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Sammanfattning  

I samband med terroristattackerna i USA den 11 september 2001 förändrades synen på 

terrorism drastiskt. Terrorismen som tidigare setts som en företeelse i konfliktområden 

och instabila stater, blev med ens en aktuell fråga för det internationella samfundet.  

 Terrorism är idag kriminaliserat i ett antal nationella lagstiftningar och antalet 

definitioner är minst lika många. Trots världens fördömande av terroristattacker riktade 

mot civila, så saknas en internationellt erkänd definition av begreppet. Likaså saknas ett 

internationellt instrument för åtal för gränsöverskridande terroristbrott.  

 Uppsatsen ger en överblick av den definitionsproblematik som föreligger vad gäl-

ler terrorism och de politiska uppfattningar som ligger i vägen för en enhetlig begrepps-

bestämning. Genom rättsdogmatisk metod ger uppsatsen sedan svar på frågan om 

huruvida terrorism kan fall under den Internationella brottmålsdomstolens (ICC) juris-

diktion, under stadgans nuvarande utformning eller genom ett tillägg till Romstadgan.  

 Uppsatsen landar i slutsatsen att terrorismens rekvisit ligger nära elementen i 

Brott mot mänskligheten genom sina, i de flesta fall, riktade attacker mot en civilbe-

folkning. Analysen visar dock på svårigheten att visa att enskilda angrepp har koppling 

till en systematisk och utbredd attack, ett av elementen för Brott mot mänskligheten. 

Vad gäller att ge ICC jurisdiktion över terrorism genom ett tillägg till stadgan, konstate-

ras att ett tillägg är möjligt ur rent processuella aspekter, men att ett tillägg är lika 

mycket en politisk fråga som en rättslig sådan. Denna politiska aspekt är det som bland 

annat skulle kunna förhindra en eventuell jurisdiktion över terrorbrott för ICC.    
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Med en strid ström av nyhetsrapportering världen över om nya terroristdåd så är 

”terrorism” ett återkommande begrepp i dagens politiska vokabulär. Efter attacken mot 

World Trade Center i New York och Pentagon i Washington den 11 september 2001, 

använde dåvarande presidenten George W. Bush sig flitigt av ordet ”terrorism” och dess 

olika synonymer när han förklarade krig mot terroristerna och i synnerhet Al-Qaida. 

”Terrorism” har sedan dess blivit ett populärt begrepp, som används såväl i politiska 

samtal som i civilsamhället.1 Fram till den ödesdigra dagen hade terrorism visserligen 

varit ett dilemma som diskuterats till och från stater emellan. Fenomenet hade dock va-

rit ett större problem i enskilda stater och västvärlden hade varit relativt förskonade vad 

gällde attacker med civilbefolkning som mål. Då dammet från de kollapsade tvillingtor-

nen väl lagt sig över Manhattan och dödssiffrorna steg upp emot 3 000 civila och rädd-

ningspersonal2, stod det klart för omvärlden att verkligheten som vi tidigare känt den, 

drastiskt hade förändrats.   

I och med flygplanskapningarna och de attacker som följde dem, reformerades 

synen på terrorism. Det blev tydligt för alla nationer att hotet om fler terrordåd var 

överhängande i alla stater. Om en så mäktig stat som USA kunde drabbas av en terro-

ristattack av sådana massiva proportioner så kunde nästa dåd ske var som helst. Med ens 

blev terroristbekämpning en het fråga för det internationella samfundet.3  

Attackerna på amerikansk mark blev även starten på vad president George W. 

Bush den 20 september 2001, kom att benämna som ”kriget mot terrorn”.4 När bekämp-

ningen av terrorism plötsligt kom att betecknas som ett krig förändrade det också synen 

på de grupper som utför attacker, i synnerhet Al-Qaida. De var inte längre att betrakta 

                                                
1 Young, Reuven, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International 
Law and Its Influence on Definitions in Domestic Legislation, Boston College International and Compara-
tive Law Review Winter, vol. 29, 2006, s. 23-105, s. 27.   
2 Proulx, Vincent-Joel, Rethinking the jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-
3 Cassese, Antonio, Terrorism is also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law, 
European Journal of International Law, vol. 12, 2001, s. 993-1001, s. 993.  
4 White House Archives, Selected Speeches of President George W. Bush 2001-
2008, https://georgewbush-
whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Selected_Speeches_George_W_Bush.pdf (hämta
d 2015-06-02).  
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som enskilda aktörer utan borde rimligen kunna betraktas som motståndare till USA, i 

den konflikt som ingen till en början visste var och vem den skulle riktas emot.    

Terrorismen är inte ett nytt fenomen. Attacker för att påverka politiska maktha-

vare och åstadkomma förändringar har varit vanligt förekommande under lång tid. Efter 

det andra världskriget utvecklades terrorismen teknologiskt och flygplanskapningar blev 

relativt vanligt förekommande. Det internationella samfundet svarade med en rad reso-

lutioner, som tillsammans med ökad flygsäkerhet skulle minska risken för kapningar. 

En mängd liknande konventioner följde avseende diplomaters säkerhet och gisslantag-

ning. Ett intresse ifrån det internationella samfundets sida att gemensamt motarbeta 

terrorism etablerades således tidigt.  

Det rättsliga fokus som präglar begreppet terrorism idag får dock anses vara en 

nyare företeelse.5 En anledning till detta kan vara att terrorismen idag inte längre är iso-

lerad till vissa konfliktområden eller instabila regioner och stater. Den påverkar i allt 

högre utsträckning länderna i väst samtidigt som de grupper som utför attackerna i allt 

större utsträckning är icke-statliga aktörer. Ju fler incidenter som drabbar diverse stater, 

desto större blir intresset hos det internationella samfundet att lagföra terroristbrott av 

internationell- och gränsöverskridande karaktär. 

Attackerna under 1990-talet och fram till idag får dock anses skilja sig relativt av-

sevärt från de attacker som begicks under 60- och 70-talet. Attackerna under 60- och 

70- talet var till största del politiskt präglade. Idag ligger allt oftare religiösa övertygel-

ser i nära samband med extrema politiska och geo-politiska mål.6 Detta förändrar i sin 

tur synen på terrorismen. Då terroristattacker genomförs med grund i religiösa intressen 

riskerar aktörerna att bli fler och anhängarna att agera självständigt istället för i organi-

serade gruppers namn. Denna typ av terrorism utgör i vissa fall ett större hot mot civila 

till följd av att terroristerna inte har någon större oro för konsekvenserna av sina aktion-

er.7 Dåd där aktörerna själva avlider under attacken är idag inte ovanliga. På så vis skil-

jer sig terrorismen från andra typer av väpnade konflikter.   

Ansvaret för att bekämpa terrorism anses ligga på enskilda stater, det vill säga på nat-

ionell nivå. EU-länderna har idag ett utökat samarbete kring bekämpningen av 
                                                

5 Golder, Ben & Williams, George, What is terrorism? Problems of Legal Definition, University of New 
South Wales Law Journal, vol. 27(2), 2004, s. 270-295, s. 270.    
6 Ibid, s. 273.    
7 Young, R., 2006, s. 28. 
 



 

 9 

terrorism. Terrorism är en prioriterad fråga för unionen, efter de många attacker som 

drabbat USA och Europa under början av 2000-talet. Det strategiska åtagandet för EU-

länderna vilar på fyra olika pelare:  

- Förebyggande arbete, angripa dess grundorsaker  

- Skydd av medborgare och infrastruktur 

- Förfölja och kartlägga terrorism över EU:s gränser och globalt  

- Agera för att kunna hantera och minimera konsekvenserna av en terrorattack  

EU ska i sin tur tillföra bland annat ett förenklat europeiskt samarbete och en utvecklad 

kollektiv kapacitet till medlemsländerna.8  

För det internationella samarbetet finns ett utvecklat regelverk för förebyggande 

och bekämpning av terrorism, bland annat en rad FN-konventioner och resolutioner. 

Likt EU har FN också antagit strategier och handlingsplaner på området, som exempel-

vis A/RES/60/288, till vilken bland andra Sverige har bidragit. 

Ett problem som kvarstår är hur det internationella samfundet ska kunna etablera 

en allmänt accepterad internationell definition av terrorism.  Det är de politiska och 

många gånger religiösa inslagen som skiljer terrorismen från en rad andra brott, vilket i 

sin tur gör brottet svårdefinierat. Det politiska inslaget resulterar i att en organisation 

som är stämplad som en terroristorganisation i en stat, kan klassificeras som frihets-

kämpar i en annan. ”One man’s terrorist, another man’s freedom fighter” är en välbe-

kant fras både inom folkrätten och inom det politiska etablissemanget. Med anledning 

av detta blir frågan om terrorism en het potatis att ta i och kräver en svår balansgång på 

den politiska linan. Det faller sig naturligt att ett internationellt samarbete mot terror-

ismen har svårt att fungera i praktiken då olika stater har olika syn på vad som anses 

utgöra en terroristaktion. En accepterad definition är således nödvändig för att det grän-

söverskridande samarbetet ska komma att vara tillräckligt effektivt.  

Terroristbrott är kriminaliserade i ett flertal stater, bland annat i Europeiska un-

ionens medlemsstater, däribland Sverige. Även ett antal uppsåtliga handlingar, såsom 

allmän anstiftan till att begå terroristbrott, rekrytering och utbildning för terrorism samt 

grov stöld, utpressning och förfalskning av administrativa dokument i syfte att begå ett 

                                                
8 Rådets beslut 14469/4/05 REV 4 av den 30 november 2005 om Europeiska unionens strategi för kam-
pen mot terrorism, s. 3-4. 
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terroristbrott. Med anledning av att terroristbrott är kriminaliserat i staternas nationella 

lagstiftning, så sker även förundersökning och åtal på ett internationellt plan.  

Ett instrument som det internationella samfundet kan använda sig av i syfte att 

bekämpa gränsöverskridande terrorism är den internationella rätten. Det är detta instru-

ment som har lett fram till det flertal konventioner som utformats för att bekämpa olika 

former av terroristaktiviteter. Den viktigaste utvecklingen, den Internationella brott-

målsdomstolen (ICC) med säte i Haag, används dock inte i syfte att handlägga ärenden 

som rör terroristbrott. I Romstadgan, det dokument som både grundade och styr dom-

stolens arbete samt fastslår dess jurisdiktion, är terrorism exkluderat.  

Oförmågan hos det internationella samfundet att enas om en definition, påverkar 

det internationella samarbetet vad gäller kontraterrorism och åtal. Detta kan i sin tur 

resultera i att det internationella samfundet går miste om ett viktigt instrument i kampen 

mot terrorismen, nämligen ICC. Romstadgans innehåll är ingenting som tillkommit av 

slump eller skapats av domstolen själv. Den är ett resultat av åsikter från stater som del-

tog i ”The United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an 

International Criminal Court”, även kallad Rom-konferensen, 1998. Efter den fem 

veckor långa konferensen hade staterna slutligen enats om stadgans utformning och att 

terrorism inte skulle falla under domstolens jurisdiktion.  

Den definitionsproblematik av begreppet ”terrorism” som föreligger ger en för-

smak av den diskussion som förts kring domstolens jurisdiktion och terrorism. ICC:s 

arbete i förhållande till terrorism kan mycket väl påverkas och tidigare ha påverkats av 

politiska hinder.9 Det fanns tidigt en oro för att domstolen skulle politiseras och att 

känsliga frågor skulle splittra staterna och därmed försvaga domstolens arbete. Under 

Romkonferensen tydliggjordes det överhängande problemet med att erkänna den nya 

domstolen jurisdiktion över terrorism, vilket var just avsaknaden av en definition. Sta-

terna var helt enkelt oförmögna att enas om vad som kunde anses utgöra terroristbrott. 

Terrorism blev en het politisk potatis som prydligt lades åt sidan, för att diskuteras i 

framtiden. Närmare bestämt vid nästa tillfälle då staterna skulle sammanträda igen. 

 För att få en förståelse för varför ICC:s jurisdiktion inte sträcker sig tillräckligt 

långt för att inkludera terroristbrott krävs en tillbakablick på de diskussioner som tidi-

                                                
9 Cohen, Aviv, Prosecuting terrorists at the international criminal court: Reevaluating an unused legal 
tool to combat terrorism, Michigan State International Law Review, vol. 20(2), 2012, s. 219-257, s. 220. 
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gare förts på området. Tidigare diskussioner ger en tydlig bild av den politiska påverkan 

som gjort att begreppet ”terrorism” splittrar världens stater. Naturligtvis kan man skönja 

en tydlig förändring i tongångarna innan kontra efter dåden i USA 11 september 2001.  

Det fordras även en djupgående analys av stadgan och av de artiklar som kan an-

ses vara relevanta för en eventuell utvidgning av stadgan, alternativt ett tillägg till stad-

gan. Åsikterna går isär huruvida terrorism kan anses falla under domstolens jurisdiktion 

med stadgans nuvarande utformning eller om ett tillägg är nödvändigt. Det är här som 

vikten av en definition kommer in. Utan en erkänd sådan blir det svårare att avgöra 

brottets framtida öde i ICC. Av avgörande vikt är staternas olika uppfattningar om vilka 

element som är utmärkande för terrorism. Elementen kan sedan ligga till grund för hur 

en definition skulle kunna utformas. Med anledning av detta tar uppsatsen sin avstamp i 

just detta, vad som utgör terrorism.  

Den terrorism världen lever med idag vet inga gränser och aktörerna skiftar snabbt 

skepnad. Terroristnätverken är gränsöverskridande och kan ha verksamma celler i ett 

flertal olika länder. Finansieringen av terroristorganisationer är gränsöverskridande och 

det rör sig om stora summor som flödar över landsgränser.  

Det kanske mest alarmerande är mot vilka attackerna riktas. Attackerna den 11 

september 2001 riktades visserligen mot politiskt och ekonomiskt viktiga mål för USA 

som stat. Attacken var dock i första hand riktad mot civila och dödsoffren var till följd 

av detta till största del civilpersoner. Attacker mot civila sätter brottet i ett annat ljus, 

bland annat vad gäller brott mot mänskligheten.  

Med anledning av terrorismens utveckling, både vad gäller tillvägagångssätt och 

finansiering, så finns ett ökat behov av samarbete stater emellan. En del av att utveckla 

samarbetet kan bestå i att börja använda existerande internationella verktyg, både vad 

gäller samarbete avseende kontraterrorism och åtal. Vad gäller åtalsprocessen för gär-

ningsmännen skulle ICC kunna vara ett viktigt instrument. Utvecklingen av neo-

terorrism och det ständigt föränderliga världsläget kräver att det internationella samfun-

det omvärderar delar av Romstadgan.10  

Uppsatsförfattarens förhoppning är att texten ska ge läsaren en god insyn i den de-

finitionsproblematik som präglat begreppet ”terrorism” under mycket lång tid. Då läsa-

                                                
10  Proulx, V., 2003, s. 1012.     
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ren slutligen landar i uppsatsen sista mening hoppas författaren att hen erhållit en dju-

pare förståelse för den internationella brottmålsdomstolen och dess allt viktigare roll i 

en politiskt instabil värld, där terrorismen placerat sig i toppen av världens nyheter, på 

bästa sändningstid.    

1.2 Problemformulering  

Uppsatsens problemformulering tar sitt avstamp i förhållandet mellan ICCs jurisdiktion 

och terrorism av internationell karaktär. Följande två kärnfrågor kommer att utredas och 

besvaras:   

- Kan terrorism anses falla inom ramen för ICCs gällande jurisdiktion?  

- Om terrorism inte kan anses falla under ICCs gällande jurisdiktion, skulle det 

då vara möjligt att genom ett tillägg till Romstadgan utsträcka domstolens ju-

risdiktion till att inkludera terrorism?  

Utöver de två kärnfrågorna kommer uppsatsen även att diskutera problematiken kring 

avsaknaden av en erkänd internationell definition av begreppet terrorism. Samt den på-

verkan som avsaknaden av en definition har haft och fortfarande har på möjligheten att 

ge ICC jurisdiktion över terroristbrott.  

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar till att ge läsaren en inblick i hur frågan om hur terrorism har hanterats 

historiskt av det internationella samfundet och hur den hanteras idag. Den belyser bryt-

punkten vid terroristdåden den 11 september 2001 och hur attackerna förändrade synen 

på terorrism internationellt.  

Det övergripande ändamålet med uppsatsen är att utreda möjligheterna att hänvisa 

terrorbrott av internationell karaktär till den internationella brottmålsdomstolen i Haag, 

ICC. Av intresse för uppsatsens övergripande ändamål är att även analysera den definit-

ionsproblematik av begreppet ”terrorism” som föreligger. Förhoppningen är att läsaren 

efter fullgjord läsning kommer att ha förståelse för de särskilda svårigheter som förelig-

ger vad gäller att fastställa begreppet ”terrorism” och hur detta i sin tur påverkar dis-

kussionen avseende domstolens jurisdiktion över brottet.   

Uppsatsen ämnar särskilt belysa det internationella samfundets inställning till be-

kämpandet av terrorism och huruvida samfundet såväl som enskilda stater har något att 
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vinna på att domstolsprocessen hanteras av en och samma domstol på en internationell 

nivå. Detta är grundläggande för att avgöra huruvida en framtida inkludering av 

terrorism i Romstadgan eller ett eventuellt tillägg, ens är av värde.   

1.4 Avgränsning  

Uppsatsen avgränsar sig till att studera terrorism i relation till ICC:s jurisdiktion och till 

Romstadgan. Samt att studera problematiken kring att etablera en internationellt erkänd 

definition av terroristbrott. Vad gäller studien av olika definitioner begränsar sig uppsat-

sen till den definition som är gemensam för EU:s medlemsstater, samt de definitionsför-

sök som gjorts av FN i resolutioner och konventioner. Vad gäller nationella inslag i 

uppsatsen används Sveriges bekämpning av terrorism som ett exempel på hur den EU-

präglade nationella bekämpningen av terrorism kan se ut. Att studera övriga EU-länders 

definitioner av begreppet har inte ansetts nödvändigt då EU:s definition präglat med-

lemsländernas definitioner i ländernas nationella lagstiftningar. Uppsatsen belyser den 

svenska definitionen som ett exempel på hur EU-staters nationella lagstiftning har på-

verkats av EU:s gemensamma definition.   

Vad gäller ICC:s jurisdiktion och kompetens aktualiseras främst två av de fyra 

brott som domstolen har jurisdiktion över, ”Brott mot mänskligheten” i artikel 7 samt 

”Krigsförbrytelser” i artikel 8. Brottet ”Folkmord” diskuteras kort.  

Någon ingående studie av nationell lagstiftning samt åtalsprocesser i specifika sta-

ter görs inte inom ramen för denna uppsats.   

1.5 Metod och material  

Metodkapitlet är inte helt okomplicerat. Uppsatsen kommer att servera en uppsjö av 

både utländskt och svenskt material och betydande utrymme lämnas åt doktrinens upp-

fattningar, däribland även kritiska sådana. Det är näst intill omöjligt att ge en överblick 

av terrorismen och dess utveckling utan att falla in i politiska resonemang. Terrorismen 

är en starkt politiserad fråga och termerna ”terrorism” och ”terrorist” har tillskrivits 

mindre smickrande beskrivningar av politiker världen över. Författaren ser det därför 

som en utmaning att inte glida över i en alltför statsvetenskapligt präglad uppsats, utan 

ämnar hålla sig på den juridiska sidan om spelplanen.  
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Den rättsdogmatiska metodläran utgår nästan alltid ifrån en konkret frågeställning.11 Så 

gör även denna uppsats, inte mindre än två frågeställningar ska besvaras innan uppsat-

sens författare kan slå sig någorlunda till ro. Skribenten ämnar därför utgå ifrån den 

rättdogmatiska metoden i författandet av denna uppsats.  

”Att tolka gällande rätt” framstår som ett mycket klassiskt uttryck i de PM man 

som juriststudent författar under sin studietid. I denna uppsatts handlar det dock om just 

detta, att tolka den gällande internationella rätten för att se huruvida den skulle kunna 

inrymma även terrorism. Uppsatsen syftar till att lösa ett rent praktiskt juridiskt pro-

blem, som är högst relevant i vår nutid, nämligen hur man ska åtala personer som begår 

de grova våldsbrott, mot framförallt civilpersoner, som vi kallar terrorism. Detta med 

bakgrund av att vi inte ens gemensamt lyckats enas om vad som egentligen känneteck-

nar terrorism.  

Kort sagt så ämnar uppsatsen söka lösningen på ett visst problem och här utgör 

rättsdogmatiken en god metodisk grund att arbeta utifrån, då den befinner sig i bryt-

ningspunkten mellan tillämpning och vetenskap.12 Genom att analysera elementen i de 

olika rättskällorna och rättskällelärans hierarki hoppas författaren att resultatet väl ska 

spegla innehållet i gällande rätt och därmed utreda om terrorismen platsar under ICC:s 

jurisdiktion.    

Författaren ämnar låta doktrinen ta stor plats i denna uppsats. Det kan ses som vå-

gat men förhoppningen är att doktrinen även kan ge en kritisk analys av den gällande 

rätten och finna dess brister. Samt erbjuda lösningar på hur problemet med terrorismens 

”icke-varande” i framförallt internationell humanitär rätt, skulle kunna lösas.   

En majoritet av det åberopade materialet är av internationell karaktär. Dels hoppas 

författaren att detta ska öka kontrollerbarheten av analysen. Dels är det nödvändigt med 

tanke på att uppsatsen behandlar ett gränsöverskridande ämne som är av stort intresse 

globalt.  

Slutligen innehåller uppsatsen även drag av den komparativa metoden. Eftersom 

uppsatsen riktar sig till en svensk läsarkrets har författaren gjort jämförelser mellan sy-

nen på terrorism inom internationell rätt med synen på och definitionen av terrorism i 

europeisk och svensk rätt.  

                                                
11 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk Metodlära, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s. 23.  
12 Korling, F., 2013, s. 25.  
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2 Kriget mot terrorismen  

2.1 Attackerna mot World Trade Center och Pentagon 11/9-2001  

Få kan glömma de kaotiska och fruktansvärda scener som utspelade sig på södra Man-

hattan och vid försvarshögkvarteret Pentagon, i Arlington County, nära gränsen till hu-

vudstaden Washington D.C., den 11 september 2001. Då ett andra passagerarplan kra-

schade in i World Trade Centers, denna gång i det södra tornet, klockan 09:03 lokal tid, 

var pressen på plats och händelsen direktsändes världen över. Det gick då snabbt upp 

för såväl politiska ledare som för civilbefolkningen att det inte rörde sig om rena olyck-

or utan om riktade attacker.     

Det stod snabbt klart för USA och för dess omvärld, kanske främst västländerna, 

att attackerna den 11 september 2001 inte var att betrakta som något annat än fyra di-

stinkta terroristattacker riktade mot USA som stat och mot dess befolkning. Detta skulle 

bekräftas då terroristnätverket Al-Qaida tog på sig ansvar för attackerna, och flera at-

tacker utöver dessa.13 Det stod även klart att gärningarna skulle komma att prägla synen 

på terrorism och kampen emot den, på ett högst avgörande vis.  

