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Sammanfattning 

 
Krig är ett område som alltid är aktuellt i dagens samhälle. 

De fruktansvärda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som ägde rum i f.d. 

Jugoslavien gav anledning till FN:s säkerhetsråd att fatta beslut om att upprätta en 

brottstribunal. Denna hade till uppgift att ställa de individer som begått grymheter på Balkan 

inför rätta. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den internationella krigsförbrytartribunalen för det 

forna Jugoslavien, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), 

agerade när det gällde att ställa anklagade krigsförbrytare till ansvar. Levde domstolen upp till 

sitt syfte och ändamål? Domstolen behövde för de första medlemsstaternas hjälp att få tag i de 

anklagade. Hur skulle det gå till? För det andra uppkom frågan efter vilken lagstiftning 

domstolen skulle döma, nationell eller internationell rätt? Författaren kommer i uppsatsen 

särskilt att undersöka hur den ovan nämnda internationella domstolen (ICTY) agerade i fallen 

med Milosevic, Karadzic och Mladic. Hur kom åtal att väckas mot dem och vilken påföljd 

dömdes dessa åtalade krigsförbrytare till? 

 

Det ständiga diskussionsämnet kring ICTY är dess oförmåga att utföra sitt åtagande. Under 

tribunalens korta historia har gapet mellan många åtal och alltför få gripanden vidgats till en 

djup klyfta. För att få de åtalade och misstänkta krigsförbrytarna utlämnade från Jugoslaviens 

efterföljarstater till tribunalens specialhäkte i Haag har det krävts åratal av tålmodigt tjat, 

övertalning och hot, ofta i allians med massmedierna. 

 

Alla människor på jorden skall få ha rättigheter. Alla är lika inför lagen, rättvisa skall alltid 

skipas. Det är en vacker tanke, men i hur stor utsträckning kan man åstadkomma det?  

 

”Att skydda och främja mänskliga rättigheter är en kontroversiell aspekt av internationella 

fredsoperationers uppdrag på institutionell och operationell nivå.”
1
 

 

Det författaren har kommit fram till i slutsatsen är att Jugoslavien - tribunalen varken 

fungerade i praktiken eller i teorin. Tribunalens metoder att fånga krigsförbrytare är inte 

effektiva. Det finns fortfarande många fall som är olösta och många krigsförbrytare som är på 

fri fot. Författaren hoppas att stormakterna har lärt sig av tragedin på Balkan och att det 

blodiga kriget inte upprepas i andra delar av världen.  

 

 

                                                 
1
 http://www.humanrights.se/Default.aspx?documentId=220. 2009-03 -15. 

http://www.humanrights.se/Default.aspx?documentId=220
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1 Inledning 
 
Jugoslavien ligger i ett område som under hela sin historia varit utsatt för anfall från både öst 

och väst. Efter andra världskriget skapades förbundsrepubliken Jugoslavien under marskalk 

Titos ledning.
2
  

År 1945 efter andra världskriget, bestod Jugoslavien av sex delrepubliker, nämligen Serbien, 

Kroatien, Makedonien, Slovenien, Montenegro, Bosnien- Hercegovina och två autonoma 

provinser; Kosovo och Vojvodina. Jugoslaviens befolkning uppgick då till dryga 22 miljoner, 

bestående av serber, kroater, muslimer, slovener, makedonier och montenegriner.
3
 Tito var 

regeringschef från 1945 och president från 1953 fram till sin död 1980 i den Jugoslaviska 

socialistiska federationen. Tito var en viktig gestalt eftersom han var en symbol och garant för 

jugoslavisk solidaritet, samhällets existens och fred mellan de många etniska grupperna.  Efter 

hans bortgång 1980 spreds dock genast oro och rädsla över vad som skulle hända nu när den 

allsmäktige Tito inte längre fanns.
4
 

 

Kriget som bröt ut 1992, har många och djupa rötter. Konflikterna är många; ekonomiska, 

konstitutionella, etniska mellan olika folkgrupper och mellan politiska enheter men kanske 

allra viktigast – historiska trauman.
5
Situationen i Bosnien- Hercegovina är den allra mest 

komplicerade i Jugoslavien eftersom befolkningen är delad i tre huvudsakliga folkgrupper; 

muslimer 43,7 %, serber 31,3 % och kroater 17,3 %. 
6
 Kriget i Bosnien- Hercegovina, (i 

fortsättningen bara kallat Bosnien), i april 1992 kostade mer än 200 000 liv och skapade 2,5 

miljoner flyktingar. Från en befolkning i Bosnien före kriget på 4,2 miljoner människor
7
 

flydde 1,2 miljoner landet undan kriget som flyktingar. 

 

FN beslutade år 1993 att inrätta en internationell krigsförbrytartribunal med säte i Haag i 

Nederländerna. Det var första gången som FN:s säkerhetsråd skapade en tribunal för att 

komma till rätta med ett hot mot internationell fred och säkerhet i f.d. Jugoslavien. Det var 

också den första internationella krigsförbrytardomstolen sedan rättegångarna efter andra 

världskriget. Domstolens uppgift är att undersöka krigsförbrytelser och brott mot mänskliga 

rättigheter, samt åtala de som gjort sig skyldiga till överträdelser. De internationella insatserna 

i kriget var länge passiva men sommaren 1995 ändrades det då USA med full politisk kraft 

gick in för att stoppa kriget i Bosnien.  

 

Den 14 december 1995 i Paris undertecknades Daytonavtalet av de stridande parterna. Då 

hade freden i alla fall på papperet kommit till Bosnien. I praktiken tog det dock längre tid 

innan tillståndet stabiliserades.
8
 

 

Än idag är flera av krigsförbrytarna på fri fot varför ämnet fortfarande är aktuellt. Det är 

också intressant att granska hur tribunalen dömer dessa förbrytare och vad de får för följder i 

det system som många gånger är för långsamt för att få någon reell verkan för de inblandade. 

                                                 
2
 Bergman G. s. 18 ff. 

3
 Rady M. s. 7. 

4
 Resic S. s. 251. 

5
 Wiberg H. s. 1. 

6
 Sturesjö Ö. 

7
 Sandberg M & Windmar E. s. 3. 

8
 Ibid. s. 21 f. 



   6 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den internationella krigsförbrytartribunalen för 

det forna Jugoslavien, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), 

agerade när det gällde att ställa anklagade krigsförbrytare till ansvar. Levde domstolen upp till 

sitt syfte och ändamål? Domstolen behövde för de första medlemsstaternas hjälp att få tag i de 

anklagade. Hur skulle det gå till? För det andra uppkom frågan efter vilken lagstiftning 

domstolen skulle döma, nationell eller internationell rätt? I uppsatsen kommer jag särskilt att 

undersöka hur den nämnda internationella domstolen (ICTY) agerade i fallen med Milosevic, 

Karadzic och Mladic. Hur kom åtal att väckas mot dem och vilka påföljder dömdes dessa 

åtalade krigsförbrytare till? 

 

1.2 Metod och material 

1.2.1 Metod 

Uppsatsens frågeställning har besvarats med hjälp av traditionell juridisk metod, dvs. genom 

en granskning av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.  

 

1.2.2 Material  

Jag har särskilt analyserat nationell jugoslavisk lagstiftning, the ”Constitution of the socialist 

federal republik of Yugoslavia. 

Vidare har jag särskilt studerat Corell, Turk och Thunes rapport, Proposal for an International 

War Crimes Tribunal for Former Yugoslavia, 1993. Jag har även studerat internationell rätt, 

t.ex. FN: s folkmordskonvention från 1948.      

Rättsfallen har hittats med hjälp av dokument och rättsfallshandlingar på ICTY: s hemsida 

som valdes ut efter sökorden ”Milosevic, Karadzic och Mladic. Övriga litterära, icke juridiska 

källor har också använts för att beskriva och förmedla bakgrunden till kriget och den tragedi 

som utspelade sig i samband med detta. Dessa krigsförbrytare valdes av författaren pga. att de 

har begått de värsta brotten under kriget i Jugoslavien och har genom detta delvis fått en form 

av erkännande i vissa grupper.   

Författaren har studerat den lagtext som den internationella domstolen (ICTY) tagit upp i 

rättsfallen kopplade till de tre krigsförbrytarna Milosevic, Mladic och Karadzic. Som ovan 

nämnts har även den internationella lagstiftningen såsom t.ex. FN:s folkmordskonvention 

studerats.   

1.2.3 Författarens bakgrund och utgångspunkt 
Min etniska bakgrund är som bosnjak från den serbockuperade norra delen av Bosnien- 

Hercegovina. Uppväxten fram till tolv års ålder, tillbringades i Banja Luka, den näst största 

staden i Bosnien- Hercegovina. Bosnjakerna tillhör den muslimska majoritet som under kriget 

dödades, torterades och eller som tvingats på flykt runt om i världen.  

Mina erfarenheter från kriget utifrån min etniska och kulturella bakgrund är begränsade 

eftersom min familj relativt tidigt, dvs. vid krigets utbrott, kunde komma till Sverige som 

flyktingar. Erfarenheterna gör i allmänheten att författaren har en djupare insyn i och 

förståelse för olika skeenden i f.d. Jugoslavien och det Bosniska kriget i synnerhet. Genom de 

egna erfarenheterna tillsammans med flitigt studerande på området kan författaren därför 

presentera en del kompletterande fakta till de av litterär karaktär som återfinns i dagsläget. 

Författarens erfarenheter är främst baserade på studier i bosniska krigsområden.   
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I och med min bakgrund som beskrivits ovan, föreligger en eventuell brist i förhållningssättet 

till studien. Författaren är fullt medveten om svårigheten att förhålla sig objektivt till den typ 

av fruktansvärda dåd som studien behandlar. Målet är att svara på det i uppsatsen angivna 

syftet och frågeställningen med hjälp av de valda metoder som bidrar till tillförlitliga 

slutsatser som baseras på objektiva faktauppgifter. Författarens kännedom/erfarenheter kan 

vara både såväl till fördel som till nackdel för slutsatserna. Mest fördelaktigt är de 

kompletterande kunskaperna som ger ett sammanhang och en djupare bakgrund till problemen 

som behandlas. 

1.3 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att undersöka de tre krigsförbrytarna som anses ha begått de värsta 

brotten under krigen i f.d. Jugoslavien. Författaren valde att begränsa uppsatsen till att enbart 

analysera hur den internationella domstolen (ICTY) agerade när det gällde brotten som de 

valda krigsförbrytarna begått under kriget i Bosnien-Hercegovina.  

1.4 Disposition 
Arbetet inleds med en bakgrund om Jugoslavien och Jugoslaviens sönderfall som syftar till att 

ge läsaren ett sammanhang och underlätta förståelsen av uppsatsen. Vidare följer syfte, 

frågeställning, metodval/ material, författarens bakgrund och utgångspunkt, avgränsning och 

disposition. Detta förebereder läsaren på vad som kommer att behandlas i uppsatsen samt hur 

studien genomförts.  Kapitel 2 behandlar olika definitioner och begrepp utifrån lag och 

doktrin. Kapitel 3 omfattar bakgrund som skall ge en djupare förståelse för utvecklingen fram 

till kriget.  Därefter följer kapitel 4 som behandlar kriget, tribunalen ICTY och påföljderna. 

Här läggs grunden till vad som hände när kriget i Bosnien- Hercegovina bröt ut och 

sedermera utgjorde orsaken till skapandet av Jugoslavientribunalen.  

I kapitel 5 presenteras de krigsförbrytare som författaren valt att använda i studien. De 

presenteras utifrån etnisk, kulturell och yrkesmässig bakgrund. 

I kapitel 6 diskuteras vidare de brott som krigsförbrytarna har gjort sig skyldiga till. 

Författaren väljer att ta upp både brott mot de nationella lagarna och mot de internationella 

som de därefter dömdes/åtalades efter.  

