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Ordlista: 

Ordré public: Vid avtal mellan stater finns det ibland en ordré public-klausul.  

Betydelsen av detta är att om någon förpliktelse enligt avtalet, i en viss 

situation får en juridisk konsekvens som befolkningen i någon av staterna 

betraktar som bortom all redlighet, så behöver den berörda staten inte fullfölja 

sin förpliktelse enligt avtalet, vad gäller den situationen.    

 

Positiv rätt: Nedtecknad mänsklig rätt, till skillnad från naturrätt som utgör en 

universell absolut rätt oberoende av människornas lagar. 

 

In absenti: Under vissa omständigheter kan en person som är föremål för 

straffrättsliga förfaranden i domstol, men inte är fysiskt närvarande vid detta 

förfarande ändå dömmas. Det heter då att personen döms in absenti. 

 

Aggression: Innebär i detta arbete, om inte någon annat tydligt förklaras, 

folkrättsbrottet, att starta krig. 

 

Jus cogens: regler inom folkrätten som anses vara så fundamentala och att de 

inte går att avtala bort.  

 

Förkortningar 

ICC = (eng. International criminal court) Internationella brottmålsdomstolen. 

ICJ = (International Court of Justice) Internationella domstolen i Haag 

ICTY = Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien 

ICTR = Rwandatribunalen 
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”abbén hedrar mig med sin korrespondens … och hans fredsplan är mycket 

användbar, frånsett att det fattas samtycke från Europas stater samt några 

liknande struntdetaljer” 

 

- Voltair, möjligen en smula sarkastisk gällande de planer på en internationell 

fredsorganisation, som Charles-Irénée Castel, abbé de Saint-Pierre framförde. 

 

 

1. Om arbetet. 

 

1.1 Förord och Syfte 

Jag intresserade mig för ämnet när jag läste international criminal law, klassen 

skulle genomföra en låtsasrättegång och min grupp skulle försvara en påhittad 

afrikansk diktator. Min del i grupparbetet blev att försöka argumentera för att 

domstolen inte ens hade jurisdiktion över vår klient. I jakten på information i 

ämnet snubblade jag över Madeline Morris och Michael P Scharfs två 

motstridiga artiklar,
1
 de hjälpte tyvärr inte vår fiktiva diktator som fälldes trotts 

mina invändningar om avsaknad av jurisdiktion. Men det väckte mitt intresse 

för att fördjupa mig i ämnet. Jag är intresserad av världspolitik och hur 

folkrätten inverkar på den och här fanns en intressant aspekt då jag med de två 

ovan nämnda artiklarna under bältet, insåg den väldiga sprängkraft som en 

universell jurisdiktion för brott skulle kunna innebära. 

Syftet med examensarbetet är att ge läsaren en grundläggande förståelse för 

vad som avses med universell jurisdiktion. Begreppets historiska utveckling 

och hur anspråk på universell jurisdiktion har skapat och skapar problem 

mellan stater. Anspråk på universell jurisdiktion har i de flesta fall inneburit en 

konflikt med principen om staters suveränitet, vilken får ses som 

grundläggande för den allmänna folkrätten. Förutom de diplomatiska problem 

som kan och har uppstått, så finns det även juridiska problem. Vid nästan varje 

                                                           
1
 Madeline Morris, High crimes and misconceptions: The ICC and Non-party states, 64 Law and 

Contemporary Problems, Winter 2001, respektive Michael P. Scharf , The ICC´s jurisdiction over 
the nationals of non-party states: A critique of the U.S. position, 64 Law and Contemporary 
Problems, Winter 2001.  



5 
 

rättsprocess där universell jurisdiktion förts fram som grund för jurisdiktion har 

försvaret bemöt anspråket med att försöka avisa att principen ens är en erkänd 

del av folkrätten. 

 Arbetet innehåller en redogörelse för de historiska och politiska händelserna 

som format den internationella rätten i den här aspekten. Från antikens 

rättsfilosofer och deras tankar om brott som står utanför människans skapade 

lagar, brott som är av sådan allvarlig karaktär att de måste anses bryta mot 

mänskligheten som sådan. Vidare genom århundraden för att inte säga 

årtusenden, fram till 1900-talet då något som kan beskrivas som ett verkligt 

världssamfund växer fram och försöker skapa en internationell 

brottmålsdomstol med universell jurisdiktion för de allra värsta brott som vi 

människor utsätter varandra för. För att slutligen landa i 2000-talet och göra en 

analys av hur situationen ser ut idag. 

 

1.2 Metod och material 

Uppsatsen är av deskriptiv karaktär och bygger på traditionell juridisk metod 

med genomgång och analys av konventionstext, rättspraxis och doktrin.  

Materialet i denna uppsats är domar och beslut ifrån olika internationella 

domstolar, samt de fördrag som ligger till grund för internationella domstolar 

eller internationella rättsprincipers tillkomst. Jag använder doktrin i form utav 

uttalanden, läroböcker och artiklar av diverse folkrättsliga jurister för att 

säkerställa en korrekt tolkning av det primära källmaterialet.  

 

1.3 Avgränsningar 

En avgränsning i tid blir jag tvungen att göra. Bakåt i tiden så avgränsar jag 

mig så att de rättsfall som redovisas mer ingående börjar från 1900-talet, detta 

då avsikten med detta arbete är att belysa den moderna utvecklingen på 

området. Framåt i tiden blir jag också tvungen att göra en avgränsning då den 

universella jurisdiktionen kan sägas ha genomgått en explosionsartad 

utveckling på 1990-talet och i början av 2000-talet, varför jag bara kommer 

kunna ta med alla de rättsfall där universell jurisdiktion aktualiserade, som jag 

bedömer är av störst vikt.  
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1.4 Begrepp och definitioner 

En titel inom den amerikanska administrationen, Ambassador at large, har jag 

inte hittat någon mosvarighet till på svenska, varför jag använder därför den 

amerikanska benämningen. Titeln kan ses som en sorts minister eller diplomat 

av högsta rang, som är ackrediterat för att representera sitt land internationellt 

inom ett visst avskiljt sakområde.
2
  

 

1.5 Disposition 

Jag har delat in arbetet i fyra delar, den första delen är en kortare allmän 

förklarande utläggning om grunder för jurisdiktion. Den andra delen behandlar 

den historiska utvecklingen av folkrätten fram till och med andra världskriget, 

vad gäller sådant som är av vikt för att förstå hur den universella jurisdiktionen 

motiverats vid olika tillfällen. Den tredje delen ska handla om utvecklingen 

efter andra världskriget och fram till 2000-talet, med det som betraktas som 

den universella jurisdiktionens storhetstid och den internationella 

brottmålsdomstolen (ICC:s) tillkomst. Den sista delen kommer att behandlar 

utvecklingen på området efter ICC:s uppkomst. Där har jag för avsikt att knyta 

ihop den historiska utvecklingen och fördjupa de politiska problem som uppsod 

i samband med ICC och hur detta påverkar den rådande ordningen på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 US Department of state, Office of the Historian, ambassador-at-large, 
https://history.state.gov/departmenthistory/people/principalofficers/ambassador-at-large, 
hämtad 160315 
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2. Om jurisdiktion 

 

2.1 Vad är jurisdiktion? 

Inledningsvis ska konstateras att frågan om den universella jurisdiktionens 

varande, inte är helt enkelt att ge ett entydigt svar på. Även om denna specifika 

grund för jurisdiktion åberopats vid flera tillfällen, så finns det röster som på 

rätt goda grunder framfört kritik gällande att de som varit framgångsrikt med 

sådana anspråk, alltid gjort dem från en maktposition.     

   

Innan jag utvecklar vad den universella jurisdiktionen är och varför det finns 

problematik med att göra anspråk på jurisdiktion med den grunden, så ska jag 

göra en kortare genomgång om vad jurisdiktion är och hur den kan 

problematisera relationerna mellan olika stater.. I boken International criminal 

law and procedure, förklaras problemet så här: 

 

"Jurisdiction is the power of the State to regulate affairs pursuant to its laws. 

Exercising jurisdiction involves asserting a form of sovereignty. This fact 

causes difficulties when jurisdiction is exercised extraterritorially. When 

extraterritorial jurisdiction is asserted sovereignties overlap, and general 

international law has not yet developed any principles to determine any 

hierarchy of lawful jurisdictional claims."
3
 

 

Jurisdiktion är staters suveräna makt att själv reglera sina angelägenheter. Detta 

blir problematiskt när effekterna av dessa angelägenheter sträcker sig in på 

territorium som är under andra staters kontroll, eftersom dessa suveräniteter då 

krockar. Den allmänna folkrätten har ännu inte fastslagit några principer för att 

fastställa hierarkin mellan de olika sorternas anspråk på jurisdiktion.  

 

Anspråk på universell jurisdiktion tillhör en av de mest kontroversiella 

frågorna inom folkrätten.
4
  

Som norm, så ska stater alltid respektera andra staters jurisdiktion över de 

                                                           
3 Cryer, Friman, Robinson, Wilmhurst, An introduction to International Criminal law and 
procedure, 2:a utgåvan, 2013, Cambridge university press, , s. 43 
4 Cryer, Et al. Op. cit. s. 50 
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handlingar som företagits eller personer som misstänks för brott och befinner 

sig, inom den senare statens territorium.
5
 Det finns dock en rad omständigheter 

som gör att en stat kan betrakta det som liggande i sitt intresse ett driva en 

process trotts att ett påstått brott skett på en annan stats territorium. 

Verkligheten tar inte alltid hänsyn till abstrakta statsgränser. I vissa fall är 

staten där handlingarna företagits inte intresserad av att driva en process, i 

vissa fall saknar den möjligheter därtill. 

 

2.2 Varför är staters suveränitet viktig? 

En anledning till varför stater bör respektera andra staters suveränitet och rätt 

att själva utforma sitt rättssystem, är att de normer och uppfattningar om vad 

som är respektive inte är ett önskvärt beteende, kan variera mellan olika länder 

eller regioner. Som exempel så har vi i Sverige ingen lag som förbjuder oss att 

rikta hån mot någon religion, konvertera till eller från den, eller att häda mot 

den samma. Så ser det inte ut i hela världen. I en rad länder är hädelse, 

avfällning från tron eller hånfullhet mot religionen straffrättsliga brott, med 

straff som varierar (beroende på land) från böter till döden.
6
 Det är till och med 

så att Islamiska konferensorganisationen (IKO) ett samarbetsorgan för 

muslimska stater, 1990 lanserade en sorts alternativ deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Artikel 22(a) i deklarationen tillåter yttrandefrihet, så 

länge yttrandena inte går emot principerna som stipuleras av den gudomliga 

lagen.
7
  

Detta betraktas alltså av medlemmarna i IKO som så viktigt att det är en 

mänsklig rättighet, men i vart fall den senare delen av artikeln skulle 

förmodligen inte kunna ratificeras i t.ex. USA, då den sannolikt bryter mot det 

första tillägget till den amerikanska konstitutionen.
8
  

 

Vad gäller de mest basala brottstyperna inom straffrätten, så som stöld, rån, 

                                                           
5 FN-stadgan Artikel 2: 1. 
6 Pewresearch, which countries still outlaw apostasy and blasphemy, 
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/05/28/which-countries-still-outlaw-apostasy-and-
blasphemy/, hämtad 160315 
7 Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug. 5, 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. 
Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. artikel 22(a) 
8 U.S. Const. amend. I 
"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people 
peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances." 
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misshandel, mord, med flera, så är dessa straffbelagda inom de flesta stater och 

något behov av en utomstående stat att föra process mot en person (eller 

organisation) som begått något av dessa brott utanför den statens territorium, 

uppstår normalt inte. Men med det ovan angivna i åtanke måste den stat som 

vill utöva jurisdiktion överväga detta mot hur dess önskan står i förhållande till 

respekten för en annan stats suveränitet. Det finns en brottskatalog med brott, 

som enligt vissa bedömare är så avskyvärda, att det internationella samfundet 

enigt anser det ligga i mänsklighetens intresse att de inte tillåts begås utan 

straffsanktioner.
9
 

Bestraffandet av dessa brott påstås vara belagt med en universell jurisdiktion.   

 

2.3 De olika formerna av jurisdiktion 

Inom folkrätten finns det en rad olika grunder för att hävda jurisdiktion. I 

många processer har fler än en grund för jurisdiktion presenterats.   

 

Territorialitetsprincipen brukar anses vara den tydligaste och minst 

problematiska grunden för att hävda behörighet att utöva jurisdiktion över en 

fråga.
 
Stater har en absolut rätt att utöva jurisdiktion över alla händelser som 

sker inom deras avskilda territorium.
10

 Denna rätt kan dock enligt folkrätten 

avstås genom en internationell överenskommelse.
11

  

Om ett brott i sin helhet äger rum inom en stats territorium, eller om endast en 

del av brottet äger rum inom ett främmande territorium, heter det att staten har 

objektiv territorialitet som grund för sin jurisdiktion.
12

 I fall där brotten delvis 

utförs någon annanstans, men någon av brottets beståndsdelar har en 

anknyttning till händelser inom den givna staten, heter det att det föreligger 

subjektiv territorialitet.
 13

 Ett exempel på det senare är miljöförstöring, när den 

företagits i en stat men slutligen påverkar grannstaten.  