Redan dagen efter attackerna uttalade FN sitt starka fördömande av handlingarna 

och fastslog att säkerhetsrådet betraktade dem som ett hot mot internationell fred och 

säkerhet.14 I samband med uttalandet uppmanade man bland annat alla stater att till-

sammans verka för att ställa gärningsmän, organisatörer och finansiärer av terroristakt-

ioner inför rätta.15 Man uttryckte också att man var redo att vidta alla nödvändiga åtgär-

der i ljuset av händelserna den 11 september. Man förklarade sig även redo att bekämpa 

all form av terrorism i enlighet med sitt ansvar under FN-stadgan.16  

 I och med resolution 1368 lades ett utökat ansvar på det internationella samfundet 

att öka sina insatser för att förhindra och bekämpa terrorism. Detta var ämnat att ske 

genom ett utökat samarbete stater emellan och full implementering av FNs tidigare anti-

terroristkonventioner och Säkerhetsrådets resolutioner. I huvudsak resolution 1269 

(1999) från den 19 oktober 1999.17  

                                                
13 Proulx, V., 2003, s. 1017.  
14 Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Docs S/RES/1368, 2001, p.1. 
15 Ibid, p. 3.  
16 Ibid, p. 5.  
17 Ibid, p. 4. 
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Av särskild vikt var att säkerhetsrådet efter attackerna erkände rätten till nationella och 

kollektiva rätten till självförsvar i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan. I och med detta 

förändrades synen på terrorism likväl som den allmänna tolkningen av FN-stadgan och 

då i synnerhet stadgans artikel 51. FN hade fram till denna punkt bedömt internationell 

terrorism som en kriminell handling. Man ansåg nu att terroristattackerna utgjorde ett 

hot mot internationell fred och säkerhet och som därmed även utlöste självförsvarsrät-

ten. Attackerna sågs således som ett angrepp mot USA som stat. Det blev tydligt för alla 

västerländska nationer att om en mäktig stat som USA kunde drabbas av en sådan för-

ödande attack, så stod alla nationer risken att drabbas av liknande angrepp.18  

Händelserna kom således på många sätt att prägla det kommande arbetet mot terr-

orismen. Kriget mot Al-Qaida som inleddes i efterdyningarna av 11 september-dåden 

var inte riktat enbart mot den terroriststämplade organisationen Al-Qaida, utan även mot 

de grupperingar som skyddade eller finansierade terroristorganisationer.19 I och med 

USA:s agerande tvingades även FN till att förhålla sig till denna nya uppfattning om 

terrorism.  

Med denna nya syn på terrorism och dess gärningsmän användes starka uttryck i 

kombination med begreppet ”terrorism”. Attackerna den 11 september var visserligen 

en fruktansvärd terroristattack med enorma efterdyningar men att benämna det som 

följde som ett ”krig mot terrorismen”, klingar något falskt. Terminologins psykologiska 

effekter var dock massiva och försatte det amerikanska folket, tillsammans med reste-

rande världen, i skräck för terroristerna och formade likaså effektivt opinionen.20 I ljuset 

av att USA:s regering förde ett krig mot terrorismen tycktes plötsligt alla medel stå till 

buds och vara lovliga.  

 

 

 

 

 

                                                
18 Cassese, Antonio, Terrorism is also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law, 
European Journal of International Law, vol. 12, 2001, s. 993-1001, s. 993. 
19 White House Archives, Selected Speeches of President George W. Bush 2001-2008, s. 65-73. 
20 Cassese, A., 2001, s. 993. 
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3 Terrorismens kännetecken  

3.1 Att urskilja terrorismens kännetecken  

Uppsatsens utgångspunkt att studera de minsta gemensamma nämnarna hos de nation-

ella definitionerna såväl som i EU:s definition och FN:s tidigare förslag till en definit-

ion. Utmaningen för det internationella samfundet är att finna en begreppsförklaring 

som är tillräckligt bred för att bli allmänt och internationellt accepterad som samtidigt är 

objektiv och begränsad nog att vara rättssäker och effektiv.21   

Hur beskriver man ett fenomen som ständigt befinner sig i en förändringsfas? Till 

skillnad från andra typer av våldsbrott som har kännetecken som är konstanta är terror-

ismen till stor del beroende av det politiska klimatet i dess omvärld. Frågan är om terr-

orismen i sig, det vill säga handlingarna, egentligen är så föränderliga. Gärningarna kan 

vara av relativt liknande slag, det går att finna gemensamma drag både i utförandet och 

framförallt vad gäller målen för attackerna. Vad som däremot ständigt förändras är sy-

nen på vilka som kan anses utgöra gärningsmän. ”En mans terrorist är en annan mans 

frihetskämpe”, är numera ett slitet uttryck. Men det belyser väl hur synen på gärnings-

männen både kan skilja sig åt stater emellan och hur det kan förändras över tid. En sak 

är dock säker, det är en omöjlighet att fastställa vad som utgör terrorism innan vi är 

säkra på vad det är vi söker för rekvisit för brottet.22 

Gemene man skulle förmodligen relativt enkelt kunna enas om att terrorism kän-

netecknas av en grov hänsynslöshet mot liv och hälsa och att gärningsmännen saknar 

respekt för såväl mänskliga värden som för mänskliga rättigheter. Men för att förstå 

terrorismen och slutligen kunna definiera den som begrepp underlättar det att man kan 

urskilja dess särskilda kännetecken.   

Terrorism skulle kunna beskrivas som en slags utfyllnad mellan brott och krig, då 

den befinner sig i gränslandet mellan laglig konflikt och våldsbrott. Olika typer av brott 

och krig och krigsföring blir då invävda i konceptet terrorism. I krigsföring blir terroris-

terna är inte bara gärningsmän som begår kriminaliserade handlingar utan på samma 

gång parter och motståndare i väpnad konflikt.23     

                                                
21 Combs, Cindy, Terrorism in the twenty-first century, 7 u., Prentice-Hall, Inc, London, 2012, s. 6. 
22 English, Richard, Terrorism: How to respond, Oxford University Press, New York, 2009, s. 2. 
23 Fletcher, George P., The Indefinable Concept of Terrorism, Journal of International Criminal Justice, 
vol. 4(5), 2006, s. 894-911, s. 899. 
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3.2 Fletchers åtta variabler som kännetecknar terorrism  

Fletcher menar att det är möjligt att urskilja åtta olika variabler som kännetecknar 

terrorism. Variablerna strukturerar effektivt upp en idé om konceptet terrorism och kan 

ses som en bakgrund till en vidare juridisk analys av brottets element.  

1) Alla terroristaktioner har inslag av våld. Våldet kan riktas mot olika mål, ofta är må-

len civila, exempel på detta är terroristdåden i London den 7 juli 2005 och tunnelbane-

bombningarna i Madrid den 11 mars 2004. På senare tid har vi också sett våld som rik-

tats mot enskilda personer av till synes politiska syften, exempelvis dödsskjutningarna 

av personalen på satirtidningen Charlie Hebdo i Paris den 7 januari 2015.  

Våldet kännetecknas av brutala attacker mot personers liv, hälsa och säkerhet och 

saknar naturligtvis lagligt stöd och utgör inte heller självförsvar av någon form. Efter 

attentaten i USA 2001 definierades gärningsmännens intentioner som det kritiska ele-

mentet för att en våldshandling ska klassas som terrorism. Gärningsmannens intention 

ska vara att hota eller tvinga en civilbefolkning till något i syfte att påverka en regering 

eller dess beslut. Detta ska i sin tur göras genom storskalig förstörelse, exempelvis av 

infrastruktur, avrättningar eller kidnappning.24  

2) Det tycks finnas ett stort intresse hos stater att definiera terroristhandlingar som 

aktioner som är ämnade att påverka regeringars eller organisationers beslutsfattande 

eller generella arbete. Det finns exempel på detta både i USAs federala lagstiftning och i 

EU:s definition. Ett problem med detta är det problematiska med att i efterhand avgöra 

vad gärningsmannens intention har varit med gärningen, särskilt i de fall då den inte 

fullbordats.25  

3) I flera definitioner förutsätts att terroristattacker ska ske mot en civilbefolkning. 

Exempelvis används begreppet ”civilperson” i artikel 2 i FN:s Terrorist Financing Con-

vention26, om bekämpande av finansiering av terorrism. Det finns en koppling mellan 

denna uppfattning rörande terorrism och krigsförbrytelser i Genèvekonventionen, vilken 

                                                                                                                                          

 
24 Ibid, s. 901.  
25 Ibid, s. 903.  
26 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations Treaty 
Series, vol. 2178, 1999, s. 197 [cit.: Terrorist Financing Convention]. 
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skyddar civila och oskyldiga samt skyddsvärda personer.27 Vissa krigsförbrytelser defi-

nieras dock utifrån Haagkonventionen och där finns utrymme även för attacker mot 

militära mål. En uppfattning som präglar debatten är att offren inte frivilligt ska ha ut-

satt sig för risk. Frågan huruvida det finns något att tjäna på att begränsa terrorism till 

attacker mot civila mål kvarstår. Eller om gärningens syfte bör stå i fokus, oavsett om 

målet för gärningen är civilt eller militärt.   

4) Vid terroristaktioner spelar gärningsmännen naturligtvis en central roll. Frågan 

som uppstår är vad som kännetecknar dessa personer och hur de ska kunna klassificeras 

som terrorister. De kan befinna sig utanför en militär organisation som individuella ak-

törer. De kan även vara parter till stater genom statlig finansiering för att utföra exem-

pelvis självmordsbombningar eller andra dåd, genom ett indirekt engagemang av sta-

ter.28  

Stater kan även vara direkt delaktiga i dåd genom att själva attackera mål. Statlig 

terorrism är något som debatterats livligt inom det internationella samfundet. Bland 

annat under 2003 då 56 stater tillhörande Organization of The Islamic Conference 

(OIC), argumenterade för att inkludera statligt finansierad terrorism i de multilaterala 

överenskommelser, vilka vid tidpunkten fortfarande var föremål för förhandlingar i 

FN:s generalförsamling.29 Det går inte att finna en definition där terroristbrott begånget 

av en stat eller ett statsöverhuvud exkluderas. Trots detta tycks det sitta långt inne att 

anklaga stater för denna typ av brott. Staters åsikter kan också förändras beroende på 

vilka organisationer som anklagas. Detta speglar tydligt terrorismens politiska natur.  

5) En del organisationer skulle hävda att deras våldsdåd kan rättfärdigas av olika 

intressen. FN gjorde dock klart, bland annat i resolution 1566, 2004, att terrorism inte 

under några omständigheter kan rättfärdigas av politiska, filosofiska, ideologiska, ras, 

etniska, religiösa eller andra liknande skäl.30 Islamska länder har röstat för detta men 

många av dem anser fortfarande att vissa skäl kan motivera våld för att uppnå ett visst 

mål, bland annat våldsanvändning för att stå emot ockupation.31  

                                                
27 Article 8.2.a, Rome Statute of the International Criminal Court, United Nations Treaty Series, vol. 
2187, 1998, s. 90 [cit.: ICC Statue].  
28 Fletcher, G. P., 2006, s. 905. 
29 Ibid, s 905.  
30 Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Doc S/RES/1566, 2004, para 3.  
31 Fletcher, G. P., 2006, s. 907. 
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6) Organisation är ett begrepp som är relevant för begreppet terrorism. Organisationen 

kan präglas av olika intressen, för vissa grupperingar är det politiska skäl som ligger 

bakom terroristdåd, för andra är skälen religiösa. Relationen mellan terrorism och relig-

ion kan vara svår att kartlägga, den är dock relevant att diskutera. Större organisationer 

med flera aktörer skapar lättare en rädsla hos civilbefolkningen än ensamma gärnings-

män.32 För att skapa stora organisationer med flera aktörer som är gränsöverskridande 

kan religion ena olika aktörer på olika geografiska platser.   

7) Terrorismen har en slags teatral sida, något som uppmärksammades av terro-

ristexperten Brian Jenkins redan på 70-talet. Det är inte en accepterad beskrivning av 

terrorism som förekommer i några definitioner, men är trots detta ett bra sätt att besk-

riva det element som gör att terroristaktioner drar sådan medial uppmärksamhet. För att 

terrorismen ska vara framgångsrik krävs att den sker för öppen ridå. Budskapet som är 

ämnat att nå massorna och ingjuta fruktan måste få tillräcklig medial uppmärksamhet. 

Det handlar också om att visa upp styrka och ett motstånd mot målet för attacken.33  

8) En variabel som bidrar till att terrorism effektivt kan ingjuta skräck i samhällen 

är att gärningsmännen ofta saknar ånger och inte heller känner skuld för sina dåd. Ter-

roristorganisationen Al-Qaida är ett exempel på detta. Vid vissa dåd är bristen på ånger 

associerad till en stark religiös övertygelse och en tro på att man handlar i Guds namn, 

någon som blev tydligt vid attacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris. Tron på 

martyrskap är ofta stark vid terroristdåd som kan kopplas till islamistiska grupper, något 

som riskerar att göra anhängarna fler. Bristen på ånger och en slags stolthet över dåd 

riskerar även att bidra till en allmän acceptans bland andra troende.34  

 

 

                                                
32 Ibid, s. 908.  
33 Ibid, s. 909.  
34 Ibid, s. 910.  
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4 Att definiera terrorism   

4.1 Problematiken avseende en universellt accepterad definition av 

terrorism   

Problemet avseende hur begreppet ”terrorism” ska definieras är svårlöst och dessvärre 

finns ingenting som talar för att världens stater ska kunna enas om en gemensam be-

greppsförklaring inom en snar framtid.35 Det internationella samfundet har under lång 

tid dragits med problemet att definiera begreppet terrorism. Redan under 1920-talet 

gjorde verksamma jurister försök att precisera terroristbrott, men utan att nå ett lyckat 

resultat.36 Därefter har hundratals försök att fastställa vad som utgör terroristbrott gjorts, 

med lika många olika resultat. Såväl på internationell nivå genom resolutioner och kon-

ventioner, som på nationell nivå i enskilda stater.  

Att definitionerna är så många till antalet är inte särskilt märkligt. ”Terrorism” är 

en sorts metod medan målet med en attack kan variera, varierande är även de som faller 

offer i dess väg.37 En del definitioner innehåller ett politiskt element, vilket i sig är pro-

blematiskt då olika stater sällan delar samma politiska agenda eller syn på de personer 

som begår terroristhandlingar. Detta analyseras och diskuteras närmare i kommande 

kapitel.     

Definitionsprocessen av begreppet terrorism är komplex. Dels ska brottet i sig de-

finieras och kriminaliseras men för att bekämpningen av terrorism ska bli effektiv krävs 

också ett proaktivt arbete. Det förebyggande arbetet kräver i sig att ytterligare begrepp 

definieras, exempelvis vad som menas med ”terroristgrupp” och vilka organisationer 

som kan anses falla under denna etikett. Detta är av stor praktisk betydelse. Kriget mot 

terrorismen innehåller numera ett flertal olika delar. Det rör sig inte bara om att be-

kämpa själva aktionerna i sig, det krävs även ett preventivt arbete mot bland annat 

finansiering av terroristorganisationer och rekrytering av enskilda individer för terrorist-

träning.  

Instrumenten som kan användas är flera, bland annat de som getts i form av reso-

lutioner från FN:s säkerhetsråd och en mängd olika konventioner som antagits av stater. 
                                                

35 Jackson, Richard, Lee, Jarvis, Gunning, Jeroen & Breen-Smyth, Marie, Terrorism: A Critical Introduc-
tion, Palgrave Macmillan, London, 2011, s 121. 
36  Golder, Ben & Williams, George, What is terrorism? Problems of Legal Definition, University of New 
South Wales Law Journal, vol. 27(2), 2004, s. 270-295, s. 272. 
37 English, R., 2009, s. 4. 
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Definitionsproblematiken kvarstår dock.38 Världens nationer har vida olika politiska 

intressen och att tillfredsställa dem alla med en och samma definition av terroristbrott är 

en komplex uppgift.   

Man kan på intet sätt säga att det saknas definitioner av terrorism, i en studie från 

1988 lyckades man identifiera inte mindre än 109 olika nationella definitioner.39 Med 

EU:s definition vilken är gemensam för unionens medlemsländer, så har detta antal san-

nolikt minskat, men definitionerna är fortfarande till stor del nationellt präglade och 

därmed många till antalet. Tillika finns en mängd olika definitioner i doktrinen.  

Det verkliga problemet är istället avsaknaden av en internationellt erkänd definit-

ion av begreppet. Det internationella samfundets stater arbetar i dagsläget med enskilda, 

inte sällan överlappande lagstiftningar på nationell nivå, i brist på att kunna enas om en 

förklaring om vad som utgör terrorism.40   

Uppsatsens utgångspunkt att studera de minsta gemensamma nämnarna i de tidi-

gare försök som gjorts att definiera begreppet. Utmaningen är att finna en begreppsför-

klaring som är tillräckligt bred för att bli allmänt och internationellt accepterad som 

samtidigt är objektiv och begränsad nog att vara tillräckligt rättssäker och effektiv.41   

Vissa har hävdat att det på grund av terrorismens karaktär och mångsidighet 

kanske inte är tillräckligt med en enkel definition utan att terroristhandlingar istället 

eventuellt måste ses som ett brott som står över alla andra brott. Det vill säga ett slags 

”superbrott”, bestående av en rad olika brottsliga gärningar och därmed inte definierbart 

på samma sätt som exempelvis mord.42  

Ett av de absolut största problemen med att finna en gemensam definition är en 

rädsla från staternas sida att diskutera de politiska aspekterna av terrorism.43 Ett utmärkt 

exempel på detta är säkerhetsrådets resolution 1373, i vilken man konstaterade att alla 

terroristhandlingar är ett hot mot internationell fred och säkerhet.44 Man undvek dock att 

ge någon närmare definition av vad som faktiskt utgör terrorism. Det är ett så pass käns-

ligt ämne politiskt, att man lämnar till enskilda stater att utarbeta egna definitioner.   
                                                

38 Ibid, s. 332.  
39 Golder, B., m.fl., 2002, s. 270. 
40 Young, R., 2006, s. 34.  
41 Combs, C., 2012, s. 5. 
42 Ibid, s. 900. 
43 Proulx, V., 2003, s. 1030. 
44 Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Doc S/RES/1373, 2001. 
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Till följd av att stater har olika syn på vilka personer/grupperingar som är gärningsmän 

och vilka som tillhör legitima befrielsegrupper, är det inte sällsynt att stater sponsrar 

vissa grupper, som av andra stater anses utföra terroristattacker. Detta resulterar i sin tur 

i att dessa sponsrande stater är ovilliga att ansluta sig till definitioner som hotar deras 

politiska intressen.45  

Ytterligare en svårighet är att termen brukats på olika sätt genom tiderna. Vilka 

grupper eller individer som klassas som terrorister av exempelvis politiska motståndare 

eller av ett flertal stater, kan variera över tid. Att finna en konstant begreppsförklaring 

av terorrism som inte tillåts fluktuera över tid och i takt med politiska förändringar är 

problematiskt. Terrorism är trots allt en produkt av politiska trender. Den grupp som 

den ena dagen ses som en frihetsrörelse kan nästa dag betraktas som en terroristgrupp. 

Det är inte för inte som listorna över förbjudna terroristorganisationer varierar, till och 

med mellan västerländska stater som USA, Kanada och Storbritannien.46   

EU har lyckats etablera en definition som accepterats av unionens medlemsstater, 

se vidare i kapitel 5.2. Definitionen är till stor del grundad i unionens gemensamma 

grundpelare, något som säkerligen underlättat utformningen. Den till stor del harmoni-

serade EU-lagstiftningen är även den en bidragande orsak till att processen mot att nå en 

gemensam definition har varit i vart fall relativt smärtfri. Någon liknande sammanfö-

rande rätt kan inte anses finnas på ett internationellt plan, folkrätten till trots. EU:s med-

lemsländer skyddar med sin gemensamma lagstiftning inte bara de enskilda staterna 

utan även unionen som sådan och dess gränser. Något liknande finns inte inom det in-

ternationella samfundet. Därmed finns inte heller någon lagstiftning som kan prägla de 

internationella rättssystemen och staternas rättsutveckling på samma sätt och lika starkt 

som EU-rätten gör med unionens medlemsstater. Det faktum att medlemsstaterna har 

gemensamma intressen både vad gäller politik och finanser gör intresset att enas i vik-

tiga frågor och att uppnå en harmoniserad lagstiftning större.  

Det är problematiskt att bedöma olika former av terrorism och framförallt olika 

typer av terrorister. Medan vissa grupper kan ha tydliga mål som exempelvis att nå 

självständighet kan andras vara av vagare slag, exempelvis religiösa eller politiska 

                                                
45 Di Filippo, Marcello, Terrorist Crimes and International Co-operation: Critical Remarks on the Defi-
nition and Inclusion of Terrorism in the Category of International Crimes, The European Journal of In-
ternational Law, vol. 19(3), 2008, 533-570, s. 548. 
46 Jackson, R., m.fl., 2011,  s. 103. 
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mål.47 Detta får till följd att en definition bör vara tillräckligt smal för att inkludera alla 

olika typer av terrorism, såväl grupper som enskilda aktörer. Men den ska även göra 

undantag för de grupper som bedriver en laglig kamp, för exempelvis självständighet. 

Inter heller ska den träffa grupper som verkar för andra typer av legitima mål.   

För att lyckas med att etablera en globalt accepterad definition krävs att man ser 

över tre specifika beståndsdelar i terroristbrott. Dels vilken typ av gärning det rör sig 

om, exempelvis en flygplanskapning. Dels vilka som är offren för attacken, huruvida 

det är exempelvis privatpersoner i en gisslantagning, det vill säga civilpersoner eller om 

det rör sig om poliska- eller militära mål. Till sist så är aktionens metod av vikt, 

huruvida det rör sig om direkt- eller indirekt aktivitet som exempelvis finansiering av 

terroriststämplade organisationer alternativt rekrytering och utbildning av terrorister.  

Trots att FN har lyckats förhandla fram ett antal konventioner på området så har 

effektiviteten inte varit lika hög när det kommer till huruvida mål avseende gränsöver-

skridande terrorism bör avgöras av en internationell domstol. De som tycks vara ett ut-

märkande drag i global terorrism är att den alltid präglas av våldsanvändning. Samt att 

de förväntade och slutgiltiga konsekvenserna av terrorism är publik eller privat skada på 

människor eller material.48  

Vi återkommer återigen till det något slitna, dock passande uttrycket; ”en persons 

terrorist är en annan persons frihetskämpe”. Uttrycket belyser väl den problematik med 

politiska intressen som står i vägen för etableringen av en gemensam begreppsbestäm-

ning av terrorism. En definition av terrorism kan inte vara baserad på statisk fakta utan 

måste utvecklas över tid och i takt med historiska och politiska förändringar. Även ak-

tuella värderingar, tro och uppfattningar de som har till uppgift att skapa definitionen 

förändras över tid och påverkar utvecklingen av begreppet. Terrorism kan till stor del 

anses vara en social konstruktion och dess ramar och begränsningar är föränderliga över 

tid.49  

Det är av vikt att se kopplingen mellan politik och historisk kontext. I takt med att 

synen på terrorism förändras, så förändras även synen på terroristerna. Ett exempel på 

detta är Nelson Mandela, som innan han belönades med Nobels fredspris 1993, hade 

                                                
47 Sorel, Jean-Marc, Some Questions About the Definition of Terrorism and the Fight Against Its Financ-
ing, European Journal of International Law, vol. 14(2), 2003, s. 364-378, s. 367. 
48 Ibid, s. 368.  
49 Jackson, R., m.fl., 2011, s. 104.   
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betecknats som terrorism av sina motståndare, för den frihetskamp han bedrev i Sydaf-

rika under apartheidregimen.50  

För att sammanfatta står det klart att vägen mot en universellt erkänd definition av 

terrorism är kantad av svårigheter, påverkad av politiska, historiska och filosofiska fak-

torer.  