 

Analys och diskussion följer i kapitel 7 där författaren diskuterar och kommenterar 

bakgrunden till Jugoslavien, ICTY: s arbete med krigsförbrytarna samt åtal och påföljd för 

krigsförbrytarna. I detta kapitel skriver författaren även om framtiden och förslag till fortsatt 

forskning ges.  

 

Arbetet avslutas med slutsatser i kapitel 8 där författaren svarar på syfte och frågeställning.  

Sist i arbetet (Bilaga 1) finns en förkortningslista och i (Bilaga 2) återges jugoslaviska lagar.  
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2. Definitioner och begrepp 
I uppsatsen förekommer många olika begrepp och facktermer, både juridiska och 

ickejuridiska. För att underlätta för läsaren har författaren valt att lägga in ett kapitel med 

förklaringar till begrepp som är centrala för tolkningen av uppsatsen. Dessa presenteras i 

nedan följande kapitel. 

 

2.1 Legalitetsprincipen 
Av de allmänna straffrättsliga principerna är legalitetsprincipen den kanske mest centrala. I 

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen har legalitetsprincipen kommit till uttryck 

i artiklarna 22-24 och består av flera delar. Den fösta delen är:  

 

● Inget brott utan stöd i lag (Nullum crimen sine lege).
9
 En person kan endast hållas 

straffrättsligt ansvarig för gärningar som vid tidpunkten för deras utförande utgjorde brott 

enligt Romstadgan. De brott som upptas i Romstadgan ska vara noggrant definierade och 

tolkningar av vad som är brottsligt får inte avvika från ordalydelsen (så kallat förbud mot 

analog lagtolkning). Vid tveksamhet ska brottsbeskrivningarna tolkas till den åtalades fördel. 

 

Den andra delen är: 

● Inget straff utan stöd i lag (Nulla poena sine lege).
10

 En person som har befunnits ansvarig 

för brott får endast straffas med stöd av och i enlighet med Romstadgan. 

 

2.2 Folkmord 
Folkmord är en direkt översättning från engelskans ”genocide” som kommer från det grekiska 

”genos” som betyder folk, och latinets ”cadere” som betyder hugga/döda. En jurist vid namn 

R. Lemkin försökte redan 1933 få en internationell konferens att förklara att förintande av 

folkgrupper, religiösa grupper eller sociala kollektiv var ett internationellt brott. Lemkin var 

den första som i sin studie använde begreppet ”genocide” och enligt honom innebär folkmord 

”en samordnad plan som siktar till att förstöra basen för folkgruppens liv, för att i 

förlängningen förinta grupperna själva”.
11

 

 

Det var i Nürnberg-rättegång som begreppet folkmord användes för första gången. Då 

åtalades 22 utvalda nazistiska ledare för att ha ”lett ett avsiktlig och systematiskt folkmord, 

d.v.s. förintandet av folkgrupper, mot civilbefolkningen i vissa ockuperade områden för att 

förinta särskilda raser och klasser, folkgrupper eller religiösa grupper, särskilt judar, polacker, 

zigenare och andra”.
12

 

 

Förenta Nationerna grundades efter andra världskriget år 1945 och då blev 

folkmordsbegreppet en viktig fråga. FN: s generalförsamling antog en resolution där det 

föreslogs att folkmord skulle vara ett brott under internationell lag och att brottet, oavsett om 

det utförts på religiösa, rasmässiga, politiska eller andra grunder, var straffbart. Beslutet 

antogs enhälligt.
13

 

                                                 
9
 Departementsserien 2007:1 i regeringsformen, Artikel 22. 

10
 Ibid. Artikel 23. 

11
 Gabrielson K, s. 11. 

12
 Ibid. s. 11 

13
 Ibid. s. 11 
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Definitionen enligt FN:s folkmordskonvention från 1948, artikel 2, är:  

 

"I den föreliggande konventionen, betyder folkmord en eller flera av följande handlingar 

utförda med avsikt att förstöra, i delar eller helt, en nationell, etnisk, ras eller religiös 

grupp, på följande vis:  

          (a) Döda medlemmar av gruppen 

         (b) Förorsaka allvarlig kroppslig eller psykisk skada hos medlemmar i gruppen 

(c) Avsiktligt inverka på en grupps levnadsförhållanden så att den fysiskt bryts ner i       

delar eller helt 

     (d) Påtvinga metoder för att hindra att barn föds i gruppen 

    (e) Under tvång förflytta barn från gruppen till en annan grupp." 
14

 

 

2.3 Krigsförbrytare 
En krigsförbrytare definieras som en person som utfört grova brott eller brutit mot 

Genèvekonventionen, internationella överenskommelser som reglerar väpnade konflikter, 

internationella eller nationella krig. En krigsförbrytare kan också ha gjort sig skyldig till brott 

mot annan internationell lag eller gjort sig skyldig till brott såsom våld och angrepp mot 

civila, sexuella brott, tortyr, uppsåtligt dödande, tagit civila som fångar och inte respekterat 

krigsfångars grundläggande mänskliga rättigheter.
15

  

 

2.4 Etnisk rensning 
Efter folkmordet i Jugoslavien uppkom begreppet etnisk rensning som har kommit att bli 

ett alternativ till begreppet folkmord. Etnisk rensning betyder att man avsiktligen tar bort 

ett folk och allt som påminner om det från ett bestämt område. Det spelar ingen roll om 

folket dödas, de kan undkomma genom flykt därifrån.
16

 

2.5 Internationella domstolar 
Internationella domstolen är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut och är 

således FN:s främsta juridiska organ. Den Internationella domstolen (International Court of 

Justice, ICJ) instiftades 1945 och spelar en viktig funktion för folkrättens efterlevnad för att 

förebygga och dra personer som bryter mot folkrätten inför rätta.  

Det finns först och främst två typer av domstolar i det internationella systemet. Den första 

typen syftar till att bidra till fredlig lösning av oenigheter mellan stater. Denna typ av 

domstolar har funnits under hela 1900-talet och inkluderar bland annat Internationella 

domstolen och Permanenta skiljedomstolen. Den andra typen av internationella domstolar 

syftar till att ställa enskilda individer inför rätta för grova brott mot den internationella rätten 

där brottslingarna annars ofta inte ställs ansvariga. Först under 1990-talet började dessa 

domstolar upprättas. De kan både vara tillfälliga och för en särskild situation (till exempel 

Jugoslavientribunalen och Rwandatribunalen) eller permanenta som Internationella 

brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC).
17 

 

                                                 
14

 http://www.sfn.se/fn-info/verksamhetsomraden/fred-sakerhet-och-nedrustning/skyldighet-att-

skydda/ordforklaringar/ 2009-03-20. 
15

 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx 2009-03-11, & se även Görell E. & 

Andreas K Inför rätta för krigsförbrytelser s. 5. 
16

 Gerner, K. & Karlsson, K-G. s. 53f. 
17

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304 2009-02-19. 

http://www.sfn.se/fn-info/verksamhetsomraden/fred-sakerhet-och-nedrustning/skyldighet-att-skydda/ordforklaringar/
http://www.sfn.se/fn-info/verksamhetsomraden/fred-sakerhet-och-nedrustning/skyldighet-att-skydda/ordforklaringar/
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx%202009-03-11
http://www.regeringen.se/sb/d/3304


   10 

 

Den 1 juli 2002 trädde Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (International 

Criminal Court, ICC) i kraft. I och med det kunde den domstolen bli verklighet. Domstolen 

har sitt säte i Haag, Nederländerna. Invigningen skedde i mars 2003.
18

  

Sverige anser att de olika internationella domstolarna fyller mycket viktiga funktioner. Den 

första typen av domstolar har bidragit till att många potentiella konflikter stater emellan 

kunnat lösas juridiskt på ett fredligt sätt. Den andra typen av domstolar ser till att de ansvariga 

för de grövsta brotten ställs till ansvar för sina handlingar och rapporterar tydligt att det 

internationella samfundet inte accepterar straffrihet för folkmord, brott mot mänskligheten 

och krigsförbrytelser.
19

 Domstolen kan döma i alla juridiska tvister som uppstår mellan två 

stater om de berörda staterna godkänt domstolens jurisdiktion, dvs. domsrätt i förväg eller i 

det aktuella fallet. Domstolen tillämpar i sitt dömande internationell rätt och hjälper i sitt 

arbete till att nå målen i FN:s stadga, att lösa internationella tvister på fredlig väg och i 

överensstämmelse med rättvisa och internationell rätt. Domstolens domar är bindande för de 

berörda staterna och kan inte överklagas. Domstolen kan också avlämna rådgivande yttranden 

i juridiska frågor efter förfrågan från FN:s generalförsamling, säkerhetsrådet samt vissa andra 

FN-organ.
20

  

Internationella brottsmålsdomstolens, ICC syfte är att förhindra att individer som brutit mot 

internationella lagar skall undgå straff. Då nationella domstolar inte vill eller kan uträtta sina 

uppgifter skall ICC träda in och komplettera nationella domstolar. Hittills har ansvaret endast 

legat hos nationella domstolar, vilket lett till en utbredd straffrihet. Dåligt fungerande 

rättssystem eller bristande resurser har berott på att de nationella domstolarna haft svårt att 

gripa de misstänkta. Under eller efter en konflikt har stater i vissa fall tappat kontrollen över 

de delar av landet där de misstänkta finns. I andra fall har inte regeringar velat åtala egna 

medborgare för grova brott.
21

 Exempelvis vid krigsförbrytelserna under krigen i det forna 

Jugoslavien 1991-1995 som var det värsta i Europa sedan andra världskriget, var de nationella 

domstolarna ofta ovilliga eller oförmögna att döma förbrytare från det egna landet.
22

 I ICC är 

den högsta straffinsatsen livstids fängelse. Minimiålder för straffbarhet är 18 år. Den 

strängaste påföljden som kan utdömas är fängelsestraff om högst 30 år. Den lägsta påföljden 

är böter.
23

 

                                                 
18

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304/a/19633 2009-02-19. 
19

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304 2009-02-19. 
20

 http://www.regeringen.se/sb/d/9653 2009-02-19. 
21

 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx. 
22

 http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx 2009- 03-02. 
23

 http://www.svenskafreds.se/icc/ 2009-03-02.  

http://www.regeringen.se/sb/d/3304/a/19633
http://www.regeringen.se/sb/d/3304
http://www.regeringen.se/sb/d/9653
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx
http://www.sakerhetspolitik.se/templates/Level2Page____353.aspx
http://www.svenskafreds.se/icc/
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3 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund som underlättar för läsaren att sätta studien i ett 

sammanhang och ge en djupare förståelse för utvecklingen fram till kriget.  

 

3.1 Innan Jugoslaviens sönderfall 
Jugoslavien statsbildades på Balkanhalvön år 1918–91 och bestod av Serbien, Kroatien, 

Slovenien, Bosnien–Hercegovina, Montenegro och Makedonien.24Under andra världskriget 

invaderades Jugoslavien av bl. a Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien. De har alla bidragit 

till olika rörelser som är relevanta för de händelser som sedan uppkom inom Jugoslavien. 

 

 

 

 
Figur 1. Karta över Jugoslaviska Socialistiska Federationen Källa: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jugoslavien 2009-03 02 

1. Bosninen-Hercegovina 2. Croatia 3. Makedonien 4.  Montenegro 5. Serbien 6. Slovenien 

 

 

3.1.1 Cetnikrörelsen 

En serbisk överste vid namn Dragoljub Mihailovic organiserade en ”motståndrörelse” vid 

namn Cetnikrörelsen. Motståndsrörelsens mål var att återupprätta den serbiska monarkin och 

skapa ett ”Storserbien”, som skulle omfatta bl. a Bosnien – Hercegovina och större delen av 

Kroatien. Mihailovics välkända motto löd ”Där det finns serbiska gravar är serbiskt land”. 

Cetnici samarbetade under andra världskriget både med de italienska och tyska ockupanterna. 