 

Nationalitetsprincipen är en annan grund för jurisdiktion. Här avses nationalitet 

i bemärkelsen statstilhörighet, dvs. att en av de inblandade parterna i det 

                                                           
9 Cryer, Et al. Op. cit. s. 51 
10

 Martin Dixon, Textbook on International Law, 6:e upplagan, 2007, Oxford University Press, s 
143 
11 Martin Dixon Op cit. s. 144 
12 Martin Dixon Op cit. s. 146 
13 Cryer, Et al. Op. cit. s. 46 
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påstådda brottet är medborgare i den aktuella staten.
 14

   

Nationalitetsprincipen delas upp i två delar: 

 

1. Den aktiva nationalitetsprincipen innebär att en stat hävdar jurisdiktion över 

ett brott begånget av dess medborgare i en annan stat, t.ex. kan det röra sig om 

en medlem i den processförande statens armé. Det kan vara av starkt intresse 

för en stat att kunna lagföra en förbrytare som så att säga bär med sig flaggan 

och representerar den aktuella staten. Men den gäller även civila. När den 

aktiva nationalitetsprincipen aktualiseras, rör det sig oftast om fall, där staten 

vari brottet begicks av en eller annan anledning inte fört en process mot den 

misstänkte.
15

  

 

2. Den passiva nationalitetsprincipen, utövas av stater där brottsoffer är 

medborgare, men brottet i fråga begåtts utanför den berörda statens 

territorium.
16

 Här kan nämnas det viktiga sk. Lotus-fallet från 1927, vilket jag 

kommer återkomma utförligare till. I Lotus-fallet gjorde Turkiet anspråk på att 

ha jurisdiktion eftersom turkiska medborgare återfanns bland de omkomna vid 

en båtolycka på internationellt vatten.  

 

En tredje form av jurisdiktion, kallad skyddsprincipen, innebär att stater har rätt 

att utöva jurisdiktion mot exempelvis spioneri eller valutaförfalskande som:
17 

1. hotar statens säkerhet utanför dess territorium och 

2. inget av det landets medborgare är inblandad (misstänkt?).  

 

Utöver ovan nämna principer, så finns det en principen som heter universella 

jurisdiktionen. Den universella jurisdiktionen åberopas då ingen koppling alls 

eller ingen juridiskt hållbar koppling kan göras mellan den misstänkte och den 

processförande staten. Vilka brott (om några) som omfattas av principen är 

omdebatterat, vilket är en av de saker som kommer förklaras utförligt i detta 

arbete.  

                                                           
14

 Cryer Et al. Op. cit. s. 47 
15

 Martin Dixon Op cit. s. 146 
16

 Martin Dixon Op cit. s. 152 
17

 Cryer Et al. Op. cit. s. 50 



11 
 

 

En viktig åtskillnad, som kommer utvecklas senare, kan dock göras redan här. 

Två underkategorier till den universella jurisdiktionsprincipen kan sägas 

existera. Vilken kategori en process faller under har historiskt gjort stor 

skillnad för hur framgångsrik den varit:
18

 

 

1. Ren (eller absolut) universell jurisdiktion, en situation där anspråk om 

jurisdiktion över påstådda brott, inte på något sätt har någon koppling enligt de 

ovan nämnda jurisdiktionsprinciperna för den processförande staten (eller 

organisationen). När den misstänkte inte befinner sig s.a.s. i den 

processförande partens "besittning". .  

2. Den villkorade universella jurisdiktionen, som aktualiseras i en situation likt 

ovanstående, men den processförande parten har den misstänkte i sin 

besittning.  ,.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Cryer Et al. Op. cit. s.  52. 
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3. Universell jurisdiktions historiska rötter 

3.1 Allt har en början 

Den filosofiska idén om det universella samvetet, eller föreställningen om att 

människor har den gemensamma grundläggande moral har anor sen antiken. 

Exempelvis hävdade den romerske kejsaren Justinianus (c. 482-565) att:  

 

"Alla nationer styrs dels av sina egna speciella lagar, dels av de lagar som är 

gemensamma för alla, [de som] naturlig förnuftet utser för hela 

mänskligheten."
19

 

  

Ett sådant synsätt, att det finns lagar utöver nationernas egna som alla 

människor genom sitt förnuft borde kunna resonera sig fram till, är ett 

argument för att vissa brott helt enkelt bör omfattas av en universell 

jurisdiktion som står över alla av människan instiftade statsgränser.  

Man ska dock ha klart för sig att det finns en viktig skillnad mellan att anse att 

det finns en högre rätt och att anse att universell jurisdiktion därför är en 

verklig del av folkrätten.  

 

3.2 Den moderna utvecklingens första steg 

Utvecklingen av folkrätten i modern juridik kan sägas ta sin början i och med 

den Westfaliska freden 1648 efter 30-årigakriget. På fredskongressen, där de 

flesta av Europas internationella aktörer var representerade, undertecknades två 

fredstraktater, ett i det protestantiska Osnabrück och ett i det katolska Münster. 

Detta ses av en del som vara inledningen till en ny epok i statssamfundets 

historia byggd på tolerans, samarbete och maktbalans. I modern folkrättslig och 

statsvetenskaplig doktrin beskrivs det som “den Westfaliska ordningen” och 

kan fortfarande sägas vara den rådande doktrinen.
20

 En ordning som vissa av 

den universella jurisdiktionens tillskyndare kanske hoppas kunna 

omkullkasta.
21

  

                                                           
19

 Sir Henry Sumner Maine, Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society and 
Relation to Modern Ideas, 1861, John Murray. s. 46.  
20

 Ove Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse: Några anteckningar vid ett 350-
årsjubileum, Svensk Juristtidning 1998. s.721 
21 Luc Reydams, The rise and fall of universal jurisdiction, Working Paper No. 37 - January 2010, 
s5. 

http://archive.org/stream/ancientlawitsco18maingoog#page/n58/mode/2up
http://archive.org/stream/ancientlawitsco18maingoog#page/n58/mode/2up
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Genom historien har även flera rättstänkare lämnat avtryck i den internationella 

folkrätten och som kan sägas vara relevanta än i dag. En av de mest 

inflytelserika är holländaren Hugo de Groot, latiniseras som Hugo Grotius, 

ibland kallad "Den moderna folkrättens fader".
22

  

Grotius var bland de rättfilosofer, som började föra fram tanken om att vissa 

typer av brott var så allvarliga, att dessa bör omfattas av lagstiftning 

gemensamt för alla domstolar runt om i världen, oavsett var de har begåtts eller 

av vem. Möjligen ett frö till det som senare kom att kallas universell 

jurisdiktion.  

 

I skriften "De jure belli ac pacis" (Om kriget och fredens lag) skrev Grotius:
23

  

 

"But just as the laws of each state have in view the advantage of that state, so 

by mutual consent it has become possible that certain laws should originate as 

between all states, or a great many states; and it is apparent that the laws thus 

originating had in view the advantage, not of particular states, but of the great 

society of states. And this is what is called the [volitional] law of nations, 

whenever we distinguish that term from the law of nature."
24

 

 

Precis som lag skapas för enskilda stater för deras nytta, bör även lag mellan 

stater skapas för deras gemensamma nytta. Det Grotius och hans samtida 

världssamfund, vilket i ett 1600-tals sammanhang betyder de europeiska 

stormakterna, främst betraktade som så allvarligt och problematiskt att det 

krävdes en universell jurisdiktion för var sjöröveri.  

Dels var brottet allvarligt för att det hotade stormakternas gemensamma 

intressen av sjöfart, dels begås sjöröveri utanför det territorium som enskilda 

stater kontrollerar. Världssamfundet såg således säkerligen flera skäl till att 

något motsvarande för en universell jurisdiktion, kunde vara tillämpligt i den 

                                                           
22 Hamilton Vreeland , Hugo Grotius: The father of the Modern Science of International Law, 
New York, 1917, Oxford University press. 
23 För att minimera risken för citats-korrumption, så översätter jag inte citatet till svenska från den 
engelska översättningen i "Hugo Grotius On the Law of War and Peace: Student Edition", 
Stephen C. Neff, Cambridge University Press, (2012) men Groutis, skrev så klart på latin och inget 
annat. 
24 Hugo Grotius, De jure belli ac pacis, prologen, s 5, 
http://lonang.com/library/reference/grotius-law-war-and-peace/, hämtad 160315 
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här frågan.  

Som ett instick, som utvecklas i en senare del, så ska jag här nämna att vissa 

kritiker till konceptet om modern universell jurisdiktion, menar att det 

egentligen bara är sjöröveri som faktiskt gör det.  

Tex. Eugene Kontorovich, som i sin artikel "The Piracy Analogy: Modern 

Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation " skriver att:  

 

"For hundreds of years, universal jurisdiction only applied to the crime of 

piracy",
25

  

 

Kotovich argumenterar därefter för att det inte var "piracy"s hemskhet, utan att 

det skedde på territorium som inte stod under kontroll av en erkänd suveränitet, 

som gjorde att det gavs universell jurisdiktion. Att mänskligheten i modern tid 

alltid har åberopat universell jurisdiktion, för särkilt hemska brott jmf. svåra 

överträdelse, i Genèvekonventionerna. Kotovich menar således att hemskhet 

inte är ett hållbart argument för modern universell jurisdiktion.
26

            

 

3.3 Vad är "piracy"? 

En intressant aspekt här, som skulle kunna rendera en uppsats i sig, är 

definitionen av sjöröveri (Eng "piracy"), i samband med diskussionen om 

universell jurisdiktion. Möjligen har det svenska ordet för företeelsen, en lite 

för snäv beskrivning av vad det egentligen rör sig om.  

 

I Williard B Cowles "Universality of Jurisdiction over war crimes", redogör 

han över ett flertal sidor
27

 för företeelsen.  

När en centralmakt inte förmår upprätta en tillfredställande kontroll över ett 

område, händer det att kontrollen över detta område istället tas över av 

beväpnade grupper. Grupper som kanske saknar reella avsikter, eller förmågan, 

att skapa någon permanent statsbildning. Grupper som kanske får sin 

försörjning genom att råna handelsmän som passerar genom området, eller 

                                                           
25 Eugene Kontorovich , The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow 
Foundation, Harvard International Law Journal Volume 45, Number 1, Winter 2004, s. 184. I 
fotnoten för det påståendet (fotnot nr 8) redovisar han ett otal exempel på det. 
26 Eugene Kontorovich Op. cit. s. 236-237 
27 Williard B Cowles, Universality of Jurisdiction over war crimes, Californian law review 33 s. 181-
194. 
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brandskatta de som lever inom området. Ordet Cowles använder för dessa 

grupper är "Briganti". Han förklarar hur äldre tiders jurister, från antiken till 

Grotius, i juridisk mening, inte gjorde skillnad på sjörövare som begick sin 

brottslighet till havs och briganter, som gjorde det samma på land.
28

  

 

 3.4 Från 1800-talet till Nürnberg 

Enligt "the coalition for the international criminal court"s (CICC, en icke-

statlig paraplyorganisation som verkar för ICC:s utvidgande och globala 

erkännande
29

) historieskrivning, så kan domstolens tillkomst betraktas som en 

historia som spänner över mer än ett århundrade. Historien börjar på allvar 

1872 med att Gustav Moynier (en av grundarna av den Internationella 

Rödakorskommittén) föreslog en permanent domstol som svar på de brott som 

skett under det fransk-tyska kriget.  

Därefter kom nästa allvarliga försök till ett internationaliserat rättsväsende, vid 

1919-års Versaillesfördrag. Den segrande alliansen tillsatte då en kommission 

för att utreda ansvar för krigets utbrott, brott mot de lagar som fanns för krig 

samt vilken tribunal som var bäst lämpad att hålla rättegångar kring detta.
30

 

Kommissionen fann att den besegrade centralmakten var ansvarig för krigets 

utbrott och rekommenderade att den tyske kejsaren, så som högst ansvarig 

skulle åtalas för detta.
31

 De föreslog vidare att en särskild internationell ad hoc 

domstol för att åtala den tyska kejsaren och hans medarbetare efter första 

världskriget.
3233

 Men kommissionens rapport ifrågasattes av USA:s 

representant, som motsatte sig att det skulle finnas några internationella 

konventioner eller stadgar som påtalade att krigsbrott eller "laws of humanity" 

utgjorde internationella brott.
34

 Även Japans representant protesterade och 

menade att det inte heller fanns någon strafflag, för de påstått internationella 

brotten.
35

 Trotts att kommissionens förslag stöddes av en majoritet så blev det 

                                                           
28 Williard B Cowles Op. cit. s. 189. 
29 Coalition for the International Criminal Court, http://www.iccnow.org/?mod=coalition, 
hämtad 160315 
30 The American Journal of International Law, Vol. 14, No. 1/2, s, 95.  
31 The American Journal of International Law, Vol. 14, No. 1/2, s, 115-117. 
32 The American Journal of International Law, Vol. 14, No. 1/2, s 122. 
33 Coalition for the International Criminal Court, ICC History, 
http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, hämtad 150316 
34 Cryer Et al. Op. cit. s. 110. 

