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Sammanfattning  

Tanken på en internationell brottmålsdomstol växte sig starkare under andra halvan av 1900- 

talet mycket på grund av andra världskriget. Medvetenheten om brottsoffren och 

krigsbrottstribunalernas framgång bidrog till att detta arbete påskyndades och 2002 hade 

tanken blivit verklighet. På grund av att domstolens stadga är en överrenskommelse mellan 

stater är den fylld av kompromisser. Den är inte heller allmänt accepterad.  

   Domstolen har satt upp ett flertal mål för sin verksamhet. Den ska verka för minskad 

straffrihet, rättvisa, ha avskräckande verkan men också påverka de nationella domstolarna. 

Enligt stadgan har dessa fortfarande huvudansvaret att utreda brott. Den internationella 

brottmålsdomstolen kompletterar nationella domstolar då de inte vill eller kan ta sig an ett 

fall. Brotten som domstolen kan utreda är folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott och 

aggressionsbrott, vilka ansetts vara bland de mest allvarliga och som hotar internationell fred 

och säkerhet. Det är också domstolen själv som avgör när de bör ta över ett fall, detta för att 

inte stater ska kunna skydda individer från straffansvar.  

   Domstolen är beroende av att stater är villiga att samarbeta med den. I en av domstolens 

pågående utredningar finns en situation där staten i fråga vägrar samarbeta och detta gör att 

domstolen inte kan utföra sitt jobb fullt ut. Det i sin tur påverkar också rättvisan och 

möjligheten att ställa de ansvariga inför rätta. Dock kan inte domstolens effektivitet endast 

mätas efter hur många personer den lyckas döma, eftersom den endast ska fungera som ett 

komplement till nationella domstolar. Målen kanske uppnås genom att fler personer ställs 

inför rätta nationellt, och en del personer kanske helt avskräcks ifrån att begå dessa brott. Som 

kan ses i de situationer domstolen utreder så finns det andra aspekter som kan göra att en 

utredning försenas. Hur tillståndet ser ut i landet i fråga kan vara en orsak till att det tar tid.  

   Domstolen utreder just nu situationen i Uganda, Sudan, Kongo och Centralafrikanska 

republiken. Alla situationer utom den i Sudan hänvisades av staterna själva. Sudan, som 

vägrar samarbeta med domstolen, hänvisades till domstolen av säkerhetsrådet. I dessa fall blir 

det tydligt hur viktigt samarbetet är för att få till stånd en utredning och rättegång. Den enda 

personen från Sudan som sitter häktad hos domstolen överlämnade sig frivilligt. Detta kan 

jämföras med Kongo, där landet överlämnat tre misstänkta och rättegångarna mot dessa 

påbörjats. I Uganda har man fört fredsförhandlingar med rebellerna, vilka kan leda till att 

rebellerna döms i nationell domstol istället. Centralafrikanska republiken hänvisade 

situationen till domstolen eftersom de ansåg att de inte hade resurser för att själva åtala de 

misstänkta. Den första rättegången i den situationen är satt till april 2010. 

   Domstolen har inte hunnit verka så länge och det är svårt att redan nu avgöra huruvida den 

kommer lyckas med sina mål eller inte. Dock är det viktigt att alla är medvetna om hur 

domstolen fungerar och vilka syften den har, för att inte väcka falska förhoppningar som 

sedan leder till missnöje med domstolen när de inte infrias. Trots att en internationell 

brottmålsdomstol har etablerats har staterna fortfarande huvudansvaret att bestraffa 

internationella brott. Men eftersom domstolen har etablerats och fått in många 

kommunikationer, visar det att den är nödvändig. Förhoppningsvis kan den fylla det tomrum 

som hittills funnits när det gäller internationella brott. 
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1 Inledning  

