämingar. Han är därigenom skyldig att utge skadestånd till målsägandena. 

Arklof har medgivit kraven eller vitsordat skäligheten av yrkade kapitalbelopp och 

ränta. I enlighet med det skall Arklöf förpliktas att till var och en av målsägandena 

utge yrkat skadestånd jämte ränta. . 

Sekretess 

Lakarintyg och annan medicinsk utredning som Magaren och måisagandena 

åberopat i målet har föredragits inom stängda dörrar. Tillämplig 

sekretessbestämmelse är 7 kap. 22 sekretesslagen. Enligt den krävs för sekretess 

att det av särskild anledning kan antas att den som uppgiften rör eller nhgon honom 

närstående lider skada om uppgiften röjs. Målsägandena har inte påvisat någon . 

sadan särskild anledning. Efter en genomgång av de handlingar som det gäller kan 

tingsrätten heller inte finna att rekvisitet kan anses uppfillt. Förutsättningar saknas 

därför att förordna att sekretessen skall bestå. 

Övriga fragor 

Målet har rört ett för svenskt rättsväsende ovanligt rättsområde och 

förundersökningen har varit omfattande. Det har givetvis krävt stora arbetsinsatser av 
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alla aktörer. För att förhandlingen överhuvudtaget skulle gå att genomföra har det 

krävt resor och en rad praktiska åtgärder särskilt från advokat Westlunds sida som 

företrätt målsägandena i Bosnien. Samtliga hennes vidtagna åtgärder har varit i hög 

grad motiverade samt förankrade hos tingsrätten. Vid en genomgång av samtliga 

kostnadsräkningar finner tingsrätten att de åtgärder som utförts varit erforderliga och 

att de ersättningar som begärts är skäliga. 

HUR MAN OVERKLAGAR, se domsbilanan 2 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten senast måndagen den 8 

januari 2007. 

Runar Viksten Caroline Hindmarsh 
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Ansvarsyrkanden m.m. 

FOLKRÄTTSBROTT, GROVT BROTT (K 200528) 

Gärning 
Arklöf har, sedan han tagit värvning som legosoldat i den bosnisk kroatiska armen (HVO), i Ludvig 
Pavlovic förbandet, som befann sig i väpnad konflikt med republiken Bosnien Hercegovinas arme 
(BHA), på olika ställen i Bosnien Hercegovina, under juli månad 1993, gjort sig skyldig till en svår 
Överträdelse av något sådant avtal med främmande makt eller någon sådan allmänt erkänd 
grundsats, som rör den internationella humanitära ratten i vapnade konflikter genom att tillfoga av 
folkrätten särskilt skyddade personer allvarligt lidande, att tvinga krigsfångar eller civilpersoner att 
tjänstgöra hos deras motparters vapnade styrkor ochieller att i strid mot folkrätten beröva 
civilpersoner friheten samt tillägna sig egendom som åtnjuter ett särskilt folkrättsligt skydd. 

Brottet ar att bedöma som grovt då Arklöf utsatt målsäganden för tortyr eller grym behandling, 
kränkningar av den personliga värdigheten och utsatt dem för särskilt förödmjukade och nedsättande 
behandling på grund av deras etniska och eller religiösa tillhörighet. Vidare har brottet förövats genom 
ett stort antal skilda handlingar och/eller många människor har skadats. Arklöf har visat särskild 
hansynslöshet och råhet. 

Arklöfs garning har bestått i följande. 

A) Arklöf har i början av juli månad 1993 gemensamt och i samförstånd med andra soldater i samma 
förband, vid några tillfallen hämtat eller låtit hämta ett större antal krigsfångar ochieller civila fångar, 
samtliga bosnisk-muslimska män, bland andra 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 och fört dem i lastbil från 
fängelselägret "Gabela", dar HVO höll krigsfångar från BHA, till militarkaserna i "Grabovina' i Capliina 
i Bosnien Hercegovina, i syfte att utsätta dem för tvångsarbete och tortyr som bestått i följande. 

Fångarna har i stark hetta tvingats utföra meningslösa arbetsuppgifter såsom att med böjd rygg grava 
i den hårda marken med dåliga redskap så att blodiga sår på händerna uppstått, plocka kottar och 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax 

Box 70296 Kungsholmsgatan 37 0&762 10 O0 08-762 16 99 
1R7 77 STOCKHOLM 
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gräs eller stapla stolar hela dagen utan att få vatten eller mat samtidigt som de aktuella soldaterna I 

utsatt fångarna för slag och sparkar, hot och nedsättande tillmälen. 