En sak är dock viktig att betona. Trots att flera icke västerländska stater hållit fast 

vid att det i definitioner av terorrism ska finnas undantag för vissa grupper som ”fri-

hetskämpar”, så måste dessa grupper trots allt förhålla sig till internationell humanitär 

rätt. Oavsett vilket motiv en individ eller en organisation har saknar den här typen av 

motiv-baserade undantag rättslig grund. De folkrättsliga reglerna i konflikt (jus in bello) 

är helt oberoende av den lagliga rätten att gå i krig (jus ad bellum). Förbudet mot upp-

såtliga attacker mot civilbefolkning är en folkrättslig princip när det gäller rätten till 

våldsanvändning. Detta innebär att inga slags terroristaktioner kan rättfärdigas genom 

hänvisning till motstånd mot exempelvis en rasistisk, kolonial eller förtryckande regim. 

Inte heller kan rätten till självbestämmande utgöra skäl för att använda sig av rättsstri-

diga våldsmetoder.51   

4.2 Behovet av en universellt accepterad definition av terrorism  

För att kunna motivera sökandet efter en definition måste det finnas ett behov av en 

sådan hos det internationella samfundet. Frågan man får ställa sig är således vad stater 

har att tjäna på en gemensam begreppsförklaring.  

I de flesta stater är terroristgärningar kriminaliserade i nationell lagstiftning, i 

svensk rätt genom lag (2003:148) om straff för terroristbrott. I Sverige har kriminali-

seringen skett i enlighet med EU:s riktlinjer för hur terrorism ska bekämpas och i enlig-

het med det rambeslut som togs fram av medlemsländernas representanter 2001.52  

En kriminalisering ger polisen utökade befogenheter vad gäller utredning av brott, 

exempelvis vad gäller avlyssning av personer som är misstänkta för terroristbrott eller 

som misstänks ha koppling till terroristorganisationer. Med tanke på de legala, ekono-

                                                
50 Ibid, s. 105.  
51 Hickman, Daniel J., Terrorism as a violation of the “Law of Nations”: Finally Overcoming the Defini-
tional Problem, Wisconsin International Law Journal, vol. 9(9), 2012, s. 447-483, s. 453. 
52 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism.  
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miska och sociala konsekvenserna som följer av att anklagas för terroristbrott, är det av 

högsta vikt att det finns en tydlig definition av vad som utgör terroristbrott. Om en defi-

nition saknas, riskerar stater att överskrida sina befogenheter i sin bekämpning av terror-

ismen.53 En internationell definition skulle kunna förhindra att så sker.54   

En internationellt erkänd definition skulle även kunna resultera i ett ökat informat-

ionsutbyte stater emellan vad gäller arbetet med kontraterrorism. Samt bidra till ett ökat 

samarbete mellan stater och underlätta formuleringen av tydliga internationella mål för 

hur en effektiv bekämpning av terrorism bör gå till. En definition som erkänts internat-

ionellt skulle även underlätta för stater att utöva påtryckning genom exempelvis ekono-

miska sanktioner mot stater som stödjer terrorism eller huserar misstänkta terrorister.55 

Öppnare gränser och friare rörlighet har underlättat för terrorister att slå mot mål 

utanför sina egna stater. Att bekämpa terrorism enbart på nationell nivå i är med anled-

ning av detta inte tillräckligt effektivt. Ett internationellt samarbete är därför av vikt och 

där spelar definitionen av begreppet en avgörande roll. Att kunna förstå terrorismens 

kärna och därmed vara kapabel att arbeta preventivt och förhindra dåd, kräver en ge-

mensam uppfattning av vad som utgör terrorism.56 Det rör sig om att få en tillräcklig 

förståelse för handlingarna, för att det i sin tur ska vara möjligt att skilja det ifrån andra 

typer av våldsbrott.57   

Rätten till självbestämmande är en grundläggande princip inom folkrätten. Trots 

att rätten fastslagits, bland annat i 1970-års Friendly Relations Declaration58 råder oe-

nighet inom det internationella samfundet avseende hur långt denna rätt sträcker sig. 

Detta resulterar i en naturlig grogrund för konflikter med en stark politisk prägel. Här 

riskerar även legitima grupperingar och organisationer att hamna i skottlinjen och i 

vissa stater även att begränsas med våldsanvändning. Med en gemensam uppfattning 

om vilka grupper som kan klassificeras som terroristgrupper och med undantag för 

grupper med demokratiska mål så skulle dessa kunna skyddas.   

                                                
53 Golder, B., m.fl., 2004, s. 271. 
54 UN Doc S/RES/1373, 2001. 
55 Jackson, R., m.fl., 2011, s. 106.  
56 Ibid, s. 105.  
57 Ibid, s. 106.  
58 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among 
States in accordance with the Charter of the United Nations, UN Doc A/RES/25/2625, 1970. 
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Sökandet efter en definition har även en annan sida. Då Säkerhetsrådet antog resolution 

1373 från 2001, diskuterades frågan flitigt men en invändning har varit huruvida teror-

rism verkligen kräver en egen rubrik inom den internationella rätten. Att istället för att 

studera fenomenet terrorism i sig så studerar vi egentligen hur den internationella rätten 

bör appliceras på ett nutida problem. För detta menar vissa att det inte bör krävas någon 

specifik definition av begreppet i sig.59  

Uppsatsens författare vill dock ansluta sig till uppfattningen om att någon form av 

begreppsförklaring är nödvändig. Hur denna bör utformas och vilka rekvisit som bör 

inkluderas respektive uteslutas diskuteras närmare i uppsatsens sjunde kapitel. Ett flertal 

professorer och experter inom området hävdar att en definition är nödvändig för att ar-

betet med kontraterrorism ska fungera effektivt. Däribland professor Boaz Ganor, grun-

dare av och verksam vid bland annat ”International Institute for Counter-Terrorism 

(ICT). Ganor hävdar dels att det är högst möjligt att enas om en objektiv definition och 

därtill att det är nödvändigt för att på ett effektivt och sakligt sätt bekämpa terrorism 

internationellt.60   

4.3 Definitionsmetoder   

För att lyckas upprätta en internationellt erkänd definition krävs att staterna kan enas om 

hur man ska utforma den, det vill säga vilken metod man bör använda sig av. Metoden 

avgör till viss del hur effektivt definitionen lyckas ram in olika typer av terroristhand-

lingar.   

Två huvudsakliga metoder kan användas och har tidigare använts, för att definiera 

terrorism. Dels ett generellt tillvägagångssätt och dels ett specifikt sådant. De två meto-

derna kan även kombineras i en och samma definition.61 Det krävs precision för att 

finna en definition som är tillräckligt generell för att kunna accepterad av en majoritet 

av det internationella samfundet. På samma gång ställs höga krav på straffrättsliga stad-

                                                
59 Sorel, J., 2003, s. 370. 
60 Ganor, Boaz, Terrorism: No Prohibition Without Definition, International Institute for Counter-
Terrorism, lydelse 2001-10-07, 
“https://www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Terr_Def_Ganor_10_07_2001.doc” (hämtad 2015-07-
01). 
61 Golder, B., m.fl., 2004, s 286. 
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gar med anledning av straffrättens principer, såsom nullum crimen sine lege, det vill 

säga den så kallade legalitetsprincipen.62  

Med en allmän/generell definition önskar man, precis som det låter, att landa i en 

allmän eller generell definition av terrorism med motiv och intention som centrala krite-

rier. Även kallat ett deduktivt tillvägagångssätt. Under denna typ av begreppsförklaring 

faller alla typer av terrorism så länge som de uppfyller kriteriet för syfte. Ett specifikt 

tillvägagångssätt, eller induktivt, innebär att man specificerar vissa aktiviteter som 

terrorism, exempelvis gisslantagningar. Som tidigare nämndes kan ett objektivt tillvä-

gagångsätt med fördel kombineras med ett subjektivt, det vill säga att de brott som kan 

anses utgöra terroristhandlingar räknas upp i lagstiftningen. Att specificera de vålds-

handlingar som anses utgöra terroristbrott riskerar dock att resultera i att man misslyck-

as med att ge en vidare förståelse för begreppet terrorism.63  

Terroristhandlingar kan skilja sig mycket åt och terroristgruppers tillvägagångssätt 

kommer med all säkerhet att förändras i takt med den tekniska utvecklingen. I och med 

att nya typer av terroristhandlingar utvecklas finns faran att framtidens terrorism inte är 

kriminaliserad. Visserligen finns möjligheten att utforma en omfattande lista på speci-

fika brott, eventuellt så extensiv att även framtida brott kan komma att inkluderas. Detta 

är dock inte särskilt effektivt ur politiskt perspektiv och det skulle vara ytterst komplice-

rat att utforma lagstiftning i vilken specifika handlingar är definierade på ett sätt som 

täcker in alla olika typer av terrorism.64  

De finns dock två sidor av myntet, den specifika definitionsmetoden har även posi-

tiva drag. Det har tidigare hävdats att man genom ett specifikt förfarande på ett effektivt 

sätt kan undvika de friktioner som kan uppstå kring principer om definitioner. Framför-

allt så följer den fördelen att det kan underlätta att få till stånd skriftliga överenskom-

melser.65 Trots att vissa typer av terroristhandlingar kan falla inom nationell strafflag-

stiftning i form av redan etablerade brott, exempelvis mord, så riskerar andra typer av 

handlingar att falla utanför ordinarie strafflagstiftning. En definition av terrorism inne-

hållande enbart specificerade brott är således inte fullt tillfredställande. En mer generell 

                                                
62 Di Filippo, M., 2008, s 541. 
63 Golder, B., m.fl., 2004, s. 286. 
64 Ibid, s. 286.  
65 Levitt, Geoffrey, Is “Terrorism” Worth Defining?, Ohio Northern University Law Review, vol. 13, 
1986, s. 97-116, s. 109. 
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definition samt ett allomfattande förbud är nödvändig med komplettering av specifice-

rade handlingar som utgör terrorism.66  
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5 Internationella definitioner av terrorism  

5.1 Gemensamma drag ur internationella definitioner  

Uppsatsens femte kapitel är ämnat att urskilja några gemensamma drag ur de definition-

er som getts i FN:s resolutioner och konventioner. Medan EU:s medlemsstater lyckats 

med bedriften att enas om en definition har försöken varit mindre lyckade på ett inter-

nationellt plan. Trots detta kan man ur de traktat som avser terrorism urskilja vissa ge-

mensamma element.67 Staternas egen uppfattning om vad som utgör terrorism är det 

som bör ligga till grund för en framtida definition, därav vikten av att studera såväl nat-

ionella uppfattningar av begreppet såväl som de med en mer nationell prägel.  

Några stora förändringar har skett på området, främst efter dåden i USA 2001. 

Dels har terrorismen visat sig vara betydligt mer komplex än man tidigare anat och den 

tidigare taktiken, att hantera terrorism på nationell nivå, är inte längre tillräckligt effek-

tiv. Framförallt så har terrorismen flyttat sig utanför enskilda territorier och enskilda 

politiska konflikter. Den har nu drag av organiserad global brottslig verksamhet och är 

gränsöverskridande på ett annat sätt är tidigare. Det har blivit tydligt för det internation-

ella samfundet att en svag anti-terrorstrategi är en fara för människors liv och hälsa.   

5.2 FN:s definitioner  

Sedan 1963 har FN antagit 14 viktiga rättsliga instrument och fyra tillägg, att användas i 

kampen mot terrorism. I de av FN:s resolutioner och konventioner som på något sätt 

reglerar terrorism går det, trots avsaknaden av en tydlig definition, att utläsa vissa åter-

kommande element. Med anledning av att FN arbetat med bekämpande av terrorism 

under en mycket lång tid, bör man för en framtida definition kunna finna viss ledning i 

FN:s tidigare resolutioner och konventioner. Att inom ramen för denna uppsats utarbeta 

ett konkret exempel av hur en definition skulle kunna utformas är av utrymmesskäl inte 

möjligt. Däremot kan uppsatsen bidra med att utläsa vissa element av betydelse för ut-

formningen av en sådan. Tanken bakom att studera olika element i terrorism, är att i 

uppsatsens senare del förmå sätta dessa i relation till ICC:s eventuella möjliga jurisdikt-

ion över terrorism.   
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Europeiska unionen har lyckats enas om en gemensam förklaring av begreppet, som 

även den utgör en viktig grund för hur en framtida internationell definition skulle kunna 

utformas. Det krävs dock en analys av de olika konventioner och resolutioner som ut-

formats av olika FN-organ för att lyckas urskilja några gemensamma nämnare. Därefter 

kan ett antal rekvisit förhoppningsvis utvinnas och ligga till grund för hur en framtida 

internationell bestämning av begreppet skulle kunna utformas.  

 Ett flertal av fördragen antogs från 1970-talet och framåt och ett flertal resolution-

er avseende terrorism antogs av FN:s Generalförsamling från 1972 och framåt.68 I kapi-

tel 5.2.1 och 5.2.2 analyseras de mest framstående resolutionerna och konventionerna 

och deras definitioner av terorrism.  

5.2.1 Definitioner i resolutioner  

1972 antog FN:s Generalförsamling en resolution som inte bara var tänkt att bekämpa 

terrorism utan även var ämnad att studera orsakerna bakom terrorismen.69 Inom FN blev 

det tydligt att det fanns en konflikt avseende huruvida studier av de bakomliggande or-

sakerna till terrorism, är en förutsättning för att klara av att bekämpa terrorismen. Man 

konstaterade också att utan en internationellt accepterad definition av begreppet riske-

rade grupper som verkade för demokratiska rättigheter som självständighet, att klassifi-

ceras som terrorister.70 Någon antydan till att ännu kunna finna en definition fanns såle-

des inte.  

 1985 skedde något unikt då Generalförsamlingen antog en resolution genom vil-

ken man för första gången fördömde terroristhandlingar som kriminella handlingar.71 

                                                
68 Cassese, Antonio, Gaeta, Paola & Jones, John R.W.D., The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Commentary, Oxford University Press, New York, 2002, s. 510. 
69 Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopard-
izes fundamental freedoms, and study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of 
violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people to sacrifice 
human lives, including their own, in an attempt to effect radical changes, UN Doc A/RES/3032 (XXVII), 
1972. 
70 Cassese, A., m.fl., 2002, s. 511. 
71 Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or jeopard-
izes fundamental freedoms, and study of the underlying causes of those forms of terrorism and acts of 
violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause some people to sacrifice 
human lives, including their own, in an attempt to effect radical changes, UN Doc A/RES/40/61, 1985, 
para 1. 
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Resolutionen blev avgörande och kom att prägla kommande resolutioner som på lik-

nande sätt fördömde terrorism. 72   

 1991 antogs en resolution i vilken man återigen fastslog en rättighet för grupper 

som tidigare stått under kolonialt välde eller varit särbehandlade p.g.a. rasism, att arbeta 

för självbestämmande och självständighet.73 Utan att klassificeras som terrorister. Sär-

skilt framhöll man vikten av en definition och hur en sådan kunde effektivisera bekäm-

pandet av terrorism.74  

 1994 antog Generalförsamlingen en deklaration avseende åtgärder för att elimi-

nera internationell terrorism. 75 Deklarationen gav en slags definition av terrorism:  

 ”Kriminella handlingar avsedda eller ägnade att framkalla ett tillstånd av 

skräck hos allmänheten, en grupp av personer eller vissa personer för ett politiskt ända-

mål är under alla omständigheter oförsvarligt. Oavsett politiska, filosofiska, ideolo-

giska, ras, etniska, religiösa överväganden eller annan natur som kan åberopas för att 

motivera dem”. 76  

 De resolutioner som FN:s säkerhetsråd antagit har dock inte resulterat i någon 

konkret övergripande definition av begreppet, utan har snarare tillhandahållit beskriv-

ningar av olika typer av terroristhandlingar.77  

5.2.2 Definitioner i konventioner  

Majoriteten av de konventioner som tillkommit avseende terrorism har behandlat olika 

specifika handlingar, som exempelvis flygplanskapningar78 eller gisslantagning79. Flera 

konventioner har antagits men utan att staterna lyckats att enas om en övergripande de-

finition. 1996, föreslogs på initiativ av Indien att ett nytt förslag till konvention skulle 

arbetas fram, ”Draft International Convention on the Suppression of Terrorism”. Tan-

ken var att konventionen skulle ge en enad syn mellan staterna på vad som kan anses 

                                                
72 Cassese, A., m.fl., 2002, s. 511. 
73 Measures to eliminate international terrorism, UN Doc A/RES/46/51, 1991, para 15.  
74 Ibid, para 17.  
75 Measures to eliminate international terrorism, UN Doc A/RES/49/60, 1994. 
76 Ibid, para 3.  
77 Cohen, Aviv, Prosecuting terrorists at the international criminal court: Reevaluating an unused legal 
tool to combat terrorism, Michigan State International Law Review, vol. 20(2), 2012, s. 219-257. 
78 International Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, United Nations Treaty 
Series, vol. 860, 1973, s. 105 [cit.: Hijacking Convention]. 
79 International Convention against the Taking of Hostages, United Nations Treaty Series, vol. 1316, 
1979, s. 205 [cit.: Hostages Convention]. 
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utgöra terrorism samt ligga till grund för en effektiv internationell bekämpning av 

terrorism. Dessvärre har man 15 år senare fortfarande inte nått någon framgång.80     

 Svårigheterna att enas berodde främst på att staternas inte kunde enas om hur man 

skulle förhålla sig till staters våld mot sin egen civila befolkning och om och hur ett 

undantag skulle utforma, i händelse av motstånd vid en ockupation av annan stat. Ett 

annat problem var hur man skulle hantera nationella grupper vilka strider för exempel-

vis självbestämmanderätt.81 Det sistnämnda är ett återkommande problem i diskussioner 

om hur en definition av terrorism bör utformas. Experter har uttryckt vikten av att såd-

ana grupper skyddas som ett undantag, i en eventuell framtida definition.82 Av utrym-

messkäl analyseras detta inte närmare i denna uppsats.  

 Vad gäller försök att utforma en definition skiner en konvention extra starkt. I 

”Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” som antogs 1999, pre-

senterades den första övergripande internationella definitionen av begreppet terrorism.83 

Definitionen får även ses som den mest auktoritativa internationellt sett. Av intresse är 

artikel 2(1)(b) vilken beskriver andra handlingar av terrorism än de som förbjudits i 

tidigare fördrag. Konventionens artikel 2(1)(b) definierar ”någon annan gärning” som:  

”någon annan gärning som är avsedd att orsaka en civilperson någon annan person 

som inte aktivt deltar i fientligheterna vid väpnad konflikt, död eller allvarlig kropps-

kada, när uppsåtet med gärningen, på grund av dess beskaffenhet eller det sammanhang 

som i vilket den utförs, är att injaga skräck i en befolkning, eller att förmå en regering 

eller en internationell organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd”.84  

  Definitionen innehåller således både ett actus reus element, det vill säga gär-

ningen ska vara avsedd att orsaka död eller allvarlig kroppsskada, med civila som mål. 

Samt ett särskilt mens rea element, det vill säga att gärningsmannens uppsåt med hand-

lingen är att dels injaga skräck i en befolkning eller att påverka en regering eller en in-

ternationell organisation i en viss riktning.     

                                                
80 Cohen, A., 2012, s. 231.  
81 Ibid, s. 232.  
82 Saul, Ben, Defending ”Terrorism”: Justifications and Excuses for Terrorism in International Criminal 
Law, Australian Yearbook of International Law, vol. 25, 2006, s. 177-226. 
83 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, UN Doc A/RES/54/109, 
1999. 
84 Article 2.1.b, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, UN Doc 
A/RES/54/109, 1999. 
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Begreppsförklaringen innehåller inget uttryckligt undantag för så kallade frihetskämpar. 

Med undantag för Syrien som reserverade sig, reagerade ingen annan stat på detta vid 

antagandet av konventionen.85 Konventionen besitter visserligen förtroende av ett stort 

antal stater inom sitt område. Men för att juridiskt bindande sedvanerätt ska uppkomma 

krävs även att den även uppfyller ett andra subjektivt element, det vill säga opinio ju-

ris.86 Huruvida konventionen kan anses uppfylla detta är en betydligt svårare fråga att 

svara jakande på. Särskilt eftersom en stor del av de anslutna staterna kom till efter at-

tackerna 11 september-attackerna i USA.87 Genom säkerhetsrådets resolution 1373 er-

fordrade man ännu ej anslutna stater att ansluta sig.88  

Hur man än ser på staternas partsvilja till konventionen så kan man konstatera att 

det finns drag i dess definition av terrorism som kan nyttjas för att utvinna universella 

element i terrorism.   

 Det har visat sig att så kallade sektorala konventioner, det vill säga konventioner 

som är begränsade till vissa typer av handlingar som kan anses utgöra terrorism, har haft 

en bättre genomslagskraft vad gäller staters vilja att anta dem.89    

5.3 Europeisk definition   

Liksom för övriga världen förändrades den Europeiska unionens syn på terrorism i och 

med händelserna i USA den 11 september 2001. De diskussioner som tidigare förts om 

terrorism intensifierades och Europakommissionen började skissa på rambeslut. I beslu-

tet skulle bland annat en gemensam definition av terroristbrott etableras och terrorist-

brott skulle kriminaliseras i medlemsstaternas nationella lagstiftningar och därmed har-

monisera dem.90 Rambeslutet var den första internationella överenskommelsen som 

innehållit en definition av begreppet.  

Redan 14 oktober 1995 antogs vid rådets informella möte La Gomera-

förklaringen. I förklaringen fördömdes terrorism som ett hot mot demokratin, mot det 
                                                

85 Cohen, A., 2012, s. 234.  
86 Article 38.1.b, Statute of the International Court of Justice, återgiven i: American Journal of Interna-
tional Law Supply, vol. 39, 1945, s. 215–229 [cit.: ICJ Statue]. 
87 Cohen, A., 2012, s. 235.  
88 Article 3.d, UN Doc S/RES/1373, 2001. 
89 Galicki, Zdzislaw, International Law and Terrorism, American Behavioral Scientist, Vol 48(6), 2005, 
s. 743-757, s. 745.  
90 Peers, Steve, EU Responses to Terrorism, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 52, 
2003, s. 227-243.  
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fria utövandet av de mänskliga rättigheterna och mot den ekonomiska och sociala ut-

vecklingen.91 Medlemsländerna var således tidigt eniga om vilka hoten från terrorismen 

var men en tydlig definition saknades dock alltjämt. Rambeslutet introducerade för 

första gången en definition av begreppet terrorism, en slags korsning av en specifik de-

finition och en allmän definition. Med rådets rambeslut av den 13 juni 2002 harmonise-

rades alla medlemsstaters definitioner av begreppet.  

Man konstaterade i beslutet att unionen vilar på de allmängiltiga värdena mänsk-

lig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt respekt för de mänskliga rättigheter-

na och de grundläggande friheterna. Man konstaterade även att terrorismen är ett hot 

mot principerna om demokrati och rättsstaten, principer som medlemsländerna har ge-

mensamt.92 Rambeslutet genomgick 2008 en ändring genom ett nytt rambeslut.93 Ge-

nom ändringen har artikel 3 i rambeslutet, ”brott med anknytning till terroristverksam-

het” tillförts tre ytterligare undertyper. En ytterligare ändring är att vissa osjälvständiga 

brottstyper har tillkommit i artikel 4. 

Rambeslutet får ses som en produkt av att EU uppmärksammat problematiken 

med gränsöverskridande terrorism. Det får också anses att medlemsländerna med beslu-

tet uppmärksammat problemen med avsaknaden av en gemensam definition och de för-

delar en sådan kan föra med sig. Det framgår tydligt av beslutet att medlemsländernas 

definitioner av terroristbrott behöver närma sig varandra.94 Ska man vara krass så säger 

det sig självt att en union av stater inte kan bekämpa ett gemensamt mål utan att enas 

om vad det målet utgörs av.  