Tanken att etablera en internationell brottmålsdomstol har funnits länge och första gången det 

nämndes var i samband med Röda korsets internationella kommittés möte 1872. Förslaget 

kom då ifrån Gustave Moynier som var en av grundarna av Röda korset. Hans förslag fick ett 

svalt mottagande,
 1

 men efter erfarenheterna från 1900- talet insåg staterna att nationella 

domstolar inte alltid är effektiva när det gäller att straffa personer som begått några av de mest 

allvarliga brotten mot mänskligheten.
2
   

   Många jurister verksamma inom den internationella rätten riktar alltmer fokus på ett system 

baserat på individuella friheter snarare än stater och deras suveränitet. Inrättandet av 

internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) är ett stort bevis på 

detta.
3
 Vikten av att även kunna ställa individer till svars för allvarliga brott mot mänskliga 

rättigheter har framkommit inte bara genom denna domstol utan också genom de 

krigsbrottstribunaler som etablerats genom åren.
4
 Det var inte förrän efter andra världskrigets 

slut, i och med tribunalerna i Nürnberg och Tokyo, som individer blev direkt ansvariga inom 

den internationella rätten.
 5

 Att sätta upp nya krigsbrottstribunaler är dock kostsamt, kräver tid 

och är begränsat till en viss tid och geografiskt område. Detta tillsammans med det faktum att 

dessa tribunaler etablerats genom politiska beslut, gjorde det klart att det fanns ett behov av en 

permanent domstol. Det var framför allt efter andra världskrigets slut som man insåg att en 

sådan självständig domstol i framtiden skulle bli nödvändig.
6
  

   Vidare kan sägas att individers skyldigheter inom den internationella rätten är en naturlig 

motvikt till de rättigheter man fått i och med de mänskliga rättigheterna. Tidigare har personer 

som begått den här typen av brott blivit åtalade i nationella domstolar, men inom det 

internationella samfundet har man länge ansett att vissa kriminella handlingar kan göra en 

individ ansvarig internationellt på grund av den destruktiva inverkan på den internationella 

ordningen som dessa handlingar har.
7
  

    

1.1 Problemformulering  

Internationella brottmålsdomstolen etablerades i juli 2002 men har ännu inte kommit med 

något domslut. Detta har väckt vårt intresse och fått oss att fundera över dess effektivitet. Vi 

ställer oss frågan hur domstolens situation ser ut och om den har möjlighet att bli effektiv i 

framtiden.  

 

1.2 Syfte  

För att utreda domstolens effektivitet har vi valt att dela upp vårt syfte i ett antal satser. Dessa 

är indelade i en redogörelse för vilka domstolens syften och mål är, en undersökning av de 

situationer de jobbar med och huruvida målen uppnås i respektive utredning. Det material 

som framkommer av detta är grunden för vår analys angående hur väl effektiviteten 

upprätthålls. 

 

 

                                                           
1
 Hall, Christopher Keith- The first proposal for a permanent international criminal court, International review 

of the Red Cross 1998-03-31  
2
 Pfanner, Toni- Interview with Philippe Kirsch, president of the international criminal court, International 

review of the Red Cross 2006-03-31 s 10 
3
 Dixon, Martin- Textbook on international law sjätte upplagan,  Oxford university press 2007, s 2 

4
 A a s 10 

5
 A a s 123 

6
 Pfanner, Toni (not 2) s 10 

7
 Dixon, Martin (not 3) s 123 
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Syftet med uppsatsen är: 

– Att redogöra för internationella brottmålsdomstolens syfte och mål 

– Att undersöka om domstolen i sina pågående utredningar är effektiv med hänsyn till dess 

syfte och mål 

– Att besvara detta utifrån tre områden kopplade till syftet 

 

1.3 Avgränsning 

Detta arbete redogör domstolens historia och tillkomst, vilka syften och mål den har och 

aspekter som talar för respektive mot domstolens möjlighet att kunna uppfylla de mål som 

satts ut. Vidare kommer de situationer som behandlas i domstolen just nu att redovisas och 

användas som utgångspunkt för undersökningen huruvida domstolen är effektiv, utifrån tre 

områden som appliceras på respektive situation. Dessa områden är kopplade till domstolens 

mål. 

   Det finns vissa aspekter som vi anser skulle gå utom ramarna för syftet med denna uppsats. 

Vi kommer till exempel inte gå in djupare på de brott som domstolen har jurisdiktion över och 

en diskussion om huruvida några bör tas bort, läggas till och dylikt. Vi har inte heller ansett 

det relevant att gå in på domstolens sammansättning eller att gå djupare in på varför vissa 

stater inte accepterar domstolen, eftersom detta många gånger handlar om politik snarare än 

om juridik.  