Cetnikrörelsen har ett direktiv som anger målet ”rensning” av alla etniska minoriteter, särskilt 

muslimer och kroater i Bosnien – Hercegovina, för att skapa ett homogent ”Storserbien”. 

Merparten av ca 100 000 bosniska muslimer som dödades under andra världskriget dödades 

av Cetnikrörelsen. Det var under krigen år 1991-1995 som cetnikförband uppstod med samma 

mål som under andra världskriget.
25

 

 

 

                                                 
24

 http://www.ne.se.db.ub.oru.se/l%C3%A5ng/jugoslavien/217805 2009-03-26.   
25

 Resic S, s. 212 f. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jugoslavien%202009-03
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/l%C3%A5ng/jugoslavien/217805%202009-03-26
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3.1.2 Ustasarörelsen 

I Kroatien skapades ”Ustasarörelsen”. De ogillade serber och kommunister och deras mål var 

ett enat Storkroatien som var etniskt rent från bl. a serber och judar. De hade fått stor antipati 

mot serber eftersom de var trötta på det serbiska styret som fanns under mellankrigsåren.   

Ustasarörelsen var kända för sin grymhet, mestadels mot serber som fanns i Kroatien. Även 

vissa tyska soldater var förskräckta över ustasas okontrollerade mördande.
26

  

 

3.1.3 Den kommunistiska partisanrörelsen 

Josip Broz Tito var den som ledde de jugoslaviska kommunisterna. Kommunisterna bortsåg 

från de etniska skillnaderna bland folken, vilket visade sig vara fördel i nationellt kraftigt 

uppsplittrade jugoslaviska områden. Tito och hans partisaner tog avstånd från storkroatiska 

och storserbiska idéer och de blev ett alternativ för dem som ville ha ett framtida Jugoslavien 

där nationaliteten inte skulle spela någon roll. Ustasa och tyskarna var partisanernas främsta  

fiender. Senare blev även cetnici partisanernas fiender. Det var den 29 november 1943 som 

Tito utnämndes till marskalk av Jugoslavien. Samma datum blev senare Jugoslaviens 

nationaldag.  

 

När det gällde Bosniens muslimer var Ustasas inställning kluven. Å ena sidan betraktade höga 

politiker i Kroatien muslimerna som de etniskt ”renaste” kroaterna, å andra sidan begick 

Ustasa mord även på muslimer. Bland Ustasa fanns det en outtalad förväntan att muslimerna 

skulle ge upp islam för katolicismen. Det fanns många muslimer som protesterade öppet mot 

den grymma behandlingen av serber och judar. Många muslimer räddade judarna i Bosnien – 

Hercegovina från fullständig utrotning. Muslimerna drog slutsatsen att det bästa alternativet 

för dem var den kommunistiska partisanrörelsen, som förespråkade multietnisk tillhörlighet.  

Då cetnikernas övergrepp och mördande på muslimer ökade beslöt sig allt fler muslimer att 

ansluta sig till Titos partisaner.
27

 

 

3.1.4 Titos Jugoslavien 

Den 29 november hade Titos Jugoslavien, under ledning av marskalk Tito och det segerrika 

kommunistiska partiet, skapats. Landet blev nu SFRJ – Federativa Socialistiska  

Republiken Jugoslavien. Titos kommunistiska partisanarmé hade ett järngrepp om 

Jugoslavien och de fick stöd från både Storbritannien och Sovjetunionen. Tillsammans med 

de redan erkända serberna, kroaterna och slovenerna erkände det nya Jugoslavien  ytterligare 

tre ”nationer” – montenegriner, makedonier och något senare bosnjaker. Tito beslöt att 

Vojvodina och Kosovo skulle bli självständiga provinser inom republiken Serbien. Serberna 

var inte nöjda med det beslutet, men så länge Tito levde var det ingen som ifrågasatte 

Serbiens förlorade kontroll av Vojvodina och Kosovo.
28

 

 

År 1945 var Jugoslavien inte längre en fungerande federation av stater och var inte heller 

längre att anse som demokratiskt; vare sig yttrande -, tryck – eller pressfrihet tilläts. 

Medlemskap i det socialistiska partiet var nödvändigt för den som ville göra karriär eftersom 

landet var kommunistiskt. Målsättningen inom partiet var att förhindra att någon nation skulle 

få dominera de övriga jugoslaviska folkgrupperna. Det kommunistiska partiet åstadkom ett 

aktivt stöd av jugoslavisk identitet under parollen ”broderskap och enighet”. Trots det fanns 

det fortfarande misstro, och till en viss del hat mellan många serber och kroater kvar. Det var 

idolisering och mytologisering av partisanernas insats under andra världskriget som 

                                                 
26

 Resic S, s. 215 f.  
27

 Ibid, s. 217 ff.  
28

 Ibid, s. 226 f. 
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genomstyrde det jugoslaviska samhället. På samma gång tvingades människor till kollektiv 

förträngning av det brutala våld och övergrepp som utfördes av och mot ”brödrafolk” under 

andra världskriget. Med facit i hand, när vi tänker på 1990- talets konflikter, vet vi idag att få 

människor hade glömt, och ännu färre förlåtit vad som hände under andra världskriget.
29

 

 

Under lång tid levde Jugoslavien under hotet av en sovjetisk invasion. Detta hot bidrog till att 

ena folken i Jugoslavien. Även serbiska och kroatiska nationalister stod enade bakom Tito. 

När landet hade en yttre fiende så kunde Jugoslaviens ledning ena de olika folkgrupperna 

inom landet. Det var efter det kalla krigets slut när det sovjetiska hotet upphörde, som 

återkomsten av de nationalistiskt präglade frågorna återkom i jugoslavisk politik. 

Kommunistpartiet i Jugoslavien hade byggt upp en personkult kring ledaren Tito. Ledaren 

godtog att han blev avgudad. Han uppskattade även det lyxiga livet. Den enda egentliga 

sammanhållande länken i Jugoslavien var Tito, vilket också ledde till diskussioner om vad 

som skulle hända med landet vid hans bortgång.
30

  

 

3.1.5 Titos bortgång 

“Work like it will be peace for eternity, prepare like it´s gonna be a war tomorrow”31 

 

Tito lyckades hålla samman Jugoslavien in i det sista. Hans valspråk kan ses här ovan. Han 

dog i maj 1980 och genast spreds oro och rädsla över vad som skulle hända nu när Tito inte 

länge fanns. Tito var en viktig gestalt eftersom han var en symbol och garant för jugoslavisk 

solidaritet, samhällets existens och fred mellan de många etniska grupperna.   

Han var ledaren som hade utvecklat ett jugoslaviskt system som inte var helt specifikt för en 

kommunistisk stat. Jugoslaviens ledning hade ett mycket fördelaktigt läge mellan öst och väst 

och man drog fördel av det. Alla som var medborgare i Jugoslavien var välkomna i både öst 

och väst.
32

  

 

3.1.6 Jugoslaviens sönderfall 

Den 25 juni 1991 började Jugoslaviens sönderfall. Kroatien och Slovenien, f d Jugoslaviens 

mest utvecklade delstater, förklarade ensidigt sin självständighet. Två dagar senare gick den 

jugoslaviska folkarmén JNA till angrepp mot utbrytarrepubliken Slovenien. Kriget varade i 

några dagar och Slovenien stod som segrare. Angreppet på Slovenien var ett försök att hålla 

kvar republiken inom den jugoslaviska federationen samt en varning till andra folkgrupper i 

Jugoslavien om vad som väntade eventuella utbrytare. Därefter utbröt kriget i Kroatien 

sommaren 1991 där kroatiska serber i samarbete med JNA ockuperade cirka 30 % av 

Kroatiens territorium. Målet var att östra Kroatien, där det finns mest kroatiska serber, skulle 

ansluta sig till Serbien.
33

 Kriget i Bosnien startades i april 1992 vilket hänger intimt samman 

med Jugoslaviens sönderfall och det kroatiska kriget. Det har hittills varit tre krig i 

Jugoslavien och alla hänger samman med varandra och kan inte förstås utan det sambandet.
34

  

 

                                                 
29

 Resic S, s. 229.  
30

Ibid. s. 236 f.  
31

 http://www.titoville.com/tribune1998.html. 2009-03-26. 
32

 Resic S, s. 251.  
33

 Rady M, s. 28 ff.  
34

 Sommelius m.fl., s. 56. 
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3.2 Krigen på 1990- talet 
Upplösningen av Jugoslavien år 1991 berodde mestadels på inre förhållanden i landet. 

Anledningarna var att Jugoslavien var ett land med tre stora religioner, två alfabeten, fyra – 

fem olika språk och minst tjugo olika folkslag. Det fanns även stora ekonomiska skillnader 

mellan den välmående norra delen och den fattigare södern. Andra världskriget var det 

senaste kriget där spänningarna mellan de olika folkgrupperna visade sig, men under 

efterkrigstiden hade det också funnits betydande kontakter av positivt slag. Ett bra exempel på 

det var ett ökat ingifte mellan folkgrupperna. Tito och hans regim lyckades hålla spänningarna 

nere, men när han dog kom de upp igen, särskilt i form av nationalism. Det var nationalismen 

som blev ett medel för politikerna, särskilt den serbiske ledaren Slobodan Milosevic som 

använde nationalism som propaganda.
35

 

 

 
Figur 2. Karta över Jugoslavien år 1991. Så ser även dagens Jugoslavien ut efter kriget. Källa: 

http://toolyo.blogger.ba/arhiva/2008/08/07/1718280 2009-04-03. 

                                                 
35

 Lundestad, G. sid. 124 f. 

http://toolyo.blogger.ba/arhiva/2008/08/07/1718280
http://www.blogger.ba/galerije/post/1718280/1268
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I Bosnien utbröt kriget den 6 april 1992, på årsdagen av den tyska invasionen av Jugoslavien 

år 1941. Slovenien och Kroatien blev snabbt självständiga stater. Konflikten gällde mellan 

Serbien och Kroatien och var även ödet för kroaterna och serberna i Bosnien – Hercegovina. 

Det påverkade även hela Bosnien – Hercegovinas öde. Det var etniskt definierade konflikter 

som ledde till upplösningen. I den jugoslaviska delrepubliken Bosnien – Hercegovina var 

invånarna uppdelade enligt etno – religiösa kriterier i ortodoxa serber, katolska kroater och 

muslimska bosnjaker. I Bosnien - Hercegovina var muslimerna de som hade som mål att 

staten skulle förbli odelad mellan de tre nationerna. Ingen av vare sig de lokala serbiska och 

kroatiska ledarna eller ledarna för rest Jugoslavien gick med på detta. Det blev ett krig som 

slutade med ett avtal under amerikanskt överinseende mellan alla tre parternas ledare.  

Bosnien- Hercegovina förklarade sig fritt från Jugoslavien 5 april 1992 som bevarades som en 

stat men delades ändå. Officiellt är det två republiker i en federativ stat, Republika Srpska och 

Bosnjak – kroatiska federationen.
36

 

                                                 
36

 Gerner K & Karlsson K – G, s. 255 f. 
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4 Kriget, tribunalen och påföljderna 
Detta kapitel avser att kort beskriva vad som hände när kriget i Bosnien- Hercegovina bröt ut 

och sedermera utgjorde orsaken till skapandet av Jugoslavientribunalen. Kapitlet behandlar 

även påföljder utdömda av, och problem med arbetet utfört av tribunalen. Delar av de 

nationella, jugoslaviska påföljderna som skulle varit aktuella om de valda förbrytarna blivit 

dömda enligt nationell rätt presenteras också i kapitlet.   

 

4.1 Bosnienkriget - värsta konflikten sedan 2:a världskriget 
F.d. Jugoslavien var vad Bosnien-Hercegovina är idag, en skapelse av det internationella 

samhället. I båda fallen har multietniska stater bildats på internationellt initiativ vilket verkade 

fungera under 40 år. Men de etniska motsättningarna i landet utnyttjades av nationalistiska 

partier efter kommunismens fall vilket utvidgade de etniska konflikterna och resulterade i ett 

inbördeskrig som varade i fyra år.
37

 Kriget i Bosnien, var ett inbördeskrig mellan bosniska 

kroater (katoliker), bosnjaker (muslimer) och bosniska serber (ortodoxa) i Bosnien och 

Hercegovina som pågick nästan oavbrutet från april 1992 till november 1995. 