 
35 Cryer Et al. Op. cit. s. 110. 
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ingen rättegång mot kejsaren då Nederländerna vägrade att utelämna honom, 

då de ansåg frågan vara politisk och inte juridisk. Följderna av kommissionens 

arbete blev att ett par rättegångar hölls lokalt i Tyskland.
36

 Men någon 

internationell krigsbrottstribunal skapades icke, än mindre någon permanent 

sådan. Arbetet mot en permanent domstol skulle istället komma att pågå under 

hela 1900-talet. 

 

Lotus fallet (1927)  

Lotusfallet, berör förvisso inte krigsbrott eller någon annan form av brott mot 

mänskligheten, men jag har ändå valt att inkludera det här, därför att det är ett 

viktigt fall vad gäller utvecklingen för vilka anspråk på jurisdiktion som kan 

göras inom den allmänna folkrätten. Fallet har bland annat en stor betydelse för 

den akademiska debatten rörande ICC och anspråk på jurisdiktion, som 

behandlas i den femte delen av det här arbetet. 

 

Fallet rör en kollision mellan det franska fartyget - Lotus - och den turkiska 

fartyget - Boz-Kourt, som ägde rum utanför endera staternas territorialvatten.
37

  

Kortfattat, så sjönk Boz-Kourt  och åtta turkiska medborgare dog. De 

överlevande (inklusive de båda fartygens kaptener) fördes till Turkiet ombord 

på Lotus, där vakthavande befälet på Lotus (Demons), och kaptenen på det 

turkiska fartyget åtalades
38

. Utfallet i rättegången blev att Demons, som var 

fransk medborgare, dömdes till 80 dagars fängelse och böter. Mot detta 

protesterade den franska regeringen, med krav på frigivning av Demons, 

alternativt överföring av fallet till en fransk domstol.  

Turkiet och Frankrike enades om att hänskjuta tvisten om behörighet till den 

permanenta internationella domstolen (PCIJ).
39

 

 

Frankrike hävdade att i enlighet med artikel 15 i Lausanne-konventionen från 

den 24 juli 1923, var det enbart flaggstaten för det skadevållande skeppet som 

hade behörig i ett sådant här fall och att Turkiet därför inte legitimt kunde 

                                                           
36 Cryer Et al. Op. cit. s. 110. 
37 Lotus-fallet, paragraf 2.1 
38 Lotus-fallet, paragraf 2.1 
39 Lotus-fallet, paragraf 1  
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pröva en fransk medborgare enligt folkrätten.
40

,  

 

Turkiets begäran bestod enbart i att domstolen skulle ge Turkiet rätt vad det 

gällde deras rätt att åtala Demons i det här fallet.
41

 

 

I utvecklingen av sina talan framförde Turkiet att den av frankrike åberopade 

artikel 15, enbart skulle ses i förhållande till artikel 16 av samma konvention 

och att den innebar att Turkiet vid utövandet av jurisdiktion i varje fall som 

innefattade utlänningar, bara behövde se till att inte agera på ett sätt som strider 

mot principerna i internationell rätt.
42

  

 

Ur domen uppstod två principer, som har blivit grundläggande för synen på när 

internationell (egentligen extraterritoriell) eller universell jurisdiktion fick 

utövas vid nationella domstolar.  

 

"Now the first and foremost restriction imposed by international law upon a 

State is that – failing the existence of a permissive rule to the contrary – it may 

not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense 

jurisdiction is certainly territorial; it cannot be exercised by a State outside its 

territory [p19] except by virtue of a permissive rule derived from international 

custom or from a convention."
43

  

 

Den första principen gör gällande att behörigheten är territoriell: En stat kan 

inte utöva sin jurisdiktion inom en annan stats territorium om inte ett 

internationellt fördrag eller sedvanerätt tillåter den att göra detta.  

 

"It does not, however, follow that international law prohibits a State from 

exercising jurisdiction in its own territory, in respect of any case which relates 

to acts which have taken place abroad, and in which it cannot rely on some 

permissive rule of international law. Such a view would only be tenable if 

international law contained a general prohibition to States to extend the 

                                                           
40

 Lotus-fallet, paragraf 7 
41

 Lotus-fallet, paragraf 8 
42

 Lotus-fallet, paragraf 10.1 
43

 Lotus-fallet, paragraf 45 
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application of their laws and the jurisdiction of their courts to persons, property 

and acts outside their territory, and if, as an exception to this general 

prohibition, it allowed States to do so in certain specific cases. But this is 

certainly not the case under international law as it stands at present. Far from 

laying down a general prohibition to the effect that States may not extend the 

application of their laws and the jurisdiction of their courts to persons, property 

and acts outside their territory, it leaves them in this respect a wide measure of 

discretion, which is only limited in certain cases by prohibitive rules; as 

regards other cases, every State remains free to adopt the principles which it 

regards as best and most suitable."
44

 

 

Den andra principen gör gällande att om ingen folkrättslig regel därom fanns, 

så får en stat utvidga sin jurisdiktion till att gälla personer eller egendomar 

utanför dess eget territorium.  

 

Slutsatsen från domstolen blev att Turkiet inte brutit någon internationell 

konvention då de tagit sig jurisdiktion över Demons. Eftersom Demons culpösa 

agerande hade orsakat Turkiska medborgare skada, fallet aktualiserade således 

den passiva nationalitets principen.
45

 Även om det begreppet är en senare 

akademisk konstruktion.  

 

Nürnbergrättegångarna (1945) 

Efter andra världskriget skapades så den första verksamma internationella 

militärdomstolen, med uppdrag att utreda ansvar för de brott som i detta krig 

begåtts.
4647

  

 

Den amerikanska chefsåklagaren i Nürnberg, Robert H. Jackson, appellerade 

                                                           
44

 Lotus-fallet, paragraf 46 
45

 Lotus-fallet, paragraf 86 
46

 Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction, 1:upplagan, 2006. Oxford 
University press, s 10. Se även Daniel Mirabell, The Death and Resurrection of Natural Law, The 
Western Australian Jurist - Volume 2 2011, s. 256.  
47 Styckena som börjar vid "Naturrätten var den dominerande rättsfilosofin.." och fortsätter hit, 
bygger på "The Death and Resurrection of Natural Law" av Daniel Mirabell, The Western 
Australian Jurist - Volume 2 2011, Daniel Mirabell är inte en proffessor likt de andra artiklarna jag 
hänvisar till i detta arbete. Och har såklart inte den auktoritet som de artiklarna har. Men det 
skeendet som jag redogör för här har inte heller för avsikt att utröna några juridiska sakfrågor. 
Utan enbart ge en bakgrund till den historiska utvecklingen för rättsfilosofni.  

http://www.murdoch.edu.au/School-of-Law/_document/WA-jurist-documents/WAJ_Vol2_2011_D_Mirabella---The-Death-and-Resurrection-of-Natural-Law.pdf
http://www.murdoch.edu.au/School-of-Law/_document/WA-jurist-documents/WAJ_Vol2_2011_D_Mirabella---The-Death-and-Resurrection-of-Natural-Law.pdf
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inte direkt till naturrätt, utan argumenterade istället för att domstolen hade en 

universell jurisdiktion baserad på att det nazismens bödlar företagit sig, bröt 

mot en norm gemensam för alla civiliserade länder.
48

 Jackson skrev efteråt en 

artikel om rättegången, där han argumenterade för det bedrägliga i tanken att 

lagen endast återfinns i lagstiftningen.  

Jacksom beksrev hur lagen vanligen:  

   

"depends less on what is commanded by authority and more on what is 

indicated by reason. The judge reaches a decision more largely upon 

consideration of the inherent quality and natural effect of the act in question. 

He applies what has sometimes been called a natural law that binds each man 

to refrain from acts so inherently wrong and injurious to others that he must 

know they will be treated as criminal".
49

 

 

Jackson är således av åsikten att lagen har sitt ursprung i en sorts naturligt 

förnuft som binder människor samman, snarare än att den bara kommer från en 

mänsklig auktoritet som staten. Varje människa förstår att det finns handlingar 

som till sin natur är så skadliga för andra människor och som bygger 

inneboende felaktighet, och att han om han ändå begår en sådan handling 

måste förstå att han kommer att bli betraktad och behandlad som en brottsling. 

 

Historien om militärdomstol, tar sin början i slutet av 1943.
50

 De allierade 

möttes då vid Moskvakonferensen, bland annat för att diskutera vad som skulle 

göras gällande krigsbrottslingarna och beslutet om att skapa en internationell 

militär tribunal fattades.
51

 Tribunalen hade åtta domare från de fyra största 

segermakterna och var och en av segermakterna utsåg en chefsåklagare. Medan 

ett antal tyska advokater stod för försvaret. De åtalade åtalades enligt IMT:s 

                                                           
48 Daniel Mirabell Op. cit. s. 257. 
49 R.H. Jackson, Nuremberg In Retrospect: Legal Answer To International Lawlessness, 
http://www.roberthjackson.org/the-man/speeches-articles/speeches/speeches-by-robert-h-
jackson/nuremberg-in-retrospect-legal-answer-to-international-lawlessness/, hämtad 160315 
50

 Moscow Conference October, 1943 Joint Four-Nation Declaration, 
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html, hämtad 160315 
51

 Cryer Et al. Op. cit. s.   111. 
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stadga, som de allierade skapat efter Moskvakonferensen.
52

  

 

Processerna vid Nürnberg har på olika sätt anklagats för att vara ett exempel på 

segrarens "rättvisa"
53

, kanske tydligast då det enbart var den ena sidans 

befälhavare som straffades. Men även kritik gällande att domarna skulle ha 

varit partiska och det som kanske egentligen är mest intressant ur ett juridiskt 

perspektiv, att de lagar som de fällande domarna lutade sig på, inte existerade 

innan rättegångarna och avsiktligt utformats för att garantera en fällande 

dom.
54

 Hur det än må vara med den saken, så är av intresse att notera att det 

under denna process tillkom mycket till internationell lag. Försvaret anförde 

principen om nullum crimen sine lege, utan lag, inget brott. Invändning gick, 

som man kanske kan förvänta sig, inte igenom. Men som beskrivits ovan, både 

före, under och efter rättegångarna har det framförts kritik, gällande att de 

nazistiska ledarnas handling varit lagliga i Tyskland, när de begick och således 

ej föll under straffansvar. Domstolen skrev i sin dom att försvaret hade fel, det 

aktuella rättsläget inom folkrätten, genom utvecklingen före kriget, framförallt 

Kellog-Briand pakten
55

, var den att straffansvar för aggression var rådande 

lag.
56

 En annan sak av vikt som fastslogs vid Nürnbergprocessen var att det 

finns ett personligt straffansvar, att skylla sina handlingar på att man bara följer 

order var således härmed inte ansvarsbefriande grund.
57

 

Även IMT i Tokyo har fått utstå samma kritik, gällande partiskhet, avsaknaden 

av lagstöd för de påstådda brotten och ensidighet.
58

  

 

 

 

 

                                                           
52

 1945 London agreement for the IMT, http://avalon.law.yale.edu/imt/imtchart.asp, hämtad 
160315 
53 Se t.ex Alfred Rubin, Actio Popularis, Jus Cogens and Offences Erga Omnes, 2001 35 New 
England Law Review s. 267. 
54 Se även, Kirsten Sellars , Imperfect Justice at Nuremberg and Tokyo, The European Journal of 
International Law Vol. 21 no. 4, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1906444 
hämtad 160315 
55

 Cryer Et al. Op. cit. s. 113. 
56

 Cryer Et al. Op. cit. s. 113 
57

 Nurmberg IMT: Judgment and sentence, 41 Amer. journ. law 172 s. 221 
58

 Cryer Et al. Op. cit. s. 116-117. 
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4. Från Genèvekonventionerna till ICC 

 

4.1 Utvecklingen efter andra världskriget 

Hur det än må vara med naturrättens berättigande vid militärtribunalerna efter 

andra världskriget, så inleddes därefter en utveckling där naturrätten återtog 

något av den glans som den förlorat under det föregående århundradet. FN-

stadgan (1945) anspelade på att det skulle finnas naturliga rättsliga principer, så 

som en objektiv uppsättning av naturliga grundläggande rättigheter.
59

 Dessa 

rättigheter gäller enligt stadgan i alla länder oavsett hur den positiva rätten där 

är utformad. Dessa grundläggande mänskliga rättigheter, som återfinns i FN: s 

deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), rätten till liv, förbud mot 

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Dessa principer blev 

förvisso inte positiv rätt, det var inte FN:s avsikt. Utan de skulle betraktas som 

ett riktmärke, för hur den positiva rätten runt om i världen borde utvecklas.
60

  

 

Genèvekonventionerna (1949)  

Om man anser att Nürnbergrättegångarna processuellt skapat ett prejudikat, för 

universell jurisdiktion över vissa brott. Vilket det som nämnts råder delade 

meningar om. Så blev det i och med Genèvekonventionerna 1949, också 

kodifierat, att människor hade vissa okränkbara rättigheter. Det var ett brott att 

inte respektera dessa, oavsett vad lagen i den egna staten sa. Här skapades en 

fördragsbaserad universell jurisdiktion, inte uttryckligen i texten, men enligt 

förespråkarna de facto med tiden, då i princip all världens stater av vikt 

undertecknat konventionen.
61

 Själva formuleringen som utgör grunden för en 

universell jurisdiktion
62

 återfinns bland annat i artikel 49 i första konventionen 

om " förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält".
63

   

                                                           
59

 FN-stadgan  
60

 Raymond Wacks Op. cit.  s 10. 
61

 Stater som undertecknad den 3:e Genevekonventionen, 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties
&xp_treatySelected=375, hämtad 160315 
62

 Cryer Et al. Op. cit. s. 53 
63

 Artikel 49 i del 1 "Förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält"av 
konventionen,  Artikel 50 i del 2 " om behandling av sårade, sjuka och skeppsbrutna vid strider till 
sjöss " ,Artikel 129 i del 3 " krigsfångars behandling", Artikel 146 i del 4 " skydd för civilpersoner 
under krigstid" 
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"De höga fördragsslutande parterna förbinda sig att vidtaga erforderliga 

lagstiftningsåtgärder för fastställande av verksamma straffpåföljder för 

personer, som begått eller givit befallning om begående av någon av i följande 

artikel angivna svåra överträdelser av denna konvention."  