 

1.4 Material 

Inom den internationella rätten är det konventioner och sedvana som är gällande rätt. Vi har 

framför allt använt oss av Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen (Romstadgan), 

eftersom den är grunden för domstolens existens. I konventionen står vilka regler domstolen 

måste följa men också vilka syften domstolen har. Den är då en naturlig utgångspunkt för att 

utreda domstolens syfte och mål.  

   Eftersom den internationella rätten inte använder förarbeten i samma utsträckning som den 

svenska rätten, har vi gått till doktrinen för att få en bättre förståelse för stadgan och vad den 

innebär. Ett problem är att domstolen är relativt nyetablerad, vilket gör det svårare att hitta 

relevant material på området. Det material som finns är ofta likvärdigt vilket gör att man blir 

begränsad och det blir svårare att hitta material som ger nya synvinklar. 

   För att komplettera informationen från doktrinen har vi även använt oss av artiklar från 

bland annat Röda korset, resolutioner från både Förenta nationernas (FN: s) generalförsamling 

och säkerhetsrådet och rapporter och annat material från domstolen själv. Att använda 

domstolens material vad gäller dess mål anser vi är naturligt då de är en primär källa i detta 

hänseende.  

   Även om likvärdigt material medför begränsningar, ger det också en bättre tyngd i det som 

redovisas om flera av varandra oberoende källor säger samma sak. Vi anser att Röda korset är 

en pålitlig källa i och med att det är en organisation som inte är beroende av någon stat eller 

politisk eller religiös åskådning. Dock är vi medvetna om att de har en viss agenda, och det 

har vi tagit hänsyn till vid användandet av deras material. Vidare kan konstateras att Röda 

Korset inte skapar gällande rätt, detta åligger staterna. En av artiklarna från Röda korset är en 

intervju med Philippe Kirsch som var domstolens första president men också en av deltagarna 

vid Romkonferensen. Denna artikel har vi använt med vetskapen om att han har intresse i att 

domstolen framställs i så positivt ljus som möjligt på grund av hans involvering i domstolen.  

Resolutionerna från generalförsamlingen låg till grund för arbetet med att etablera domstolen 

och dess stadga. Eftersom dessa antas i generalförsamlingen återspeglar de staternas vilja och 

är därför något som måste beaktas. Resolutioner från säkerhetsrådet är framför allt viktiga i 

samband med Darfurfallet, då denna situation hänvisades från dem. 
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1.5 Metod och disposition 
Denna uppsats inleds med ett bakgrundskapitel som kort redogör för tidigare försök till en 

internationell domstol men också hur arbetet gick från alla förslag till den färdiga stadga som 

internationella brottmålsdomstolen bygger på. Därefter kommer ett kapitel respektive om 

domstolens syfte, domstolens jurisdiktion och domstolens effektivitet. Kapitlet om 

effektiviteten är uppdelat i argument för och mot. Efter detta kommer ett kapitel om 

domstolen från dess ikraftträdande 2002 fram till idag. I detta kapitel ingår redovisningen av 

de situationer domstolen jobbar med utifrån tre områden, vilket är vad detta kapitel fokuserar 

på. Det är aspekter som vi anser är viktiga att redovisa för att sedan kunna analysera och dra 

en egen slutsats av hur situationen ser ut för domstolen. 

   Domstolen är en relativt ny företeelse och den har ännu inte kommit med någon dom. Dock 

arbetar den med ett antal situationer och vi har valt att kort redovisa bakgrunden till dessa och 

med hjälp av tre områden som relaterar till domstolens mål försöka reda ut huruvida 

domstolen är effektiv i respektive situation. Dessa handlar om samarbete, straffansvar och 

skyndsam och rättvis utredning och rättegång. Samarbete är en förutsättning för att domstolen 

ska kunna fungera. Straffansvaret är vidare en viktig orsak till att domstolen skapades då 

många sluppit undan straff för allvarliga brott. En skyndsam rättegång är inte bara något som 

är en rättighet för den åtalade, utan också något som är viktigt för domstolens anseende. 

