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Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att vara
kontaktpunkter enligt avtal mellan Sverige och IIIM

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten respektive Åklagarmyndigheten att
vara kontaktpunkter enligt artikel 7.1 i avtalet om utbyte av information och
bevisning mellan International, Impartial and Independent Mechanism to
assist in the investigation and prosecution of persons responsible for the
most serious crimes under International Law committed in the Syrian Arab
Republic since March 2011 (IIIM) och Sverige som regeringen idag har
beslutat om att ingå. Detta uppdrag gäller tills vidare. Utgångspunkten är att
det ska bestå för respektive myndighet så länge det aktuella avtalet med IIIM
är i kraft.
Bakgrund

IIIM inrättades av FN:s generalförsamling genom resolution 71/248, den
21 december 2016. IIIM:s mandat är att samla in, konsolidera, bevara och
analysera bevisning avseende brott mot internationell humanitär rätt och
brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts i Syrien sedan mars 2011.
IIIM ska vidare förbereda utredningar i syfte att förenkla och snabba på
rättvisa och oberoende straffrättsliga processer inför nationella, regionala
eller internationella domstolar. I enlighet med generalförsamlingens
resolution uppmanas stater att samarbeta med IIIM genom att bl.a. dela
relevant information med IIIM.
Av artikel 7 i avtalet mellan Sverige och IIIM som regeringen idag har
beslutat om att ingå följer att parterna ska utse personer eller myndigheter att
fungera som kontaktpunkter i samarbetet enligt avtalet.
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Skälen för regeringens beslut

Avtalet reglerar utbyte av information som kan användas som bevisning i
rättegångar avseende brott mot internationell humanitär rätt och brott mot
mänskliga rättigheter som har begåtts i Syrien sedan mars 2011. De svenska
myndigheter som hanterar sådana utredningar är Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten. Dessa två myndigheter bör därför få i uppdrag att vara
kontaktpunkter enligt artikel 7 i avtalet. Detta uppdrag gäller tills vidare.
Utgångspunkten är att det ska bestå för respektive myndighet så länge det
aktuella avtalet med IIIM är i kraft.
På regeringens vägnar
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