 

Det gäller förvisso enbart "svåra överträdelser"  

 

Det kan här tilläggas att, precis som gällande huruvida Nürnberg var ett 

prejudikat för universell juristdiktion för krigsbrott, så finns det vissa 

avvikande röster, även gällande om det faktiskt var så att universell 

juristdiktion kodifierades genom Genèvekonventionen.
64

  

 

Eichmann (1960)  

1960 kidnappade
65

 Israeliska agenter den nazistiska krigsförbrytaren Adolf 

Eichmann, som hade flytt till Argentina efter slutet av andra världskriget. 

Åklagaren i fallet lade fram en omfattar dokumentation och presenterade över 

hundra vittnen. 
66

 Detta förmodligen med avsikt att förutom att visa Eichmanns 

skuld, också försöka göra en genomgående redovisning av förintelsens 

grymheter.
67

 Efter den fällande domen startade Eichmanns försvar, en tämligen 

genomgående process för att häva domen. De påstod bland annat att domarna i 

Israel var jäviga och att domstolen saknade kompetens att pröva honom då en 

domstol i Tyskland hade varit mer passande.
68

 Israels högsta domstol, närmade 

sig försvaret något, vad gäller legitimiteten i det sätt han förts till Israel, den 

gav dom försvaret delvis rätt i att den kidnappning Eichman utsatts för i 

                                                           
64 Mitsue Inazumi, Universal Jurisdiction in Modern International Law: Expansion of National 
Jurisdiction for Prosecuting Serious Crimes under International Law, 2005, Intersentia, tar som 
exempel upp Bert Röling och Derek Bowett, två framstående folkrättsjurister, som menade att det 
enbart är de stater som är inblandade i det för brotten relevanta kriget, som ges en jurisdiktion. 
Som motargument framför hon dock att den italienska delegaten vid konventionen först ville ha 
med en skrivning om att det bara var parterna i konflikten som skulle ha jursidiktion, men att 
italienarna sedan drog tillbaka den här skrivningen. Vilket alltså borde betyda att den inte gällde. 
s.58  
65 Cryer Et al. Op. cit. s. 5353.  
Se även Mitzue Inazumi Op. cit. s 63. 
66 David Cesarani, Eichmann: His Life and Crimes, 2005, Vintage, London, s.262 
67 Cesarani  Op. cit. s 252.  
68 Criminal Appeal 336/61, Adolf Eichmann versus The Attorney General, 
http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/transcripts/ftp.cgi?people/e/eichmann
.adolf/transcripts/Appeal/Appeal-Pleading-01-01, hämtad 160315 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Cesarani
http://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann#CITEREFCesarani2005
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Argentina kanske inte var laglig, men det var i så fall en fråga mellan Israel och 

Argentina och inverkade inte på domstolens behörighet.
69

 Domstolen, baserade 

sin behörighet på en nationell lag, gällande straff för (andra världskrigets) 

nazister och deras kollaboratörer, baserad på den internationella 

folkmordkonventionen. Domstolen gjorde bedömningen att den första 

instansens dom kunde kvarstå. Detta på flera grunder av jurisdiktion, men 

också, då den nationella lagen baserades på folkrätt, en universell jurisdiktion. 

Och då det ännu ej fanns någon internationell domstol för denna typ av brott, 

så var den nationella domstolen inte bara behörig utan hade enligt jus cogens 

ett ansvar att hålla rättegången.
70

  

 

23 år senare, aktualiserades åter den Israeliska "Strafflagen för nazister och 

nazikollaboratörer". Ivan "John" Demjanjuk befann sig då i USA, när "nazi-

jägare" lyckades spåra upp honom. Han pekades ut som en synnerligen brutal 

och mordisk lägervakt. Och Israel begärde honom utlämnad. Till skillnad mot 

Eichmann, så befann Demjanjuk sig inte i Israel och hans försvar försökte 

således hävda att Israel inte hade juristdiktion, på ett antal grunder, bland annat 

att Demjanjuk befann sig i USA och att eventuell brottslighet hade företagits i 

Polen. Men också sådant som att han försökte ogiltigförklara IMT:s 

jurisdiktion 1945 och att Israel försökte åtala honom för politiska brott, vilket 

USA inte skulle utlämna honom för.
71

 Men de amerikanska domstolarna kom 

fram till att Israel hade universell jurisdiktion i detta fall, vid så allvarliga brott 

som krigsbrott och brott mot mänskligheten fanns en universell juristdiktion 

och inget annat land gjorde anspråk på Demjanjuk.
72

 Det kan här noteras att 

den amerikanska domstolen här erkänner universell jurisdiktion in absenti, men 

det ska enligt Mitzue inte ses som någon fastslagen norm vid den här tiden.
73

  

 

                                                           
69 Domen mot Adolf Eichmann, i underrätten, paragraf 41, 
http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/transcripts/ftp.cgi?people/e/eichmann
.adolf/transcripts/Judgment/Judgment-007, hämtad 160315  
70 Domen mot Adolf Eichman i högsta domstolen, paragraf 12, http://www.trial-
ch.org/fileadmin/user_upload/documents/trialwatch/eichmann_appeal.pdf, hämtad 160315  
71

 In the Matter of the EXTRADITION OF John DEMJANJUK aka John Ivan Demjanjuk, aka 
John Ivan Demyanyuk, http://www.uniset.ca/other/cs4/612FSupp544.html, hämtad 160315 
72

 Mitzue Inazumi Op. cit.  s. 79. 
73

 Mitzue Inazumi Op. cit.  s. 81. 
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4.2 Ett första steg mot ICC 

FN:s generalförsamling (1989) 

I juni 1989 skedde en händelse som framhålls både av CICC och andra källor
74

 

som av stor vikt, för försöken att upprätta en internationell brottmålsdomstol. 

Trinidad och Tobago, delvis motiverade av att försöka bekämpa den 

internationella narkotikahandeln, lade fram ett förslag i FN:s generalförsamling 

om att försökte återuppliva de tidigare försöken att skapa en internationell 

brottsmålsdomstol. Generalförsamlingen bad då Folkrättskommissionen att 

utarbeta en stadga för en dylik domstol.
75

 Detta arbete avslutades 1994.
76

 

Förslaget från Trinidad-Tobago hade kommit vid ett bra tillfälle, kalla kriget 

var slut. De två ad-hoc-tribunaler efter konflikterna i forna Jugoslavien och 

Rwanda, var vid det här tillfället igång och även om det tog ett tag innan de 

båda nådde resultat, så fanns det runt om i världen en välvilja för 

internationella tribunaler. Så ett beslut togs om att hålla en konferens under 

sommaren 1998, för att slutbehandla fördraget om en internationell 

brottmålsdomstol. 

 

Internationella tribunalen för lagföring av personer som är ansvariga för 

allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna på territoriet för fd. 

Jugoslavien (ICTY) (1991) och Den internationella tribunalen för Rwanda 

(ICTR) (1994) 

 

Oftast kallad Internationella krigsförbrytartribunalen för fd. Jugoslavien eller 

helt kort bara ICTY, vilket är ett förkortning för International criminal tribunal 

of Yugoslavia. När det forna Jugoslavien föll samman efter kommunismens 

fall, bröt det ut ett krig i Europa för första gången sedan andra världskriget. Det 

brutala kriget, med etniska resningar och andra grova övergrepp mot civila, 

skapade en opinion för att FN skulle agera. Innan kriget ens var officiellt 

avslutat, så lät säkerhetsrådet tillsätta en kommission med uppgift att utreda 

                                                           
74 Coalition for the International Criminal Court, History of the ICC, 
http://www.iccnow.org/?mod=icchistory, hämtad 160315, se även Cryer Et al. Op. cit. s. 145. 
75

 Cryer, Et al. Op. cit. s. 145. 
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 Rapporten från Folkrättskommissionen, 46 sessionen, 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/A_49_10.pdf, hämtad 160315 
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huruvida några krigsbrott begåtts.
77

 Och innan kommission lämnat in sin 

slutrapport, så rekommenderade FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-

Ghali att säkerhetsrådet skulle sätta upp en krigstribunal. I maj 1993 antog 

säkerhetsrådet en resolution om att en sån domstol skulle sättas upp.
78

 I detta 

skeende kan en första tydligt frö till ICC synas då ICC också i viss mån verkar 

som en förlängning av FN och säkerhetsrådet. ICTY:s jurisdiktion var över en 

rad brott med relation till kriget, den sträckte sig från 1 januari 1991 och framåt 

och i det territorium som tidigare hade utgjorts av det Jugoslavien som funnits 

innan 1991.
79

  

 

Tribunalen fick sitt första tydliga framgång, 1995 i fallet mot Dusko Tadic 

(Tadic).
80

  Försvaret argumenterade för att tribunalen saknade jurisdiktion, 

först och främst över hela situationen i forna Jugoslavien, men även i det 

specifika fallet gällande Tadic. Härutöver förde försvaret fram flerdelade 

argument, dels hävdades att FN:s säkerhetsråd saknade mandat för att upprätta 

en tribunal av den här typen, dels att det var olagligt för tribunalen att ta sig 

företräde över nationella domstolar och slutligen att tribunalen i allmänhet 

saknade jurisdiktion, över de brott Tadic anklagades för.
81

 Tribunalen yttrande 

gällande Tadics invändningar i första instans var att tribunalen inte hade 

mandat att ifrågasätta legaliteten av Säkerhetsrådets beslut om domstolens 

upprättande. Detta eftersom dess jurisdiktion begränsades till händelser 

företagna i Jugoslavien under dess tidjuridsiktion.
82

  

 

I appellationskammare
83

 kom domstolen fram till att den hade auktoritet att 

fastslå sin egen legalitet. Vidare kom domstolen kom fram till att 

säkerhetsrådet genom att åberopa kapitel VII, hade rätt att gå in i Jugoslavien 

eftersom det pågick en väpnad konflikt i området under den aktuella tiden. 

Detta baserat på artikel 41 i kapitel VII, även om artikeln i sig inte uttryckligen 

ger säkerhetsrådet befogenheten att upprätta en domstol, så är listan över 

                                                           
77 Resolution 780 (1992) 
78 Resolution 827 (1993) 
79

 ICTY:s stadga artikel 8 
80 Cryer, Et al. Op. cit. s. 126 
81 Cryer, Et al. Op. cit. s. 126. 
82 ICTY:s stadga Artiklarna 1,8 
83 ICTYs andra instans. 
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befogenheter inte uttömmande utan endast exemplifierande.
84

    

Härutöver kom domstolen fram till att alla de f.d. Jugoslaviska republikerna 

var underställda FN eftersom de var medlemmar till FN-stadgan, vilket innebar 

att det således inte var ett intrång vad avser suveräniteten.
85

 

I och med ingången av fredsavtalet, det så kallade Daytona-avtalet, i slutet av 

1995 så godtog alla parter att samarbeta med ICTY, vilket medförde att även 

om det skulle funnits några invändningar mot jurisdiktion kvar, så var dessa 

borta nu.
86

  

 

ICTY tillkomst och verksamhet har varit av stor vikt för utvecklingen av 

folkrätten. Dels då den innebar en signal till världssamfundet att illgärningar 

inte tilläts passera straffritt och att över höga ledare från krigets alla sidor 

åtalades.
87

 Den lade grunden både för ICTR och till vis del ICC.
88

 

 

ICTR, Den internationella tribunalen för Rwanda, inrättades i november 1994 

av FN:s säkerhetsråd i resolution 955, för att döma de ansvariga för folkmordet 

i Rwanda och andra allvarliga brott mot folkrätten i Rwanda eller av 

Rwandiska medborgare i närliggande staterna, under 1994.
89

 Domstolen har 

jurisdiktion över folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Den 

bygger i stort sina stadgar på ICTY och dess jurisdiktion följer av samma 

principer.
90

   

Domstolen var viktig för utvecklingen av folkrättens syn på, sexbrott och 

ansvar för de som kontrollerar massmedia och använder denna till att 

propagera för brott mot folkrätten.
91

  

 

 

Yerodiafallet (2000)  