Skyndsamma rättegångar är viktiga för att omvärlden ska få förtroende för det arbete som 

utförs vid domstolen. 

   I analysen har vi för avsikt att diskutera och dra slutsatser utifrån de svar vi fått i respektive 

situation men också i det övriga materialet. Materialet är tänkt att visa vilka eventuella hinder 

domstolen stött på eller kan tänkas stöta på, och hur de i sin tur kan göra att domstolen inte 

kan uppnå sitt syfte.  

 

2 Bakgrund  

 

”The International Criminal Court… is an independent, treaty-based, permanent 

judicial institution with jurisdiction over persons for the most serious crimes of 

international concern...”
8
  

 

Författaren William Schabas menar att Romstadgan kan räknas som lika nyskapande som FN: 

s stadga var när den kom till. Han menar vidare att den är ett väldigt komplext uppbyggt 

instrument som består av juridiska såväl som politikiska aspekter som har stor inverkan på 

staters suveränitet. Vidare kan läsas att utvecklandet av Romstadgan är ett resultat av de 

mänskliga rättigheternas allt starkare framfart inom FN. De har bland annat i sin stadga från 

1945 och i sin Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 angett att man 

vill skydda mänskliga rättigheter.
9
 Dock har det tidigare inte funnits någonstans att ställa 

individer till svars för allvarliga brott mot dessa rättigheter.
10

 Men i samband med att 

medvetenheten om brottsoffren ökat och i spåren av krigsbrottstribunalerna för forna 

Jugoslavien och Rwanda, har ropen efter en permanent internationell brottmålsdomstol fått 

ökad styrka.
11

  

                                                           
8
 A/60/177 First Report of the International Criminal Court to the United Nations 2005-08-01 s 2 

9
 Schabas, William A- An introduction to the international criminal court tredje upplagan,  Cambridge university 

press 2007, s 57 
10

 Schabas, William A- An introduction to the international criminal court första upplagan, Cambridge university 
press 2001, s 20 
11

 Smith, Rhona K M- Textbook on international human rights tredje upplagan, Oxford university press 2007, s 
55 
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De brott som domstolen har jurisdiktion över är krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, 

folkmord och aggressionsbrott, och dessa betecknas som huvudbrotten.
12

 Domstolen har sitt 

säte i Haag i Nederländerna, men kan välja att genomföra en rättegång på annan plats om de 

anser det önskvärt i det givna fallet.
13

 

    

2.1 Domstolens tillkomst  

Redan 1948 kom FN: s generalförsamling med en resolution som gav fullmakt till 

folkrättskommissionen (International Law Commission, ILC) att påbörja arbetet med att 

skriva stadgan till vad som var tänkt att bli en internationell brottmålsdomstol.
14

 Förutom 

detta fick kommissionen också i uppdrag att arbeta fram ett förslag om regler om brott mot 

fred och säkerhet.
15

  

   Efter att ha gjort stora framsteg med sitt förslag om regler om brott mot fred och säkerhet, 

lämnade ILC in ett förslag 1954. Dock drog generalförsamlingen tillbaka mandaten eftersom 

de politiska spänningarna i och med kalla kriget gjorde det svårt att enas om en definition på 

aggressionsbrottet.
16

 1981 gav generalförsamlingen ILC uppgiften att fortsätta arbetet med 

förslag om regler om brott mot fred och säkerhet, vilket avslutades 1991 och därefter 

skickades ut till medlemsstaterna för kommentarer.  

   Den del av arbetet som behandlar den internationella jurisdiktionen påbörjades inte förrän 

1989. En av anledningarna till att arbetet återupptogs var att Trinidad och Tobago i 

generalförsamlingen gav förslag på en resolution att införa en internationell brottmålsdomstol 

eftersom de hade stora problem med gränsöverskridande kriminalitet.
17

 I samband med detta 

gav man ILC i uppdrag att ta upp frågan om att etablera någon form av internationell 

brottmålsdomstol som har jurisdiktion över individer.
18

           