 Ministerrådet kunde i unionens rambeslut per den 13 juni 2002 enas om följande 

definition, som kom att införas i medlemsländernas nationella lagstiftningar:  

Artikel 1  

Terroristbrott och rättigheter och grundläggande principer  

1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de uppsåtliga 

handlingar som avses i punkterna a-i och som genom sin art eller sitt sammanhang all-

varligt kan skada ett land eller en internationell organisation skall betraktas som terro-

                                                
91 UN Doc 2002/475/RIF, p. 2.  
92 UN Doc 2002/475/RIF, p. 1. 
93 Rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om 
bekämpande av terrorism. 
94 UN Doc 2002/475/RIF, p. 6. 
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ristbrott i enlighet med brottsbeskrivningarna i nationell lagstiftning, när de begås i 

syfte att  

- injaga allvarlig fruktan hos en befolkning,  

- otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra 

eller att avstå från att utföra en viss handling, eller  

- allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisat-

ion,  

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden,  

b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet,  

c) människorov eller tagande av gisslan,  

d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig an-

läggning, transportsystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform belägen 

på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller privat egendom, som kan komma att ut-

sätta människoliv för fara eller förorsaka betydande ekonomiska förluster,  

e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller godstrans-

portmedel,  

f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjut-

vapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när det 

gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och utveckling,  

g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, översvämningar eller explosioner, 

vilka utsätter människoliv för fara,  

h) att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft eller andra grundläggande na-

turresurser, när detta utsätter människoliv för fara,  

i) hot om att utföra någon av de handlingar som räknas upp i punkterna a-h.  

2. Detta rambeslut skall inte kunna ha som effekt att skyldigheten att respektera de 

grundläggande rättigheterna och de grundläggande rättsprinciperna i enlighet med vad 

som fastställs i artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen på något sätt ändras.  

 

Artikel 2  

Brott som begås av en terroristgrupp  

1. I detta rambeslut avses med terroristgrupp en strukturerad grupp, inrättad för en viss 

tid, bestående av mer än två personer, som handlar i samförstånd för att begå terrorist-

brott. Med termen strukturerad grupp avses en grupp som inte tillkommit slumpartat i 
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det omedelbara syftet att begå ett brott och som inte nödvändigtvis har formellt fast-

ställda roller för medlemmarna, kontinuitet i sammansättningen eller en noggrant utar-

betad struktur.  

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att straffbelägga 

följande uppsåtliga handlingar:  

a) Att leda en terroristgrupp.  

b) Att delta i en terroristgrupps verksamhet, vari inbegripes att förse den med informat-

ion eller ge den materiellt stöd eller bidra med varje form av finansiering av gruppens 

verksamhet, med vetskap om att deltagandet kommer att bidra till gruppens brottsliga 

verksamhet.  

 

Artikel 3  

Brott med anknytning till terroristverksamhet  

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att även följande hand-

lingar skall betraktas som brott med anknytning till terroristverksamhet:  

a) Grov stöld som begås i syfte att utföra någon av de handlingar som räknas upp i arti-

kel 1.1.  

b) Utpressning i syfte att begå någon av de handlingar som anges i artikel 1.1.  

c) Upprättande av förfalskade administrativa dokument i syfte att utföra någon av de 

handlingar, som räknas upp i artiklarna 1.1 a-h och 2.2 b.33 

 

Rambeslutet definierar terroristbrott i en kombination av två element. Dels ett objektivt 

element, genom hänvisning till listan i art. 2 (a-i) på allvarliga enskilda brott som exem-

pelvis mord. Det andra elementet är ett subjektivt element i art. 1 och är kopplat till syf-

tet med handlingen. Definitionen kan således förklara utgöras av tre olika delar, kontex-

ten i vilken en handling begås, målet eller syftet med handlingen och den specifika 

handling som begås.    

Terroristbrott kan begås både av enskilda individer och av grupper. Rambeslutet 

definierar en terroristgrupp som en strukturerad sammanslutning, inrättad för en viss tid 

som består av mer än två personer. Personerna ska handla i samförstånd för att begå 
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terroristbrott. Att gruppen är strukturerad syftar till att den inte kommit till av en 

slump.95  

Även brott som har anknytning till terroristverksamhet är kriminaliserade, exem-

pelvis grov stöld eller utpressning som begås i syfte att begå någon av de handlingar 

som räknas upp i rambeslutets första artikel.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
95 Artikel 2, UN Doc 2002/475/RIF.  
96 Artikel 3, UN Doc 2002/475/RIF.  
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6 Definitioner på nationell nivå  

6.1 Bakgrund  

Vad gäller nationella definitioner av begreppet så redogör uppsatsen endast för den 

svenska definitionen av terrorism. Detta är delvis avhängigt av uppsatsens utrymmesbe-

gränsning men även med anledning av att den svenska definitionen är identisk med 

Europeiska unionens rambeslut (2002/475/RIF) om bekämpande av terorrism och där-

med inte skiljer sig ifrån andra europeiska medlemsländers definitioner. Det är med 

anledning av detta inte angeläget att i denna uppsats analysera fler nationella definition-

er i europeiska stater, än den svenska.  

I samband med att lag (2003:148) om straff för terroristbrott, vilken reglerar teror-

rism i Sverige infördes 2003, skedde en rad förändringar i andra lagstiftningar. Bland 

annat i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarliga brott i vissa fall, 

där terroristbrott lades till som ett särskilt allvarligt brott. Man lät även utvidga brotts-

balkens bestämmelser om domsrätt och kapning. Detta var en följd av europeiska rådets 

rambeslut om bekämpningen av terrorism inom unionen, som presenterades den 19 sep-

tember 2001.97  

En överblick av den svenska definitionen är tänkt att ge ett exempel på hur stater 

hanterar terrorism i nationell lagstiftning. Trots att Sverige är bundna av den europeiska 

tolkningen av begreppet, så har man på egen hand varit tvungen att göra egna tolkningar 

av termer som förekommer i den definition som ges i rambeslutet.   

6.2 Den svenska definitionen av terrorism  

Uppsatsens analys av den svenska definitionen av terrorism är tänkt att fungera som ett 

exempel på hur unionens medlemsstater anpassat sig efter EU:s bestämning av begrep-

pet.     

Utvecklingen av den svenska definitionen av begreppet terrorism är helt och hållet 

uppbyggt på den europiska definition som EU:s medlemsländer enats om. Sveriges an-

tog 2002 definitionen i EU:s rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism och 

har i proposition 2001/02:135 avseende Sveriges antagande av rambeslut om bekäm-

pande av terrorism närmare preciserat de olika begrepp som förekommer i EU:s definit-
                                                

97 Prop. 2001/02:135 om Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism, s. 1.  



 

 40 

ion. Definitionen har implementerats i den svenska författning vilken reglerar terrorist-

brott, lag (2003:148) om straff för terroristbrott.  

I Sverige ligger ansvaret för terrorismbekämpning på Säkerhetspolisen (Säpo), 

och myndighetens arbete vilar på lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Sverige 

har en nationell strategi som utöver Säpo även omfattar ett antal olika andra myndighet-

er, bland annat Migrationsverket och Kriminalvården. Strategin består av tre olika delar; 

hotbilden mot Sverige, utgångspunkter i kampen mot terrorism och målsättningar och 

åtgärder.98 Den antagna europeiska definitionen är således av stor vikt för den kontra-

terrorism som bedrivs i Sverige. Terrorismens internationella prägel bidrar till att myn-

dighetens arbete till stor del är beroende av samarbete både på ett nationellt och ett in-

ternationellt plan.   

Den svenska terroristbrottslagen har specificerat de enskilda begrepp som före-

kommer i EUs gemensamma definition. I lagens 2 § definieras terrorism som en gärning 

som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med 

gärningen är att 1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller 

att avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläg-

gande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en 

mellanstatlig organisation.   

Författningens 3 § räknar upp de gärningar som kan utgöra terroristbrott, förutsatt 

att de även uppfyller de objektiva och subjektiva rekvisiten i 2 §. Majoriteten av gär-

ningarna är kriminaliserade i brottsbalken, exempelvis mord i 3 kap. 2 § och allmänfar-

lig ödeläggelse i 13 kap. 3 §.   

I enlighet med det kvalificerande objektiva rekvisitet måste handlingen således 

riktas mot en statlig eller mellanstatlig organisation. Utöver detta ska subjektiva rekvisit 

vara uppfyllda, d.v.s. att det ska föreligga ett direkt uppsåt hos gärningsmannen att begå 

något av de tre syftena. Sverige har tolkat begreppet ”internationella organisationer” i 

rambeslutet som en organisation vilken utgör ett rättssubjekt inom folkrätten och där-

                                                
98 Regeringens skrivelse 2011/12, nr 73 angående ansvar och engagemang – en nationell strategi mot 
terrorism, s. 4.  
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med förtjänar samma skydd som en stat. Därmed omfattar bestämmelsen från en svensk 

synvinkel mellanstatliga organisationer, exempelvis FN och Europarådet.99 

Uttrycket ”att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning”, avser en gärningsmans 

uppsåt att framkalla allvarlig fruktan för säkerheten för person eller egendom. Exem-

pelvis genom bombattacker mot kollektivtrafik eller genom att sprida en biologisk 

smitta via den allmänna vattenförsörjningen. ”En befolkning” ska inte enbart tolkas som 

en stats hela befolkning utan det kan också röra sig om en mindre grupp. Exempelvis en 

minoritetsgrupp eller befolkning inom ett specifikt geografiskt område. Uttrycket avser 

även blandade befolkningsgrupper som inte delar samma etnicitet och är inte heller av-

hängigt att det rör sig om utpekade minoritetsgrupper.  

Med ”otillbörligen tvinga” menas att en gärningsman sätter press på offentliga or-

gan genom användning av utpressningsliknande situationer. Till offentliga organ räknas 

statliga myndigheter och organ som verkar inom den statliga förvaltningen. Till sist kan 

konstateras att det ska röra sig om en gärning vars mål är att tillfoga allvarlig skada mot 

offentliga organ med följden att det uppstår grava störningar inom viktiga samhälls-

funktioner.100  

Den svenska definitionen ligger väl i linje med den definition som anges i Europe-

iska unionens rambeslut.101 Den svenska regeringen kunde i propositionen avseende 

Sveriges antagande av rambeslutet konstatera att samtliga handlingar som räknades upp 

i rambeslutets artikel 1.1 var straffbelagda enligt svensk rätt men att vissa lagändringar 

var nödvändiga.102    

6.1.2 Terrorism i svensk lagstiftning  

Vid etableringen av en ny terrorlagstiftning kunde Regeringen konstatera att de gär-

ningarna som beskrevs i förslaget till den nya lagstiftningen redan var straffbelagda i 

svensk rätt. Ministerrådets rambeslut ställde dock ökade krav på att handlingar skulle 

klassificeras som terroristbrott då de uppfyllde både de objektiva och subjektiva rekvisi-

                                                
99 Ibid, s. 34. 
100 Prop 2001/02:135, s. 35.  
101 Ibid, s. 28.  
102 Ibid, s. 33.  
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ten i beslutets artikel 1.1. Terroristbrott får således ses som ett allvarligare brott än då de 

förekommer som enskilda brott i den nuvarande svenska lagstiftningen.103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 Ibid, s. 39.  



 

 43 

7 Terrorismens element  

7.1 Rekvisit för terroristbrott  

Ur de olika definitioner som belysts i kapitel 5 och 6 är det möjligt att urskilja ett antal 

”minsta gemensamma nämnare”. Att finna gemensamma drag hos de begreppsbestäm-

ningar som presenterats i denna uppsats är av vikt med anledning av att det rör sig om 

definitioner som har fått förhållandevis stort stöd hos det internationella samfundet eller 

inom EU. Ska man plocka ut terrorismens kännetecken bör man således starta där. Fyra 

generella rekvisit redovisas i kapitel 7.1.1 - 7.1.4; attacker mot civila, otillåten våldsan-

vändning, spridning av skräck och terror och politisk och religiös målsättning.   

 Som en grund till en studie av elementen kan det vara värt att poängtera att en 

handling för att kunna definieras som terroristbrott, ska kännetecknas av en grov över-

trädelse av internationell rätt.104 Precis som folkmord kan man säga att terrorism upp-

byggt på två olika typer av element, actus reus och mens rea. Medan actus reus redogör 

för de materiella elementen så beskriver mens rea förövarens eller förövarnas avsikt 

eller uppsåt.105  

7.1.1 Attacker mot civila  

Den stora skillnaden mellan terrorism och legalt våld i väpnad konflikt är att terroristat-

tacker riktas medvetet mot civila mål och civilpersoner. I de flesta fall har offren ingen 

koppling till gärningsmännen utan väljs ut på ett slumpartat sätt. Experter har menat att 

det är just detta som skiljer terroristattacker från andra typer av våldshandlingar, ett 

medvetet riktande av våld mot civila.106 Termen civila har definierats ett antal gånger i 

internationell rätt, bland annat av ICTY. Domstolen definierade civila personer som:  

“Persons who are not, or no longer, members of the armed forces.”107 Man måste 

dock ha i åtanke att detta är definitionen av en civilperson i krigstid, terroristhandlingar 

kan ske i såväl krigstid som fredstid.   

                                                
104 Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson, Darryl & Wilmshurst, Elizabeth, An Introduction to Interna-
tional Criminal Law and Procedure, 3 u., Cambridge University Press, Cambridge, 2014, s. 339. 
105 Ibid, s. 340.  
106 Ganor, Boaz, Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist another Man's Freedom Fighter, Police 
Practice and Research: An International Journal, vol. 3(4), 2002, s. 287-304. 
107 The Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY), 2000 Case No. IT-95-14-T, http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-
tj000303e.pdf, para 751. 
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Oavsett i vilken kontext som terroristhandlingar begås så är det tydligt att det aldrig kan 

accepteras. Man har tidigare försökt att lösa problemet genom att definiera terrorist-

handlingar som att de enbart har civilpersoner som mål.108 Detta är dock inte en helt 

igenom tillfredställande lösning. Hur ska termen ”civilperson” definieras i fredstid. 

Trots att det är en lockande tanke att inrikta sig på att terroristaktioner begås mot civila 

mål så är det alltså inte en okomplicerad lösning.109 

7.1.2 Otillåten våldsanvändning   

Terrorismen är i grunden baserad på våldsanvändning. Termen kommer av det latinska 

begreppet ”terror” vilket betyder rädsla eller fruktan. För att lyckas framkalla en känsla 

av rädsla eller fruktan hos människor krävs i de flesta fall att en våldshandling riktas 

emot denne alternativt att det föreligger hot om våld. Som professorn tillika terrorexper-

ten Bruce Hoffman tidigare har uttryckt det:  

”the deliberate creation and exploitation of fear through violence or the threat of 

violence in the pursuit of political change. All terrorist act involve violence or the threat 

of violence. Terrorism is specifically designed to have far-reaching psychological be-

yond the immediate victim(s) or object of the terrorist attack.”110   

 Typiska metoder för dagens moderna terrorism inkluderar bombningar, själv-

mordsbombningar, skjutattacker på välbesökta platser, rena avrättningar, gisslantag-

ningar och kapningar av exempelvis flygplan.111 Våld i väpnad konflikt är naturligtvis 

tillåtet, i annat fall skulle regelrätta krig mellan stater eller inom stater inte existera. 

Våld i väpnad konflikt får dock inte utövas utan begränsningar och ett särskilt skydd 

föreligger för civilbefolkning.112 Med illegal våldsanvändning menas att det inte är god-

känt under de folkrättslig internationell lag. Terroristhandlingar kan bära vissa likheter 

med väpnade konflikter, båda är våldsamma med dödsfall som följd och utövarna drivs 

ofta av politiska syften. Våld i terrorismsyfte kan dock aldrig legitimeras, legitimt våld 

kan aldrig riktas mot civila.113 

                                                
108 Artikel 2.1.b, Terrorist Financing Convention, 1999. 
109 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 339.  
110 English. R., 2009, s. 4.  
111 Wilkinson, Paul, Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response, 3 u., Routledge Taylor & 
Francis Group, New York, 2011, s. 12-13.   
112 Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war, United Nations Treaty 
Series, vol. 75, 1949, s. 287. [cit.: Geneva Convention]. 
113 Harmon, Cristopher C., Terrorism Today, 2 u., Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2013. 
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Även om hot om våld räcker för att en handling ska klassas som terrorism, detta fram-

går av EU:s rambeslut avseende terrorism.114 

 I diskussionen avseende hot om våld bör man uppmärksamma hotet om våld i 

sociala medier. Med utvecklingen av internet har vissa terroristorganisationer, främst 

Islamiska Staten, gjort sig kända för sin propagandaspridning i olika sociala medier som 

exempelvis Facebook, Youtube och Twitter. I olika videor begår medlemmar av organi-

sationen grova våldsövergrepp på såväl civila som militära personer.115 Även om detta 

inte innebär att personer i organisationen utövar direkt våld mot någon person eller 

grupp av personer så bör det kunna ses som ett hot om våld och som propaganda i syfte 

att sätta omvärlden i skräck.116 Det utgör även en effektiv grund för rekrytering av nya 

anhängare, världen över.   

7.1.3 Spridning av fruktan  

Syftet med terrorismen är att skapa skräck för att på så sätt framtvinga någon form av 

önskad förändring, inte sällan en politisk sådan. I uppsatsen kapitel 3.2, punkten 7, re-

dogörs för terrorismens teatrala sida. Genom att sprida fruktan påverkar terroristorgani-

sationer och till dessa anslutna enskilda aktörer, civilbefolkningar och hela stater och 

dess ledare.  

Terroristattacker sker uteslutande utan förvarning medan det inte är ovanligt att grupper 

strax efter dem tar på sig ansvaret. Den mediala uppmärksamheten blir därför stor. Ge-

nom att rikta sina attacker mot civila mål med civilpersoner som offer sprider man en 

generell oro i områden och stater. Det är en effektiv metod, militära mål skyddas i regel 

mycket väl medan civila mål är enklare att träffa och resulterar i ett större antal dödsof-

fer. Civila offer skapar tveklöst stora rubriker.  

 Det som kännetecknar terrorismen är helt enkelt att den terroriserar. Den är menad 

att framkalla extrem rädsla och har lyckats när den så gör det. Den är tvingande till sin 

karaktär på så sätt att den genom att framkalla rädsla förmår andra at göra sådant som 

avviker från deras normala beteende eller det sätt på vilket de egentligen önskar 

                                                
114 Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 
115  BBC Trending, Islamic State go niche on social media, lydelse 2015-03-13, 
“http://www.bbc.com/news/blogs-trending-31854755” (hämtad 2015-06-14).  
116 English. R., 2009, s. 6.  
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agera.117 Huruvida ett uppsåt att sprida skräck och terror föreligger kan dock vara 

mycket svårt att bevisa.118    

7.1.4 Politiskt och/eller religiöst syfte  

De flesta internationella definitioner av terrorism har undvikit att gå in på syftet med 

gärningarna, mens rea, det vill säga syftet med en handling. Huruvida alla terroristhand-

lingar ska ha som syfte att påverka en regering eller en hel stat politiskt kan debatteras. 

Det är intressant därför att just det politiska inslaget i en definition som har stått i vägen 

för en internationellt erkänd definition.  

 Medan det i vissa definitioner talats om att syftet ska vara att påverka en regering 

att agera, har EU i sitt rambeslut avseende terrorism gått steget längre och menar att 

målet med en terroristhandling inkluderar:  

- seriously intimidating a population, or 

- unduly compelling a Government or international organisation to perform 

or abstain from performing any act, or 

- seriously destabilising or destroying the fundamental political, constitu-

tional, economic or social structures of a country or an international organ-

isation  

Det är av största vikt att skilja syfte från motiv. Medan syfte avser vad terrorister 

vill uppnå med sina handlingarn utgör motiven varför de vill utföra dem. Ett motiv 

kan aldrig rättfärdiga terrorism. Om man lyckas med att specificera syftet med en 

terroristhandling är det kanske inte ens nödvändigt att lägga in ett politiskt eller ett 

religiöst motiv. Därmed undviker man ett av de mest kontroversiella elementen i 

en eventuell framtida internationell definition.119  

 Med Islamiska Statens framfart, i huvudsak i delar av Irak och Syrien, blir 

idén om ett religiöst motiv extra intressant. Islamiska Staten har utropat ett kalifat, 

det vill säga en islamisk stat, byggd på strikta sharia-lagar. Att Islamiska Staten är 

en terroristorganisation tycks det inte finnas några tvivel om, varken bland politi-

ker eller hos allmänheten. Det intressanta är att se till vad organisationen har för 
                                                

117 English. R., 2009, s. 7.  
118 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 340.  
119 Ibid, s. 340.  
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syfte med sina grova övergrepp på civilbefolkningen i framförallt Irak och Syrien. 

Har organisationen ett politiskt motiv, vill de verkligen påverka andra staters rege-

ringar eller har deras handlingar enbart ett religiöst syfte?  

 Klart är dock att det element som utmärker terrorism från andra typer av 

grova våldsdåd är just det politiska syftet. Att påverka andra stater, regeringar eller 

statliga organisationer eller att destabilisera en stat eller ett område genom att 

sprida fruktan.120  

 De flesta regionala traktat som exempelvis OAU, OAS, OIC med flera, 

nämner dock ingenting om terrorismens politiska syfte, vilket kan innebära att de 

inte anser att terrorism specifikt är ett hot mot demokratin.121 Synen på terrorism-

ens politiska syfte är således varierande.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Proulx, V., 2003, s. 1034.  
121 Saul, B., 2006, s. 238.  
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8 ICC 

8.1 Domstolens utveckling  

För att få en vidsträckt förståelse för den problematik som föreligger vad gäller terro-

ristbrott i relation till ICC, är en historisk tillbakablick på domstolens utveckling fram 

till dess ikraftträdande till hjälp.  

 Den internationella rätten är en djungel av internationella överenskommelser och 

sedvanerätt. Dessa har i sin tur bildat lagar och regler till syfte att förbjuda de grymheter 

som världens befolkning vid upprepade tillfällen antingen varit en del av, eller beskådat 

på avstånd. Inbördeskriget i Rwanda, kriget på Balkan med flera, var alla konflikter som 

visade upp människan då hon är som allra grymmast och som mest hänsynslös. Man 

kan krasst konstatera att på papper har den internationella rätten sett välfungerande ut, 

medan verkligheten ofta har varit en annan. Tillämpningen av lagarna har inte efterlevts 

på ett tillfredställande sätt av enskilda stater, få förövare har i själva verket ställs inför 

rätta och sonat begångna brott. Stundom beroende av staters oförmåga att tillämpa den 

internationella rätten, vid vissa tillfällen enbart på grund av ren ovilja.122 

 Trots att förslaget om en internationell brottmålsdomstol introducerades redan i 

slutet av 40-talet skulle det kommat att dröja nära 50 år innan domstolens stadga123 an-

togs 1998. Förslaget om en internationell domstol som skulle åtala enskilda individer 

för grova kränkningar av folkrätten, visade sig vara långt mer kontroversiellt än man 

trott.124    

 Efter en rad misslyckade förslag började FN:s generalförsamling i början av 1900-

talet att på allvar arbeta mot en etablering av en internationell brottmålsdomstol, för att 

skapa en möjlighet att ställa enskilda individer till svars för grova kränkningar av inter-

nationell rätt.125 Generalförsamlingen bjöd ännu en gång in FN:s folkrättskommission 

(ILC) för att utreda möjligheterna att utreda frågan. Till en början som en reaktion på 

initiativet av Trinidad och Tobago, att utarbeta effektiva sätt att motverka internationell 

narkotikasmuggling och andra gränsöverskridande brott. Först 1993 gav Generalförsam-

                                                
122 Lee, Roy S. K., The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Kluwer Law In-
ternational, Cambridge, 1999, s. 1.  
123 ICC Statue. 
124 Lee, R., 1999, s, 2.  
125 Schabas, W. A., An Introduction to the International Criminal Court, 3 u, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2007, s. 16.  
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lingen prioritet för ILC att arbeta fram en stadga för en internationell domstol.126 Till 

skillnad mot de två ad hoc-tribunalerna, Internationella krigsförbrytartribunalen för 

forna Jugoslavien och Internationella krigsförbrytartribunalen för Rwanda, var den nya 

domstolen menad att vara av permanent slag.  