De bosniska serberna hade två mål i sikte; första målet var att etablera en ”stor-serbisk” 

republik i Bosnien- Hercegovina vilken de hoppades kunna ansluta till Serbien. Det andra 

målet var att upprätta en korridor genom den norra delen av republiken som lade samman de 

delar av Kroatien som serberna redan ockuperade. För att uppfylla dessa två mål tvingades de 

lägga beslag på två tredjedelar (66,67 %) av Bosnien-Hercegovinas territorium. Serbernas 

slutgiltiga mål var att bygga upp ett ”Storserbien.” 

De serbiska styrkorna i Bosnien- Hercegovina fick betydande stöd från den serbiska 

jugoslaviska armén som inledningsvis leddes av Milosevic. Efter tre år av krig i Bosnien hade 

fyra miljoner människor flytt från sina hem. Många i den civila befolkningen i Bosnien blev 

torterade på olika sätt. En del utsattes för systematisk fysisk tortyr och nästan alla för psykisk 

tortyr i form av dödshot, skenavrättningar, våldtäkter och liknande grymheter. Detta berodde 

till stor del på den ”etniska rensning” som de serbiska ledarna och politikerna i Belgrad hade 

inlett. I det territorium som serberna erövrade började de direkt terrorisera den icke- serbiska 

befolkningen. Kroater och muslimer ställdes inför valet att fly eller se sina hem brännas ner. 

Miljoner människor förlorade sin identitet och flera hundra-tusen dödades eller sårades. 

Historiska ting som var värdefulla förstördes.
38

 Det internationella samhället stod maktlöst 

och inte förrän USA bestämde sig för att skicka trupper till området tvingades de stridande 

parterna till förhandlingsbordet. Fredssamtalen hölls på en amerikansk flygbas nära Dayton, 

Ohio i november 1995 vilket resulterade i ett fredsavtal, The General Framework Agreement 

for Peace, (GFAP).
39

 Den 14 december 1995 i Paris undertecknades Daytonavtalet av 

parterna.
40

 

 

  

                                                 
37

 Grugel J, s. 202f. 
38

 Rady M, s. 28 ff. 
39

 Szasz, C. Paul, s. 301. 
40

 Sandberg M & Windmar E, s. 6. 
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4.2 Jugoslavientribunalen 
I början av 1990-talet ledde Jugoslaviens sönderfall till de blodigaste krigen i Europa sedan 

andra världskriget. De allvarliga brotten som begicks under krigen var massavrättningar, 

folkfördrivningar, tortyr och våldtäkter. Detta ledde till starka reaktioner runt om i världen 

och resulterade i upprättandet av en internationell tribunal, där de skyldiga individerna från 

Jugoslavienkrigen skulle kunna ställas inför rätta.
 41 

 

Den 25 maj 1993 beslutade FN:s säkerhetsråd att inrätta en tillfällig tribunal för lagföring av 

personer som var ansvariga för allvarliga brott mot internationell humanitär rätt begångna i 

f.d. Jugoslavien från och med 1 januari 1991. Domstolens namn var International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY. Tribunalen fick sitt säte i Haag, Nederländerna. 

Den hade jurisdiktion över fyra typer av brott: allvarliga överträdelser av 1949 års 

Genèvekonvention, kränkningar av krigets lagar eller sedvanerätt, folkmord samt brott mot 

mänskligheten.
42 

Tribunalen har behörighet att åtala personer som begått folkmord, dvs. en särskild form av 

brott mot mänskligheten, brott mot lagar och seder gällande krig och grova brott mot Genève 

konventionen från 1949.
43

 Tribunalen består av tre organ: åklagare (the Prosecutor), domare 

(the Chambers), och sekreterare (the Registry). Den är en två instansdomstol. Det finns två 

rättegångskamrar i första instansen och en kammare för överklagande i andra instans. Tre 

domare tjänstegör i de två rättegångskamrarna och fem domare tjänstegör i kammaren för 

överklagande. Totalt har tribunalen 11 ledamöter. Ledamöterna har själva valt domaren. 

Domarna kommer från olika delar av världen.
44

 Domar måste beslutas av en majoritet inom 

domstolen. Domen är skriftlig och innehåller en motivering enligt artikel 23 vilket innebär att 

rättegångskamrarna skall döma och utmäta straff för personer som är skyldiga till allvarliga 

brott mot internationell humanitär rätt.
45  

Tribunalen kan som påföljd döma till fängelsestraff, 

inte dödstraff. Domstolen kan inte heller utdöma bötesstraff. Rättegångar får inte hållas utan 

att den åtalade är närvarande och personer som åtalats av tribunalen kan inte dömas igen av en 

nationell domstol. Domstolen dömer alltså inte efter nationell jugoslavisk straffrätt.
 46

 

Tribunalen kan uppmana staterna att vara behjälpliga under olika skeden t.ex. att insamla 

bevis, höra vittnen, bistå tribunalen med att gripa eller häkta misstänkta personer samt att 

överföra en tilltalad till tribunalen.
47

  

Enligt domens beslut är FN:s medlemsstater skyldiga att samarbeta med tribunalen och se till 

att nationella myndigheter följer dess framställningar. Säkerhetsrådets beslut att inrätta ICTY 

var historiskt. Det var första gången som rådet skapade en domstol för att komma till rätta 

med ett hot mot internationell fred och säkerhet. Tribunalen var den första internationella 

krigsförbrytardomstolen sedan Tokyo- och Nürnbergtribunalerna efter andra världskriget.
48

 

Efter den avslutningsstrategi som upprättades för tribunalen hade samtliga utredningar 

avslutats år 2004 och samtliga rättegångar i första instans avslutats år 2008. Allt arbete med 

                                                 
41

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304/a/19634 2009-03-13. 2009-02-19. 
42

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304/a/19634. 2009-02-19. 
43

 Internationell tribunal för brott mot humanitär rätt i f.d.jugoslavien s.10 f.  
44

 Ibid. s. 12. 
45

 Prop.1993/94:142 s. 27. 
46

 Internationell tribunal för brott mot humanitär rätt i f.d.jugoslavien s. 12 ff. 
47

 Ibid. 14 f. 
48

 http://www.regeringen.se/sb/d/3304/a/19634 .2009-02-19. 
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att åtala och fälla de ansvariga krigsförbrytarna skall vara genomfört 2010. FN:s säkerhetsråd 

har framhävt vikten av att slutstrategin genomförs som organiserat.
49

   

Rättegången mot Slobodan Milosevic aktualiserar några av de svårigheter som FN-tribunalen 

för f.d. Jugoslavien, ICTY, har brottats med sedan starten.  En av de mest centrala frågorna är 

bristen på effektivitet, utmärkt av tidsödande utredningar och inte minst utdragna rättegångar. 

En av anledningarna till att rättegången mot Milosevic sköts upp var hans sjukdom. 

Rättegången mot Slobodan Milosevic kom att bli den längsta krigsförbrytarrättegången inför 

en internationell domstol någonsin.
50

 Milosevic avled i sin cell den 11 mars 2006 innan 

rättegången hade avslutas. Rättegången mot Radovan Karadzic som greps den 22 juli 2008 

kommer att förlängas bortom 2010, vilket ursprungligen var satt som slutår. Åklagare arbetar 

hårt med svårigheten att förutom den nya rättegången mot Karadzic, driva flera andra 

tidsödande processer samtidigt men man vet inte om några av de personer som ännu befinner 

sig på fri fot kommer att gripas.
51

 Det finns två mördare till som är skyldiga till brott i f.d. 

Jugoslavien att gripa: Ratko Mladic och Goran Hadzic vilket kan bli betydligt svårare.
52

 

4.3 Påföljder  
Rapportörerna (Corell- Turk - Thune) under the CSCE Moscow Human Dimension 

Mechanism to Bosnia-Herzegovina and Croatia lade fram förslaget om en internationell 

krigsförbrytartribunal för f.d. Jugoslavien. Rapportörerna diskuterades hur det jugoslaviska 

påföljdssystemet skulle tillämpas av det framtida ICTY.  I det f.d. jugoslaviska 

straffrättssystemet kunde påföljden bli dödsstraff, frihetsstraff på mellan femton dagar och 

femton år, samt böter. I praktiken utfärdades i stort sett inte dödsstraffet. De nationella 

domstolarna kunde däremot, om brotten ansågs vara allvarliga, döma till tjugo års fängelse.  

 

För tribunalen ICTY var dödsstraff inget alternativ att utdöma. Däremot övervägde man om 

tribunalen kunde utdöma livstidsstraff. Man utgick då ifrån principen om att det större 

inkluderar det mindre – majus includit minus. Dödstraffet var uteslutet men det ansågs ändå 

möjligt att döma någon till mer än tjugo år på grund av majus includit minus-principen. 

Rapportörerna ansåg det dock inte vara tillräckligt utrett för att förorda en sådan sak för 

ICTY. Vid fastställandet av strafftiden följer därför tribunalen allmän praxis i f.d. 

Jugoslavien.
53

  

Denna lösning valdes då internationell humanitär rätt endast angav olika brott utan att ange 

några påföljder. Tribunalen avgjorde i varje enskilt fall var straffet skulle avtjänas.  Från maj 

1993 enligt generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet, skulle straffet avtjänas utanför f.d. 

Jugoslavien. Tribunalen kan inte utdöma skadestånd. I stället kan den besluta att egendom och 

tillgångar som den straffskyldige har skaffat sig skall återställas till de rättmätiga ägarna enligt 

artikel 24:3.
54
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5 Krigsförbrytarna   
I detta kapitel presenteras de krigsförbrytare som författaren valt att använda i studien. De 

presenteras utifrån etnisk, kulturell och yrkesmässig bakgrund. 

 

5.1 Bakgrund om Milosevic 
Slobodan Milosevic, son till Svetozar Milosevic, föddes den 20 augusti 1941 i Pozarevac, i 

dagens Serbien, som är en av republikerna i f.d. Jugoslavien. Han utexaminerades år 1964 

från juridiska fakulteten vid universitetet i Belgrad och började en karriär inom förvaltnings 

och bankväsendet. År 1978 hade han varit anställd på befattningar som biträdande direktör 

och senare den som generaldirektör vid Tehnogas, ett stort oljebolag i dåvarande Jugoslavien 

("Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien"). Efter detta blev han ordförande för 

Beogradska Banka (Beobanka), en av de största bankerna i Socialistiska förbundsrepubliken 

Jugoslavien, den befattning han innehade fram till 1983. 

År 1959 gick Slobodan Milosevic med i Förbundet för kommunisterna i Jugoslavien.  Han 

blev ordförande i City League av kommunisterna i Belgrad år 1984.  År 1986 valdes han till 

ordförande för presidiet i centralkommittén i Förbundet för kommunisterna i Serbien och 

omvaldes 1988. Den 16 juli 1990 bildades ett nytt parti som hette det socialistiska partiet i 

Serbien (SPS) där han dagen efter valdes till ordförande i SPS och förblev i den tjänsten utom 

under perioden 24 maj, 1991 till den 24 oktober 1992. 