   År 1990 fick då ILC återigen i uppdrag av FN: s generalförsamling att ta sig an frågan om 

inrättandet av en permanent internationell brottmålsdomstol.
19

 Detta arbete påskyndades 1993 

tack vare det positiva mottagande den nyskapade krigsbrottstribunalen för forna Jugoslavien 

fått från allmänheten.
20

 ILC: s slutgiltiga förslag på stadga lämnades till generalförsamlingen 

1994 och det låg till grund för de fortsatta förhandlingarna.
21

 ILC: s stadgeförslag innehöll 

endast procedur- och organisationsaspekter, definitionen av brotten och de tillhörande 

rättsprinciperna lämnades till arbetet med förslag om regler om brott mot fred och säkerhet.
22

    

   Samma år inrättade generalförsamlingen en så kallad ad hoc- kommitté som gav staterna en 

möjlighet att diskutera ILC: s förslag.
23

 Ganska snart framgick att det fanns stora 

meningsskiljaktigheter staterna emellan, men allt eftersom förhandlingarna fortlöpte 

dämpades dessa. Ad hoc- kommittén ändrade tre saker i ILC: s stadgeförslag. De lade till 

komplementaritetsprincipen,
 
vilken kan läsas mer om i kapitlet ”Domstolens syfte”. De ansåg 

vidare att brotten inom domstolens jurisdiktion skulle definieras i stadgan och de skrev även 

ihop de två dokumenten om stadgeförslaget och kodifieringen av brott mot fred och säkerhet 

                                                           
12

 Schabas, William A (not 9) s 18 
13

 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen 1998 art 3 
14

 Schabas, William A (not 10) preface s IX 
15

 A a s 8 
16

 A a s 9 (se även GA res. 898 (IX) 1954-12-04) 
17

 A a s 9 
18

 GA res. 44/39 1989-12-04 
19

 DS 2001: 3 Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen s 27 
20

 Robertson QC, Geoffrey- Crimes against humanity the struggle for global justice första upplagan, Penguin 
books 2000, s 325  
21

 DS 2001: 3 s 27 
22

 Schabas, William A (not 10) s 10 
23

 DS 2001: 3 s 27 
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till ett. Förutom nämnda ändringar ansåg också Ad hoc- kommittén att domstolen ska 

tillförsäkra högsta möjliga rättvisa genom att följa principer och regler vilka bör inkorporeras 

i stadgan. Förhoppningen med kommitténs arbete var att det skulle ligga till grund för en 

framtida diplomatkonferens, men det upptäcktes snart att detta inte gick varpå 

generalförsamlingen sammankallade en förberedande kommitté. I denna kommitté satt 

representanter från medlemsstater, icke- statliga organisationer (non- governmental 

organisations, NGO: s) och andra typer av internationella organisationer
24

 och deras uppgift 

var att fortsätta den förra kommitténs arbete. Texten de arbetade med behövde ha stort stöd 

för att underlätta förhandlingarna vid konferensen. Efter ett flertal sammanträden kunde 

kommittén anta en text som blev förhandlingsunderlag
25

 för den diplomatkonferens som 

generalförsamlingen beslutat om.
26

 Texten byggde på det förslag ILC lagt fram 1994, men det 

hade gjorts avsevärda förändringar. Trots alla förändringar var texten fortfarande inte allmänt 

accepterad och därför innehöll den ett stort antal alternativa lösningar.
27

 

   Uppslutningen till diplomatkonferensen var stor och nästan alla delegater visade stor 

entusiasm inför idén. Konferensen hade representanter från mer än 160 stater och ett 

hundratal internationella organisationer och NGO: s. Redan innan konferensen hade ett 60- tal 

likasinnade stater gått ihop och enats om vissa principer som de tyckte var viktiga. Även om 

de arbetade informellt så dominerade de snart konferensen bland annat tack vare att 

konferensens president kom från ett av dessa likasinnade länder. De principer som de 

likasinnade var överrens om var att domstolen skulle ha en nedärvd jurisdiktion över 

huvudbrotten, de var emot att säkerhetsrådet skulle ha veto gällande åtal, de ville ha en 

självständig åklagare som kunde ta egna initiativ att påbörja en utredning och inga stater 

skulle kunna göra reservationer mot stadgan.
28

     