 1994 presenterade kommissionen sitt förslag till stadga och föreslog även att en 

internationell konferens i syfte att sluta en konvention för att upprätta domstolen. Ett 

idogt arbete följde efter detta, då ett stort antal stater hade synpunkter på stadgans för-

slagna utformning. Slutligen kunde man i Rom, den 17 juli 1998, färdigställa en kon-

vention avseende etableringen av ICC.127  

 Av intresse för besvarandet av denna uppsats frågeställning är att ILC i sitt förslag 

gav domstolens jurisdiktion över fler brott än genom den nuvarande stadgan. Utöver de 

fyra brottskategorierna i Romstadgan, fanns en lista över så kallade fördragsbrott. Till 

fördragsbrotten räknades bland annat överträdelser av multilaterala konventioner avse-

ende terrorism, totalt sex stycken rättsliga dokument.128 

 Processen var således mycket komplicerad, långdragen och omtvistad. Av intresse 

för denna uppsats frågeställning och innehåll är naturligtvis de svårigheter som gjorde 

processen så pass invecklad. Analysen av detta är tänkt att ställas i relation till definit-

ionsproblematiken och den diskussion som idag förs kring terroristbrott och ICC.  

Med domstolens historiska utveckling i bakhuvudet ligger det nära till hands att 

anta att ett tillägg till domstolens stadga i syfte att inkludera terrorism, skulle kunna ta 

mycket lång tid att förhandla fram. Sett utifrån detta skulle det möjligen kunna vara mer 

fördelaktigt att inrymma terrorism under domstolens nuvarande jurisdiktion. Det vill 

säga under något av de brott som domstolen redan nu har kompetens att åtala för. Vi 

återkommer till detta i uppsatsens tionde kapitel för ett längre resonemang.   

                                                
126 Lee, R., 1999, s. 3.  
127 Ibid, s. 4.  
128 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 147.  
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8.1.1 Juridiska och politiska svårigheter  

När Romkonferensen den 18 juli 1998 kunde anta Romstadgan av ICC, var det efter en 

75 år lång process. En process som varit långt ifrån smärtfri, utan år fyllda av hårt ar-

bete.129  

Inrättandet av en internationell brottmålsdomstol skapade diskussioner stater emellan. 

Stater har i hög utsträckning olika politiska agendor vilket påverkar deras syn på olika 

frågor. Eftersom den internationella domstolen skulle få till uppgift att döma i mål som i 

vissa fall kunde hänföras till konflikter stater emellan, så resulterade detta i svårigheter 

för stater att enas. Dessa var grundade i såväl politiska som juridiska spörsmål.  

 De flesta nationella rättssystem bygger på principen om att domstolarna har juris-

diktion över brott som begåtts inom den egna statens territorium, oavhängigt av föröva-

rens medborgarskap. Det vill säga, det är staternas privilegium och rätt att utöva sin 

suveränitet inom det egna territoriet. Nationell jurisdiktion har således en  mycket stark 

ställning och en internationell domstol kan endast utöva sin jurisdiktion i den mån som 

stater avsäger sig delar av sin jurisdiktion. I annat fall lämnas domstolen till att använda 

sin kompetens endast då situationen faller utanför nationell jurisdiktion.130 Begreppet 

”internationell” låter kanske mer kraftfullt än det i realiteten lyckas vara. Domstolens 

möjlighet att utöva sin kompetens blir således begränsad till vad staterna kan komma 

överens om och till vilken nivå de kan tänka sig att släppa delar av sin suveränitet. I 

kapitel 9.2 ges en mer extensiv beskrivning av ICC:s jurisdiktion samt kompetens och 

dess relation till staters nationella jurisdiktion.  

 En andra svårighet är det individuella straffrättsliga ansvaret hos personer för all-

varliga brott. Här har alla stater ett intresse, särskilt politiskt, medan åsikterna många 

gånger kan skilja sig dramatiskt åt. Detta knyter även an till nationell jurisdiktion som 

dryftades i föregående stycke. Staters uppfattning om förövares ansvar för enskilda 

handlingar kan variera.131 FN:s folkrättskommission, ILC, föreslog därför i 1994 års 

förslag till stadga att en internationell brottmålsdomstol skulle vara ett komplement till 

nationella straffrättsliga system. Domstolen var tänkt att kliva in då individuella stater 

inte har möjlighet att föra en domstolsprocess för de aktuella brotten alternativt då en 

                                                
129 Sadat, Leila Nadya, Carden, S.Richard, The New International Criminal Court: An Uneasy Revolu-
tion, Georgetown Law Journal, Vol 88, 2000, s. 381-474. 
130 Lee, R., 1999, s. 5.  
131 Ibid, s 6.  
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process i nationell domstol inte kunde anses vara tillräckligt effektiv och därmed icke 

tillfredställande ur ett juridiskt perspektiv.132  

8.2 Domstolens jurisdiktion och kompetens   

Domstolens jurisdiktion är av avgörande betydelse för denna uppsats innehåll. Kapitlet 

ämnar ge en överblick av domstolens jurisdiktion i förhållande till enskilda staters nat-

ionella jurisdiktion och suveränitet. Frågan är hur de båda förhåller sig till varandra och 

kompletterar varandra samt huruvida domstolens domsrätt behöver utvecklas i takt med 

att världens politiska läge förändras.  

ICC trädde slutligen i kraft den 1 juli 2002. Datumet för ikraftträdandet är av vikt 

med anledning av att domstolen inte kan åtala för brott som begåtts innan ikraftträdan-

det (jurisdiction ratione temporis).133 Detta ger er utgångspunkt för den följande ana-

lysen domstolens jurisdiktion och kompetens.  

Grunden för etableringen av domstolen blev ILC:s förslag till stadga.134 Den 15 juni 

1998 kallade FN:s generalförsamling till konferens i Rom med målet att utarbeta ett 

regelverk för en planerad internationell brottmålsdomstol. Representanter från 160 sta-

ter närvarade och lyckades den 17 juli enas om att den permanenta internationella dom-

stolen skulle ha rätt att utöva sin jurisdiktion över fyra olika brott; folkmord, krigsför-

brytelser, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott.135  

I realiteten har dock domstolen idag kompetens att åtala endast för de tre först-

nämnda brotten.136 Aggressionsbrottet får domstolen jurisdiktion över först då de tillägg 

som Stadgan antog 2010 har ikraftträtt. Domstolen kan utöva jurisdiktion över brottet 

då ett beslut om detta fattas efter den 1 januari 2017 med två tredjedelars majoritet. Till-

ägget måste sedan ratificeras av minst 30 stater.137 Domstolen har jurisdiktion att åtala 

                                                
132 Preamble of The International Law Commission Draft Statute in Report of the ILC On The Work of its 
Forty Sixth Session, UN Doc A/49/10, 1994. 
133 Artikel 11.1, ICC Statue.  
134 UN Doc A/49/10, 1994. 
135 Artikel 5.1 ICC Statue.  
136 International Criminal Court, About the Court, Jurisdiction and Admissibility, “http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/icc%20at%20a%20glance/Pages/jurisdiction%20and%20ad
missibility.aspx” (hämtad 2015-07-20). 
137  International Criminal Court, About the Court, Frequently asked questions, “http://www.icc-
cpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/pages/faq.aspx” (hämtad 
2015-07-20). 
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enskilda individer som står anklagade för dessa brott. Det gäller både de personer som 

har ett direkt ansvar för det begångna brottet såväl som för personer som bistått föröva-

ren eller på annat sätt assisterat vid genomförandet.   

Termen ”jurisdiktion” återkommer ett flertal gånger i Romstadgan. Av stadgan framgår 

att domstolen ska anse sig ha jurisdiktion över de mål som presenteras inför den.138 

Kompetensen är även kopplad till staters nationella jurisdiktion på så sätt att domstolen 

ska ta upp de ärenden då den stat som har nationell jurisdiktion över ärendet är ”ovillig” 

alternativt ”oförmögen” att genomföra en brottsutredning och rättegång.139 Detta stäm-

mer väl överens mer det ILC presenterades i sitt förslag till stadga 1994.140 Det begrän-

sar domstolens kompetens och lämnar plats åt individuella staters självbestämmande-

rätt. I realiteten var dock staters suveränitet bättre skyddad i 1994 års förslag till stadga 

än i Romstadgans slutgiltiga och nuvarande utformning.141 Den så kallade ”komple-

mentaritetsprincipen” förklaras mer ingående i kapitel 9.2.2.  

En avgörande skillnad föreligger mellan ICC kontra de båda ad hoc-tribunalernas i 

forna Jugoslavien och Rwanda. Medan ad hoc-tribunalernas jurisdiktion är grundad på 

territoralprincipen är ICC:s kompetens grundad på samtycke från de staterna som själva 

står under dess jurisdiktion. ICC är således bunden dels av brottets art och av staternas 

vilja medan de båda tribunalerna kunde utöva sin kompetens över brott som begåtts 

inom ett visst territorium. Vad gäller ICC har staterna genom sitt samtycke gett domsto-

len jurisdiktion över brott som begås på dess territorium eller av dess medborgare.142  

Domstolen saknar i praktiken universell jurisdiktion och kan endast utöva juris-

diktion om:  

- den anklagade är medborgare i en stat ansluten till stadgan alternativt en stat 

som accepterar domstolens jurisdiktion,  

- brottet begåtts inom en medlemsstats territorium alternativt i en stat som accep-

terar domstolens jurisdiktion,  

FN:s säkerhetsråd har hänvisat situationen till åklagaren, oavhängigt av den an-

klagades nationalitet eller var brottet ägt rum143  

                                                
138 Artikel 19.1, ICC Statue. 
139 Artikel 17, ICC Statue.  
140 Artikel 44, UN Doc A/49/10, 1994.  
141 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 147.  
142 Schabas, A., 2007, s. 60.  
143 Artikel 12, ICC Statue.  
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Till ”territorium” räknar stadgan utöver landterritoriet även brott som begås ombord på 

skepp eller flygplan registrerade på en ansluten stat. Detta är en vanlig och någorlunda 

accepterad definition av denna domstolens förlängda jurisdiktion.144   

Sammanfattningsvis vilar domstolens jurisdiktion således på fyra grundvalar:  

1. Ratione personae – personen som åtalas ska vara över 18 år.  

2. Ratione materiae – det aktuella brottet ska utgöra ett brott enligt stadgan.  

3. Ratione loci - a) händelsen ska utspela sig inom stat som är bunden av stadgan, b) av 

person som är medborgare i stat som är bunden av stadgan, c) eller att stat i annat fall 

samtycker till ICC:s jurisdiktion över det aktuella brottet.  

4. Ratione temporae – brottet ska ha begåtts efter det att stadgan har trätt i kraft. 

 Staten har den primära jurisdiktionen vilket innebär att ICC i vissa fall ska avvisa 

ett ärende, med anledning av bristande processförutsättningar. Avvisning ska ske då 

någon av följande omständigheter föreligger:  

a) om saken är föremål för undersökning eller lagföring av en stat som har juris-

diktion över den, såvida inte den staten saknar vilja eller förmåga att som sig bör ge-

nomföra undersökningen eller lagföringen,  

b) om saken har undersökts av en stat som har jurisdiktion över den och staten har 

beslutat att inte lagföra den person som avses, såvida inte detta beslut är en följd av bris-

tande vilja eller förmåga att som sig bör lagföra saken,  

c) om den person som avses redan har lagförts för den gärning som saken gäller 

och en rättegång inför Domstolen inte är tillåten enligt artikel 20.3,  

d) om saken inte är tillräckligt allvarlig för att motivera vidare åtgärder av Dom-

stolen.145  

8.2.1 Tolkning av termerna ”Oförmögen” och ”Ovillig” 

Romstadgans artikel 17(1) förklarar ett mål otillåtet att för domstolen att ta upp till 

prövning i de fall då en stat bedriver en förundersöknings- eller en åtalsprocess i målet, 

om inte domstolens åklagare kan visa att staten egentligen är ovillig eller oförmögen att 

utföra det påstådda förfarandet på ett riktigt sätt. I det fall en nationell process pågår, 

                                                
144 Schabas, A., 2007, s. 75-76.  
145 Artikel 17.1, ICC Statue.  
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blir ett mål otillåtet för domstolen att ta upp endast då statens ansträngningar inte kan 

anses vara tillfredställande och genuina. Av vikt är att det är ICC själva som gör denna 

bedömning och inte nationella myndigheter.146  

 För att utreda huruvida att ett fall bör avvisas eller ej ska domstolen ta hänsyn till 

följande faktorer:  

a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has juris-

diction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry 

out the investigation or prosecution; 

b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it 

and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless 

the decision resulted from the unwillingness or inability of the State 

genuinely to prosecute; 

c) The person concerned has already been tried for conduct which is the 

subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under 

article 20, paragraph 3; 

d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the 

Court.147  

Den första punkten är komplex och kräver av domstolen att den ska utreda nationella 

myndigheters motiv bakom deras handlande. De följande två punkterna bygger på mer 

objektiva fakta och utgör därför ingen större problematik. Den fjärde punkten härrör till 

hur allvarligt brottets art är.  

 Alla kriterier är baserade på processuella faktorer och är inte kopplat till utgången 

i ett aktuellt mål. Domstolen ska ta i beaktan principen om den grundläggande åtalspro-

cessen framstående inom den internationella rätten och kan komma att behandla in-

formation som lämnats av en stat för att påvisa att statens domstolar når upp till den 

internationella standarden för åtalsprocessen i liknande mål. ICC har därför ansetts ha 

rollen som en slags övervakare av nationella domstolsförfaranden. Detta rör dock främst 

en övervakning att rättegång sker så att straffrihet för förövare kan undvikas.148 Detta 

belyser väl domstolens viktiga arbete, inte bara med sina egna mål, utan även i förhål-

lande till nationella domstolar arbete.  
                                                

146 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 156.  
147 Artikel 17.2, ICC Statue.  
148 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 157.  
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Romstadgans artikel 17(3) rör situationer då en stat är oförmögen att föra en rättspro-

cess. Artikeln är till viss del mindre komplex än artikel 17(2), då den bygger på rent 

objektiva iakttagelser:  

”In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider 

whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial 

system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimo-

ny or otherwise unable to carry out its proceedings”.   

 Det sista kriteriet hänsyftar till situationer då rättssystemet kollapsat eller av nå-

gon annan anledning inte är tillgängligt. Det kan även röra sig om situationer då ett visst 

nationellt rättssystem saknar erforderlig lagstiftning för att kunna döma i ett mål.149 

8.2.2 Universell jurisdiktion  

För att underlätta förståelsen för komplexiteten kring ICC:s jurisdiktion, är en kortare 

förklaring av termen ”universell jurisdiktion” behjälplig. Kapitlet kommer därför att 

stanna vid en kortare beskrivning av begreppet.  

Vanligtvis definieras begreppet som en rättslig princip som tillåter eller fordrar av 

en stat att inleda en rättslig process oavhängigt av var brottet ägt rum eller förövarens 

nationalitet.150 Detta kan dels anses bero på att det ska finnas en geografisk eller en per-

sonlig koppling med brottet, förövaren eller offret. Den andra, mer logiska, förklaringen 

är att vissa typer av brott, är så pass grova och skadliga för internationella intressen att 

stater är tillåtna och bör genomföra en brottsutredning oavsett var brottet begåtts och 

oberoende av förövarens eller offrets identitet.151 Principen visar på att vissa brott är så 

allvarliga att de påverkar hela det internationella samfundet. Den är även tänkt att mot-

verka att misstänka förövare ska lyckas finna en fristad i någon stat för att på så vis 

undkomma rättsliga repressalier.152 Universell jurisdiktion är således något som påver-

kar hela internationella samfundet.  

                                                
149 Cryer, R., m.fl., 2014, s 158.  
150 Randall, Kenneth C., Universal jurisdiction under international law, Texas Law Review, vol. 66, 
1987-1988, s. 785–8.  
151 Philippe, Xavier, The principles of universal jurisdiction and complementarity: how do the two princi-
ples intermesh?, International Review of the Red cross: Selected articles on international humanitarian 
Law, 2006 , vol. 88(862), s. 375-398. 
152 Ibid, s. 378.  
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En snabb historisk tillbakablick visar att principen utvecklades mer som idé efter andra 

världskriget. Förövare som begått brott av allvarligt slag mot mänskligheten skulle inte 

få gå ostraffade. Implementeringen av universell jurisdiktion är dock inte okomplicerad 

eftersom den även knyter an till nationell jurisdiktion. Således kan universell jurisdikt-

ion inte appliceras på vilket sätt som helst eller var som helst.153  

 Vad gäller ICC så saknar domstolen officiellt universell jurisdiktion. Det krävs i 

princip en anknytning mellan brott eller förövare och stadgepart för att domstolens ska 

kunna utöva sin jurisdiktion. Staten har således den primära jurisdiktionen. Under Rom-

konferensen var frågan om hur domstolens jurisdiktion skulle utformas, mycket kontro-

versiell. Resultatet inkluderade en del kompromisser, särskilt artikel 12 och 124.154 Ar-

tikel 12 rör förutsättningar för utövande av jurisdiktion och artikel 124 presenterade en 

övergångsbestämmelse med undantag från artikel 12.1 och 12.2.   

8.2.3 Komplementaritetsprincipen  

Komplementaritetsprincipen är av stor vikt för ICC, då den förklarar hur domstolens ska 

förhålla sig till staters nationella jurisdiktion. Kapitlet ger en översiktlig förklaring av 

principen, ämnad att ge en grund för diskussionen om terorrism i förhållande till ICC 

och dess stadga i kapitel 10. Någon längre analys av principens framväxt innan 

Romstadgans antagande ges ej, istället syftar kapitlet till att ge en klar bild av vad prin-

cipen spelar för roll i förhållandet till ett eventuellt inkluderande av terorrism i domsto-

lens stadga.  

Etableringen av ICC är utan tvekan det viktigaste framsteg som tagits vad gäller 

utvecklingen av internationell straffrätt, humanitär rätt och mänskliga rättigheter.155 

Romstadgan uttrycker hur domstolen ska fungera i förhållande till nationell jurisdiktion, 

domstolen ska vara komplementär till nationella jurisdiktioner.156 Redan i ICL:s förslag 

till stadga för domstolen 1994, förekom komplementaritetsprincipen som en basal prin-

cip till syfte att strukturera relationen mellan ICC och nationella domstolar.157   

ICC är en domstol vilken ska verka som en sista utväg för vissa specifika internationella 

rättsprocesser. Det ska således vara kompletterande i förhållande till nationella domsto-
                                                

153 Ibid, s. 379.  
154 Cryer, R., m.fl., 2014, s. 148.  
155 Jurdi, Nidal Nabil, The International Criminal Court and National Courts: A Contentious Relation-
ship, Ashgate Publishing Limited, Great Britain. 2011, s. 9.  
156 Artikel 1, ICC Statue.  
157 UN Doc A/49/10. 
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lar och ska inte slå ut deras jurisdiktion. Den kompletterande funktionen bygger inte 

enbart på respekt för staters primära jurisdiktion över internationella brott utan är även 

av rent praktiskt betydelse för ICC. Brottsoffren och övriga vittnen är då i direkt närhet 

av rättsprocessen och det minskar dessutom trycket på ICC. En internationell domstol är 

således bara en komponent som kan användas för att applicera och driva igenom inter-

nationell straffrätt. Därmed inte sagt att det alltid är det bäst lämpade.158 Detta är värt att 

hålla i minnet då uppsatsen i kapitel 11 presenterar en diskussion om hur terroristbrott 

kan hanteras på ett så effektivt och rättssäkert sätt som möjligt.  

 De båda ad hoc tribunalerna var en grund för framdrivandet av en internationell 

brottmålsdomstol. De båda krigsförbrytartribunalerna gavs visserligen företrädande 

jurisdiktion, men i båda fallen rörde det sig om ytterst unika situationer. Situationer som 

utgjorde ett hot mot den internationella freden och säkerheten. Det var dessutom så att 

ett snabbt och rådigt ingripande var nödvändigt.159 Man kan fråga sig varför inte tribu-

nalernas lösning vad gäller jurisdiktion spred sig till ICC. Detta är särskilt intressant i 

relation till uppsatsens frågeställning. Strax efter attackerna i USA den 11 september 

2001uttalade sig säkerhetsrådet och konstaterade att attackerna och terrorism var att 

betrakta som just ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

 Staterna accepterade tribunalernas jurisdiktion som företräde framför nationell 

sådan, om än något försiktigt. Situationernas allvar och det faktum att tribunalerna 

skulle vara tidsbegränsade och begränsade till ett visst territorium, gjorde att stater ac-

cepterade ett tillfälligt hot mot deras suveränitet. Att acceptera en liknande lösning på 

en permanent basis är något som stater varit negativa till.160 En kompletterande domstol 

var således lösningen för Romkonferensen.  

 ICC:s framgång är beroende av staternas vilja. En permanent domstol skulle inte 

ha accepterats av staterna vid Romkonferensen och detsamma får antas gälla idag. Det 

oavsett det nya och betydligt mer utvecklade hotet från terrorismen och det faktum att 

staterna har svårigheter att enas om vad som utgör terorrism.   

 

                                                
158 Cryer, R., m.fl., 2014, 154. 
159 Jurdi, N., 2011, s. 16.  
160 Jurid, N., 2011, s, 17.  
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8.3 Definitionsproblematiken av ”terrorism” i relation till ICC   

Avsaknaden av en internationell definition får anses vara en indikation på hur rättspro-

cessen för terroristbrott har hanterats och fortfarande hanteras, närmare bestämt på en 

nationell nivå. Detta trots Europeiska unionens medlemsländers gemensamma arbete på 

området, samt FN:s resolutioner avseende terrorism och det internationella samarbetet 

som föreligger vad gäller kontraterrorism. Terroristbrott är ett så kallat gränsöverskri-

dande brott, det vill säga brottet ger gränsöverskridande effekter. Gränsöverskridande 

brott kräver internationella samarbeten stater emellan, både vad gäller förebyggande 

arbete men även vad gäller lagföring av gärningsmännen.161 Kartläggning, spårning och 

tillslag mot så kallade terrorceller effektiviseras av ett internationellt samarbete stater 

emellan.  

Brottets internationella karaktär väcker frågor rörande åtals- och domstolsprocessen och 

huruvida det är mest fördelaktigt att förlägga domstolsförfarandet till nationell- eller 

internationell domstol. Därmed aktualiseras även frågan om vilken roll som ICC skulle 

kunna spela i bekämpandet av terrorism och huruvida det internationella samfundet har 

något att tjäna på en internationell domstolsprocess för gränsöverskridande terrorist-

brott. Med tanke på den definitionsproblematik som omger begreppet ”terrorism” är det 

av intresse att undersöka om det, trots avsaknaden av en gemensam internationell defi-

nition, är möjligt att hänskjuta gränsöverskridande terroristbrott till en och samma dom-

stol i Haag. Möjligheten att göra detta är beroende av huruvida det är möjligt att in-

rymma terroristbrott under domstolens nuvarande kompetens. Ett andra alternativ är att 

utforma ett tillägg till domstolens stadga och på så sätt utvidga dess kompetens till att 

inkludera terroristbrott. I likhet med de andra brott som ICC hanterar präglas terrorist-

brott av starka politiska oenigheter. Att erkänna domstolen jurisdiktion över brottet är 

således inte okomplicerat, vilket analysen som ges i kapitel 8.2 avseende de tidigare 

diskussioner som förts om en inkludering av terrorism i stadgan, vittnar om.   