Belgien hade 1993 instiftat en lag, som gav Belgiska domstolar jurisdiktion 

                                                           
84 Cryer, Et al. Op. cit. s. 127. 
85 Cryer, Et al. Op. cit. s. 128. 
86 Cryer, Et al. Op. cit. s. 128 
87 Cryer, Et al. Op. cit. s. 133, dock ska noteras att en utredning mot NATO-styrkor startades och 
lades ned, vilket fick kritik från en del håll. Se fotnot 66 s. 129. 
88 Cryer, Et al. Op. cit. s. 133. 
89 Cryer, Et al. Op. cit. s. 137. 
90 Cryer, Et al. Op. cit. s. 136. 
91 Cryer, Et al. Op. cit. s. 141. 
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över brott som innebar svåra överträdelser mot Genèvekonventionerna från 

1949. Lagen nyttjades främst mot flyktingar som kommit till Belgien ifrån 

krigens Jugoslavien och Rwanda. Belgien utövade således genom den här 

lagen en villkorad universell jurisdiktion.
92

 1999 ändrade Belgien lagen till att 

omfatta en absolut universell jurisdiktion.
93

 Precis som lyftas av kritikerna till 

konceptet universell jurisdiktion, lede detta till politiskt förvecklingar. Försök 

till åtal mot personer som Fidel Castro, Yasser Arafat med flera, blev politiskt 

svårhanterliga för Belgien.
94

 

Kanske kan man säga att början till slutet för den av Belgien, hoppfulla men 

möjligen något naiva lagstiftningen kom år 2000 då en belgisk domare 

utfärdade en internationell arresteringsorder mot Abdoulaye Yerodia Ndombasi 

(Yerodia), utrikesminister i Kongo. Yerodia anklagade för att ha hållit tal som 

hetsade befolkningen i Kongo, till rashat mot Tutsier, vilket resulterade i att 

hundratals människor massakrerades. Yerodia skulle därmed ha begått svåra 

brott mot Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll. Belgien skickade 

arresteringsorder till alla de stater som var anslutna till interpol, däribland 

Kongo. Arresteringsordern ålade staterna att gripa, kvarhålla och utlämna 

Yerodia till Belgien. Detta trotts att ingen Belgisk medborgare var drabbad 

eller att Belgien hade Yerodia i sitt förvar.
 95

   

 

Kongo, menade att Belgiens tilltag med den självpåtagna universella 

jurisdiktionen stred mot principen om suveräna staters jämlikhet. Därför 

lämnade de in en ansökan till ICJ, där de begärde att Belgiens skulle upphäva 

arresteringsordern.
96

 Den invändningen släppte landet dock i ett senare 

skeende, istället fokuserade Kongo enbart sin begäran på att Yerodia hade 

immunitet i rollen som minister. Således finns inte något uttalade i den 

slutgiltiga domen kring rättsläget för principen om universell jurisdiktion.
97

 

Fallet är ändå intressant då en del av domarna med avvikande åsikters i sina 

                                                           
92 Cryer, Et al. Op. cit. s. 55. 
93 Cryer, Et al. Op. cit. s. 55. 
94 Cryer, Et al. Op. cit. s. 55. 
95 Belgian Arrest Warrant Case, A. Facts of the case, (En sammanfattning), 
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-
e1249?rskey=klJi44&result=6&q=&prd=EPIL, hämtad 160315 
96 Arrest warrent Judgment, 1:a paragrafen. (Se webadress nedan) 
97 Domstolen berör inte detta eftersom frågan inte tagits upp av någon av parterna, non ultra 
petita, det här skeendet framgår av paragraferna 17-21 av domen. 
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utlåtanden, berör den universella jurisdiktionen.
98

 

Fyra domare motsatte sig Belgiens påstådda jurisdiktion. Tre av domarna med 

grund i att Belgien inte hade Yerodia i förvar. (Belgiens anspråk gjordes, in 

absentia).
99

 Ordföranden Guillaume gick dock längre och hävdade att 

Genèvekonventionerna inte ska tolkas så att stater har universell jurisdiktion, 

annat än för sjöröveri (Han underkänner dock inte andra jurisdiktioner för 

stater rörande händelser utanför deras territorium), allra minst om personen 

som staten hävdar jurisdiktion över, inte ens befinner sig på den statens 

territorium.
100

 

 

Under 2003 ändrade Belgien den aktuella lagstiftning, främst på grund av 

problemen med Yerodiafallet och ett par långt ifrån lyckade försök att väcka 

åtal mot högre tjänstemän från Amerikas förenta stater. De belgiska 

domstolarnas jurisdiktion begränsades och immunitet återinfördes.
101

  Den 

universella jurisdiktionen blev nu begränsad till Det fanns bedömare som 

betraktade Belgiens omsvängning som ett bakslag för den universella 

jurisdiktionens, kanske till och med bevisen, på att universell jurisdiktion inte 

var en verklig folkrättslig princip.
102

  

Men man bör ha i åtanke att detta är också den tid som ICC etableras i och att  

ICTY och ICTR, nu började visa resultat. Och att det ur en politisk synvinkel 

förmodligen är smidigare att krigsförbrytare, folkmordsanklagade nationella 

ledare och människor som begår brott mot mänskligheten, döms i en 

internationell domstol därför avsedd, än i någon motsvarighet till en tingsrätt i 

Belgien. 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Cryer, Et al. Op. cit. s. 56. 
99 Cryer, Et al. Op. cit. s.. 56. 
100 Yerodia-fallet, Ordförande Guillamumes avvikande yttrande, 16:e paragrafen.  
101 Cryer, Et al. Op. cit. s.. 57. 
102 Antonio Cassese, "Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of 
Universal Jurisdiction", i Journal of International Criminal Justice 589 (2003)  
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4.3 Skapandet av ICC och de stadgar som berör dess möjliga universella 

jurisdiktion  

 

Konferensen 

Vid Romkonferensen, 1998, var frågan om ICC:s jurisdiktion en av de svåraste 

att lösa,
103

 Både vad det gällde sakområden, alltså vilka brott domstolen skulle 

utöva jurisdiktion över.
104

 Samt över vilka personer, domstolen skulle ha 

jurisdiktion, olika länder tog väldigt olika ståndpunkter. Tyskland ville ge 

domstolen obegränsad jurisdiktion,
105

 medan bland annat USA ville att ett 

samtycke från en åtalads hemland skulle krävas.
106

  

En diplomatiskt klok eftergift, gjordes vid skapandet av ICC:s stadgar, det 

bestämdes att ICC ska verka som ett komplement till de nationella 

domstolarna. Nationella domstolar har i första hand ansvaret för utredningar 

och åtal, ICC ska bara ta över ifall det är uppenbart att de nationella 

domstolarna är "unable or unwilling" att agera.
107

  

 

En viktig anledning till att länderna vill använda det nationella rättssystemet i 

första hand, är att det finns en rädsla för att det annars kan skapas politiskt 

motiverade processer. Grunderna för att betrakta en stat som "unable or 

unwilling" har utformats så att, det inte ska gå att driva igenom godtyckliga 

beslut och processer. Bland annat genom att anklagade kan utmana själva 

processen inför en objektiv panel, om det så bara handlar om en utredning.
108

 

 

Vad gällde frågan om vilken sakrättslig jurisdiktion, ICC skulle besitta, så 

enades de föredragande till slut om behörighet för fyra brott, som har angivits 

tidigare i detta arbete men tål att upprepas. ICC hade vid sin tillkomst 

                                                           
103 Och då ska man ha i åtanke att konferensen bjöd på, vad författarna till "An introduction to 
International Criminal law.." poetiskt kallar, "ett ymmighetshorn av kontroverser", från politik till 
juridik. s.146. 
104 Indien ville bland annat att användandet av massförstörelsevapen skulle ingå under brottet 
krigsbrott. Roy S. K. Lee, The International Criminal Court: the making of the Rome Statute: 
issues, negotiations and results, 1999, Martinus Nijhoff Publishers. s.24. Se även Cryer, Et al. Op. 
cit. s. 152.  
105 Cryer, Et al. Op. cit. s. 167. 
106 Cryer, Et al. Op. cit. s. 147. 
107 Artikel 17 Rom-stadgan, Se även Roy S. K. Lee Op. cit. s. 27. 
108 Artikel 19 Rom-stadgan, Roy S. K. Lee Op. cit. s. 27. 
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jurisdiktion över, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott.
109

 Det 

gjordes också en reservation för aggression. Detta sista brott hade inte 

definierats vid stadgans tillkomst, utan skulle så göras vid ett senare tillfälle.
110

 

Stadgarna är öppna för att fler brott kan komma att läggas till ett senare 

tillfälle.
111

   

Den minst kontroversiella delen av domstolens jurisdiktion, är förmodligen den 

tidsmässiga. De föredragande staterna ville inte att domstolen skulle ha 

jurisdiktion för tidigare begångna brott, utan den är begränsad till brott som 

begåtts efter den första juli 2002.
112

 Stater som ansluter till stadgan vid ett 

senare tillfälle, kan välja om de vill att ICC:s jurisdiktion ska gälla för dem från 

och med då de går med, eller om den ska gälla från 1:a juni 2002 som för de 

som var med från början.
113

  

 

Reglerna för ICC:s utövande av jurisdiktion, återfinns i artikel 12 och 13 av 

Romstadgan. 

ICC har till att börja med jurisdiktion över alla stater som är parter till stadgan, 

det här ger ICC:s en potentiell universell jurisdiktion, det dagen alla stater är 

medlemmar till stadgan.
114

  Om de misstänkta brotten, utspelar sig på dessa 

staters territorium eller begås av personer som är medborgare i dessa stater, har 

ICC jurisdiktion över dessa. Men även icke anknutna stater kan ge ICC 

jurisdiktion i enskilda fall.
 115

 

Rättsprocesser inom ICC kan startas på tre sätt, gällande de två första är 

absolut universell jurisdiktion inte aktuellt i dagens läge, med tanke på den rad 

av stater som inte ratificerat traktatet. Dessa är att fördragsparterna kan referera 

en situation till åklagaren och att åklagaren själv kan starta en utredning. Den 

sista situationen, som ger ICC en absolut universell jurisdiktion, redan i 

dagsläget, är att FN:s säkerhetsråd hänvisar en situation till ICC.
116

  

 

Att stater själva ska kunna hänvisa situationer som påverkar dem, var inte 

                                                           
109 Artikel 5(1) Rom-stadgan 
110 Artikel 5(2) Rom-stadgan 
111 Artikel 121 Rom-stadgan 
112 Artikel 11 Rom-stadgan 
113 Artikel 12(3) Rom-stadgan  
114 Cryer, Et al. Op. cit. s. 166. 
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särskilt kontroversiellt. Den betydligt tuffare frågan om universell jurisdiktion, 

även över icke-statliga parter då säkerhetsrådet hänvisat en situation till ICC 

fanns det ett visst motstånd inför. Men att situationer ska kunna hänvisats till 

ICC av FN: s säkerhetsråd, blev till slut allmänt erkänt som både nyttigt och 

lämpligt, då rådet har ett ansvar för att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet som beviljats av alla nationerna i FN.
117

 I detta fall har ICC således en 

universell jurisdiktion, men det kan hävdas att domstolen inte verkar i sin egen 

kapacitet utan endast som ett verktyg för FN: s säkerhetsråd.  

Mandatet för FN: s säkerhetsråd kommer från FN: s stadga artikel 25;
118

 alla 

beslut som fattas av FN: s säkerhetsråd är bindande för alla FN: s 

medlemsstater. Följaktligen så kan FN: s säkerhetsråd, när den hänvisar ett mål 

till ICC, begära att alla FN: s medlemsstater bidrar till domstolsprocessen för 

att utreda ett fall.
119

  Enligt ovan nämnda artikel så är en sådan begäran 

bindande för alla FN: s medlemsstater.  

 

Den mest kontroversiella av de tre "utlösningsmekanismerna" för att påbörja en 

utredning, var rätten för en åklagare att inleda en undersökning. Några av 

delegaterna fruktade att åklagaren skulle kunna starta politiskt motiverade 

undersökningar.
120

 För att ta itu med detta problem, beslöts att om åklagaren 

ska starta en undersökning utan ett hänvisande från en medelsstat eller 

säkerhetsrådet, så krävs det att det auktoriseras av en 

förundersökningskammare.
121

  

 

Möjligen med erfarenhet av ICTY och ICTR, så förstod de som skrev 

Romstadgan, att en medverkan från den stat som en utredning riktas mot är av 

yttersta vikt, för att utredningar ska kunna utvecklas väl och rättsprocesser nå 

framgång. Stadgan innehåller en utförlig beskrivning av vad domstolen kan 

kräva vad gäller medverkan till utredningar, som gäller för medlemsstater såväl 

                                                           
117 Cryer, Et al. Op. cit. s. 163. 
118 FN stadgan artikel 25 
119 Zhu Wenqi, On co-operation by states not party to the International Criminal Court, 
International review of the red cross 
Volume 88 Number 861 March 2006, s.5. 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_861_wenqi.pdf 
120 Cryer, Et al. Op. cit. s. 164. 
121 Cryer, Et al. Op. cit. s. 164. 
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som icke-medlemsstater.
122

  

Det är mer problematiskt vad gäller icke-medlemmar, eftersom den allmänna 

principen för traktaträtt, som återfinns i artikel 34 i Wienkonventionen anges 

att ett fördrag inte kan skapa varken förpliktelser eller rättigheter för en tredje 

stat utan dess samtycke. Pactatertiis nee nocent nee prosunt.   

 

I sin artikel, "On co-operation by states not party to the International Criminal 

Court", skriver professor Zhu Wenqi, om det här problemet.  