   Förutom alla alternativa lösningar som fanns i den förberedande kommitténs text, kom nya 

förslag under diplomatkonferensen. Den slutgiltiga texten som röstades igenom blev inte klar 

förrän i sista stund.
29

 17 juli 1998 antogs stadgan vid diplomatkonferensen i Rom. 120 stater 

röstade för antagandet, sju röstade nej och 21 avstod.
30

 I samband med antagandet av stadgan 

kom generalförsamlingen med en resolution som betonade vikten av att alla nödvändiga 

åtgärder vidtogs för att domstolen skulle kunna komma igång och bli effektiv.
31

  

   För att Romstadgan skulle träda i kraft krävdes att 60 stater ratificerade den, vilket skedde i 

juli 2002.
32

 Även i samband med detta kom generalförsamlingen med en resolution där de 

uppmanade stater att så snart som möjligt bli part till stadgan.
33

 Förutom stadgan röstade man 

vid diplomatkonferensen igenom en ”final act” som gav generalförsamlingen möjlighet att 

inrätta en förberedande kommitté. Denna kommitté fick ett flertal uppgifter varav de 

viktigaste var att skriva ett utdrag till domstolens bevis- och förfaranderegler och 

brottskriterierna för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Denna 

förberedande kommitté upplöstes i september 2002, efter att Romstadgan trätt i kraft.
34

  

 

 

                                                           
24

 Schabas, William A (not 9) s 16f 
25

 Ds 2001: 3 s 27 
26

A/RES/52/160 1998-01-28 
27

 DS 2001: 3 s 27 
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29

 DS 2001: 3 s 28 
30

 A a s 26  
31

 A/RES/53/105 1999- 01-26 
32

 Schabas, William A (not 9) s 22 
33

 A/RES/57/23 2003-02-03 
34

 Schabas, William A (not 9) s 21 (se även Romstadgan art 9 och 51) 
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3 Domstolens syfte 

 

”… the ICC… has shouldered the highest expectations of those who support 

accountability for crimes under international law. It lives in the hopes and 

imaginations of many as the ultimate instrument of justice. At the same time, the 

ICC was never intended, nor designed to be, a cure-all instrument.”
35

 

 

Ett mål med stadgan är att stoppa straffriheten för de brott som räknas upp i artikel 5, vilket 

också kan utläsas av stadgans ingress.
36

 Domstolen bygger också på tre viktiga grunder: 

komplementaritetsprincipen, principen att den bara ska ta sig an fall som involverar de mest 

allvarliga brotten som är av intresse för internationella samfundet och att den bland annat ska 

baseras på internationell sedvanerätt.
37

 

   Komplementaritetsprincipen nämns på flera ställen i stadgan men framför allt i dess första 

artikel. Denna princip innebär att nationella domstolar har företräde när det gäller att ta sig an 

ett fall.
38

 Vid stadgans tillkomst var många stater tveksamma till ett helt självständigt juridiskt 

organ, eftersom det sågs som ett hot mot suveräniteten.
39

 Principen är viktig i detta hänseende 

eftersom staterna behåller sin suveränitet utan att det inskränker på målet att minska 

straffriheten.
 40

 Den internationella brottmålsdomstolen ingriper då bara när den nationella 

domstolen i fråga inte kan göra sitt jobb.
41

 Dock bör påpekas att rätten för stater att i första 

hand ta sig an ett fall inte bara ses som en rättighet utan också en skyldighet.
42

 Stater har 

tvingats inse att deras nationella mekanismer för att åtala och döma brottslingar inte alltid 

räcker till när det gäller brott av så allvarliga slag att de underminerar mänsklighetens 

viktigaste principer. Här krävs att det finns ett internationellt system som kan komplettera 

dem i sådana situationer, och då kommer komplementaritetsprincipen in.
43

  