A 1) Fångarna, bland andra IJ, 5, 9, 10, har vidare, en efter en eller i vissa fall flera åt gången, förts 
in i ett tvättutrymme i en av byggnaderna och dar blivit tvingade att stalla sig på alla fyra eller ligga ner 
på golvet. Fångarna har blivit utsatta för misshandel som bestått i att ett antal soldater, däribland t 
Arklöf, har utdelat ett stort antal kraftiga slag på kroppen och mot huvudet med en slang från en 
brandsläckare försedd med sprut munstycke och kopplingsanordning i metall, plankor, batonger och 
andra tillhyggen, sparkat och stampat på fångarna med militarkangorna samt slagit dem med 
gevärskolven och utsatt fångarna för hot, nedsättande tillmälen och förnedrande behandling. 
Kallt vatten har spolats över fångarna nar de förlorat medvetandet eller i syfte att hålla dem vid 
medvetande samtidigt som misshandeln har fortsatt. 

A 2) Arklöf har under samma tidsperiod misshandlat fången 3 nar denne skulle föras in byggnaden, 
genom att knuffa honom så att han fallit omkull i trappen och slagit i ena höften i trappsteget med 
allvarlig kroppsskada som följd. Vidare har Arklöf sparkat fången 3 med sin känga i huvudet så att 
denne förlorat medvetandet. 

A 3) Arklöf har under samma tidsperiod misshandlat fången 4, nar denne utförde tvångsarbete, 
genom att slå honom i ryggen-med-ett spadskaft. Arklöf har vidare misshandlat fången 4 genom att 
tvinga denne att springa framför honom samtidigt som han utdelat ett stort antal slag med slangen 
från brandsläckaren som beskrivs under p. A 1. 

A 4) Arklöf har vidare under samma tidsperiod utöver vad som angetts under p. A 1, misshandlat 
l 
l 

fången VI,  när denne utförde tvångsarbete, genom att utdela så kraftiga slag med metalldelen av en 1 

spade i bakhuvudet på honom så att han fallit omkull och förlorat medvetandet. Arklöf har därefter, 
sedan fången 10 förts till byggnaden med det aktuella tvättutrymmet av andra soldater i Arklöfs 

I 

f'.rband, f rtsa t att isshandla ho om i enli het med det som an ivits i p A 1 hvkibf pr%ekair. 
# b C % k * ~ c f h ~ ~ ~ M f ) e M  LV'e- ~ x . i c a f Y r b r & ~  &\\k&- h a r f t l d e g 4 t .  L - .  ~ L L L ~ .  / 

- v  
A 5) Arklöf har vidare under samma tidsperiod, utöver vad som angetts under p. A 1, misshandlat akl . 
fången 9 genom att slag mot huvudet, handflatan, mellan fingrarna och på tungan med + / i l - &  

brandslackarslange huden spruckit uer hatongeri au+ - u. 
P ?m 

.P 
Av misshandeln har fångarna, förutom o;thardlig smarta, blåmärken, sårskador och blodvite, tillfogats 
svåra kroppsskador, vissa har förlorat medvetandet, vissa fångar har fått kroniska somatiska besvär, 
psykiska besvär och bestående men. 

Efter misshandeln har fångarna tvingats fortsatta med det meningslösa tvångsarbetet. 

Fångarna har efter misshandeln ej erhållit erforderlig vård för skadorna. 

B l )  Arklöf har vidare gemensamt och i samförstånd med andra soldater i samma förband, i 
fangelselägret "Gabela" i Bosnien Hercegovina, dar HVO höll krigsfångar från BHA, under juli månad, 
ca 20 dagar efter händelsen i tvättrummet (p. A), hämtat ett större antal krigsfångar ochleller civila 
fångar, samtliga bosnisk-muslimska man, bland andra fången 3 och utsatt dem för tvångsarbete och 
tortyr som bestått i att de tvingats att utföra meningslösa arbetsuppgifter såsom att rycka taggiga 
buskar från marken utan skyddshandskar så att blodiga sår på händerna uppstått. 
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När sedan fången 5 meddelat att han inte orkade Iangre, har Arklöf 
med ett spadskaft så att förutom smärta de gamla sårskadorna från den tidigare misshandeln rivits 
upp. Arklöf har aven vid samma tillfälle utdelat ett kraftigt sla ot huvudet på fången 5.~rtL 