Artiklarna 86 och 87 I Romstadgan relaterar till artiklarna 34 och 35 i 

Wienkonventionen om traktaträtten.  Artikel 86 fastlår att,  

''Medlemsstaterna skall i enlighet med de bestämmelser i denna stadga, 

samarbetar fullt ut med domstolen i sin utredning och åtal av brott som 

omfattas av Domstolens jurisdiktion."   

Detta är således en tvingande regel för medlemsstaterna. I förhållande till den 

artikeln står artikel 87 (5) som är en bestämmelse om samarbete med icke-

partsstater.  

 "Domstolens får bjuda in alla stater som inte är part till detta stadga att lämna 

bistånd enligt denna del på grundval av en tillfällig uppgörelse, en 

överenskommelse med en sådan stat eller någon annan lämplig grund".  

Endast medlemsstaterna är alltså skyldiga att samarbeta. Vilket följer de 

allmänna principerna i traktaträtt. Som fastslogs i Wienkonventionen om 

traktaträtten, artikel 35, där det föreskrivs att " En förpliktelse för en tredje stat 

uppstår genom en bestämmelse i en traktat, om det är traktatparternas avsikt att 

bestämmelsen skall tjäna som medel för förpliktelsens fastställande och tredje 

staten uttryckligen godtar denna förpliktelse skriftligt."
123

  

Medverkandebestämmelserna, ger dock vissa motstridiga budskap, för både vad 

gäller medlemmar, som ickemedlemmar så är sanktioner densamma om de inte 

samarbetar.
124

  

 

Gällande aggressionsbrottet som är av intresse då det är ett av de brott som det 

redan efter första världskriget påstods föreligga universell jurisdiktion för. Vid 

                                                           
122 Artiklarna 86-102 Romstadgan 
123 Zhu Wenqi Op. cit. s. 3. 
124 Atikel 87 (5b) respektive 87(7) Romstadgan. 
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Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget var det första gången någon 

åtalades för aggression. Även om det, som nämnts i stycket 3.1, var tänkt att 

den tyske kejsaren skulle åtalas redan efter första världskriget.
125

 Vid ICC:s 

tillkomst fanns inte en tillfredställande samsyn på hur aggressionsbrottet skulle 

definieras, och implementeringen av den i ICC:s jurisdiktion sköts på 

framtiden. Men nu har brottet antagits av partsförsamlingen vid "konferensen 

om översyn av Romstadgan", som hölls i Kampala (Uganda) under 2010.
126

 

 

Definitionen av aggressionsbrottet återfinns i två paragrafer och lyder:  

 

"For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, 

preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to 

exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an 

act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a 

manifest violation of the Charter of the United Nations."
127

 

 

" For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed 

force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political 

independence of another State, or in any other manner inconsistent with the 

Charter of the United Nations ".
128

 

 

Ett aggressionsbrott består alltså i att, ta initiativet till ett väpnat angrepp, mot 

en annan suverän stat. I paragraf 8(2) följer en uppräkning av vilka typer av 

handlingar detta innebär. 

  

ICC kommer dock inte att kunna utöva jurisdiktion över aggressionsbrott, 

förrän ett beslut, som skall fattas efter 1 januari 2017 med två tredjedels 

majoritet av konventionsstaterna och med förbehåll för ratificering av 

                                                           
125 Sean D. Murphy , The Crime of Aggression at the ICC, 
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126 Understanding the International Criminal Court, s. 14. http://www.icc-
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128 Review conference of the Rome statute...paragraf 8(2), s. 18. http://www.icc-
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ändringen som rör detta brott med minst 30 stater, gått igenom.
129

  

 

Rättspraxis inom ICC 

ICC har fram tills detta datum behandlat 22 fall i nio situationer.
130

  

Utredningar har företagits mot händelser i Demokratiska republiken Kongo, 

Uganda, Centralafrikanska republiken (två separata utredningar), Mali på 

staternas eget initiativ. FN:s säkerhetsråd har hänvisat situationerna i Darfur, 

Sudan och Libyen till domstolen. Utredningarna av situationer i Kenya och 

Elfenbenskusten öppnades av åklagaren efter en förhandling i 

förundersökningskammare. 
131

 

 

Några direkta kontroverser angående ICC:s jurisdiktion, har inte uppstått i 

något enskilt fall. Förvisso så bad den kenyanska regeringen domstolen att 

förklara sig obehörig, när förundersökningskammaren tillät åklagaren att starta 

en undersökning mot William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey och 

Joshua Arap Sang från Kenya genom att kalla dem för förhör, angående 

händelserna runt den kenyanska krisen efter valet 2007-2008.  

Men detta berodde inte på att Kenya ifrågasatte ICC:s jurisdiktion utan att 

landet istället vill lösa sina egna problem, och själva genomföra en 

rättegång.
132

  Vilket inte är något konstigt då ICC som tidigare omnämnt ska 

fungera som ett komplement, i fall då berörda stater av en eller annan 

anledning inte självmant tar sig an eventuella folkrättsbrott.  

 

 

                                                           
129  Understanding the International Criminal Court, s. 14. http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/UICCEng.pdf, hämtad 160315. 
130 Situations and cases, http://www.icc-
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hämtad 160315. 
 
131 Situations and cases, http://www.icc-
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hämtad 160315. 
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5.1 Universell jurisdiktion idag 

Sedan de blivit fördragsparter till ICC:s stadgar har flera länder ändrat sin 

nationella rätt i enlighet med stadgarna och då också implementerat en 

universell jurisdiktion. Nya Zeeland har inte ställt upp några krav på att den 

som åtalas ska befinna sig på Nya Zeeländsk mark och har således givet sig 

själv, en absolut universell jurisdiktion.
133

 Storbritannien har infört en villkorad 

universell jurisdiktion, som kräver att den misstänkte är boende inom 

unionen.
134

 Till och med USA, som inte är någon vän av konceptet med 

universell jurisdiktion, har antagit en villkorad universell jurisdiktion för 

användandet av barnsoldater.
135

 

 

Trotts detta och trotts en tämligen bred, multinationell koalition bakom ICC 

och dess omfattande jurisdiktion så uppstod problem för domstolen omgående. 

Ett flertal av världens mäktigaste nationer valde att inte skriva under traktatet. 

Vissa skrev under traktatet men har sedan dess inte ratificerat det av olika 

anledningar. Hit hör bland annat Ryssland och ett antal fd. Sovjet-stater 

samlade i OSS, Oberoende staters samvälde. Tajikistan och Georgien har 

skrivit under och ratificerat avtalet. Armeniens status är mer oklar, staten har 

förvisso skrivit under stadgan och sagt sig vara beredd att samarbeta med ICC, 

men har flera nationella lagar står i strid med ICCs stadgar. Ryssland, Ukraina, 

Kirgistan, Uzebektistan och Azerbajan har skrivit under men inte ratificerat 

det. Turkmenistan och Kazakstan deltog i Rom-konferensen men skrev inte på 

avtalet. Anledningarna som framförts av OSS-staterna har varit flera, men har 

alla sin grund i en rädsla för att ICC:s omfattande jurisdiktion ska sätta den 

nationella suveräniteten ur spel.
136

 En rad stora länder i Ost-Asien har inte 

heller skrivit under Rom-stadgan, däribland Kina, Indonesien och Indien. Kina 

precis som andra länder var oroad över att domstolen skulle komma att 

användas för politiska strider.
137

 

 

                                                           
133 International crimes and international criminal court act 2000, § 8-11. 
134 International Criminal court Act 2001, §. 68(1) 
135 Child Soldiers Accountability Act 2007. §2135  
136 Jose Doria  Hans-Peter Gasser  M. Cherif Bassiouni, The Legal Regime of the International 
Criminal Court. s. 1107 
137 Bing Bing Jia, China and the international criminal court: Current situation, ,Singapore Year 
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USA skrev under avtalet, men återtog sedan sin underskrift.
138

 Det motiverades 

i USAs fall på grunder liknande de som övriga stormakterna framfört. Avtalet 

skrevs under av David Scheffer, USA:s "ambassadeur-at-large" för frågor 

rörande krigsbrott, under president Clintons andra mandatperiod. Men en 

amerikansk ovilja fanns kvar. Scheffer uppgav vid en utfrågning i 

underutskottet för "International Operations" i den amerikanska senatens 

utrikesutskott följande: 

 

 "Thus, the treaty purports to establish an arrangement whereby U.S. armed 

forces operating overseas could be conceivably prosecuted by the international 

court even if the United States has not agreed to be bound by the treaty. Not 

only is this contrary to the most fundamental principles of treaty law, it could 

inhibit the ability of the United States to use its military to meet alliance 

obligations and participate in multinational operations, including humanitarian 

interventions to save civilian lives. Other contributors to peacekeeping 

operations will be similarly exposed. ".
139

 

 

Många av senatorerna var ytterst kritiska mot ICCs och framförde starka 

antipatier mot att överlämna amerikansk suveränitet till ICC. Misstankar 

angående ärlighet hos domare från vissa länder framfördes också.
140

 

Det fanns såldes redan under pågående konferens en rädsla från den 

amerikanska sidan att USAs humanitära militära insatser skulle kunna komma 

att äventyras. 

 

Scheffer utvecklade senare sin motvilja till ICC vid en konferens för det 

amerikanska folkrättssällskapet.
141

 Han gjorde så främst på de grunder som 

                                                           
138 Chronology: From "Signature suspension" tom immunity agreements to Darfur, 
http://www.iccnow.org/documents/FS_AMICC_US_ChronologyOct2006.pdf, hämtad 160315. 
139 Hearing Before the Subcomm. on International Operations of the Sen. Comm. on Foreign 
Relations of the United States Senate , July 23, 1998, 105th Cong., 2d Sess., S. Rep. No. 105 724, s. 
13. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-105shrg50976/pdf/CHRG-105shrg50976.pdf, 
hämtad 160315 

140
 Hearing Before the Subcomms. 2-4, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-

105shrg50976/pdf/CHRG-105shrg50976.pdf, hämtad 160315.  
141

 U.S. Department of State Address at the Annual Meeting of the American Society of 
International Law. 26:e Mars 1999, 
http://www.iccnow.org/documents/DavidSchefferAddressOnICC.pdf, hämtad 160315. 



37 
 

presenteras i artikeln "High crimes and misconceptions: the ICC and non-part 

states" (2001). som skrivits av Madeline Morris, Juridikprofessor vid Duke 

University.   

Morris problematiserar, så som senatorerna vid utfrågningen, genom hela 

artikeln vilken inverkan ICC:s roll kan ha på världspolitiken. Hon 

argumenterar bland annat för att den skulle kunna ha en negativ inverkan på 

diplomatiska lösningar av konflikter. Enligt Morris så finns det en risk att 

tvister som innefattar anklagelser om krigsförbrytelser, folkmord eller brott 

mot mänskligheten omfattas av icke fastslagen/erkänd lag eller tvetydiga fakta 

och obligatoriskt bindande prövning är kanske därför inte den mest 

konstruktiva eller lämplig metoden för tvistlösning.
142

 Även om de mest 

uppenbara fall av folkmord inte lämnar någon grund för tvist eller förhandling, 

så är många fall av anklagelser om folkmord, brott mot mänskligheten eller 

krigsförbrytelser mer komplexa, faktiskt, juridiskt eller båda. I ärenden som rör 

allvarliga mellanstatliga eller interna kris- eller krigssituationer, är stater ofta 

ovilliga att avlämpa tvister för prövning hos institutioner som utövar bindande 

tredjeparts prövning (som ICC) utan föredrar att använda diplomatiska 

lösningar.
143

 Det uppfattas oftast av flera skäl som mindre riskabelt och 

potentiellt mer konstruktivt än att lämna tvisterna för tredjeparts prövning. 

Diplomatiska metoder bibehåller möjligheten att lämna frågor vilande, i fall 

där dessa frågor kan utvecklas så att icke-upplösning är att föredra framför 

omedelbar lösning. Diplomatiska metoder medför även sannolikt en mindre 

risk för skador på anseende och prestige för den förlorande staten, främst i fall 

då det finns en identifierbar förlorare. Dessutom lämnar diplomati utrymme för 

kompromisslösningar, något laga prövning i allmänhet inte gör. Att behålla 

kontrollen över en tvist tillåter även staterna att reagera på ett smidig och 

nyanserad sätt.
144

 

 

Morris fortsätter argumentationen med att hävda att alla befintliga 

internationella domstolar som har jurisdiktion att avkunna domar (till skillnad 

från när domstolarnas jurisdiktion består i att de kommer med 
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rekommendationer), till att börja med endast besitter jurisdiktion vid tvister 

mellan stater som är parter till de konventioner som reglerar dessa 

internationella domstolars. Vidare så kan man, vid en närmare undersökning, 

ofta se att fördragsstaterna inte har ansett det lämpligt att helt avstå behörighet 

eller beslutsfattandekompetens, ens genom fördragen. De har snarare utformat 

de fördrag som styr hur internationella domstolar för att ge staterna betydande 

fortsatt handlingsfrihet över de befogenheter som de respektive domstolarna 

har jurisdiktion över. Detta gäller i ICJ, FN:s internationella domstol för 

havsrätt, och WTO:s tvistlösningssystem, liksom av andra internationella 

domstolar.
145

 Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) och Europeiska 

domstolen för mänskliga rättigheterna (Europa domstolen) är dock exempel på 

motsatsen. Båda dessa domstolar har automatisk jurisdiktion över länder som 

undertecknat det fördrag som är grund för respektive domstol.  