   Det är domstolen själv som avgör när den bör ta upp ett fall. Detta beror på att ingen stat ska 

kunna skydda en individ från straffansvar.
44

 Denna aspekt går i linje med det som sagts innan, 

att domstolen jobbar som ett komplement för att se till att de ansvariga ställs inför rätta när 

nationella domstolar inte vill eller kan göra detta.
45

 Vid Romstadgans tillkomst hade staterna 

även en praktisk anledning till att nationella domstolar skulle få företräde framför ICC. De 

ville inte riskera att domstolen skulle bli överhopad med fall med tanke på dess begränsade 

resurser. Nationella domstolar kan vidare ha större möjlighet att till exempel samla in bevis 

och arrestera misstänkta.
46

 De aspekter med komplementaritetsprincipen som är positiva är att 

                                                           
35

Chung, Christine H- The punishment and prevention of genocide: the international criminal court as a 
benchmark of progress and need, Case Western Reserve Journal of International Law vol. 40 nr 1- 2, s 235 
36

 The Raoul Wallenberg institute human rights library volym 34, Stigen, Jo- The relationship between the 
international criminal court and national jurisdictions: the principle of complementarity första upplagan, 
Martinus Nijhoff publishers 2008,  s 11 
37

 Ku, Charlotte & Diehl, Paul F- International law: classic and contemporary readings andra upplagan, Lynne 
Rienner publishers 2003, s 257f 
38

 Romstadgan (not 13) ingress stycke 4 & 6 och artikel 1 
39

 Solera, Oscar- Complementary jurisdiction and international criminal justice, International review of the Red 
Cross,  s 146 
40

 A a s 147 
41

 Romstadgan (not 13) art 17 
42

 Schabas, William A (not 9) s 33 
43

 Solera, Oscar (not 40)  s 149 
44

 A a s 156 
45

 A a s 147  
46

 Cassese, Antonio- International criminal law första upplagan, Oxford university press 2003, s 351 
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den respekterar de nationella domstolarna men också att den indirekt hjälper dessa domstolar 

att bli mer effektiva och funktionsdugliga.
47

  

   Principen att domstolen endast har jurisdiktion över de mest allvarliga brotten hoppades 

man skulle bidra till en ökad acceptans för stadgan och i sin tur ge domstolen trovärdighet, 

moralisk auktoritet och effektivitet. Begränsningen av brott var vidare tänkt att avhjälpa 

bördan för domstolen men också låta nationella domstolar ta hand om fall som de utan 

problem kan lösa själva. Sedvanerätten har också som mål att ge stadgan så stor acceptans 

bland stater som möjligt.
48

 

   En annan viktig del vid etablerandet av den internationella brottmålsdomstolen var rättvisa, 

att vedervärdiga brottshandlingar inte ska få gå ostraffade. Oscar Solera menar att om alla 

nationella system hade fungerat effektivt i sådana situationer, skulle en internationell domstol 

inte vara nödvändig.
49

 Detta nämns även av Antonio Cassese, Paola Gaeta och John R. W. D 

Jones: ” …the Court will work best if it does not have to work at all.”
50

 När åklagaren ska 

besluta om ett fall tjänar rättvisan eller inte, ska han räkna in hur allvarligt brottet varit men 

också offrens intresse i att fallet utreds.
51

 Stadgan är tänkt att främja rättvisan direkt genom att 

ta sig an vissa fall, och indirekt genom att uppmuntra nationella domstolar att genomföra 

uppriktiga utredningar.  

   En anledning till att en internationell domstol ansågs viktig att etablera, vilket kan utläsas av 

stadgans ingress, var att internationella brott hotar fred och säkerhet för hela världen. Denna 

anledning angavs också när säkerhetsrådet skapade krigsbrottstribunalerna.
52

 Med tanke på att 

världen blivit allt mer sammanlänkad är risken större att en situation i en stat påverkar andra 

stater. På så sätt blir denna typ av brott en angelägenhet för hela världen. Domstolen är alltså 

till för att förebygga men också bestraffa begångna brott och att främja men också återställa 

säkerhet.
53

  

   Om de individer som har störst ansvar för de allvarliga brott som begås ställs inför rätta 

anses det kunna hjälpa processen att bevara freden efter en konflikt, men också ha en 

avskräckande verkan för framtiden.
 54

 I Romstadgan framgår att de högst uppsatta faller inom 

domstolens jurisdiktion och att immunitet inte hindrar domstolen från att agera.
55

 För att de 

personer som faller utanför denna beskrivning inte ska gå fria från straff, uppmuntrar ICC: s 