Slobodan Milosevic valdes till president i Förbundsrepubliken Jugoslavien den 15 juli 1997 

efter två terminer som president i republiken Serbien. Den serbiske ledaren Slobodan 

Milosevic använde nationalism och propaganda som ett medel i politiken. Hans officiella 

uppgifter började den 23 juli 1997. Efter hans seger i presidentvalet i september 2000 i 

Förbundsrepubliken Jugoslavien hade Slobodan Milosevic avstått sin position som president i 

republiken Serbien den 6 oktober 2000. 
55

 

 

5.2 Bakgrund om Karadzic 
Radovan Karadzic föddes i Montenegro den 19 juni 1945. Karadzic, som är ortodox kristen, 

flyttade till Sarajevo som tonåring för att läsa medicin. På 1980-talet dömdes han till fängelse 

för ekonomisk kriminalitet. År 1989 blev han oväntat ledare för de bosniska serberna. När 

bosnienserberna 1992 försökte hugga loss mer än halva Bosnien för sin egen "stat" utsågs 

Karadzic till president i utbrytarstaten "Serbiska republiken". I ett ökänt tal i parlamentet 

varnade han Bosniens slaviska muslimer för att de skulle dra en katastrof över sig själva om 

de försökte utropa självständighet från Jugoslavien.
56

 Han har en karriär bakom sig som 

militär officer och har allmänt hög rang bland folk i den bosnienserbiska armén. Den 14 maj 

1992 fram till idag har han varit ledare för armén i bosnienserbiska administrationer. Han har 

deltagit i internationella förhandlingar och har personligen gjort överenskommelser i frågor 

om vapenvila och humanitär hjälp som genomförts.
57
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5.3 Bakgrund om Mladic 
Ratko Mladic föddes i den lilla byn Kalinovik i östra Bosnien den 12 mars 1943. Han var 

ortodox kristen från  Bosnien-Hercegovina. Mladic var karriärofficer och överste i den 

jugoslaviska folkarmén när han 1991 sändes av Slobodan Milosevic till Kroatien för att leda 

de kroatiska serbernas försök att skapa en egen utbrytarstat, "Serbiska republiken Krajina". 

Efter det året bröt kriget ut i Bosnien. Han befordrades till generallöjtnant och tog kommandot 

för styrkorna i det andra militära District i JNA som sedan i praktiken gjorde att han utsågs till 

stabschef för den bosnienserbiska armén. 

Enligt åklagaren från ICTY har Radovan Karadzic och Ratko Mladic i samförstånd med 

andra, begått folkmord från april 1992 och juli 1995, inom Republiken Bosnien- Hercegovina 

genom sina handlingar och försummelser. De gjorde sig skyldiga till ett brott mot 

mänskligheten genom att förfölja bosniska muslimer och bosnienkroatiska civilbefolkningen 

på nationella, politiska och religiösa skäl. De anses straffrättsligt ansvariga för mord, våldtäkt, 

sexuella övergrepp, tortyr, misshandel, rån och omänsklig behandling av civila, olaglig 

deportation och överföring av civila. De anses också straffrättligt ansvariga för förstörelse av 

hem och företag, förstörelse av platser för dyrkan.
58

 

Tusentals bosniska muslimer och bosnienkroatiska civila, däribland kvinnor, barn och äldre 

personer, hölls kvar i fängelseliknande anläggningar under utdragna perioder. De var häktade 

i stor utsträckning på grund av deras nationella, religiösa och politiska identitet.  Villkoren i 

häktena var omänskliga och brutala. Många av dessa häkten var bemannade och drevs av 

militärens och polisens personal och deras agenter, som naturligtvis kontrollerades av 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic.
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6 Brotten 
I följande kapitel avhandlas brotten som de utvalda krigsförbrytarna gjort sig skyldiga till. Författaren 

väljer att ta upp både brott mot de nationella lagarna och mot de internationella som de sedermera 

dömdes efter.  

 

6.1 Brott mot de nationella lagarna 
Nedanstående artiklar i de nationella jugoslaviska lagarna är relevanta utifrån valda fall där 

man ser tydligt att krigsförbrytarna bröt mot dessa artiklar.  

 

Jugoslaviska grundlagar 

 

Constitution of the socialist federal republic of Yugoslavia antogs av Federal 

folkförsamlingen den 7 april 1963. 

Där framkommer det i artikel 33 att ”Lika rättigheter, skyldigheter och ansvar för personer i 

enlighet med enhetliga grundlagsenligheten och laglighet;”  

Artikel 33 handlar om att alla medborgare har samma rättigheter och skyldigheter oberoende 

av skillnader i nationalitet, ras, religion, kön, språk, utbildning, eller social ställning. Alla 

skall vara lika inför lagen. Hade den jugoslaviska konstitutionen tillämpats på det sätt den var 

tänkt hade de nämnda krigsbrytarna ställt inför jugoslavisk domstol på samma sätt som andra 

medborgare. Med hänsyn till deras position i landet blev dock det inte fallet. Det står således 

klart enligt min mening att i fallen Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic och Ratko Mladic 

bröt man mot denna artikel i den Jugoslaviska konstitutionen. De borde ha åtalats. 

Artikel 40 stycke 4 handlar om att de i artikel 33 nämnda grundläggande fri och rättigheterna 

inte får användas på ett sätt som medför att samhällets grundvalar förändras. Hade de tre 

krigsförbrytarna åtalats enligt de jugoslaviska lagarna så skulle artikel 40 och dess stycke 4 

vara relevant. Artikeln avser att de i art. 33 nämnda fri – och rättigheterna inte får användas av 

vem som helst för att störta grunderna för det socialistiska demokratiska ordningen som har 

bestämts av konstitutionen: ett hot mot fred, internationellt samarbete i frågor om 

jämställdhet, eller oberoende av land, att sprida nationell, ras eller religiöst hat och intolerans, 

eller att anstifta till brott, [och de skall inte heller användas] på ett sätt som kränker allmän 

anständighet. I samtliga tre fall gjorde de nämnda krigsförbrytarna sig skyldiga mot denna 

artikel. 

Artikel 43 är en viktig artikel som Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic och Ratko Mladic 

har brutit mot. Här menar man att ”Med tanke på att uppnå frihet för medborgarna att uttrycka 

sin nationalitet och kultur, varje nationalitet/nationell minoritet, skall ha rätt att använda sitt 

språk fritt, att utveckla sin kultur, och att bilda organisationer för detta ändamål, och även 

skall de ha andra rättigheter som bestäms av konstitutionen.”  

Artikel 47 är ytterligare en viktig bestämmelse i grundlagen. Där framkommer att 

”Människoliv och människans frihet skall vara okränkbara”. I vanliga fall kan en domstol inte 

döma till dödsstraff, men enligt denna artikel kan dock dödsstraff förekomma i undantagsfall. 

I artikel 47 stadgas nämligen att i undantagsfall, kan dödsstraff förekomma enligt federal lag 

för de allvarligaste brottsliga handlingarna, och det kan framföras endast för de allvarligaste 

formerna av dessa brott. Gripandet skall grunda sig på lag. Varje olagligt gripande skall vara 
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straffbart.
 59

 Hade dessa krigsförbrytare döms utifrån de jugoslaviska lagarna så skulle det 

föreligga stor risk att de hade fått dödsstraff.
60

   

6.2 Brott mot de internationella lag 

 

6.2.1 Case No. IT-02-54-T 

Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, Åklagaren vid Tribunalen 

mot Slobodan Milosevic avseende folkmord, brott mot mänskligheten, allvarliga brott mot 

Genèvekonvention och kränkningar av de lagar eller seder i krig som anges nedan. 

 

Åtalet mot Milosevic omfattade totalt 66 punkter vilket delades i tre delar; en del som 

omfattade brott i Kroatien 1991-1995, en andra del innefattande Bosnien- Hercegovina 1992-

1995, där även Milosevics ansvar för massakern i Srebrenica och belägringen Sarajevo var en 

av punkterna som skulle prövas, och en tredje del som handlade om brott i Kosovo 1998-

1999.
61

 Jag kommer här endast nämna några av dessa åtalspunkter. 

 

Den första anklagelsen gällde brott mot  artikel 7 (1) i stadgan för domstolen (planering av 

brotten): 

 

Enligt åklagaren var Slobodan Milosevic personligen straffrättsligt ansvarig för brott som 

avsågs i artiklarna 2, 3, 4 och 5 i stadgan för domstolen. Milosevic hade planerat, anstiftat, 

beställt de ovannämnda brotten t.ex. folkmord m.m. I åtalet användes ordet ”engagerad” för 

att visa från åklagarens sida att den anklagade inte fysiskt själv hade begått något av de 

nämnda brotten. Han hade istället beordrat att andra skulle utföra brotten. "Committed" i 

denna anklagelse hänvisade istället till ett deltagande i ett gemensam straffrättsligt företag 

som gärningsman.  

 

Slobodan Milosevic deltog i gemensam brottslig företagsamhet. Det gemensamma kriminella 

företag som han deltog i existerade från den 1 augusti 1991 och fortsatte fram till den 31 

december 1995. De personer som deltog i detta gemensamma kriminella företag var Slobodan 

Milosevic och Radovan Karadzic, Momcilo Krajisnik, Biljena Plavsic, general Ratko Mladic, 

Borislav Jovic, Branko Kositc, Veljko Kadijevic, Blagoje Adzic, Milan Martic, Jovica 

Stanisic, Franko Simatovic, även kallad "Frenki, "Radovan Stojcic, även kallad "Badza, 

"Vojislav Seselj, Zeljko Raznatovic, även känd som "Arkan" och andra kända och okända 

deltagare. 

 

Syftet med detta gemensamma straffrättsliga företag var våldsamt och ständigt borttagande av 

en majoritet av icke-serber, främst bosniska muslimer och bosniska kroater, från stora 

områden i Republiken Bosnien och Hercegovina, genom att begå brott som var i strid mot 

artiklarna 2, 3, 4 och 5 i stadgan för domstolen. 

Slobodan Milosevic deltog ensam och tillsammans med andra ledamöter i det gemensamma 

kriminella företaget som bedrev gemensam brottslig företagsamhet på följande 

tillvägagångssätt: 
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Åklagaren hävdade att Milosevic verkställde effektiv kontroll över delar av jugoslaviska 

folkarmén JNA och Vojska VJ. De deltog i planering, förberedelser, underlättande och 

utförande av våldsamma avlägsnanden. De flesta av de drabbade var icke-serber, de var 

främst bosniska muslimer och bosniska kroater, från stora områden i Bosnien och 

Hercegovina.  

 Det stöd som han tillförde till Armén Republika Srpska, som var en ny bosnien - serbisk 

armé under ledning av Ratko Mladic (VRS), var både ekonomiskt, logistiskt och politiskt. Det 

var dessa styrkor som därefter deltog i genomförandet av den gemensamma brottsliga 

företagsamheten.  Genom att delta i sådana brottsliga företagsamheter begick de brott som var 

i strid mot artiklarna 2, 3, 4 och 5 i stadgan för domstolen. 

Milosevic hade utövat betydande inflytande över och med bistånd, den politiska ledningen i 

Republika Srpska i planering, förberedelser och underlättande. Han hade även stort inflytande 

vid verkställighet av ett övertagande av kommuner i Bosnien och Hercegovina och för det 

efterföljande våldsamma avlägsnandet av de flesta icke-serber, främst bosniska muslimer och 

bosniska kroater, från dessa kommuner.  

Armen behövde allt stöd de kunde få från Milosevic, som därmed lämnade både det 

ekonomiska, materiella och logistiska stödet till dem. Utöver detta så deltog han i bildandet, 

finansieringen, leverans, support och ledning av specialstyrkorna i Republiken Serbien.  

Dessa särskilda styrkor deltog i den brottsliga företagsamheten genom att begå brott som var i 

strid mot artiklarna 2, 3, 4 och 5 i stadgan för domstolen.  

Milosevic var ansvarig för att ha kontrollerat, manipulerat eller på annat sätt utnyttjat serbiska 

statliga medier för att sprida överdrivna och felaktiga meddelanden för att etniskt stödja 

attacker av bosniska muslimer och kroater mot det serbiska folket. Hans mål med det var att 

skapa en atmosfär av rädsla och hat mellan serber som bodde i Serbien, Kroatien och Bosnien 

och Hercegovina. 