 

Här är det dock av vikt att se i vilket sammanhang dessa domstolar existerar. 

EU-domstolen måste särskiljas från andra internationella domstolar eftersom 

det är domstolen i EU. Då EU om än en mellanstatlig organisation så är den 

ändå ett unikum, då den är ett system för nära regional ekonomisk integration. 

Av det skälet är en vilja att överlämna kompetens till en överstatlig domstol 

mer förstålig vad gäller EG-domstolen. Vad gäller Europadomstolen så har den 

jurisdiktion över alla frågor som rör tolkningen och tillämpningen av 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Trotts att 

Europadomstolens jurisdiktion i sig obönhörligen gäller, så lämnas 

bestämmelser om rättsmedel och för verkställning av domstolens beslut i stor 

utsträckning till diplomatiska och politiska processer inom Europarådet.
146

 

 

Morris avslutar sin argumentation med att konstatera att:  

  " A number of theories have been advanced in support of the lawfulness of 

ICC jurisdiction over non-party nationals. While some of these theories have 

considerable initial appeal, none ultimately provides a satisfactory foundation 

for the form of jurisdiction claimed for the ICC. The shortcomings of these 

theories, as we shall see, are largely attributable to the fact that the 
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jurisdictional provisions and the theories offered in their support focus on ICC 

cases of the individual-culpability type without attending to the legal 

implications of the fact that the ICC will also adjudicate cases of the interstate-

dispute variety."
147

  

 

Flera teorier har framförts om legitimiteten i att ICC tar sig jurisdiktion över 

medborgare i stater som inte skrivit under Rom-stadgan, dessa toerier kanske 

framstår som tilltalande, men ingen kan uppbåda något slutgiltigt bevis om att 

ICCs jurisdiktion skulle vila på en fast grund. Detta främst därför att teorierna 

berör fall där rättsfrågan gäller inviduellin culpa, och inte de mer problematiska 

frågor där det föreligger mellanstatliga tvister. 

 

I samma nummer av, Law and contemporary problems, får Morris mothugg av 

Michael P. Scharf, i hans artikel, The ICC's Jurisdiction over the Nationals of 

Non-party States.
148

   

 

Han inleder med att ta upp en händelse då ett amerikanskt bombanfall mot en 

medicinfabrik i Sudan, som felaktigt pekats ut som en Al-Qaida-kontrollerad 

fabrik för kemiska vapen, fick Sudans president att framföra önskemål om en 

internationell krigsbrottsdomstol mot de ansvariga inom den amerikanska 

ledningen. Och hur detta gjorde att USA nu ingår i ett sällskap av blott sju 

stater som röstade emot Rom-traktatet gällande skapandet av ICC.
149

 

Scharf menar att Morris och Scheffer, har fel i sin tolkning av rådande folkrätt: 

 

"Scheffer argued that the ICC cannot exercise jurisdiction over U.S. nationals 

on the basis of the universality principle for three reasons: first, because the 

Rome Statute rejects that basis of jurisdiction by specifying that the consent of 

the state of the perpetrator’s nationality or the state in whose territory the 

offense took place is a required pre-condition; second, because some of the 

crimes within the subject matter jurisdiction of the ICC are not recognized as 

crimes of universal jurisdiction under customary international law; and third, 
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because universal jurisdiction cannot be delegated to a treaty-based collective 

international court."
150

  

 

Scheffer motsatte sig alltså, enligt Scharf, universell jursidiktion, för ICC i 

första hand, men även att det skulle finnas en universell jurisdiktion för några 

av de brott som faller under ICCs brottskatalog. Men Scharf avfärdar sedan 

Scheffer/Morris invändningar. 

Scharf menar att deras ståndpunkt, att ICCs anspråk på universell jurisdiktion 

skulle vara en ny företeelse, utan någon sedvana, inom folkrätten och att den 

därför saknar legitimitet, är felaktig. Han gör en hänvisning till Lotus-fallet 

(Som jag redogjort för ovan) och menar att deras ställningstagande går tvärs 

emot vad som är gällande folkrätt genom den domen. Nämligen att suveräna 

staters enda restriktion vad gäller att forma ny rätt inom folkrätten, är i fall då 

det förekommer hindrande rätt sedan tidigare.
151

 

Morris har berört Lotus-principerna men menar att de inte längre är gällande 

rätt. Något som Scarf avvisar:  

 

"Most recently, the International Court of Justice confirmed the continuing 

vitality of the Lotus principle in its July 8, 1996, Advisory Opinion on the 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons".
152

 

 

Han framför också att den amerikanska administrationen själv har använt sig 

av Lotus-principerna efter 1920-talet.  

 

"The U.S. government cited the Lotus principle to justify its prosecution of 

German war criminals after World War II. In response to the Defense argument 

in the Hadamar Trial that no international legal authority existed that would 

permit an occupying power’s military tribunals to try offenders whose crimes 

were committed prior to the occupation, the United States argued that “[t]he 

principle of the Lotus Case, applied to the case before this Commission, means 

that the jurisdiction of the Commission, as a question of international law, need 
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be denied only upon a showing that there is a generally accepted rule of 

international law which would prohibit the exercise of such jurisdiction.” Fifty 

years later, in its brief to the World Court in the Nuclear Weapons Case, the 

United States similarly argued, “It is a fundamental principle of international 

law that restrictions on [s]tates cannot be presumed but must be found in 

conventional law".
153

 

 

Scharf erkänner att ICCs universella jurisdiktion är begränsad, men att den 

ändå finns där:  

 

"Given the unique nature of the core crimes within the ICC’s subject matter 

jurisdiction, however, the universal basis is also relevant. This is not to imply 

that the ICC may exercise universal jurisdiction in the sense that it is 

empowered to prosecute non-party nationals without a referral by the Security 

Council or the consent of the state in which the crime was committed. The 

delegates in Rome decided against so broad a jurisdictional reach. But where 

the territorial state gives its consent (as expressed by ratifying or acceding to 

the Rome Treaty or by special consent on a case-by-case basis), in addition to 

the principle of territoriality, the ICC has a legitimate interest on the basis of 

the universal nature of the crimes to prosecute the nationals of non-party states. 

In this limited context, the jurisdiction of the ICC can be deemed to be based 

concurrently on the universal and territorial bases of jurisdiction."
154

 

 

Det här ska då ses i motsats till Scheffer som menar att de parter som drog upp 

Rom-stadgan inte erkände någon universell jurisdiktion för ICC.  

Inte heller detta är en syn som Scharf håller med om, tvärtom menar han att det 

fanns en klar enighet om att det för de brott som ligger inom ICCs 

brottskatalog, föreligger universell jurisdiktion. Om än de exakta definitionerna 

av brotten kan ha varit omdebatterade.
155

   

Scharf presenterar ett antal exempel på vilka brott som, genom den närliggande 

historien har bedömts vara åtalbara på universell basis:  
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FN:s generalförsamling kodifierade 1946 att krigsbrott, brott mot 

mänskligheten och aggression.
156

 

Nationella Spanska och Engelska domstolar, som i slutet av 1990-talet och 

början på 2000-talet förde processer mot Chiles f.d. president Augusto 

Pinochette för de tortyrbrott han påstods vara högst ansvarig för i Chile på 

1980-talet.
157

  

Domstolar i Danmark och Tyskland gällande brott begångna i Bosnien i början 

av 1990-talet. De senare Ad Hoc-tribunalerna gällande samma konflikt och 

konflikten i Rwanda. Och inte minst hur dessa Ad Hoc-tribunaler hade 

jurisdiktion över samma typ av brott som ICC.
158

 

 

Scarf sammanfattar och avslutar sin artikel med att fastslå att ICCs (då) tre 

grundbrott - folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott, utan tvivel är 

brott för vilka det råder universell jurisdiktion.
159

 

  

5.2 USA:s förhållande till ICC efter stadgans undertecknande och fortsatt 

kritik mot den universella jurisdiktionen  

De juridiska debatterna åsido så var verkligheten den att, 

president William Clintons efterträdare George Bush, som omnämnts, 

återkallade den amerikanska signaturen till ICC.
160

 Och även om nuvarande 

presidenten Obama har uttryckt sin avsikt att samarbeta med ICC, så har ett 

undertecknande av stadgarna hittills inte varit en del av detta samarbete. Dock 

har USA en observatörsposition i domstolen.
161

  

 

Något som ytterligare komplicera relationen mellan USA och ICC var när 

George Bush år 2002 införde:  

"The American Service members' Protection Act (ASPA)".  

Lagen omöjliggör i princip alla realistiska förutsättningar för ICC att utan 

USA:s godkännande åtala människor som påståts begått brott i de amerikanska 
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väpnade styrkor, eftersom det ger den amerikanska regeringen behörighet att 

använda våld för att befria amerikanska (eller till USA närstående allierade) 

kombattanter som tillfångatagits av krafter som har för avsikt att utlämna dessa 

till ICC.
162

  

Även om USA, som ovan angivet inte är ensamma bland världens stormakter 

att bära en ovilja mot att underställa sig ICC:s stadga.
163

 Så är den amerikanska 

oviljan ett väldigt stort problem. USA har en militärbudget lika stor som de tio 

största militärbudgetar efter USA
164

 och utan landet riskerar ICC att sakna 

"musklerna" för att få lagbrytare inför rätta. Något som också omnämns av 

senatorerna vid den utskottsförfrågningen som inledde det här det förra 

avsnittet. 

 

Frågan kan ställas, om det verkligen går att påstå att något är gällande folkrätt 

om det inte upprätthålls av alla stater. Eller straffsanktioneras av 

världssamfundet om så inte sker. Om de enda som länder vars suveränitet kan 

köras över under föranledning om att universell jurisdiktion föreligger för ett 

påståt brott, är de stater som är militärt eller politiskt för svaga för att kunna 

motsätta sig "rätten".  

 

Två exempel på skeptiker till konceptet universell jurisdiktion, är professor 

emeritus Alfred Rubin, som förenklat menade att universell jurisdiktion, inte är 

något annat än ett sätt för segrarmakter eller den rådande ordningen att 

legitimera sina repressalier mot förlorarna eller sina politiska motståndare. Den 

andra är Henry Kissinger, amerikansk f.d. utrikesminister.    

 

Rubin förkastar föreställningen om att universell jurisdiktion överhuvudtaget 

ens existerar, utom möjligen vad gäller slaveri och sjöröveri.
165

 Delvis på 
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grund av att han menar att den universella jurisdiktionen för brott mot 

mänskligheten knyter an till en naturrättslig universell moral, ett koncept som 

han helt avvisar.
166

 Bland annat med argumentet att, om det nu var så att alla 

människor tyckte att en viss handling var moraliskt fel, så skulle de väl inte 

utföra handlingen till att börja med:
167

  

 

" In what appears to outsiders to be the contorted logic of those intent on 

“ethnic cleansing” or the like, there is nothing villainous about killing ethnic 

rivals. No amount of argument can change their minds. To outsiders, the value 

of life and property appear higher than the value of “ethnic purity” so the 

actions done at the expense of the former to help achieve the latter seem 

monstrous."
168

 

 

Vilka brott som är belagda med rättsordningens strängaste sanktion, kan också 

variera mellan olika rättsordningar. Varför slaveri och sjöröveri, ändå erhåller 

universell jurisdiktion beror på att i de fallen så kommer jurisdiktionen ifrån 

traktat, inte naturrätten. 

   

Rubin avvisar vidare argumentet om att konventionerna mot sjöröveri och mot 

slavhandel skulle ha skapat en bred bas för universell jurisdiktion i flera frågor. 

Anledningen till varför han avvisar detta är för att konventionerna inte har tagit 

sig uttryck, i tillräckligt stor utsträckning, i rättslig domstolspraxis.
169

  

Han menar att 1949 års Genèvekonvention, inte de facto belade de 

                                                                                                                                                         
international traffic in slave" notera "supposed". I en artikel i International law studies - Volume 
75, The International Criminal Court - A Skeptical Analysis s.422 
Framkommer att Rubin, inte ens anser att någon verklig universell jurisdiktion föreligger för 
sjöröveri.  
" The notion that there is "universal jurisdiction" over the supposed "universal offense" of 
"piracy" also fails when the concept of "jurisdiction" is examined non, polemically. There might be 
a universal jurisdiction to prescribe (i.e.,States might tailor their municipal legislation to make 
criminal, by their respective municipal laws, the acts of foreign "pirates" against foreigners in 
foreign territory or the high seas). But nobody has ever acknowledged a foreign country's 
"universal jurisdiction," without the permission of the territorial or flag State, to enforce its 
municipal prescriptions in foreign territory or on board vessels properly flying a foreign flag, even 
in an "enforcing" State's own port. "  
   
166 Alfred Rubin, Actio Popularis, Jus Cogens and Offences Erga Omnes", 2001 Nr 35, New 
England Law Review, s. 266. 
167

 Alfred Rubin Op. cit. s. 267. 
168

 Alfred Rubin Op. cit. s. 275. 
169

 Alfred Rubin Op. cit. s. 267. 
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föredragande parterna, med ett tvång att föra brottslingar som gjorde sig 

skyldiga till "svåra överträdelser" av krigets lagar, inför domstol. Detta då det 

sedan 1949 onekligen skett flertalet händelser som måste betraktas som svåra 

överträdelser, men i många fall har detta fått passerat ostraffade, i vart fall ur 

ett juridiskt hänseende. När de "höga föredragande parterna" har gjort något 

för att föra förövarna inför rätta, så har det oftast handlat om att de aktuella 

staterna haft någon form av egna direkta intressen i det aktuella fallet. Så som 

t.ex. i fallet Eichman. 