p mcd 'pcidevi 

Av misshandeln har fången 3 tillfogats förutom outhärdlig smärta: blåmärken, blodvite och sårskad,or %,L+ 
även svår kroppsskada i form av bland annat en skallfraktur samt kronisk huvudvärk. m. 
Fången 5 har efter misshandeln ej erhållit erforderlig vård för skadorna. 

B 2) Omkring den 17 juli 1993 har ett större antal soldater ochleller civila, samtliga bosnisk-muslimska 
män från kommunen Stolac, tillfångatagits av HVO soldater och förts till i fängelselägret "Gabela" i 
Bosnien Hercegovina, där HVO höll krigsfångar från BHA. Vid ankomsten har de blivit förda till en 
spelplan och beordrats att lämna ifrån sig alla personliga tillhörigheter och värdesaker, 

Arklöf har gemensamt och i samförstånd med andra soldater i samma förband utsatt fången 8 för 
tortyr ochleller grym behandling, grovt olaga tvång, rån och misshandel enligt följande. 

Arklöf har ryckt fången 8 i hans polisonger så att håret lossnat och blodvite har uppstått, under hot om 
våld tvingat fången 8 att gå ut ca 20 meter i ett minfält med fara för livet, trampa på kvarlevorna av en 
död människa och klä av sig kläderna. 3 ~ ~ f r v d  CLV &d. 2 S ( i i  - ~ b  

C F'- Arklöf och de andra soldaterna har-misshandla fången 8 genom att utdela knytnavslag mot 
huvudet och sparkar på kroppen varvid han förlorat medvetandet. De har även under den pågående 
misshandeln stulit 1300 DM som fången 8 hade på sig. 

Fången 8 vaknar sedan till då Arklöf har därefter utdelat ett så kraftigt 
slag med ett järnrör på hans ar har jven uttalat kränkande tillmalen under 
misshandeln. 'g- a% buab&upp5mt v\. CIU 

c L L L  24lr 3, 

Av misshandeln har fången 8, förutom outhärdlig smärta, blåmärken, sårskador och blodvite, tillfogats 
svår kroppsskada, förlorat medvetandet, fått kroniska somatiska besvär och bestående men. 

Fången 8 har efter misshandeln ej erhållit erforderlig vård för skadorna. 

C 1) Arklöf ha i fängelselägret "Dretelj" i Bosnien Hercegovina, där HVO 
höll krigsfångar från BHA, gemensamt och i samförstånd med andra soldater i samma förband, 
misshandlat fången 11 genom att utdela slag mot huvudet med gevärs eller pistolkolven, hoppa på 
hans handled med benbrott som följd samt slå och sparka kroppen varvid han förlorat 
medvetandet. Under misshandeln har Arklöf uttalat nedsättande tillmälen. Fånge 11 har efter 
misshandeln ei erhållit erforderliq vård för skadorna. 

Av misshandeln har fången i, förutom outhardlig smärta, blåmärken, sårskador och blodvite 
tillfogats svår kroppsskada, förlorat medvetandet, fått kroniska besvär och bestående men. 

D 1) Arklöf har någon gång i mitten på juli månad 1993, i en byn i Bosnien Hercegovina, gemensamt 
och i samförstånd med andra soldater i samma förband, med våld drivit ut bosnisk muslimska familjer, 
däribland civilpersonen 6 och hennes barn, från sina hem och berövat dem friheten genom att sparra 
in dem i ett hus i flera dagar. 
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Arklöf har under dessa dagar fällt yttranden av innebörd att de fängslade civilpersonerna skulle 
dödas, att de skulle sätta eld på huset. Arklöf har även under samma tidsperiod uttalat kränkande och 
nedvärderande tillmälen till de tillfångatagna. 