Allt detta bidrog till det våldsamma avlägsnandet av de flesta icke-serber, främst bosniska 

muslimer och bosniska kroater, från stora områden i Bosnien- Hercegovina. Slobodan 

Milosevic deltog medvetet och avsiktligt i denna gemensamma brottsliga företagsamhet. Han 

var vidare medveten om de förväntade konsekvenserna av detta företag. På denna grund bar 

han det individuella straffrättsliga ansvaret för dessa brott enligt artikel 7 (1) i stadgan för 

domstolen, utöver sitt ansvar enligt samma artikel för att ha planerat, anstiftat, beställt eller på 

ett annat fungerat som medhjälpare i planeringen, förberedandet och genomförandet av dessa 

brott. 

Enligt artikel 7 (3) var Slobodan Milosevic också individuellt straffrättsligt ansvarig, eftersom 

han hade utövat betydande inflytande och kontroll över andra medlemmar i rådet. Det var 

högsta försvarsrådet och presidenten i Förbundsrepubliken Jugoslavien som hade den 

politiska och juridiska kontroll över JNA och senare VJ. I själva verket var det Slobodan 

Milosevic som utövade kontroll över JNA och VJ genom sin kontroll över de höga officerarna 

i dessa arméer. Han utövade också kontroll över Jovica Stanisic och Franko Simatovic, båda 

högt uppsatta tjänstemän som hade ansvar för landets ekonomi. Det var genom dessa 

tjänstemän som Milosevic kunde utöva effektiv kontroll över agenter i den Serbiska inrikes 

polisen (MUP). Den serbiska polisen var de som riktade och kom att stödja insatser för de 

särskilda styrkorna och de serbiska paramilitära grupperna i Bosnien och Hercegovina.   
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Den andra anklagelsen enligt artikel 7 (1) i stadgan för domstolen gällde genomförande av 

folkmord eller delaktighet i folkmord: 

 

Den 1 mars 1992 till den 31 december 1995, hade Slobodan Milosevic ensam eller 

tillsammans med andra medlemmar i det gemensamma kriminella företaget, planerat, 

anstiftat, beställt, begått eller på annat sätt planerat förberedelse och genomförande av 

förstörelse, helt eller delvis, av bosniska muslimska nationella, etniska, rasmässiga eller 

religiösa grupper, som sådan, inom de områdena i Bosnien och Hercegovina, däribland: Banja 

Luka, Bijeljina, Bosanski Novi, Brcko, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Sanski Most och 

Srebrenica. Skadegörelsen av dessa grupper skedde genom dödandet av tusentals bosniska 

muslimer under och efter övertagandet av områden i Bosnien Hercegovina.   

 

I många av dessa territorier upplysta och ledande medlemmar av Milosevics kriminella 

företag var speciellt inriktade och beredda på att genomföra dessa fruktansvärda dåd. Ofta 

hade de redan förberedda listor på de individer som skulle dödas. Nedgången i Srebrenica 

skedde i juli 1995. Då hade nästan alla infångade bosniska muslimska män och pojkar, 

sammanlagt flera tusen, avrättats på de platser där de hade fångats eller på platser som de 

hade transporterats till för att dödas.  

Avrättningar av tusentals bosniska muslimer skedde i häkten i Bosnien och Hercegovina. En 

stor omänsklig behandling inträffade under perioden 1992-1995. De serbiska styrkorna 

orsakade allvarliga kroppsliga och psykiska skador för tusentals bosniska muslimer i Bosnien 

och Hercegovina bland annat mord, sexuellt våld, tortyr och misshandel. Tusentals bosniska 

muslimer var fängslade i olika häkten runtom Bosnien och Hercegovina.  Varje dag var deras 

liv var i fara. Serbernas mål var att fysiskt förstöra den muslimska etniska gruppen. Det skulle 

de göra genom svält, förorenat vatten, tvångsarbete, otillräcklig medicinsk vård och konstant 

fysisk och psykisk misshandel.  

Genom dessa handlingar och underlåtenheter ansågs Slobodan Milosevic skyldig till folkmord 

som är straffbart enligt artiklarna 4 (3) (a), 7 (1) och 7 (3) eller i vart fall delaktig till folkmord 

som är straffbart enligt artiklarna 4 (3) (e), 7 (1) och 7 (3) enligt stadgan för domstolen.  

Den tredje anklagelsen gällde införandet av restriktiva och diskrimerande åtgärder mot 

bosniska muslimer, bosniska kroater och andra icke-serber. 

 För dessa människor begränsades den fria rörligheten, uppsägning av jobb och förbud mot 

ordentlig sjukvård. För de bosniska muslimerna, bosniska kroaterna och andra icke-serberna 

ingick tvångsarbete i form av att gräva gravar och diken sam andra former av fysiskt arbete 

vid frontlinjerna. Milosevic med sina trupper slog och rånade bosniska muslimer, bosniska 

kroater och andra icke-serbiska civilpersoner. Den avsiktliga förstörelsen av hem, andra 

offentliga och privata egendomar som tillhörde bosniska muslimer och bosniska kroater, deras 

kulturella och religiösa institutioner, historiska monument och andra heliga paltser var ett 

brott mot mänskligheten som är straffbart enligt artikel 5(h) och 7(1) och 7(3) i stadgan för 

domstolen. 

 

Milosevic var vidare skyldig till förintelse, uppsåtligt dödande och mord. Det är ett  brott mot 

mänskligheten som är straffbart enligt artikel 5(b) och 7(1) och 7(3) i stadgan för domstolen. 

Milosevic avlivade bosniska muslimer, bosniska kroater och andra icke-serber i sina städer 

och byar. Han häktade, utvisade eller påtvingade även transfereringar på dessa människor. 

Uppsåtligt dödande, som är ett allvarligt brott mot Genèvekonvention från 1949 är straffbar 

enligt artikel 2 (a) och 7 (1) och 7 (3) i stadgan för domstolen. Även mord, brott mot lagar 
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eller seder i krig, är allvarliga brott enligt artiklarna 3 och 7(1) och 7(3) av stadgan för 

domstolen. 

6.2.1.1 Hur ställer sig Milosevic till åtalet? 

Milosevic ansåg att hela processen mot honom och andra åtalade var olaglig. Han erkände 

inte krigsförbrytartribunalen som en rättslig instans eftersom den inte var tillsatt av FN: s 

generalförsamling. Därför behövde han inte utse en advokat till en olaglig domstol. Åtalet var 

ett falskt åtal. Milosevic, som skötte sitt eget försvar och vägrade erkänna rättegångens 

legitimitet, var utmattad av den stora arbetsbördan och insjuknade flera gånger.
 62

 

6.2.1.2 Dagsläget för Milosevic 

Den anklagade Slobodan Milosevic som var åtalad för krigsförbrytelse och brott mot 

mänskligheten under de olika krig som på 90-talet slet sönder Jugoslavien, hittades vid 

tiotiden på morgonen den 11 mars 2006, död i sin cell vid FN: s Kvarhållande Unit 

(”UNDU”) i Haag. Hans död bekräftades av Midical Officer i UNDU. Rättegången blev ej 

avslutad.
63

 

  

Det tragiska i sammanhanget är att hela åtalet mot Milosevic kunde ha avslutats om ICTY och 

dess åklagare Carla del Ponte valt en annorlunda strategi. Milosevics död utgör ett hårt slag 

mot FN:s internationella krigsförbrytartribunal för f d Jugoslavien (ICTY) och reser 

frågetecken om effektiviteten av internationell rättvisa i allmänhet. Tribunalens höga standard 

blev dess svaghet, skriver Mark Klamberg, jurist vid Internationella brottmålsdomstolen i 

Haag. Därför finns det all anledning för ICC att ta till sig erfarenheterna från FN-tribunalen 

för f d Jugoslavien.
64
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6.2.2 Case No.  IT-95-5-I 

Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien, Åklagaren vid Tribunalen 

mot Radovan Karadzic och Ratko Mladic avseende folkmord, uppsåtligt dödande, etnisk 

rensning, brott mot mänskligheten, allvarliga brott mot Genèvekonventionen och kränkningar 

av de lagar eller seder i krig som anges nedan. 

 ANKLAGELSE 

Bosnienserbisk militär och polisiär personal som ansvarade för dessa anläggningar, inklusive 

Dragan Nikolic (Susica), Zeljko Meakic (Omarska), Dusko Sikirica (Keraterm) och andra 

personer som hade kontroll, utsatte de civila fångarna för fysisk och psykisk misshandel och 

hot om misshandel.  Fångar utsattes ständigt för eller bevittnade omänskliga handlingar, 

inklusive mord, våldtäkt, sexuella övergrepp, tortyr, misshandel, rån, och andra former av 

psykiska och fysiska övergrepp. I många fall hade kvinnor och flickor som kvarhölls på läger 

våldtagits eller utsatts för annat sexuellt utnyttjade på andra platser. Sjukvården för fångarna 

var otillräcklig eller obefintlig och de allmänna hygieniska förhållandena var otillräckliga.  

Radovan Karadzic och Ratko Mladic hade individuellt och tillsammans med andra planerat, 

anstiftat, förberedelser och genomfört förföljelser av människor av politiska och religiösa 

skäl. Genom dessa handlingar och försummelser var Radovan Karadzic och Ratko Mladic 

skyldiga till följande brott: 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic är åtalade enligt artiklarna 4 (2) (a), (b), (c) och 7 (3) för 

folkmord enligt stadgan för domstolen. Vidare är de åtalade för brott mot mänskligheten 

genom artikel 5 (h) och 7 (1) och 7 (3) i stadgan för domstolen. Likaså var de åtalade för en 

allvarlig kränkning mot person enligt artikel 2(g), 7(1) och 7(3) i stadgan för domstolen samt 

ett brott mot lagar eller sedvänjor (övergrepp på den personliga värdigheten) som erkändes av 

artiklarna 3, 7 (1) och 7 (3) i stadgan för domstolen. 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic är likaledes åtalade för ett brott mot lagar eller sedvänjor 

WAR (destruktion eller uppsåtlig skada på institutioner för religion) som anges i artiklarna 

3(d), 7(1) och 7(3) i stadgan för domstolen. 

De är vidare anklagade för fler brott. De är åtalade för en allvarlig kränkning enligt artikel 

2(d) (förstörelse av egendom), 7(1) och 7(3) i stadgan för domstolen, samt även brott mot 

lagar eller sedvänjor WAR (plundring av offentlig eller privat egendom) som anges i 

artiklarna 3(e), 7(1) och 7(3) i stadgan för domstolen.
65

 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic anses individuellt straffrättsligt ansvariga för folkmord, 

delaktighet i folkmord, utrotning, mord, uppsåtligt dödande (allvarliga brott mot 1949 

Genèvekonventionen), brott mot lagar och seder i krig, folkmord, brott mot mänskligheten, 

enligt artiklarna (2-5) som begicks inom områdena Banja Luka, Bihac- Ripac, Bijeljina, 

Bosanska Gradiska, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Bratunac, Brcko, Doboj, Foca, Grcko i 

Kalinovik, Kljuc, Kotor Varos, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Sanski Srebrenica och 

Zvornik. Grunden för åtalet var artikel 7 (1) och artikel 7 (3) i stadgan för domstolen.  

De hade också gjort sig skyldiga till förföljelser, utvisning, omänskliga handlingar, olaglig 

terror på civila, tagandet av gisslan (brott mot lagar och seder i krig, brott mot mänskligheten 

enligt artiklarna 3 och 5 i stadgan för domstolen. 
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Den 11 juli 1996 lade åklagaren fram bevisning som utgjorde skälig grund att anta att 

Radovan Karadzic och Ratko Mladic hade begått de påstådda brotten. Det var en massiv 

anklagelseakt som krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien (ICTY) fick. Två av 

åtalspunkterna gällde folkmord: Karadzic misstänktes för att vara hjärnan bakom den etniska 

rensningen på över 40 platser i Bosnien-Hercegovina 1992-95 och mord på 8 000 

bosnienmuslimer i Srebrenica 1995.” Karadzic åtalades också för brott mot 

Genèvekonventionen med anledning av uppsåtligt dödande.
66

 

6.2.2.1 Hur ställer sig Karadzic till åtalet? 

Radovan Karadzics advokat säger att Karadzic kallar gripandet för en "fars" och har "utnyttjat 

sin rätt att inte svara på några frågor.
67

 ”Karadzic har tidigare sagt att han vill föra sin egen 

talan i domstolen, och att han varken litar på eller erkänner domstolen i Haag.”
68 

6.2.2.2 Dagsläget för Karadzic och Mladic 

Den 22 juli 2008 greps Radovan Karadzic till Haag. Rättegången mot honom kommer att 

förlängas till år 2010, vilket ursprungligen var satt som slut år.  