 

Rubin frågar retoriskt om USA eller Storbritannien acceptera att utelämna 

Salman Rushdie till Iran eller General Norman Schwarzkopf (Högst ansvarig 

för det första Irakkriget) till Irak? (Notera att detta skrevs innan Saddam 

Husseins fall).
170

 Om dessa länder gjorde anspråk på att ha universell 

jurisdiktion över de båda herrarnas brott. Gällande Rushdie så anser 

förmodligen många att hans knappast är ett brott mot mänskligheten, om ens 

ett brott alls. Men betänk då Kairo-deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna. Frågan kan ställas om inte Rushdie förbrutit sig emot, vad i vart 

fall några av världens stater betraktar som mänskliga rättigheter. Och kanske är 

hans brott till och med en svår överträdelse. Tanken ger i vart fall tyngd åt 

Rubins argument, att moral inte är universell. Uppenbarligen finns det 

människor som tycker att Rushdies "brott" är värt det yttersta straffet.
171

 

Således kan man starkt ifrågasätta om det verkligen finns en enighet i 

världssamfundet kring vilka brott som är så pass allvarliga att universell 

jurisdiktion ska råda för dem. Den andra delen av Rubins kritik består i att det 

synes som om stormakter själva kan välja om deras medborgare omfattas av 

universell jurisdiktion eller ej. Detta är än mer problematisk. Är alla 

rättegångar med hävdad universell jurisdiktion, enbart segrarens rättvisa?  

Rubin menar, att någon domstol för internationella krigsbrott som verkat så 

som tex, en tingsrätt skulle verka rörande ett brott inom den nationella rätten, 

dvs. att alla parter behandlas jämlikt inte har existerat: 

 

                                                           
170 Alfred Rubin Op. cit. s. 270. 
171 1989: Ayatollah sentences author to death - BBC News, 
http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/14/newsid_2541000/2541149.stm, 
hämtad 160315. 
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"But no such tribunal existed outside of various victors’ tribunals (like the post 

WWII allied tribunals at Nuremberg, Tokyo and elsewhere), which did not 

apply the same “law” to the victors’ leaders that they applied to the leaders of 

the vanquished state or forces."
172

  

 

Henry Kissinger, utvecklar i sin artikel, The Pitfalls of Universal Jurisdiction
173

 

en rad olika politiska problem som han såg med den universella jurisdiktionens 

utveckling, i slutet av 1990-talet och på det tidiga 2000-talet.    

 

Från ett juridiskt intressant perspektiv, hävdar Kissinger att begreppet som 

sådant är en ny och tidigare okänd juridisk konstruktion. I den sjätte upplagan 

av Black´s Law Dictionary (USAs mest sprida juridiska uppslagsverk) 

publicerad 1990 finns, enligt Kissinger, begreppet "universell jurisdiktion" inte 

ens upptaget. Om än begreppet "hostes humani generis", vilket betyder ungefär 

"mänsklighetens fiender" det begrepp som används om sjörövare, när eventuell 

universella jurisdiktionen för att åtala dessa diskuteras.    

Kissinger förklarar vidare, att vad gäller ett flertal viktiga traktat, så som 

deklarationen om de mänskliga rättigheterna, folkmordskonventionen och 

tortyrkonvention, sågs av de undertecknande som policydokument snarare än 

någon sorts bindande lagstiftning. Det argumentet får dock betraktas som 

svagt, med tanke på den argumentation Scharf förde i sin artikel.  

 

Kissingers politiska problematiseringar av tillämpning av universell 

jurisdiktion, förtjänar en viss fördjupning.  Han presenterar en rad problem, 

som ligger i linje med de tankegångar som de flesta stater som avstått från att 

skriva under Rom-fördraget, eller i vart fall ratificera det samma angivit. Han 

nämner problemet med att juridiska principer kan användas som ett politiskt 

vapen. Kissinger ser risker med att en så bred tillämning av jurisdiktion som 

den spanska domstolen försökte sig på i fallet med Pinochette, han är b.la. 

orolig för vilka maktmedel det kan sätta i händerna på oseriösa regimer:  

 

"Arm any magistrate anywhere in the world with the power to demand 

                                                           
172

 Alfred Rubin Op. cit. s. 267. 
173 Henry Kissinger, The Pitfalls of Universal Jurisdiction, Foreign Affairs July/August, 2001 
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extradition, substituting the magistrate's own judgment for the reconciliation 

procedures of even incontestably democratic societies where alleged violations 

of human rights may have occurred. It would also subject the accused to the 

criminal procedures of the magistrate's country, with a legal system that many 

be unfamiliar to the defendant and that would force the defendant to bring 

evidence and witnesses from long distances."  

 

Kissinger för även fram tanken, om att en viktig del av inrättandet av nya 

demokratier är att dessa själva ska få hantera sitt tvivelaktiga förflutna, som en 

del i processen av nationell utveckling.  

 

I artikeln, The Legal Limits of Universal Jurisdiction
174

, för professor Anthony 

J. Colangelo, ett argument som till viss del besvarar just den oro Kissinger 

(m.fl.) framförde. Colangelo menar att en nationell domstol inte kan föra en 

process angående något internationellt brott (folkrättsbrott), med någon annan 

definition av brottet än hur det brottet definieras internationellt. Något annat 

förförande skulle bryta mot folkrätten. Någon större oro för att definitionerna 

ska böjas betraktar Colangelo som obefogad, han skriver om universella brott 

att:  

 

"Their core substantive elements are set forth quite explicitly in the various 

treaties and conventions prohibiting the crimes under positive international 

law. I will not argue that treaty law sets forth definitively the customary 

definitions of universal crimes, but rather the best evidence of what those 

definitions are."
175

 

 

Brotten är enligt Colangelo, kanske inte fullständigt definierade i olika 

internationella traktat. Dock menar Colangelo, att brotten i vart fall är så pass 

väldefinierade och allmänt accepterade, att någon risk för att nationella 

domstolar ohederligt ska kunna utvidga dem för att driva en politisk agenda 

inte är föreliggande. 

                                                           
174 Anthony J. Colangelo, The Legal Limits of Universal Jurisdiction, Virginia Journal of 
International Law, Vol. 47, No. 1, 2005. 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893904, hämtad 160315  
175
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Han tar som exempel hur den spanska domstolen, när den begärde att få 

Pinochette utlämnad, försökte utvidga folkgrupps-begreppet till att gälla 

människor tillhörande politiska grupperingar. En grund för jurisdiktion som 

Chile, förmodligen hade kunnat bestrida framgångsrikt, om utlämnandet 

skett.
176

 

  

Colangelos argument för att lugna de som finner oron i tanken på en stat, ger 

sig själv jurisdiktion över all sköns brott och därigenom kan använda sina 

domstolar mot internationella politiska motståndare, är att det helt enkelt inte är 

så det funkar. Folkrättsbrott definieras internationellt, det är inget som en 

enskild stat själv har någon kompetens att utforma.
177

 

 

5.3 Slutsatser och avslutande kontempleringar. 

Universell jurisdiktion är en kontroversiell del av folkrätten. Som framgått av 

arbetet är meningarna, om dess utsträckning, ja till och med dess existens som 

en verklig folkrättslig princip delade. 

 Jag skulle gärna ansluta mig till de argument professor Scharf framför, 

universell jurisdiktion har i var fall använts som grund för jurisdiktion vid en 

rad processer från andra världskrigets krigstribunaler fram till idag. Så sett till 

vad lagen borde vara, så kan jag inte tycka annat än att Scharf har rätt.  

 

Dock finns det en rad problem. 

 

Vad gäller ICC så har avsaknaden av ratificeringar av Rom-stadgan ifrån en 

rad stater så som tagits upp tidigare, inneburit att det får betraktas som 

osannolikt att någon process skulle inledas mot någon makthavare från 

världens mäktigare länder. Påståenden om att ICC inte utövar blind rättvisa kan 

därför inte helt avfärdas. Hittills är det bara Afrikanska länder som blivit 

föremål för processer.
178

 Detta har också medfört att den Afrikanska Unionen 

(AU) har beklagat sig och framfört kritik gällde framförallt att det upplevdes 

från dess delegater att den universella jurisdiktionen missbrukades i ICC, dock 

                                                           
176
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177
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erkändes den universella jurisdiktionen som sådan.
179

  

På senare år har det till och med förekommit hot om att AU ska lämna Rom-

stadgan. Något som dock så förverkligades.
180

  

 

Utanför ICC skulle jag lite förenklat, påstå att det går att urskilja två sorters 

processer som drivits sedan slutet av 1990-talet. Vad gäller fall där europeiska 

nationella domstolar, åberopat universell jurisdiktion.  

Processerna mot personer som har befunnit sig i Europa, på flykt ifrån sina 

hemländer, där de inte har något eller ytterst begränsat stöd från den styrande 

regimen, som har varit lyckosamma.  

Försök till processer mot personer som ingått i ledningen för stora stater och 

som i många fall kanske fortfarande innehaft en ledande position, när 

häktningsframställan ställts, inte fullt så lyckosamma.
181

 

 

Invändningen (från Rubin) att processer där universell jurisdiktion åberopats, 

inte någonsin har varit utövade av någon blind rättvisa, utan att det bara är 

mäktiga eller segrande staters sätt att legitimera sin bestraffning av besegrade 

fiender, får det väl sägas finnas fler exempel på än mot.  

Kissingers invändningar att anspråk på universell jurisdiktion skapar politiska 

problem, avspeglar sig i hur Belgien införde begränsningar i sin lag gällande 

universell jurisdiktion för dess domstolar 2003 och Spanien 2009.
182

 Detta efter 

att de utsatts för påtryckningar av andra stater.
183

 

 

Tyvärr ligger nog ICC och den universella jurisdiktionens problem möjligen i 

ett inneboende problem i folkrätten, till skillnad från nationell rätt, där ett 

våldsmonopol utövas av staten, så saknar folkrättsliga institutioner svärdet att 

backa penna med. Därmed inte sagt att jag går så långt som Rubin, som anser 

att universell jurisdiktion inte existerar eller Reydams som menar att det bara är 

                                                           
179 DECISION ON THE REPORT OF THE COMMISSION ON THE ABUSE OF THE 
PRINCIPLE OF UNIVERSAL JURISDICTION, Doc. Assembly/AU/14 (XI), pkt 3 berör 
erkännandet av universell jurisdiktion som en existerande princip inom folkrätten.   
180 Think Africa press, AU and the ICC – How They Voted, 
http://thinkafricapress.com/legal/au-and-icc-how-they-voted, hämtad 160315 
 
181 Luc Reydams, The rise and fall of universal jurisdiction, Working Paper No. 37 - January 2010, 
s.22-25 
182 Luc Reydams Op. cit. s. 26. 
183 Cryer, Et al. Op. cit. s. 58. 
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en upphaussad dröm hos förbättra-världen-aktivister.
184

 

Jag tror att vi kanske ska betrakta nationell rätt och den allmänna folkrätten 

som två delvis olika företeelser. Om den första är en absolut, vilken man måste 

förhålla sig till och möjligen kan försöka ta sig runt. Så ska den senare ses mer, 

så som Kissinger menade, som en sorts förebild för hur vi bör verka.   

Sen ska man inte heller glömma att många lyckade processer har drivits när 

den misstänkte befunnit sig på den processdrivande statens territorium. Att helt 

avfärda den universella jurisdiktionens existens går nog inte att göra. Har man 

den misstänkte i förvar och är beredd att riskera diplomatiska förvecklingar 

med vederbörandes hemstat, så anspråk på universell jurisdiktion göras 

gällande.   
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Underrätt: 

http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/transcripts/ftp.cgi?peop

le/e/eichmann.adolf/transcripts/Judgment/Judgment-007, hämtad 160315 

Överklagan: 

http://www.nizkor.org/ftp.cgi/people/e/eichmann.adolf/transcripts/ftp.cgi?peop

le/e/eichmann.adolf/transcripts/Appeal/Appeal-Pleading-01-01, hämtad 160315 

Högsta domstolens dom: 

http://www.trial-

ch.org/fileadmin/user_upload/documents/trialwatch/eichmann_appeal.pdf, 

hämtad 160315 

 

John Ivan Demjanjuk 

http://www.uniset.ca/other/cs4/612FSupp544.html 

 

Lotusfallet 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf 

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm  

 

Belgian Arrest Warrant Case/Yerodia-fallet  

Domen: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8126.pdf 

Ordförande Guillamumes avvikande yttrande: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8128.pdf 

Sammanfattning 

http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-

9780199231690-e1249?rskey=klJi44&result=6&q=&prd=EPIL 

 

The case of the procecutor vs William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey 
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and Joshua Arap Sang 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1078822.pdf, hämtad 160315 