 Det kan förefalla onödigt att inkludera en utdragen diskussion om definitionspro-

blematiken som omger begreppet terrorism. Man bör dock hålla i minne att just avsak-

                                                
161 Ibid, s. 329.  
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naden av en begreppsförklaring var det största hindret för att inkludera terrorism i 

Romstadgan.162 Detta diskuteras mer ingående i uppsatsen nionde kapitel.  

  

                                                
162 Hare, Angela, A new forum for the prosecution of terrorists: Exploring the possibility of the addition 
of terrorism to the Rome Statute’s jurisdiction, Loyola University Chicago International Law Review, 
vol, 8, 2011, s. 96-104, s. 97.  
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9 Terrorism i förhållande till Romstadgan  

9.1 Tidigare försök att inkludera terroristbrott i Romstadgan  

Det skulle visa sig att terroristbrott skulle vara en mycket komplicerad fråga för det in-

ternationella samfundet vid Romkonferensen. Den övervägande orsaken till detta var att 

staterna inte kunde enas om hur brottet skulle identifieras och definieras. Terroristbrott 

är liksom de flesta brott av internationell och gränsöverskridande karaktär något plan, 

politiskt sensitivt. Israels motvilja att ansluta sig till ICC är ett exempel på detta. Trots 

att man var mycket aktiv vad gällde att påvisa domstolens betydelse så anslöt man sig 

inte till domstolen. Detta av rädsla att själva fällas för krigsförbrytelser i och med de 

bosättningar man länge haft och fortfarande har på palestinskt territorium. Bosättning-

arna har varit en central fråga i konflikten mellan Israel och Palestina. Man kan således 

konstatera att domstolen ofta arbetar i politisk motvind.  

Under Romkonferensen då domstolens stadga förhandlades fram föreslog vissa staters 

utsända representanter att även andra brott än de som slutligen lades till listan, skulle 

inkluderas. Dessa försök var dock inte lyckosamma.163 ILC:s förslag till stadga inklude-

rade ytterligare en typ av brott, så kallade fördragsbrott. Det vill säga brott som krimina-

liserats i diverse fördrag, bland dessa var terroristbrott inkluderade. Det ansågs dock att 

stadgan skulle definiera de specifika brott som skulle utgöra ramen för domstolens 

mandat. Alternativet var att enbart spalta upp brotten som ILC tidigare gjort i sitt förslag 

till stadga. 

 Terroristbrott var således på agendan under de långdragna diskussionerna i Rom 

den 17 juni – 15 juli 1998 och dryftades dessutom i förlagorna till den nuvarande stad-

gan. Terrorism definierades då av Romstadgans förberedande kommitté som att:  

Genomföra, organisera, sponsra, beställa, underlätta, finansiera, uppmuntra eller tole-

rera våld mot personer och egendom av sådan art att skapa terror, rädsla eller osäkerhet 

i medvetandet hos offentliga personer, såväl grupper av personer, allmänheten eller en 

befolkning. Oavsett omständigheter eller syften av en politisk, ideologisk, rasbetonad, 

etnisk, religiös eller annan natur som används för att rättfärdiga handlingarna.164 

                                                
163 Cryer R., m.fl, 2014, s. 152.  
164 Report of the preparatory committee on the establishment of an international criminal court, UN Doc 
A/CONF.183/2/Add.1, 1998, s. 27.  
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Man konstaterade även att brottet var ett fördragsbrott under sex olika konventioner, 

bland annat den internationella konventionen mot gisslantagning från 1979.165 Attacker 

som inkluderade användning av skjutvapen, vapen i övrigt, explosiva ämnen och farliga 

substanser räknades även dem till terrorism. När attackerna brukas som ett medel för att 

begå urskillningslöst våld som involverar eller resulterar i dödsfall eller allvarliga fy-

siska skador på personer, grupper av personer eller befolkningar eller allvarlig skada på 

egendom.166  

 Misslyckandet med att definiera vad som ansågs utgöra fördragsbrott resulterade i 

att terrorism tillsammans med andra fördragsbrott hamnade utanför domstolens juris-

diktion.167 Under Romkonferensen kunde statsrepresentanterna visserligen enas om att 

terrorhandlingar är ett allvarligt brott som angår det internationella samfundet. Detta 

oavsett av vem som var eller av vem handlingarna begås och oavsett dess former, motiv 

och metoder.168 Problematiken låg istället i att enas om huruvida terrorism kunde anses 

utgöra ett tillräckligt grovt brott eller ej.   

Argumentationen gick isär, medan vissa statsrepresentanter talade för att inklu-

dera terroristbrott i stadgan, gick andra i motsatt riktning. Bland annat ansåg Turkiet att 

terrorism var ett brott som i allt högre utsträckning utgjorde ett hot mot den internation-

ella freden och säkerheten och därför borde inkluderas i domstolens stadga. Med sig 

hade Turkiet framförallt Indien, Sri Lanka och Algeriet.169 De stater som ställde sig po-

sitiv till ett inkluderande pekade framförallt på att brottet skulle kunna inrymmas under 

brott mot mänskligheten under artikel 5 i stadgan.170  Särskilt märkligt var in detta ef-

tersom dessa länders regeringar stod inför allvarliga hot om terroristdåd.171 

USA var en av motståndarna till att terroristbrott skulle omfattas av stadgan i form 

av en egen brottskategori. Man hävdade som grund för sin uppfattning att det saknades 

en internationellt erkänd definition. Avsaknaden av en definition skulle i sin tur medföra 

att domstolen i varje enskilt ärende skulle vara tvungen att ta ställning till vilka hand-

                                                
165 Hostages Convention.    
166 UN Doc A/CONF.183/2/Add.1, s. 28.  
167 Goldstone, Richard J. & Simson, Janine, Evaluating the Role of the International Criminal Court as a 
Legal Response to Terrorism, Harvard Human Rights Journal, vol. 16, 2003, s. 13-26, s. 14. 
168 Final act of the United Nations Diplomatic Conference of plenipotentiaries on the establishment of an 
international criminal court, UN Doc A/CONF.183/10, 1998, s. 7.  
169 United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International 
Criminal Court Rome, Official Records Vol III, UN Doc A/CONF.183/C.1/L.27/REV.1, 1998. 
170 Cassese, A., 2001, s. 994. 
171 Cassese, A., m.fl., 2002, s. 517.  
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lingar som skulle anses utgöra terrorism. Detta menade man skulle riskera att bidra till 

ökade motsättningar stater emellan.172  

Man ansåg också att vissa brott inte var av tillräckligt allvarlig art för att resultera 

i åtal på internationell nivå. Generellt ansåg representanterna från USA och de stater 

som motsatte sig ett inkluderande, att åtal för terroristbrott var mer effektivt om det 

skedde på en nationell nivå istället för i en internationell domstol. Vid sidan av USA 

reagerade ett flertal utvecklingsländer negativt. Bakgrunden till detta var deras oro för 

risken att terrorism skulle sammanblandas med frihetskamp. Denna oro var inte lika stor 

hos västländerna.173  

Även om problematiken kring att enas om en enhetlig begreppsbestämning av 

terrorism kvarstår, så har synen på terrorism förändrats. Den gängse uppfattningen är att 

terrorism utgör ett globalt hot som har globala effekter. Detta deklarerades av FN:s tidi-

gare generalsekreterare Kofi Annan i ett tal under firandet den 4 oktober 2002. Han för-

klarade i ett tal till säkerhetsrådet att terrorism utgör ett angrepp på fundamentala rätts-

principer och mänskliga rättigheter.174 

Då konferensen sammanfattades nämndes terrorism endast i resolution E i en bilaga till 

den slutgiltiga stadgan. Det konstaterades att frågan skulle tas upp återigen vid näst-

kommande konferens, då stadgan skulle utvärderas. Följande sex punkter ger en över-

gripande bild av den problematik som förelåg vid Romkonferensen avseende terrorism 

och varför brottskategorin slutligen lämnades utanför domstolens jurisdiktion 

1. Staterna ansåg att det saknades en övergripande och universellt accepterad defi-

nition av terrorism. De stater som motsatte sig en inkludering var inte nöjda med 

den definition som föreslagits i förslaget till stadga.  

2. Vid tidpunkten för konferensen ansågs kärnbrotten av intresse för det internat-

ionella samfundet vara folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. 

Detta var kanske inte så märkligt, 1998 var terrorismen inte tillnärmelsevis lika 

närvarande som den är idag. Terrorism ansågs helt enkelt inte vara ett tillräckligt 

allvarligt brott för att platsa bland de brott som vara av störst angelägenhet ur ett 

internationellt perspektiv. Idag kan man hävda att situationen ser betydligt an-

                                                
172 Cassese, A., 2001, s. 994. 
173 Ibid, s. 994.  
174 Secretary General's Statement to the Security Council at Meeting to Commemorate the One-year An-
niversary of the Committee on Counter-Terrorism (October 4, 2002).   
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norlunda ut. Särskilt med tanke på att säkerhetsrådet förklarat internationell 

terorrism som ett hot mot internationell fred och säkerhet.  

3. Det fanns en oro för att ICC skulle drunkna i mål och att man med anledning av 

detta var tvungen att klassificera brotten som mer eller mindre allvarliga. Återi-

gen ansågs terroristbrott inte nå upp till standarden av ett tillräckligt allvarligt 

brott.  

4. Terrorism var redan vid Romkonferensen ett politiskt laddat begrepp och det 

fanns en oro för att en inkludering skulle hämma en utbredd acceptans hos sta-

terna av ICC:s jurisdiktion. Då ICC vilar på samtycke från staterna är det nöd-

vändigt för domstolens effektivitet att ett så stort antal stater som möjligt är an-

slutna till Romstadgan.   

5. Somliga av de deltagande staterna ifrågasatte huruvida terrorism behövde inklu-

deras i Romstadgan. Som ett fördragsbrott ansåg man att terrorism kunde hante-

ras på annat sätt än av ICC.  

6. Terrorism är ett politiskt känsligt begrepp. Detta var något man reflekterade över 

även under Romkonferensen. Vissa stater hävdade att med anledning av de poli-

tisk oenigheter som omgav terrorism, kunde domstolen riskera att politiseras om 

man hanterade mål med anknytning till terrorism. Detta skulle i sin tur riskera 

att resultera i att domstolens trovärdighet och legitimitet tog skada. Domstolens 

roll som en opartisk part kunde därmed komma att äventyras.   
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10 Möjligheten att inkludera terroristbrott under domstolens 

nuvarande jurisdiktion  

10.1 Terrorism i relation till brotten under Romstadgan  

Stater är överens om att terrorism utgör ett brott mot internationell rätt och således är ett 

internationellt brott.175 Hur denna typ av brott bör hanteras är står dock inte lika klart. 

En möjlighet att hantera terroristhandlingar av gränsöverskridande karaktär, skulle vara 

att placera terrorism under ICC:s jurisdiktion. Med anledning av den definitionsproble-

matik som omger begreppet ”terrorism” och cm redovisat för tidigare i uppsatsen, så har 

staterna landat i ett slags pusselläggande av olika antiterrorismkonventioner avseende 

olika specifika handlingar. Det skulle vara gynnsamt för det internationella samfundet 

att kunna enas om en generell definition av begreppet, för att i nästa steg se till möjlig-

heterna att hantera överträdelserna på internationell nivå. Internationell humanitär rätt är 

en mycket viktig del av den internationella rättsordningen. Ett av de viktigaste instru-

menten i kapen för att ställa förövarna till svars skulle kunna vara ICC.176 Detta kräver 

dock att man ser över Romstadgan och gör en tolkning av huruvida terrorism kan anses 

rymmas under Romstadgan i dess nuvarande utformning. Om inte, måste man då se 

över hur ett tillägg skulle kunna utformas.  

Då man diskuterar möjligheten att inrymma terrorism under domstolen jurisdikt-

ion rör det sig om två lika alternativ. Endera så väljer man att inrymma brottet under 

domstolens nuvarande jurisdiktion, alternativt så väljer man en något mer krokig väg, 

att definiera brottet och formulera ett tillägg till stadgan. Det aktuella kapitlet fokuserar 

på det första alternativet, det vill säga huruvida terrorism redan kan anses platsa under 

något av de tre brott som i dagsläget står under ICC:s rättskipningsområde, om än inte 

under titeln ”terroristbrott”. För att utreda frågan uppkommer frågan om hur traktatet 

bör tolkas, vilket regleras i Wienkonventionen om traktaträtten, artiklarna 31 och 32.177 

Avsnitt 3 i konventionen rör tolkning av traktater. De två tillvägagångssätten ställs emot 

varandra. Antingen används traktatens litterära mening, så som syftet var då den till-

                                                
175 Cassese, A., m.fl., 2002, ss. 120–131. 
176 Jodoin, S., Terrorism as a War Crime, International Criminal Law Review, vol. 7, 2007, s. 77-115, s. 
79.  
177 Artikel 32-33, Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations Treaty Series, vol. 1155, 
1969, s. 331. [cit.: Vienna Convention]. 
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kom. Det andra alternativet är att se på syftet med traktaten och tillföra ny betydelse 

allteftersom nya omständigheter tillkommer eller förändringar sker.  

Den grundläggande straffrättsliga principen Nullum Crimen Sine Lege är lika ak-

tuell i internationell- som i nationell rätt.178 Även i Romstadgan förespråkas en strikt 

tolkning av brotten och dess element.179 Denna strikta tolkning riskerar dock att bli pro-

blematiskt med tanke på hur terrorism skiljer sig från andra typer av brott, terrorismen 

kan komma i många olika former och har till skillnad från andra brott ofta ett syfte som 

är politiskt eller ideologiskt grundat.180 

10.1.1  Terrorism inom ramen för folkmord, artikel 6   

Domstolen har i dagsläget jurisdiktion över tre olika brott, folkmord, krigsförbrytelser 

och brott mot mänskligheten.181 Att inrymma terrorism under den nuvarande stadgan 

skulle bespara det internationella samfundet mödan att försöka enas om en övergripande 

gemensam beskrivning av brottets element. I praktiken blir endast två av de tre brotten 

aktuella, närmare bestämt brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser.  

Brottet folkmord definieras i Romstadgans artikel 6.182 Liksom andra brott inom 

den internationella straffrätten innehåller brottet ett materiellt element (actus reus), det 

vill säga de materiella fakta i punkterna a-e, det vill säga vilken typ av handling det rör 

sig om. Samt ett mentalt element (mens rea), som hänför sig till det sinnestillstånd vil-

ket förövaren befann sig i då gärningen begicks. Det är det mentala elementet som sätter 

stopp för att terroristhandlingar kan inrymmas under artikeln.  

Folkmord särskiljer sig från andra brott inom den internationella folkrätten på så sätt att 

förbrytelsen har en högre tröskel. Förövaren ska inte enbart ha vetskap om ett visst 

handlande kan utgöra folkmord, det krävs därtill ett särskilt uppsåt (dolus specialis). Det 

särskilda uppsåtet definieras som en avsikt att utplåna en, helt eller delvis, en grupp på 

nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder.            

Det är möjligt att argumentera för att vissa terrorhandlingar slår mot vissa speci-

fika nationella grupper av människor. Det är exempelvis möjligt, om än något långsökt, 

                                                
178 Cohen, A., 2002, s. 240.  
179 Artikel 22.2, ICC Statue.  
180 Cohen, A., 2002, s. 240.  
181 Artikel 5, ICC Statue.  
182 Artikel 6, ICC Statue.  
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att hävda att terroristattackerna den 11 september i USA var att betrakta som en attack 

mot en nationell grupp. Betydligt svårare blir det att nå upp till kravet på uppsåt att ut-

plåna. Trots det ofantliga antalet döda vid attackerna den 11 september 1999, är det en 

utmaning att argumentera för att handlingen når upp till kravet på dolus specialis. Det 

vill säga att gärningsmännen hade var avsikt att utplåna delar av en nationell grupp, i 

det fallet det amerikanska folket. Jämför man med tidigare fall av folkmord, exempelvis 

det i Rwanda, blir det tydligt att kedjan brister någonstans på vägen. Terrorism kan där-

för, i sina nuvarande olika former, inte anses falla under brottet folkmord.183   

10.2 Terrorism inom ramen för krigsförbrytelser, artikel 8  

 Varken Genèvekonventionerna eller tilläggsprotokollen definierar begreppet 

”terrorism”. En ICRC-utgivning (International Committee of the Red Cross) inför en 

konferens 1971, kunde konstateras att det inte förelåg någon vedertagen förklaring av 

begreppet. Den definitionsproblematik som präglar den internationella rätten när det 

kommer till frågor avseende terrorism, har således sett densamma ut under de lagar som 

reglerar väpnad konflikt.184  

 Trots detta har användandet av terrorism av många länge ansett vara förbjudet i 

sedvanerätten avseende väpnad konflikt. Terrorism har förbjudits i både direkta och 

indirekta formuleringar i den internationella humanitära rätten. Terrorism riktar sig i 

många fall, till skillnad mot ”vanlig”, legal krigsföring i väpnad konflikt, direkt mot 

civilpersoner.  Således är terroristattacker som riktar sig mot civilpersoner förbjudna 

under internationell humanitär rätt.185    

 Av utrymmesskäl kommer inte denna uppsats att redogöra för alla de traktat som 

präglar hur terrorism ska förstås i förhållande till internationell humanitär rätt och 

Romstadgans artikel 8. Snarare vill kapitlet belysa vilket av de tre brotten i stadgan som 

skulle vara mest fördelaktigt att inrymma terrorism under. Av detta skäl ges endast en 

förenklad analys av terrorismens förhållande till krigsförbrytelser i Romstadgan.  

 Romstadgans artikel 8 gör en åtskillnad mellan krigsförbrytelser som begås inom 

ramen för en internationell väpnad konflikt186 och de som begås inom en väpnad kon-

                                                
183 Cohen, A., 2002, s. 242.  
184 Jodoin, S, 2007, s. 80.  
185 Jodoin, S, 2007, s. 80-81.  
186 Artikel 8.2.a-b., ICC Statue.  



 

 67 

flikt av icke-internationell karaktär.187 Ett krav är alltså att en handling utförs inom ra-

men för en väpnad konflikt och det får sedan avgöras huruvida den är av internationell 

karaktär eller ej, det sistnämnda påverkar vika regler som kan appliceras på en viss 

handling.  

 Eftersom stadgan inte ger någon definition av vad som avses med väpnad konflikt 

använder sig domstolen av fördrag och utarbetade rättsliga principer inom den internat-

ionella rätten. Aktuella fördrag är Genèvekonventionerna och tilläggsprotokoll. 188 

Genèvekonventionerna har gemensamt tolkat begreppet internationell konflikt som en 

konflikt pågående mellan stater.189   

 Att skilja på vilken typ av konflikt som föreligger är inte helt okomplicerat och ett 

belysande exempel på detta är en väpnade konflikter på Balkan, som pågick mellan 

1991-1999.  I Tadic- målet konstaterade ICTY:  

In 1993, when the Statute was drafted, the conflicts in the former Yugoslavia could 

have been characterized as both internal and international, or alternatively, as an inter-

national conflict alongside an international one, or as an internal conflict that had be-

come internationalized because of external support, or as an international conflict that 

had subsequently been replaced by one or more international conflicts, or some combi-

nation thereof.190  

 I den för alla fyra Genèvekonventionerna gemensamma artikeln 3 och i Tilläggs-

protokoll I, sätts en slags minimistandard för att appliceras på icke-internationella kon-

flikter. Inom tillämpningsområdet faller konflikter med deltagande av enbart en stat och 

inom ett begränsat geografiskt område. I och med Tilläggsprotokoll II begränsades till-

lämpningsområdet ytterligare, och uteslöt inre oroligheter i en stat, som exempelvis 

upplopp och isolerade våldshandlingar och andra liknande handlingar. Däremot finns 

inga minimigränser för konflikters längd eller intensitet. Det enda krav som ställs på en 

                                                
187 Artikel 8.2.c-d., ICC Statue.  
188 Geneva Convention for the Armed Forces (1864); Geneva Convention for the Armed Forces at Sea 
(1899); Geneva Convention for Prisoners of War (1929); Geneva Convention for Persons in Time of War 
(1949); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August, 1949, and Relating to the Protec-
tion of Victims of International Armed Conflicts, June 8 1977, 1125 U.N.T.S. 3; Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-
International Armed Conflict, June 8 1977, 1125 U.N.T.S. 609.  
189 Genèvekonventionerna, gemensam artikel 2.   
190 Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the former Yugo-
slavia (ICTY), 1999 Case No. IT-94-1-A, “http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-
aj990715e.pdf”. 
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icke-statlig aktör är att denne visar upp någon form av struktur eller hierarki, som pekar 

på att aktören på något sätt är organiserad.191 

Financing Convention förklarar terroristhandlingar som direkta attacker mot ci-

vilpersoner eller personer som inte deltar i en väpnad konflikt. Med utgångspunkt i detta 

resonemang kan det konstateras att terroristhandlingar skulle kunna falla under något av 

brotten i artikel 8, då alla är baserade på en otillåten riktad attack mot civilpersoner eller 

civila objekt.192 I Galic-målet fastslog ICTY Trial Chamber att förbudet mot terrorist-

handlingar ska ses som ett särskilt förbud i den generella prohibitionen av våldsanvänd-

ning mot civila.193  

 Men hänsyn till det nyss sagda kan man konstatera att vissa terroristhandlingar 

kan anses falla under Romstadgans kapitel 8, förutsatt att handlingen begås i en väpnad 

konflikt, oavsett om denna är av internationell eller icke-internationell karaktär. Pro-

blemet blir hur man klassificerar en handling som begås under fredstid, vilket inte är 

ovanligt utan snarare frekvent förekommande. Några exempel är bombdåden i Madrid 

2004, London 2005 och Charlie Hebdo-attacken 2015. Detta utgör naturligtvis en be-

gränsning av den internationella humanitära rätten i relation till terrorism. Artikel 8 går 

bara att applicera på terrorism som har nexus med vissa former av väpnade konflik-

ter.194 Internationell humanitär rätt är i själva verket tänkt att appliceras på och reglera 

väpnade konflikter mellan stater. Trots att terroristhandlingar av enskilda individer eller 

mindre grupper kan ha destabiliserande verkan på en stat eller en regering, så är de ofta 

av ett mindre intensivt slag och förövarna inte tillräckligt strukturerade och organise-

rade.195  

 Intressant är hur man ska se på Islamiska Staten och deras attacker på civilbefolk-

ningen, i framförallt Irak och Syrien. Kan organisationens handlingar ses som ett krig 

mot västvärldens demokratiska system och mot vad gruppen kallar icke-rena muslimer? 

Hur förhåller sig då deras attacker till internationell rätt, förändrar detta läget på något 

sätt? Uppsatsen saknar utrymme för att gå in i denna komplexa fråga. Klart är dock att 

enskilda utövare, trots att de inte tillhör samma nation eller ens uppträder samlat vid 

sina attacker, kan vara organiserade över landsgränser och ha en väl fungerande och 

                                                
191 Cohen, A., 2012, s. 247.  
192 Artikel 8.2.a.i, 8.2.iii., 8.2.i., 8.2.c.i, 8.2.e.i, ICC Statue.  
193 Galic Case, Trial Chamber I, para 98, ICTY, Dec 5, 2003.  
194 Jodoin, S., 2007, s. 112.  
195 Jodoin, S, 2007, s. 114.  



 

 69 

hierarkisk struktur. Islamiska Staten har även lyckats erövra områden i både Irak och 

Syrien och utövar därmed kontroll över egna territorier.    