Ratko Mladic är fortfarande på fri fot.
69

 

 

Den internationella pressen har varit stor på Serbien att gripa Ratko Mladic. För att ett 

eftersträvat EU-medlemskap ska kunna bli aktuellt för landet måste troligtvis Mladic gripas 

och överlämnas till domstolen (rättvisan) i Haag.
70
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7 Diskussion och analys 

7.1 Bakgrund om Jugoslavien 
Jugoslavien statsbildades efter första världskriget genom Versaillesfreden trots stora 

motsättningar mellan de olika folkslagen. I det forna Jugoslavien fanns det sex olika delstater 

med många olika folkslag. De största folkgrupperna i landet var serber, kroater, slovener, 

bosnjaker, makedonier och montenegriner. Det som skiljer grupperna åt är deras religion, 

kultur och historia.  

Innan konflikten utbröt var Josip Tito ledare för Jugoslavien. Tito var en viktig gestalt 

eftersom han var en symbol och garant för jugoslavisk solidaritet, samhällets existens och fred 

mellan de många etniska grupperna.  Efter hans bortgång 1980 spreds dock genast oro och 

rädsla över vad som skulle hända nu när den allsmäktige Tito inte längre fanns.
71

 Det som 

hände efter hans bortgång väckte återigen de nationalistiska känslorna bland folkgrupperna. 

Istället för att ersätta Tito med en ny president för hela Jugoslavien utsåg man en president 

från varje delstat och hade ett såkallat ”roterande presidentskap”. Detta ledde till konflikter 

mellan ledarna rörande bl.a. makt, gränser och landområden. Slobodan Milosevic som var 

Serbiens ledare hade en hård inställning som serberna lyckoönskade. Hans politiska mål var i 

författarens ögon fasansfulla, att bygga upp ett helt etniskt homogent land. Trots det 

vedervärdiga syftet lyckades han ändå övertyga ”sitt folk” precis som Hitler gjorde under 

andra världskriget. Om och om igen har världen sagt ”aldrig mer ska vi tillåta 

krigsförbrytelser och folkmord.”
72

 Trots det fortsätter grova brott mot humanitär rätt att begås 

på många platser på jorden. Historien upprepade sig och världen tillät det.  

År 1991 förklarade sig Slovenien och Kroatien självständiga vilket Milosevic inte godkände. 

Detta var den utlösande faktorn till att Slovenien och Kroatien förklarade krig mot Serbien. 

Strax efter att kriget hade brutit ut även i Bosnien påbörjades en etnisk rensning av alla 

etniska minoriteter, särskilt muslimer och kroater i Bosnien–Hercegovina. De bosniska 

serberna hade två mål i sikte; första målet var att etablera en ”stor-serbisk” republik i 

Bosnien-Hercegovina vilken de hoppades kunna ansluta till Serbien. Det andra målet var att 

upprätta en korridor genom den norra delen av republiken som ledde samman de delar av 

Kroatien som serberna redan ockuperade. För att uppfylla dessa två mål tvingades de lägga 

beslag på två tredjedelar (66,67 %) av Bosnien-Hercegovinas territorium. Serbernas 

slutgiltiga mål var att bygga upp ett ”Storserbien” vilket de delvis lyckades med enligt 

författarens mening. 

 Det var återigen serberna som kom i konflikt med Bosnien-Hercegovina. Eftersom stora delar 

av Bosnien-Hercegovina bestod av serber accepterades inte Bosnien-Hercegovinas krav på 

självständighet av Serbien. Istället tillät man Makedonien, som inte hade samma höga antal 

serbiska innevånare att bli självständigt. Serbiska trupper rensade ut Bosnier ur sitt eget land. 

Den etniska rensningen av muslimer och kroater stoppades först då FN gav USA i uppgift att 

bomba det serbiska trupperna 1995. Varför tog det så många år innan kriget stoppades? Kriget 

lättade när USA och EU erkände Slovenien och Kroatiens självständighet. FN skickade även 

en särskild fredsbevarande trupp till området.  
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Under Jugoslaviens konflikts gång förekom det enormt mycket våld mot folket genom 

folkmord, misshandel, tortyr etc. under många år. Många fördes till koncentrationsläger eller 

blev utförda ur sitt land. Kvinnor blev brutalt våldtagna och förnedrade, allt detta pga. att man 

tillhörde annan religion, ras eller kultur än den serbiska. Författaren undrar än i dag varför 

kriget inte stoppades? Det spreds i massmedia över hela världen men ändå gjordes inget. 

Varför?  

Världen hade ju lovat;  ”Aldrig mer” ska vi acceptera att människor utsätts för kränkningar, 

övergrepp, tortyr och mord. Aldrig mer förbrytelser såsom i Nazityskland. Som i de röda 

khmerernas Kambodja och som i Chile. Som i Saddam Husseins Irak. Som i Rwanda och på 

Balkan i mitten av 1990- talet. Som i Sudan. Som i…”
73

 

Ännu en gång så började historien upprepas, denna gång i Kosovo. Då reagerade USA och 

EU snabbt och hotade Serbien med olika sanktioner. År 1999 ingrep FN och Nato bombade 

Serbiens huvudstad.  

7.2 ICTY: s arbete med krigsförbrytarna 
Hur agerade (ICTY), när det gällde att ställa anklagade krigsförbrytare till ansvar? Levde 

domstolen upp till sitt syfte och ändamål? Vilken lagstiftning domstolen skulle döma enligt, 

nationell eller internationell rätt? 

Tribunalen var den första internationella krigsförbrytardomstolen sedan Tokyo- och 

Nürnbergtribunalerna efter andra världskriget. En del anser till och med att det är den första 

verkligt internationella krigsförbrytartribunalen i historien. Efter andra världskriget fanns det 

kända tribunaler, t.ex. Nürnberg och Tokyo, men de var bara segermakternas domstolar.  

Den internationella domstolen har i uppgift att fånga de olika krigsförbrytarna och att skipa 

rättvisa. Lagar som gäller i ICTY är internationella lagar under ledning av FN. De 

fruktansvärda krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som ägde rum i f.d. Jugoslavien 

gav anledning till FN:s säkerhetsråd att fatta beslut om att upprätta en brottstribunal. Denna 

hade till uppgift att ställa de individer som begått grymheter på Balkan inför rätta. Syfte med 

domstolen är att förhindra att individer som brutit mot internationella lagar skall undgå straff. 

Då nationella domstolar inte vill eller kan uträtta sina uppgifter skall ICTY träda in och 

komplettera nationella domstolar. Hittills har ansvaret endast legat hos nationella domstolar, 

vilket lett till en utbredd straffrihet. Dåligt fungerande rättssystem eller bristande resurser har 

bidragit till att de nationella domstolarna haft svårt att gripa de misstänkta. Under eller efter 

en konflikt har stater i vissa fall tappat kontrollen över de delar av landet där de misstänkta 

finns. I andra fall har inte regeringar velat åtala egna medborgare för grova brott.
74

  Därför 

dömdes inte de krigsförbrytarna efter nationell lag utan efter internationell lag eftersom de 

nationella domstolarna ofta var ovilliga eller oförmögna att döma förbrytare från det egna 

landet.
75

  

Eftersom krigsförbrytelserna under krigen i det forna Jugoslavien 1991-1995 var det värsta i 

Europa sedan andra världskriget upprättade FN i maj 1993 den Internationella 

krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien för att minska risken för att skyldiga skulle gå 

fria.   
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För att detta ska fungera rent praktiskt måste domstolens jurisdiktion över de fyra 

brottsrubrikerna stämma överens med den nationella jurisdiktionen. Det kan vara många 

orsaker till att staten inte alltid vill ställa förbrytare inför rätta. Enligt domens beslut är FN:s 

medlemsstater skyldiga att samarbeta med tribunalen och se till att nationella myndigheter 

följer dess framställningar. Tribunalen kan uppmana staterna att vara behjälpliga under olika 

skeden t.ex. att insamla bevis, höra vittnen, bistå tribunalen med att gripa eller häkta 

misstänkta personer samt att överföra en tilltalad till tribunalen.
 76

 Därför är det viktigt att 

Tribunalen samarbetar med medlemstaterna för att lättare uppfylla sitt mål. För ICTY kan det 

vara svårt att gripa de anklagande om de berörda staterna inte samarbetar. En stat som är 

inblandad i en konflikt saknar motivation att åtala sina egna medborgare för grova brott. 

Många personer kan gå fria på grund av sin höga ställning. Andra orsaker till att länder inte 

kan ställa sina brottslingar inför rätta är resursbrister, kollapsade rättssystem och att staten 

saknar kontroll. 

 

En rättegång som en nationell domstol håller i kan lätt visa sig vara bristfällig. Av den 

orsaken tolkar man det som att staten i fråga är ovillig att genomföra en rättvis rättsprocess. 

Domstolen har möjlighet att besluta om att pröva fallet på nytt i Haag om åklagaren kan 

bevisa att syftet varit att uppnå straffrihet.  Den internationella domstolen är den som bär 

bevisbördan om den vill påvisa att en stat genomfört en skenrättegång. Likaså är det hårda 

krav som ställs för att domstolen ska ha rätt att ompröva ett fall. Med anledning av detta 

hoppas man minska risken för skenrättegångar. När det skall avgöras om en nationell domstol 

uppfyllt rättegångskraven kan det uppstå svåra gränsdragningsproblem. Rättegångar får inte 

hållas utan att den åtalade var närvarande och personer som åtalats av tribunalen kan inte 

dömas igen av en nationell domstol. Domstolen skall alltså inte döma efter nationell 

jugoslavisk straffrätt.
 77

  

Det ständiga diskussionsämnet kring ICTY är dess oförmåga att utföra det åtagande den har 

varit till för Under tribunalens korta historia har gapet mellan många åtal och alltför få 

gripanden vidgats till en djup klyfta. De som skapade tribunalen var världssamfundet. 

Världssamfundet har ibland varit öppet föraktfull mot den eller direkt saboterat arbetet. För att 

få de åtalade och misstänkta krigsförbrytarna utlämnade från Jugoslaviens efterföljarstater till 

tribunalens specialhäkte i Haag har det krävts åratal av tålmodigt tjat, övertalning och hot, 

ofta i allians med massmedierna.
78

 

Artikel nr. 48 i Romfördraget behandlar domstolens privilegier och immunitet. Den artikeln 

har visat sig inte vara tillräckligt detaljerad för domstolens praktiska arbete. Av den orsaken är 

det väsentligt för domstolens fungerande att alla länder ratificerar tilläggsavtalet om 

privilegier och immunitet, (APIC).
79

 APIC är avtalet för immunitet och privilegier för 

Internationell domstol. 

 

Efter folkmordet i Jugoslavien uppkom begreppet etnisk rensning som har kommit att bli ett 

alternativ till begreppet folkmord. Etnisk rensning betyder att man avsiktligen tar bort ett folk 

och allt som påminner om det från ett bestämt område. Det spelar ingen roll om folket dödas, 

de kan undkomma genom flykt därifrån.
80
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Genom historien har USA spelat en nyckelroll i kampen för mänskliga rättigheter över hela 

världen. När ICTY inrättades var det pga. initiativ och påtryckningar från USA. Det som 

räddade tribunalen det första året var amerikanskt stöd. Hade inte tribunalen fått stöd från 

USA så skulle den förmodligen ha lagts ner pga. ett allmänt ointresse och bristande 

ekonomiska resurser.
81

  

 

Författaren tycker inte att Jugoslavientribunalen fungerade varken i teorin eller i praktiken. 