Arklöf har vidare, omkring den 15 eller 16 juli 1993, gemensamt och i samförstånd med ett par andra 
soldater i samma förband under hot om våld tvingat civilpersonen 6, som var gravid vid tillfallet och 
som befann sig inspärrad i huset i aktuell by tillsammans med ett stort antal andra kvinnor och barn, 
att lämna ifrån sig sin treåriga dotter och sin tvååriga son i huset och gå iväg till en annan plats dar 
hon tvingats ner på huk och tvingats uttala en religiös mening. 

Då hon vägrat har Arklöf fört in gevärspipan i hennes mun och de andra soldaterna har sparkat henne 
i ryggen. Nar hon skulle gå tillbaka till huset har Arklöf utdelat ett slag mot hennes kropp och rivit 
sönder hennes klänning, Arklöf har även fällt yttranden av innebörd att han skulle skara ut hennes 
barn ur magen och hon och barnen skulle slaktas. 

Arklöf har aven under samma tidsperiod vid några tillfallen slagit henne med gevärets axelstöd på 
kroppen och i bakhuvudet samt utdelat sparkar. Vid ett tillfälle tvingat henne att ta en cigarett for att 
så snart den var tand utdela ett slag mot hennes mun. 

Arklof har vidare under samma tidsperigd beordrat henne att gå ut ur huset, en annan soldat ur 
samma förband har då tagit hennes tvååriga son ifrån henne som hon höll i famnen och hotat att 
döda honom. 

Av misshandeln har civilpersonen 5, förutom smarta fått vaginala blödningar. Hon har aven kant en 
allvarlig fruktan för annan och egen säkerhet till person. 

D 2) Arklöf har någon gång i mitten på juli månad 1993, i en by i Bosnien Hercegovina och i 
fangelselagret "Silos" i, dar HVO höll krigsfångar från BHA i Bosnien Hercegovina, gemensamt och i 
samförstånd med andra soldater i samma förband, tillfångatagit civilpersonen 7 och misshandlat 
honom genom att utdela slag med ett skarp, slå honom på kroppen med axelstödet till sitt gevär och 
sparka på honom. 

Av misshandeln har civilpersonen 7, förutom smarta, blåmärken, sårskador och blodvite tillfogats 
svåra kroppsskador i form av brutna revben och kroniska psykiska besvär. 

E ) Arklöf har under våren och sommaren till och med juli månad 1993 på olika stallen i Bosnien 
Hercegovina gemensamt och i samförstånd med andra soldater i samma förband, deltagit i 
plundringar av värdeföremål från fördrivna muslimers bostäder. 

Lagrum 
22 kap 6 3 1 st. och 2 st. brottsbalken jfr med Geneve Konventionerna den 12 augusti 1949, 1 1 1  art 3 
och IV art 3, 27 och 33 samt Tillaggsprotokoll Il art 4 

(Svår övertradelse, "grave breaches", se aven Geneve konventionerna III och IV, art 130 resp.147, 
Tillaggsprotokoll art 85) 

Enskilt anspråk 
Se målsagandebitradenas yrkanden 
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Bevisning 

Muntlig bevisning: 

Arklöfs egna uppgifter. 

Målsägandeförhör med 1-1 1 

Vittnesförhör med: 
Vittnen 1-3 angående deras iakttagelser av händelseförloppet respektive skador till styrkande av 
gärningspåståendet i p. C 1 

Vittne 4 angående hans iakttagelser av Arklöfs agerande till styrkande av garningspåståendet i p. D 2 

Vittne 5 angående hans iakttagelser av Arklöfs agerande till styrkande av garningspåståendet i p. B 2 

Vittne 6 angående hans iakttagelser av målsägandens skador till styrkande av garningspåståendet i 
p. A och B 

Skriftlig bevisninq 
Kartor, sid. 13-15 

Målsaqande 9: Läkarintyg från Bosnien och i Sverige, undersökningssvar och övriga intyg, sid. 57-74 

Målsasande 10 : Läkarintyg från sjukvården i Norge, sid. 97-1 10 

Målsäqande 5: Läkarintyg och övriga intyg från Bosnien, sid. 136-141 

Målsaqande 3: Medicinska bedömningar och skiss, sid. 161-185 

Målsägande 11 : Läkarintyg, utlåtanden från Kris- och Traumacentrum, sid. 222-235 

Målsasande 8: Läkarintyg, 304-310 

Handlingar från olika juridiska instanser i Bosnien Hercegovina, del 4 

En PowerPoint presentation kommer att visas i samband med sakframställningen. 