 Internationell humanitär rätt och reglerna för väpnad konflikt skulle kunna spela 

en stor roll i bekämpningen av terrorism. Likt den utveckling som skedde avseende ge-

rillakrigsföring och upprorsgrupper i Genèvekonventionernas tilläggsprotokoll, så krävs 

liknande åtgärder i syfte att reglerna om väpnad konflikt anpassas till de nya formerna 

av konflikter och de framväxande grupperna med privata organiserade gränsöverskri-

dande terroristgrupper och organisationer som begår grova övergrepp på civila.196  

 Det faktum att artikel 8 kräver att en handling ska begås under väpnad konflikt för 

att klassificeras som en krigsförbrytelse. Terrorismen utgör dessvärre ofta en slags 

krigsförbrytelser i fredstid.197 Trots att vissa terroristhandlingar skulle kunna anses ha 

utförts under väpnad konflikt, som exempelvis 9 september-dåden198, skulle åtal under 

Romstadgans artikel 8 inte bidra till någon förändring vad gäller de mål som kan falla 

under artikeln och domstolens jurisdiktion.    

10.3  Terrorism inom ramen för brott mot mänskligheten, artikel 7 

Turkiet föreslog 2001 att terrorism bör läggas till Romstadgan och därmed som en 

pragmatisk lösning falla under ICC:s jurisdiktion. Bland annat med anledning av att 

man ansåg att terrorismen hade utvecklats över tid sedan Romkonferensen och att den 

nu kunde anses vara ett de största hoten mot den internationella freden. Turkiet föreslog 

att man skulle bredda domstolens jurisdiktion och inkludera terrorism.199  

 Det kan dock hävdas att terrorism redan nu utgör brott mot mänskligheten och 

därmed skulle kunna falla under domstolens jurisdiktion under den nuvarande stadgans 

utformning utan att en breddning av stadgan är nödvändig.200  

10.3.1 Artikel 7 i Romstadgan   

Precis som övriga internationella brott har det tagit lång tid för stater att enas om vilken 

typ av handlingar och i vilken kontext dessa handlingar ska ha utförts i, för att utgöra 

                                                
196 Ibid, s. 114 
197 Hickman, J., m.fl., 2012, s. 479.  
198 Cohen, A., 2012, s. 248.  
199 PSNICC/2001/DP.1 of October 2001.  
200 Proulx, V., 2003, s. 1029.  



 

 70 

brott mot mänskligheten. Av utrymmesskäl kommer endast en kortare del av kapitlet att 

ägnas åt artikelns historiska utveckling. I första hand ligger författarens fokus på att 

identifiera hur väl terrorismens särskilda drag platsar under Romstadgans sjunde kapitel, 

därför ges en grundlig analys av artikelns syfte i sin nuvarande utformning och hur den 

bör tolkas.  

Artikel 7 i Romstadgan är den artikel som redogör för brott mot mänskligheten.  I 

artikeln första punkt räknas de handlingar upp som kan utgöra brott mot mänskligheten:  

1. Med brott mot mänskligheten avses i denna stadga var och en av följande gärningar 

när de begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot 

civilbefolkning med insikt om angreppet: 

a) Mord 

b) Utrotning 

c) Förslavning 

d) Deportation eller tvångsförflyttning av befolkning 

e) Fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid med grundläggande 

folkrättsliga regler 

f) Tortyr 

g) Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingat havandeskap, påtvingad 

sterilisering eller varje annan form av sexuellt våld av motsvarande svårighetsgrad 

h) Förföljelse av en identifierbar folkgrupp eller ett identifierbart kollektiv av politiska, 

rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, genusmässiga, enligt definitionen i 

punkt 3 i denna artikel, eller av andra skäl som universellt är erkända som otillåtna en-

ligt folkrätten, i samband med en gärning som avses i denna punkt eller ett annat brott 

som omfattas av Domstolens jurisdiktion. 

 i) Påtvingat försvinnande av personer 

j) Brottet apartheid  

k) Andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet som uppsåtligen förorsakar 

svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt eller fysiskt men.201  

 Brott mot mänskligheten kan mycket väl anses vara en del av kärnan i den inter-

nationella rätten. I ad hoc tribunalernas arbete och domar har brott mot mänskligheten 

ofta visat sig utgöra en medelpunkt i åtalen. Klassiska äldre definitioner av brott mot 
                                                

201 SÖ 2002: 59, Nr 59 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Rom den 17 juli 1998. Svensk 
översättning.  
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mänskligheten, som exempelvis vid Internationella militärtribunalen i Nürnberg, är ofta 

diffusa och öppna. Det lämnades åt domstolen att tolka och avgöra betydelsen av olika 

termer och begrepp. Vid utvecklingen av Romstadgan lades därför särskilt arbete på att 

utforma artikeln på så sätt att fria tolkningar kunde minimeras och rättssäkerheten där-

med maximeras.202 I Elements of Crimes tydliggörs detta:  

”Since article 7 pertains to international criminal law, its provisions, consistent with 

article 2, must be strictly construed, taking into account that crimes against humanity as 

defined in article 7 are among the most serious of concern to the international communi-

ty as a whole, warrant and entail individual criminal responsibility, and require conduct 

which is impermissible under generally applicable international law, as recognized by 

the principal legal systems of the world.”203 Medan vissa högt uppsatta praktiserande 

jurister menat att Romstadgans tolkning av brott mot mänskligheten bör ses som en ko-

difiering av den internationella rätten har andra menat att definitionen är specifik för 

Romstadgan och inte bör ses som en produkt av sedvanerätten.204   

10.3.1.1 Dolus specialis  

Till skillnad från brottet folkmord föreligger inget krav på dolus specialis för brott mot 

mänskligheten. I Akayesu-fallet i krigsförbrytartribunalen ICTR kunde det konstateras 

att dolus specialis inte föreligger som ett krav vad gäller brott mot mänskligheten utan 

att handlingen kan vara riktad mot vilken civil befolkning som helst oavsett om hand-

lingen begås i en väpnad konflikt eller ej. Tribunalen beskrev detta som:  

”crimes against humanity are aimed at any civilian population and are prohibited re-

gardless of whether they are committed in an aimed conflict, international or interna-

tional in character”.205 Målet hänvisar till den så kallade ”Martens clause” i 1907 års 

Haagkonvention IV.206 Det är härifrån som det tidigaste exemplet på konceptet brott 

mot mänskligheten dryftas och inte under processerna vid den Internationella militärtri-

                                                
202 Schabas, W., 2010, s. 144.  
203 International Criminal Court, Elements of Crimes, PrintPartners Ipskamp, Enschede, 2011, ISBN: 92-
9227-232-2, para 1. 
204 Schabas, W., 2010, s. 144.  
205 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for Rwanda 
(ICTR), 1998, Case No. ICTR-96-4-T, ”http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-
96-4/trial-judgements/en/980902.pdf”, para 565.  
206 Hague Convention IV, Respecting the Laws and Customs on War on Land, 1907, para 2.  
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bunalen i Nürnberg vilket man skulle kunna tro, begreppet brott mot mänskligheten 

omnämns dock inte konkret i konventionen.  

 I Eichmann-fallet fastslog den israeliska domstolen att något särskilt uppsåt (dolus 

specialis) att attackera en specifik grupp inte krävdes för att en handling skulle utgöra 

brott mot mänskligheten. I det aktuella målet ville man visa på att det var irrelevant att 

brottet Eichmann begått var riktat mot just den judiska befolkningsgruppen.207  

10.3.1.2 Kravet på samband med väpnad konflikt 

Tydligt är dock att det inte fanns någon avsikt att särskilja brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser208:  

”the inhabitants and belligerents remain under the protection and governance of the 

principles of the law of nations, derived from the usages established among civilized 

peoples, from the laws of humanity, and from the dictates of the public conscience”.209 

 Detta är dock inte särskilt anmärkningsvärt. Under processerna i Nürnberg var det 

av vikt att kunna knyta förövarna till gärningarna genom det faktum att de begåtts under 

den aktuella konflikten. I annat fall hade de allierade riskerat att förövarna gick fria utan 

ansvar. Det har senare hävdats att brott mot mänskligheten inte kräver något samband 

(nexus) med konflikt och att anledningen till att det tolkades på detta sätt i Nürnberg var 

för att etablera tribunalens jurisdiktion.210  

 Trots att FN:s folkrättskommission så tidigt som 1954 övervägde att radera ut den 

koppling som fanns mellan brott mot mänskligheten och beväpnad konflikt, så tycktes 

gruppen som arbetade fram förslaget till Romstadgan ha tagit fasta på denna princip. 

Influenserna kan mycket väl ha kommit från stadgan för den internationella krigsför-

brytartribunalen i forna Jugoslavien, närmare bestämt dess femte artikel vilken stadgade 

att brott mot mänskligheten var straffbara:  

”when committed in armed konflikt, whether international och internal in character”.211  

                                                
207 Attorney-General of Israel v. Eichmann 36 I.L.R. 5 (Dec 11, 1961).  
208 Proulx, V., 2003, s. 1044.  
209 Hague Convention IV, para 8.  
210 Schabas, W., 2010, s. 145. 
211 Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, UN Doc S/RES/827, 1993. 
 



 

 73 

Då stadgan för den internationella krigsförbrytartribunalen i Rwanda antogs, valde dock 

säkerhetsrådet att inte inrymma någon nexus om väpnad konflikt. Man bör dock notera 

att detta förklarades som ett avsteg från den internationella sedvanerätten.212  Det skulle 

dröja lång tid innan ICTY:s kammare för överklaganden slutligen förklarade att säker-

hetsrådets syfte med utformningen av artikel 5 i domstolens stadga var att begränsa 

domstolens jurisdiktion till handlingar som begåtts i forna Jugoslavien. Debatten avse-

ende ett krav på anknytning till väpnad konflikt fortsatte. Slutligen kunde delegationer-

na, under Romkonferensens sista dagar, enas om att överge idén om en koppling till 

väpnad konflikt. De fanns dock de som ansåg att användandet av termen ”civilbefolk-

ning” kunde syfta på en nexus med väpnad konflikt.213    

 Analysen avseende kopplingen mellan brott mot mänskligheten och väpnad kon-

flikt är relevant då många terroristhandlingar idag begås i fredstid och mellan en organi-

sation eller en individ och en stat.  

10.3.1.3 Tolkning av termerna ”utbredd” och ”systematisk”  

För att ett brott mot mänskligheten sak ha begåtts krävs att en form av attack ska ha 

riktats mot en civilbefolkning. Utöver detta ska attacken vara ”utbredd och systema-

tisk”. Dessa krav är lånade från de båda ad hoc tribunalerna. I Draft Committee:s för-

slag till stadga hade man ännu inte kommit fram till hur de två termerna skulle förhålla 

sig till varandra, huruvida de skulle skiljas åt eller komplettera varandra.214    

 Romstadgan definierar inte termerna närmare, de ska dock tolkas som åtskilda. 

Det vill säga, om domstolen kan konstatera att en attack är utbredd behöver den inte ta 

ställning till huruvida den även är systematisk eller ej.  

 En attack måste, för att anses vara utbredd, vara massiv och frekvent. Den måste 

utföras kollektivt och vara av mycket allvarligt slag, riktad mot en mångfaldig grupp av 

människor. Detta konstaterades i Bemba-målet i ICC där domstolen också kunde slå fast 

att en attack kan ske i ett större såväl som i ett mindre geografiskt område och den riktas 

mot en större grupp av en civilbefolkning.215  

                                                
212 Schabas, W., 2010, s. 145. 
213 Ibid, s. 147.  
214 Ibid, s 147.  
215 The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, International Criminal Court 
(ICC), 2009 Case No. ICC-01/05-01/08, ”http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf”, para 3. 
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Domstolen konstaterade även i Katanga-fallet att följande kunde appliceras för att tolka 

termen:  

”The term systematic has been understood as either an organised plan in further-

ance of a common policy, which follows a regular pattern and results in a continous 

commission of acts or as ”pattern of crimes” such that the crimes constitute a ”non-

accidental repetition of similar criminal conduct on a regular basis”. Thus, in the context 

of a systematic attack, the requirement of a multiplicity of victims pursuant to article 

7(2)(a) of the Statute ensures that the attack involved a multiplicity of victims of one of 

the acts referred to in article 7(1).216     

  Att en attack ska av organiserad natur på så sätt att det är osannolikt att den kan ha 

skett av en slump för att betraktas som systematisk, har bekräftats av ad hoc domstolar-

na.217  

De två termerna är i själv verket överlappande och domstolen ska i själva verket 

naturligtvis se till dem båda så de gör en bedömning av huruvida en handling kan anses 

falla under stadgans artikel 7, så till vida att den bör studera antalet offer och det sätt på 

vilket attackerna utförts. Enskilda handlingar måste inrymmas under en serie av ut-

bredda och systematiska attacker. Den enskilda handlingen för vilken en person står 

åtalad behöver inte i sig vara utbredd oh systematisk, det räcker att den är del i en sys-

tematisk och utbredd attack. Det är även viktigt att se till att en systematisk attack även 

kan ha ideologiska eller politiska motiv, och ha för avsikt att försvaga eller förstöra ett 

samhälle.218  

Hur står sig då terrorism till de två termerna. Ett antal kända terroristattacker 

skulle inte anses vara utbredda, då det har rört sig om ett mindre antal offer. Ser man 

däremot till attackerna den 11 september så var de av gigantiska proportioner. De skulle 

mycket väl kunna uppfylla kravet på utbredd och därmed falla under artikel 7. Vad gäl-

ler huruvida terroristattacker kan anses vara systematiska i sin natur beror naturligtvis 

på vilka attacker man talar om eftersom terroristers tillvägagångssätt ständigt varierar. 

En längre analys av terrorism i förhållande till artikel 7 följer i kapitel 10.3.2.    
                                                

216 The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, International 
Criminal Court (ICC), 2008 Case No. ICC-01/04-01/07, ”http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf”, paras 397-398.  
217 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Pre-Trial Chamber I, Interna-
tional Criminal Court (ICC), 2009 Case No. ICC-02/05-01/09, “http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc639096.pdf”, para 81.  
218 Schabas, W., 2010, s. 149.  
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10.3.1.4 Attacker mot civilbefolkning  

Artikel 7(1) kräver att en attack ska riktas mot en civilbefolkning, vilken civilbefolkning 

som helst. Enligt Elements of Crimes behöver det inte röra sig om en militärt riktad 

attack.219 I tidigare domar från ICTY har det även slagits fast att gränsen inte dras vid en 

väpnad attack utan att en attack kan utgöras av alla slags övergrepp som riktas mot en 

civilbefolkning. Uttrycket ”riktad emot” ska tolkas så att en civilbefolkning är det pri-

mära målet med attacken. Det är inget krav att visa att en hel befolkning var måltavla 

för attacken, så länge som den inte riktas mot en liten och slumpvis utvald grupp perso-

ner. Det måste således röra sig om någon typ av ”befolkning”220     

10.3.1.5 Nexus med- och vetskap om attacken  

För att en handling ska falla under artikel 7 måste det finnas en nexus eller n koppling 

mellan de handlingar som den misstänkte förövaren begått och den attack som varit 

direkt riktad mot en befolkning221. Kort sagt så måste handlingen ha främjat attacken på 

något vis.222 Av vikt är att en handling inte alltid behöver uppnå kraven på att vara ut-

bredd och systematisk. I vissa fall kan en enskild handling vara del av en större hand-

ling som den uppfyller dessa krav. Viktigt att observera är dock att detta inte gäller för 

fullkomligt isolerade handlingar.223  

Med vetskap om attacken menas att en misstänkt aldrig kan fällas för brott mot mänsk-

ligheten om personen saknar vetskap om attacken. I Elements of Crimes har definition-

en utvecklats så att med vetskap menas:  

”The perpetrator knew that the conduct was part of or intended the conduct to be 

part of a widespread or systematic attack directed against a civilian population”.  

 Synen på vetskap om en attack är densamma hos ad hoc tribunalerna som i 

Romstadgan. Motiven varför man väljer att delta i en attack är intressanta för bedöm-

ningen. Däremot tittar man bland annat på kontexten i vilken gärningen begicks, histo-
                                                

219 International Criminal Court, Crimes against humanity, para 3.  
220 Schabas, W., 2010, s. 153.  
221 Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the former Yugo-
slavia (ICTY), 1999 Case No. IT-94-1-A, http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf, 
paras 251 & 271.  
222 The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, International 
Criminal Court (ICC), 2008 Case No. ICC-01/04-01/07, ”http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf”, para 400. 
223 Schabas, W., 2010, s. 155.  
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riska och politiska förhållanden, den anklagades ställning och ansvar i en poli-

tisk/militär hierarki, hur allvarlig handlingen varit samt brottets art och i vilken ut-

sträckning brottet är känt.224    

10.3.2  Kan terrorism anses falla under Romstadgans artikel 7?  

Vissa terroristhandlingar kan uppfylla kriterierna för kärnbrotten och därför falla under 

ICC:s jurisdiktion. För att avgöra detta krävs att man tolkar Romstadgan och därmed 

använder sig av en metod för fördragstolkning. I Wienkonventionen om traktaträtten, 

artikel 31 och 32, finns riktlinjer för hur denna typ av tolkning ska gå till.225 Närhelst en 

tolkning ska ske uppkommer frågan vilken metod man bör använda sig av. Artikel 31 

lämnar företräde åt en bokstavstolkning, det vill säga den ska förstås så som den var 

menad vid utformningen. Artikel 32 däremot lämnar även utrymme för att tolka in för-

arbeten och historiska inslag. Det vill säga, artikel 32 tar hänsyn till vad man ville uppnå 

med texten då den utformades, dess mening kan därför ändras i takt med att kontexten 

omkring den utvecklas.  

 Precis som i den nationella straffrätten är principen om Nullum Crimen Sine 

Lege, central i den internationella straffrätten. Det vill säga, det går inte att straffa en 

person för en gärning som inte var kriminaliserad vid tidpunkten då den begicks. Att 

försöka att inkludera en gärning under en artikel i Romstadgan som inte existerade från 

början är därför ovisst.226 Att Romstadgan uttryckligen tar upp att dess artiklar och brott 

ska tolkas strikt och att analogier inte ska användas för att utvidga artiklarna, gör inte 

det hela mindre komplext.227  

 Av de tre brotten som ICC har jurisdiktion över i nuläget så är Brott mot mänsk-

ligheten det brott som ligger närmast till hands i syfte att inkludera terroristhandlingar 

under domstolens jurisdiktion, utan att det erfordras ett tillägg till stadgan. Under Rom-

konferensen var det också under artikel 7 som stater önskade placera terrorism. 

 Terroristhandlingar kan utföras i olika kontexter, både i krigstid och i fredstid. I 

västvärlden har i princip alla terroristdåd under 90- och 00-talet begåtts under fredstid. 

                                                
224 The Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia (ICTY), 2000 Case No. IT-95-14-T, “http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-
tj000303e.pdf”, paras 258 & 259.  
225 Articles 32 & 33, Vienna Convention.  
226 Cohen, A., 2012, s. 240.  
227 Article 22.2, ICC Statue.  
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En fördel med artikel 7 är att den inte har som krav att en handling ska ha utförts under 

väpnad konflikt. Detta är något som den har den gemensamt med ICTR:s tolkning av 

brott mot mänskligheten. På så sätt blir det irrelevant huruvida en terroristhandling be-

gåtts i fredstid eller ej.228  

 Cohen har utrett terrorism i förhållande till de fyra elementen i artikel 7. För det 

första krävs att terrorism passar under någon av de tio handlingar som redovisas i artikel 

7(1)229 alternativt att det kan inrymmas under den elfte handlingen som är utformad så 

att den inrymmer andra liknande inhumana handlingar:  

“Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or 

serious injury to body or to mental or physical health.” Med tanke på artikel 22(2) om 

strikt tolkning av brotten, bör dock uppmärksammas att det vid tillkomsten av artikel 

7(1)(k) inte fanns någon tanke på att inrymma terrorism under denna paragraf. 

Terrorism var redan vid denna tidpunkt ett välkänt begrepp.230  

 Terrorism skulle kunna passa in under fyra av handlingarna i artikel 7:  

- Mord 

- Tortyr  

- Fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid med grundläg-

gande folkrättsliga regler. 

- Förföljelse av en identifierbar folkgrupp eller ett identifierbart kollektiv231 

I många fall innebär terroristattacker att ett stort antal civilpersoner faller offer, hand-

lingen mord kan därför relateras till de flesta större incidenter.   

 För det andra krävs att handlingen ska vara del av en systematisk och utbredd 

attack. Det här kan vara svårt att nå upp till för isolerade, mindre terroristattacker. Trots 

att även mindre attacker kan ha en koppling till större organisationer eller grupperingar, 

så uppstår ändå en komplexitet i att bestämma hur stark en sådan koppling måste. Det 

vill säga, hur urskiljer man vad som är en mindre isolerad attack och vad som är en 

mindre attack men med koppling till och del i, en utvecklad plan. Av kapitel10.3.1.3 

framgick att en handling inte behöver uppfylla både kravet på systematisk och utbredd.  

Det skulle således räcka att en handling är del av en systematisk plan för att upp-

fylla elementet. Cohen menar att terroristattacker bör tolkas på så sätt att ett flertal olika 
                                                

228 Cohen, A., 2012, s. 243.  
229 Artikel 7.1.a-j., ICC Statue.  
230 Artikel 7.1.k, ICC Statue.  
231 Cohen, A., 2012, s. 243.  
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typer av attacker inte utesluter dem från att vara del av en systematisk eller utbredd at-

tack. Attackerna 9 september är ett exempel på detta. Attackerna var del av Al-Qaidas 

plan att slå mot den amerikanska staten och bara några i raden av de attacker som grup-

pen riktat mot amerikanska mål.232   

 Det tredje elementet i artikel 7 utgörs av att attacken ska vara en riktad attack mot 

vilken civil befolkning som helst. Attacken behöver inte utföras av en stat utan det kan 

likväl röra sig om en icke-statlig organisation uppbyggd på någon form av klart hand-

lingsmönster och policy kan uppfylla detta element. Enligt de flesta definitioner av 

terrorism riktas attackerna mot civilpersoner eller civila mål. Vad gäller en organisat-

ions uppbyggnad är det näst intill omöjligt att sätta en generell standard. Medan vissa 

organisationer uppvisar en tydlig hierarkisk konstruktion, som exempelvis Islamiska 

Staten eller Al-Qaida, är andra grupperingar betydligt sämre organiserade. Således 

krävs att en individuell bedömning sker i fall till fall.233 Det står dock klart att en del 

terroristorganisationer uppfyller kravet.   

 Det fjärde elementet rör förövarens vetskap om att handlingen är del av en större 

attack. Det innebär att förövaren ska ha kunskap om den kontexten vilken hen verkar i. 

Om en förövare redan visat sig ha kopplingar till en terroristorganisation bör denne ha 

vetskap om kontexten. I och med att ett flertal terroristorganisationer har för vana att ta 

ansvar för attacker i efterhand så visar det att även förövaren bör ha haft en vetskap om i 

vilken organisations namn hen verkar i. Är man delaktig i en organisation vars syfte är 

att sprida terror så är det svårt, om inte omöjligt att argumentera emot vetskap om att en 

handling är del av en systematisk och utbredd attack.234    

 Cohen menar således att terroristhandlingar skulle kunna platsa under artikel 7 

men att det inte rör sig om en självklarhet. Det är i stor utsträckning beroende av en 

analys av varje fall. Trots att Brott mot mänskligheten tycks vara det brott som lättast 

bör kunna inrymma terrorism, så är det inte så okomplicerat som man vid en första an-

blick kan tro.  