De har gjort de vackert formulerade konventionerna till dokument utan större praktiskt värde.  

 

Alla människor på jorden skall få ha rättigheter. Alla är lika inför lagen, rättvisa skall alltid 

skipas. Det är fina grundprinciper i juridiken men fungerade tyvärr inte enligt mig. 

Det är en vacker tanke, men i hur stor utsträckning kan man åstadkomma det?  

 

”Att skydda och främja mänskliga rättigheter är en kontroversiell aspekt av internationella 

fredsoperationers uppdrag på institutionell och operationell nivå.”
82

 

 

Fortfarande är många krigsförbrytare på fri fot, många fall är olösta. Tribunalens metoder att 

fånga krigsförbrytare är inte effektiva. Författaren anser att de saknar resurser och kunniga 

experter på folkrätt. Författaren hoppas att stormakterna har lärt sig av tragedin på Balkan och 

att det blodiga kriget inte upprepas i andra delar av världen.  

7.3 Åtal och påföljder för krigsförbrytarna 
Det fanns två personer som ledde Serbien, dels Slobodan Milosevic och dels den militära 

ledaren Ratko Mladic. Dessutom var Radovan Karadzic ledare för bosnienserberna i Bosnien. 

Relationerna mellan Karadzic och Mladic var ganska starka. De samarbetade mycket när de 

gällde planeringen, anstiftning samt förberedelser och genomförande av förföljelser av 

människor av politiska och religiösa skäl.  

 

Ytterligare ett åtal om folkmord väcktes mot den förre bosnienserbiske ledaren Radovan 

Karadzic vid FN:s krigsförbrytartribunal i Haag. Det första åtalet om folkmord gäller brott i 

Bosnien-Hercegovina 1992 och det andra massakern i Srebrenica 1995. Karadzic greps i 

Belgrad i juli 2008. Karadzic misstänks för att varit hjärnan bakom etnisk rensning på över 40 

platser i Bosnien-Hercegovina 1992-95 och mord på 8 000 bosnienmuslimer i Srebrenica 

1995. Karadzic åtalas för också för brott mot Genèvekonventionerna för uppsåtligt dödande,
 

folkmord, delaktighet i folkmord, utrotning, mord, uppsåtligt dödande (allvarliga brott mot 

1949 Genèvekonventionerna, brott mot lagar och seder i krig, folkmord, brott mot 

mänskligheten, enligt artiklarna (2-5).
 83  

Att Ratko Mladic är också skyldig till mer än 8 000 

människors död efter Srebrenicas fall och tusentals andra brott som hans trupper begick är 

obestridligt. Men han är fortfarande på fri fot.
84

 Den internationella pressen har varit stor på 

Serbien att gripa Ratko Mladic. För att ett eftersträvat EU-medlemskap ska kunna bli aktuellt 

för landet måste troligtvis Mladic gripas och överlämnas till rättvisan i Haag.
85

 För Serbien, 

                                                 
81

 Espelund G & Karlsson A, Till mänsklighetens försvar s. 102. 
82

 http://www.humanrights.se/Default.aspx?documentId=220. 2009-03 -15. 
83

 http://nyhetskanalen.se/1.560447/2008/07/30/karadzic_i_ratten_redan_i_morgon(Publicerad 30 jul 2008 06:20  

   Uppdaterad Wed Jul 30 21:15:05 CEST 2008). 2009-03-24. 
84

 Espelund G & Karlsson A, Om ondskan i vår tid s. 209. 
85

 http://nyhetskanalen.se/1.802014/2009/01/11/serbien_skarper_jakten_pa_mladic?statisticsTi meRes=MONTH 

Publicerad 11 jan 2009 16:10 Uppdaterad Sun Jan 11 18:29:39 CET 2009, 2009-04-12.
 

 

 

http://www.humanrights.se/Default.aspx?documentId=220
http://nyhetskanalen.se/1.802014/2009/01/11/serbien_skarper_jakten_pa_mladic?statisticsTi%20meRes=MONTH


   32 

 

Kroatien och Bosnien-Hercegovina kan det också betyda internationell isolering och fruset 

ekonomiskt bistånd om de inte uppfyller kravet att lämna alla krigsförbrytarna till Haag.
 

Författaren tycker att åtalet Tribunalen hade ställt Milosevic inför var rätt med tanke på det 

han har gjort i f.d Jugoslavien. Frågan är varför domen dröjde så länge? Varför lät de arbetet 

ta sådan tid att Milosevic hann dö innan han dömts, trots att det fanns indikationer på att den 

åtalade med alla medel skulle försöka undandra sig rättvisa? Varför tar det så lång tid att 

överföra alla misstänkta personer vid rättegången i Haag? En av de mest centrala frågorna för 

FN- tribunalen är brister på effektivitet, utmärkt av tidsödande utredningar och utragna 

rättegångar. Författaren studerade även jugoslaviska lagar och kom fram till att internationella 

och jugoslaviska lagar i stor utsträckning är lika i frågor gällande människors grundläggande 

rättigheter. Krigsförbrytarna har alltså brutit mot jugoslaviska lagar likväl som internationella 

lagar. Då lagarna liknar varandra i så stor utsträckning kan man fråga sig varför domstolen 

tyckte sig behöva döma utifrån internationella lagar? De huvudsakliga anledningen till att 

Milosevic, Karadzic och Mladic inte dömdes efter nationella lagar var att regeringarna 

inblandade i konfliktfyllda skeenden saknar ofta motivation att åtala egna medborgare för 

grova brott, vilket även var fallet i f.d. Jugoslavien. Somliga stater väljer att skydda sina 

medborgare även om de begått så hemska brott. Författaren anser att det är orättvist att högt 

uppsatta personer kan gå fria på grund av sin position. Alla individer får ansvara för det man 

gör och skall kunna få sitt straff om de är skyldiga oavsett vilken position de har. Även andra 

anledningar som resursbrist, kollapsade rättssystem eller att staten saknar kontroll över vissa 

områden av sitt territorium kan också leda till att länder inte kan ställa grova brottslingar inför 

rätta. Författaren tycker att rättvisan måste både skipas och synas.  

 

7.3 Framtiden 
Författaren upplevde själv en stor frustration över att Radovan Karadzic och de andra 

krigsförbrytarna inte kunde ställas inför rätta omedelbart efter det att kriget i Bosnien hade 

avslutats. Än idag har man inte ens lyckats gripa alla krigsförbrytare från andra världskriget. 

Kommer man någonsin att gripa resten av krigsförbrytarna från f.d. Jugoslavien? Kommer 

man någonsin att finna någon rättvisa på Balkan?  

 

I framtiden hoppas jag att det inte dröjer lika länge att ta fast alla krigsförbrytare. Kriget 

ersattes med fred vilket är ett framsteg även om många hinder återstår på vägen till ett 

enhetlig Bosnien. Författaren tror att med ett fortsatt internationellt engagemang och en ny 

uppsättning kunniga politiker kan Bosnien successivt återfå sitt mångkulturella inslag. 

Författaren har dock svårt att vara enbart optimistisk när det gäller framtiden i Bosnien. 

Dessvärre finns det fortfarande olika krafter som t.ex. nationalister som gör sitt yttersta för att 

motverka att Bosnien ska bli det Jugoslavien en gång var, en stat full av olika kulturer och 

olika etniska minoriteter. Därför kan man säga att Bosniens framtid ännu inte kan betecknas 

som enbart ljus. Idag är alla sex republiker självständiga, men det råder en svag fred i det 

forna Jugoslavien. Om det inte hade funnits internationell övervakning och USA:s hjälp i 

landet så skulle konflikterna förmodligen fortsatt i många år.  
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8 Slutsatser 
I slutsatskapitlet redovisas de slutsatser som författaren kunnat dra utifrån analysen och 

diskussionen i föregående kapitel. 

 

Författaren kom fram till att Jugoslavientribunalen varken fungerade i praktiken eller i teorin. 

Ingen av de tre i uppsatsen undersökta fallen har dömts. Fortfarande är många krigsförbrytare 

på fri fot, många fall är olösta. Tribunalens metoder att fånga krigsförbrytare är ineffektiva. 

Författaren anser att de saknar resurser och kunniga experter. Världen har långsamt vaknat till 

insikt att det aldrig kan bli fred utan rättvisa. Författaren hoppas att stormakterna har lärt sig 

av tragedin på Balkan och att det blodiga kriget inte upprepas i andra delar av världen.  

Författaren tycker att Tribunalen gjorde rätt när den åtalade Milosevic, Karadzic och Mladic 

för det de hade gjort i f.d. Jugoslavien med anledning av att de var kända som 

krigsförbrytarna. Det är tragiskt att det tog så lång tid för de åtalade att få sina straff, men man 

kommer aldrig glömma denna tragiska historia på Balkan. Författaren tycker att det är 

mänskligt att förlåta, men aldrig glömma. Därför valde jag detta citat som lyder så här: 

”Vad jag däremot inte accepterar är de slitna klyschorna om att den som förklarar också 

ursäktar, att den som förstår också förlåter. Att förklara är inte att ursäkta, att förstå är inte att 

förlåta.” Ur Christthoper R. Brownings bok Helt vanliga män – Reservpolis bataljon 101 och 

den slutliga lösningen i Polen. 

 

9 Förslag till fortsatt forskning 
I detta kapitel tar författaren upp ämnen och frågor som är intressanta inom samma 

ämnesområde men som inte ligger inte ramen för denna uppsats. Dessa redovisas som förslag 

till fortsatt forskning. 

Krig och rättvisa är ett brett ämne. 

Uppsatsen kan fungera som inspiration och källa för studenter som önskar forska vidare på 

området. Man kan även undersöka problematiken kring internationella domstolar, t.ex. vilka 

medel de haft till sitt förfogande att ställa krigsförbrytarna till ansvar. Vidare kan man även 

forska om västmakternas apartiska inställning till kriget och om upprättandet av ICTY.   
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Bilaga 1 

 

 

Förkortningar 

 
Beobanka  Beogradska Banka  
GFAP  The General Framework Agreement for Peace 

ICJ  International Court of Justice 

ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

JNA  Jugoslaviska folkarmén  

MUP Inrikes polis 

SFRJ  Federativa Socialistiska Republiken Jugoslavien 

VJ  Vojska  

VRS  Vojska Republika Srbska- en ny bosnien-serbisk armé 
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Bilaga 2 

 
 

Jugoslaviska grundlagar  
 

ENG VERSION: ARTICLE 33. The citizens are equal in rights and duties, regardless of 

differences in nationality, race, religion, sex, language, education or social position. All shall 

be equal before the law. 

ENG VERSION: ARTICLE 40. These freedoms and rights shall not be used by anyone to 

overthrow the foundations of the socialist democratic order determined by the Constitution: to 

endanger the peace, international cooperation on terms of equality, or the independence of the 

country; to disseminate national, racial, or religious hatred or intolerance; or to incite to 

crime; [nor shall they be used] in any manner that offends public decency. The cases and 

conditions in which the utilization of these freedoms and rights in a manner contrary to the 

Constitution shall entail restriction or prohibition shall be determined by federal law. 

 ENG VERSION: ARTICLE 43. With the view of attaining the freedom of the citizen to 

express his nationality and culture, every nationality/national minority, shall have the right to 

use its language freely, to develop its culture, and to found organizations to this end, and it 

shall enjoy the other rights determined by the Constitution.  

ENG VERSION: ARTICLE 47. Life and the freedom of man shall be inviolable. 

Exceptionally, capital punishment may be provided for by federal law for the gravest criminal 

offenses, and it may be pronounced only for the most serious forms of these offenses.  Arrest 

shall be based on law. Every unlawful arrest shall be punishable. 