Detta är dock inte en enhetlig uppfattning, Proulx hävdar att terrorism platsar un-

der artikel 7 genom just de direkt riktade attackerna mot civila befolkningar och nya 

terroristorganisationers hierarkiska uppbyggnad. Den legala statusen för terrorism efter 

11 september-attackerna var att terrorism utgjorde ett hot mot internationell fred och 
                                                

232 Cohen, A., 2012, s, 244.  
233 Ibid, s. 245.  
234 Ibid, s. 245.  
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säkerhet. De fyra attackerna på amerikansk mark hade tre tydliga kännetecken 1) at-

tackerna var menade att försätta den amerikanska befolkningen i skräck som ett led i 

vad Al-Qaida ansåg vara ett krig mot västvärlden och framförallt USA, 2) Den direkta 

konsekvensen av flygplanskapningarna och att sedan störta dem in i byggnaden var ett 

massmord på tusentals personer, 3) Det fanns både ett religiöst/ideologiskt motiv men 

även ett starkt politiskt motiv till attackerna med anledning av USA:s stöd till Israel.235 

11 september-dåden bör därför kvalificera som brott mot mänskligheten och så bör även 

andra liknande handlingar.236 

En inkludering skulle resultera i ett åtal för brott mot mänskligheten och inte för 

specifikt terroristbrott. Det skulle därmed ta bort en del av de särskilda element som 

följer av terrorism, särskilt syftet att sprida terror och fruktan.237  

   

11 Möjligheten att inkludera terroristbrott i domstolens ju-

risdiktion genom ett tillägg till Romstadgan  

11.1 Utformning av ett tillägg och hinder i dess väg  

Att inkludera terrorism under den nuvarande stadgans utformning är inte en självklar 

lösning. Det andra alternativet är då att se till huruvida det är möjligt att göra ett tillägg 

till stadgan, med terrorism utformat som ett eget brott under Romstadgan. För att detta 

ska kunna vara möjligt krävs en definition av brottets element, på samma sätt som för 

de tre andra brott som domstolen utövar jurisdiktion över. Definitionsproblematiken 

avseende terrorism gör komplicerat.  

 Cohen hävdar dock att detta inte behöver vara en fullt så dramatisk process som 

man kan tro. Tillägget skulle kunna utformas som en generell definition av brottet med 

referenser till redan existerande anti-terrorismkonventioner.238 Skulle man följa utform-

ningen i Financing Convention så handlar det om en uppfattning om terrorism som 94,7 

% av ICC:s anslutna stater, redan anslutit sig till.239 För ett land som Indien som inte är 

                                                
235 Proulx, V., 2003, s. 1035.  
236 Ibid, s. 1041.  
237 Boister, N., Treaty Crimes, International Criminal Court?, New Criminal Law Review: An Interna-
tional and Interdisciplinary Journal, vol. 12(3), 2009, s. 341-365, s 356.  
238 Cohen, A., 2012, s. 238.  
239 Ibid, s. 238.  
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anslutet till domstolen, men deltog under Romkonferensen, skulle ett tillägg till stadgan 

avseende terrorism, kunna vara ett incitament för att ansluta sig till domstolen.240  

Ett tillägg skulle enligt Cohen kunna utformas som exemplet nedan:  

”Crime of Terrorism  

1. The Court shall have jurisdiction over acts of terrorism.  

2. Fot the purpose of this Statute, ”terrorism” includes, but is not limited to:  

a) An offense according to (specified international counter-terrorism conven-

tions)  

b) Act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any 

other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed 

conflict, when the purpose of such act, by its nature, or context, is to intimi-

date a population, or to compel a government or an international organiza-

tion to do or to abstain from doing any act.”241 

11.2 Villkor för ett tillägg till stadgan – processuella aspekter  

Romstadgan innehåller anvisningar för hur eventuella tillägg ska göras. Av artikel 121 

framgår att det första tillägget kunde göras sju år efter att stadgan trätt i kraft. Efter 

denna sjuårsperiod sätter stadgan inga tidsspärrar för nya tillägg. Därför kan vilken 

partsstat till stadgan som helst, när som helst, föreslå ett tillägg till stadgan avseende 

terrorism. 

 När ett officiellt förslag om detta lagts fram, bestämmer den lagstiftande delen av 

ICC, huruvida förslaget ska tas upp eller ej.242 Då församlingen av stater träffas varje år 

och artikel 121 gör det möjligt för partsstaterna att träffas särskilt för att se över stad-

gan, så är det således möjligt att diskutera ett tillägg så snart som representanterna från 

staterna möts igen.  

 Ett tillägg kräver sedan två tredjedelars majoritet eller konsensus för att antas.243 I 

de fall då ändringar görs vad gäller brotten i stadgan eller deras definitioner, så kan ICC 

utöva sin jurisdiktion endast i förhållande till de stater som accepterat tillägget.  

                                                
240 Ibid, s. 239.  
241 Ibid, s. 239.  
242 Artikel 121.2, ICC Statue. 
243 Artikel 121.3, ICC Statue. 
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Följaktligen är processen för ett tillägg till stadgan inte särskilt komplicerad, med två 

tredjedelars majoritet kan ett tillägg antas. Det är inte de processuella aspekterna som 

gör ett tillägg till stadgan svårt att uppnå, snarare är det de politiska aspekterna. Att anta 

ett tillägg till stadgan är minst lika mycket en politisk fråga som det är en rättsfråga.244  

12 Fördelar och nackdelar med att hänskjuta terrorbrott till 

ICC   

12.1 ICC – en gyllene medelväg?   

Ingen internationell domstol eller tribunal har idag jurisdiktion över brottet terrorism. 

Terrorism var inkluderat under ICC:s stadga i ILC:s förslag till stadga som ett av för-

dragsbrotten och en del stater hävdade att terrorism också skulle inkluderas i Romstad-

gans slutliga utformning. Trots önskemål både från enskilda stater såväl som från grup-

per av stater beslutade man under Romkonferensen att terrorism skulle lämnas utanför 

domstolens stadga. Dels med anledning av att det ansågs att nationella rättsprocesser var 

tillräckliga, men framförallt därför att det saknades en internationellt erkänd definit-

ion.245 17 år efter Romstadgans tillkomst och efter en översynskonferens i Kampala, 

Uganda, under vilken man såg över stadgans utformning, ligger förslaget om att er-

känna ICC jurisdiktion för terroristbrott vilande.246  

Det är lätt att fastna i en analys av huruvida det är möjligt att hänskjuta terrorist-

brott av internationell karaktär till ICC. Det finns dock ingen anledning att diskutera en 

sådan möjlighet utan att få klart för sig vad det internationella samfundet har att tjäna på 

en sådan process.  

Att erkänna ICC jurisdiktion över terrorism skulle inte innebära att alla terroristhand-

lingar skulle hänvisas till ICC. Likt de andra brott som ligger under domstolens juris-

diktion så skulle endast de allvarligaste handlingarna hänvisas till domstolen.  

 En inkludering av terrorism under domstolens jurisdiktion skulle vara av värde av 

flera olika anledningar. Generellt så skulle ICC kunna fungera som en stabiliserande 

mellan olika konkurrerande intressen. Medan många stater vill åtala utländska förövare 

                                                
244 Cohen, A., 2012, s. 237.  
245 Cryer R., m.fl., 2014, s. 343.  
246 Proposal of the Netherlands, Annex 3 to report of the Working Group in Amendments, ICC-
ASP/10/32.  
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för terroristattacker som begåtts inom dess territorium så har de även ett intresse av att 

skydda sina egna medborgare från terroristattacker. Stater hävdar ofta att det vill utöva 

jurisdiktion över brott som begåtts mot deras medborgare, oavsett var brotten begåtts. 

Att hänvisa terroristmål till ICC skulle kunna fungera som en medelväg mellan dessa 

intressen. Ett belysande exempel är Lockerbie-situationen där libyska medborgare be-

gick en kapning av ett plan inom Storbritanniens territorium som sedan sprängdes över 

Skottland. Libyen vägrade länge att erkänna någon koppling till dådet och senare att 

utelämna sina medborgare för åtal i en annan stat.247 I liknande situationer som denna 

skulle ICC kunna spela en viktig roll.  

 I liknande mål som rör utlämning av medborgare till annan stat skulle ICC kunna 

vara ett tryggare alternativ för en stat att utelämna sina medborgare till.248 Det ligger 

nära till hands att anta att USA, präglade av attackerna den 11 september 2001, har en 

annan syn på misstänkta terrorister än vad ICC skulle ha. Därmed skulle en process i 

ICC kunna vara säkrare för den misstänkte kontra en process i nationell domstol.249  

I vissa fall har stater använts sig av metoden att kidnappa misstänkta gärningsmän, då 

försök att få dem utlämnade från sin hemstat har misslyckats. Ett exempel är den så 

kallade Yunis-situationen. Den amerikanska myndigheten Federal Bureau of Investigat-

ion (FBI) förde sedan den misstänkte gärningsmannen till USA. Denna typ av ”kid-

nappningar” är inte ovanliga och skulle potentiellt kunna förhindras utifall ICC bered-

des jurisdiktion för terroristhandlingar.250  

 Framförallt skulle jurisdiktion för ICC innebära ett bevis på att internationella 

samfundet fördömer terrorism å det starkaste.251 

12.2 Nackdelar med att ge ICC jurisdiktion över terrorism  

De flesta nackdelarna med att ge ICC jurisdiktion över terrorism hänför sig till praktiska 

problem. För det första så saknar ICC en egen polisstyrka utan är beroende på samar-

bete med stater. Istället skulle ett aktivt arbete med att stärka nationella rättssystem 

kunna resultera i viktigare och bättre resultat vad gäller åtal för terroristbrott. Etta annat 

                                                
247 Proulx, V., 2003, s. 1014.  
248 Ibid, s. 1016.  
249 Cohen, A., 2012, s. 251.  
250 Proulx, V., 2003, s. 1017.  
251 Cohen, A., 2012, s. 253.  
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praktiskt problem är att USA fortfarande inte är ansluten medlem till ICC. Ger man 

domstolen jurisdiktion över terrorism, skulle det kunna resultera i två olika parallella 

system, kanske även konkurrerande sådana.252 

 Med tanke på den osämja som råder kring en definition av terrorism finns en risk 

att detta skulle kunna smitta av sig på domstolen. Det skulle kunna riskera att resultera i 

att domstolens status och förtroende minskar istället för ökar.253         

13 Analys och slutsats  

13.1 Kräver världsläget att ICC antar en ny roll?   

Som ett av de viktigaste, om inte det viktigaste, instrumentet i tillämpningen av inter-

nationell rätt står ICC. Stadgan utformades visserligen 1998 och är därmed inte uråldrig, 

men trots detta har det politiska läget hunnit förändras drastiskt på 17 år. Terrorismen 

var tidigare begränsad till oroliga områden och konfliktområden och västvärlden länge 

stod relativt förskonad från dess verkningar, med undantag för några enstaka fall. Det är 

nu fråga om en annan typ av terrorism, som avancerat till global nivå på ett helt nytt 

sätt. De attacker som sker idag tar oanade proportioner.  

Med attackerna på amerikansk mark 2001 så förändrades visserligen synen på 

terrorism radikalt och det stod klart för det internationella samfundet att vi var på väg i 

en ny riktning med religiös och politisk radikalisering och omfattande attacker mot ci-

vilbefolkning som främsta metod. Idag står det internationella samfundet inför ännu 

större utmaningar. I takt med Islamiska Statens framfart tycks vi få skåda en ny typ av 

terrorism, som inte bara vill påverka politiskt, utan även erövrar egna territorier. Målet 

för den nya terrorismen är civilbefolkningen, som både får agera medel och mål. Man 

spränger inte längre bara ambassader utan ägnar sig åt att skjuta ner människor i köp-

centrum och att skära halsen av civilpersoner och journalister i sociala medier. Vi såg 

det redan under början av 2000-talet, men nu sker grova våldsövergrepp på civilperso-

ner i vad so känns som en ännu högre utsträckning.   

 ICC spelar en viktig roll vad gäller tillämpningen av internationell rätt. Domstolen 

måste för att följa med i det föränderliga världsläget, även låta sin stadga utvecklas. 

                                                
252 Ibid, s. 254.  
253 Ibid, s. 255.  
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Eller snarare, staterna som är parter till Romstadgan måste se över hur den skulle kunna 

utvecklas till att inkludera även terrorism.  

Terrorismen är idag en fråga som berör det internationella samfundet i hög ut-

sträckning och nya sätt att bekämpa den är således av vikt. Framförallt handlar det om 

att de förövare som begår terroristhandlingar inte ska lyckas att gå fria utan repressalier. 

Det handlar inte om att alla mål som rör terrorism ska hänvisas till domstolen, den ska 

naturligtvis fortfarande fungera på samma vis som tidigare. Som en slags sista utväg 

och kompletterande till nationella domstolar. Däremot måste den kliva in då förövare 

riskerar att skyddas av en stat och därmed gå fria. Då stater fastnar i Lockerbie-liknande 

situation, eller då stater helt enkelt inte inleder en rättsprocess eller har möjlighet att 

inleda en sådan.   

 Definitionsproblematiken spelar en central roll när det gäller exkluderingen av 

terrorism i Romstadgan. Det tycks tydligt att stater lyckas enas om att ingen form av 

illegalt våld som riktas mot civila i fredstider genom terroristhandlingar kan rättfärdi-

gas. Särskilt inte av politiska eller religiösa intressen. Däremot lyckas man inte enas om 

kärnan i terrorismen, dess särskilda rekvisit eller kännetecken.  

Att inrymma terrorism under stadgans nuvarande utformning som ett brott mot 

mänskligheten är visserligen inte omöjligt, men att lyckas visa på en koppling mellan 

enskilda attacker och en systematisk och utbredd plan är komplicerat. Attacker av 

enorma proportioner såsom de som inträffade den 11 september 2001 bör bedömas som 

ett brott mot mänskligheten, detta har även gjorts. Frågan är hur man ska hantera attack-

er av mindre proportion. Med vissa terroristorganisationer, som är snabba med att ta på 

sig ansvaret för dåd, föreligger inte detta problem. Däremot är antalet enskilda aktörer 

så pass många att det blir svårt att se tydliga kopplingar. Med framväxten av social me-

dier sprider sig terroristorganisationernas budskap på ett effektivt sätt och finner nya 

sympatisörer världen över.     

  ICC:s roll bör vara att fungera som ett finmaskigt nät där inga fall av terrorism 

kan riskera att trilla igenom och förövarna därmed gå straffria. Skulle terrorism ingå 

under domstolens jurisdiktion skulle detta fungera som en stark markering för det inter-

nationella samfundets fördömande av terroristhandlingar. En förhoppning är att det även 

skulle verka i avskräckande syfte.  



 

 85 

Att inkludera terrorism som ett enskilt brott i Romstadgan genom ett tillägg, känns i 

princip utopiskt. Inte därför att den processuella delen skulle sätta käppar i hjulen utan 

återigen med anledning av politisk oenighet stater emellan. Således måste det första 

steget vara att stater enas om vilka kännetecken som anses utgöra terrorism, utan detta 

är ett tillägg inte möjligt. Om man inte förlitar sig på redan etablerade och accepterade 

definitioner. Som FN:s konvention mot finansiering av terrorism. Trots att många stater 

anslöt sig under visst tvång efter 11 september, så har definitionen stöd hos en majoritet 

av de stater som är anslutna till stadgan. På så sätt har staterna lyckats enas om vissa 

elements hos terrorism. Även EU:s definition ger god vägledning i hur en definition kan 

utformas, och även denna definition har accepterats av EU:s medlemsstater.      

13.2 Definitionsproblematiken avseende terrorism  

Oavsett huruvida man väljer att försöka inrymma terrorism under ICC:s nuvarande 

stadga eller att skapa ett tillägg till stadgan är en definition av vikt. Uppsatsförfattaren 

vill hävda att trots att ett tillägg till stadgan skulle innebära att definitionen skulle be-

höva vara mer utvecklad och precis, så innebär en inkludering av terrorism under den 

nuvarande stadgan inte att en definition inte är nödvändig.  

En skillnad blir dock att fokus kan ligga på olika element i brottet och att vissa 

element som tidigare diskuterats flitigt, eventuellt skulle kunna uteslutas för att under-

lätta processen av en etablerad begreppsbestämning. Det är en intressant tanke, vad som 

skulle ske om man plockade bort det politiska elementet i terroristbrottet, vad återstår 

då? Om man plockar bort det politiska elementet, vad skiljer då en skolskjutning i USA 

från en terroristhandling? En skolskjutning framkallar också fruktan, om än en mer be-

gränsad sådan, geografiskt sett.    

Det råder alltså ingen tvekan om att det största hindret för att inkludera terrorism 

under ICC:s jurisdiktion är staternas problem att enas kring en internationell definition. 

Problematiken kring att enas är till allra största del de politiska inslagen som diskute-

rats, det vill säga en inkludering i definitionen att en handling utförs i syfte att tvinga 

offentliga organ eller internationella organisationer att vidta eller att avstå från att vidta 

en åtgärd. Utesluter man detta element kvarstår dock enbart en handling som riktar sig 

mot civila i syfte att framkalla fruktan. En sådan definition kan appliceras på en mängd 

olika handlingar, som inte kan anses utgöra terrorism.  
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Skulle man välja att utforma ett tillägg till Romstadgan skulle man med all säkerhet 

vara tvungen att inkludera det politiska elementet. Skulle man däremot välja att in-

rymma terrorism under den nuvarande stadgan skulle det vara möjligt att fokusera på 

punkten som rör att injaga fruktan hos en civilbefolkning i kombination med att man 

kan visa att handlingen är del av en systematisk attack. Terrorister inriktar sig idag ute-

slutande på civila mål vilket resulterar i att terrorism egentligen rimmar väl med syftet 

med artikel 7.  

Klart är att den typen av definitioner som FN hittills ägnat sig åt, att definiera och 

kriminalisera en typ av handling i taget, inte bidrar till någon långsiktig internationell 

enighet om vad som utgör terrorism. Det krävs någon typ av generell definition i kom-

bination med specifika rekvisit för att uppnå en effektiv begreppsförklaring. EU:s defi-

nition skulle kunna fungera som en god grund för en internationell definition, den inne-

håller viktiga element som är kännetecknande för terrorismen. En internationell definit-

ion kommer dock förmodligen att kräva en tydlig skiljelinje mellan terroristorganisat-

ioner och ”frihetskämpar”, i annat fall riskerar definitionen att stämpla grupper alltför 

lätt som terrorister. En sådan skiljelinje behövs, i annat fall riskerar de som är legitima 

grupper idag att klassas som terrorister imorgon.  

En begreppsförklaring behövs således, som kan användas i olika syften, exempel-

vis för att i framtiden lyckas inkludera terrorism under ICC:s jurisdiktion. För att detta 

ska lyckas krävs att det internationella samfundet dessutom ser vikten av att förbereda 

ett internationellt gångbart alternativ för åtal av terroristbrott. Särskilt för fungera som 

avskräckande när terroristerna letar sig allt längre in på nya marker.      
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14 Källförteckning  

14.1 Internationellt material 

14.1.1  Traktat 

§ Hague Convention IV, Respecting the Laws and Customs on War on Land, 1907. 

§ Statute of the International Court of Justice, återgiven i: American Journal of International Law 

Supply, vol. 39, 1945, s. 215–229 [cit.: ICJ Statue]. 

§ Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war, United Nations 

Treaty Series, vol. 75, 1949, s. 287. [cit.: Geneva Convention]. 

§ Vienna Convention on the Law of Treaties, United Nations Treaty Series, vol. 1155, 1969, s. 
331. [cit.: Vienna Convention]. 

§ International Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, United Nations 

Treaty Series, vol. 860, 1973, s. 105 [cit.: Hijacking Convention]. 

§ International Convention against the Taking of Hostages, United Nations Treaty Series, vol. 

1316, 1979, s. 205 [cit.: Hostages Convention]. 

§ Rome Statute of the International Criminal Court, United Nations Treaty Series, vol. 2187, 1998, 

s. 90 [cit.: ICC Statue] 

§ International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, United Nations 

Treaty Series, vol. 2178, 1999, s. 197 [cit.: Terrorist Financing Convention]. 

14.1.2 Dokument från internationella organisationer 

§ Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation 

among States in accordance with the Charter of the United Nations, UN Doc A/RES/25/2625, 

1970. 

§ Measures to prevent international terrorism which endangers or takes innocent human lives or 

jeopardizes fundamental freedoms, and study of the underlying causes of those forms of terror-

ism and acts of violence which lie in misery, frustration, grievance and despair and which cause 

some people to sacrifice human lives, including their own, in an attempt to effect radical chang-

es, UN Doc A/RES/3032 (XXVII), 1972. 

§ Measures to prevent international terrorism…, UN Doc A/RES/40/61, 1985. 

§ Measures to eliminate international terrorism, UN Doc A/RES/46/51, 1991. 
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§ Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, UN Doc S/RES/827, 

1993. 

§ Measures to eliminate international terrorism, UN Doc A/RES/49/60, 1994. 

§ Preamble of The International Law Commission Draft Statute in Report of the ILC On The 

Work of its Forty Sixth Session, UN Doc A/49/10, 1994. 

§ Draft articles on the law of the non-navigational uses of international watercourses and commen-

taries thereto and resolution on transboundary confined groundwater, Yearbook of the Interna-

tional Law Commission, 1994, vol. II, del 2, pp. 89-134. 

§ Report of the preparatory committee on the establishment of an international criminal court, UN 

Doc A/CONF.183/2/Add.1, 1998. 

§ Final act of the United Nations Diplomatic Conference of plenipotentiaries on the establishment 

of an international criminal court, UN Doc A/CONF.183/10, 1998. 

§ United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an Interna-

tional Criminal Court Rome, Official Records Vol III, UN Doc A/CONF.183/C.1/L.27/REV.1, 

1998. 

§ International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, UN Doc 

A/RES/54/109, 1999. 

§ Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Doc S/RES/1368, 2001. 

§ Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Doc S/RES/1373, 2001. 

§ Threats to international peace and security caused by terrorist acts, UN Doc S/RES/1566, 2004. 

§ Proposal of the Netherlands, Annex 3 to report of the Working Group in Amendments, ICC-

ASP/10/32, 2011. 

14.1.3 Internationella rättsfall 

§ The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR), 1998, Case No. ICTR-96-4-T, 

“http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-96-4/trial-

judgements/en/980902.pdf”. 

§ Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), 1999 Case No. IT-94-1-A, “http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-

aj990715e.pdf”. 
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§ The Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for the for-

mer Yugoslavia (ICTY), 2000 Case No. IT-95-14-T, 

“http://www.icty.org/x/cases/blaskic/tjug/en/bla-tj000303e.pdf”. 

§ The Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, Pre-Trial Chamber I, Interna-

tional Criminal Court (ICC), 2008 Case No. ICC-01/04-01/07, ”http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc571253.pdf”. 

§ The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (“Omar Al Bashir”), Pre-Trial Chamber I, In-

ternational Criminal Court (ICC), 2009 Case No. ICC-02/05-01/09, “http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc639096.pdf”. 

§ The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Pre-Trial Chamber II, International Criminal 

Court (ICC), 2009 Case No. ICC-01/05-01/08, ”http://www.icc-

cpi.int/iccdocs/doc/doc699541.pdf”. 

14.2 EU-rättsligt material 

14.2.1 Beslut 

§ Rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism. 

§ Rådets beslut 14469/4/05 REV 4 av den 30 november 2005 om Europeiska unionens strategi för 

kampen mot terrorism.  

§ Rådets rambeslut 2008/919/RIF av den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 
2002/475/RIF om bekämpande av terrorism. 

14.3 Offentligt tryck 

14.3.1 Propositioner 

§ Prop. 2001/02:135 om Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism. 

14.3.2  Skrivelser 

§ Regeringens skrivelse 2011/12, nr 73 angående ansvar och engagemang – en nationell strategi 

mot terrorism. 
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