åklagare de nationella domstolarna att ta sig an dessa fall.
56

 Har ett allvarligt brott begåtts av 

en högt uppsatt militär eller politisk ledare kan vidare en internationell domstol vara att 

föredra. Detta på grund av att de anklagades position i staten i fråga gör att det blir svårt att 

åtala om inte en ny regering blivit tillsatt vilket i sin tur kan vara riskfyllt ur den åtalades 

synvinkel vad gäller rätten till en rättvis och opartisk rättegång. En ny regering kan vilja rätta 

till tidigare fel genom att få sagda person dömd.
57

 Faktorer som spänningar, fientlighet och 

allmän ilska kan också göra att rättegången i landet i fråga inte genomförs på ett rättvist och 

opartiskt sätt.
58

 En annan viktig anledning till att domstolen väljer att fokusera på de individer 
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som har högst positioner, är att de har störst möjlighet att förhindra att allvarliga brott begås 

eller stoppa de som påbörjats.
59

  

   Som en del i domstolens strategiska plan har den antagit ett så kallat ”mission statement”. 

Där framgår att domstolen är en självständig juridisk institution i ett framväxande 

internationellt rättvisesystem. På grund av detta ska domstolen vara rättvis, effektiv och 

opartisk i sina utredningar, åtal och rättegångar. De ska agera med transparens och effektivitet 

och bidra till en hållbar respekt för och upprätthållande av en internationell straffrättslig 

rättvisa.
60

 Rättegångskammaren vid ICC är ansvarig för att rättegången genomförs på ett 

rättvist och skyndsamt sätt. Den anklagades rättigheter ska respekteras och skyddet för vittnen 

och offer måste tas i beaktning.
61

 Förundersökningskammaren är vidare skyldig att se till att 

den anklagade inte sitter häktad under en orimligt lång tid före rättegången, så länge inte 

åklagaren kan rättfärdiga det.
62

   

   Tanken är att Romstadgan ska ha stor inverkan på den nationella straffrätten bland annat 

genom att uppmana domare och åklagare att utföra arbetet med att undertrycka allvarliga brott 

mot mänskliga rättigheter med större entusiasm.
63

 Den ska även ha avskräckande effekt på 

individer vad gäller att begå brott. Dock kan det vara svårt att avgöra huruvida domstolen har 

en avskräckande effekt eller inte, eftersom de fall som utreds handlar om situationer då detta 

inte har haft någon verkan.
64

  

 

”By punishing individuals who commit these crimes, the Court is intended to 

contribute to the deterrence of such crimes as well as to international peace and 

security and respect for international justice.”
65

 

 

Domstolens första president Philippe Kirsch anser att det är viktigt att betona att alla vid 

domstolen jobbar mot ett mål, och det är att få till stånd en ordentlig hantering av rättvisan. 

Han säger också att domstolen är medveten om att den själv är ansvarig för att etablera sin 

trovärdighet.
66

 Domstolens legitimitet hänger helt enkelt på att deras utredningar och beslut är 

av hög kvalitet.
67

 

   I juni 2005 höll ICC: s chefsåklagare Luis Moreno- Ocampo ett tal i Nürnberg i Tyskland. I 

detta tal nämnde han bland annat att hans uppgift var att tillämpa lagen och det utan att ta 

hänsyn till några politiska överväganden. Hans uppgift är att lägga fram bevis inför domarna 

för att sedan låta dem avgöra deras värde. Trots det kan domstolen i situationer som den 

utövar jurisdiktion över höra röster som ifrågasätter deras beslut och tidpunkten och 

lägligheten i dessa beslut. De får även höra att den prövningsrätt som åklagaren har borde 

användas till att anpassa sig efter situationen ute på fältet, att åklagaren borde åtala eller dra 

tillbaka anklagelser i enlighet med kortsiktiga politiska mål. Chefsåklagaren nämnde även att 

de får höra statstjänstemän i fredens namn bevilja immunitet och annat för att undvika åtal.       

   Det finns även människor som målar upp domstolen som ett hinder för att komma längre 

med fredsprocesser. Moreno- Ocampo sade att de här förslagen inte är förenliga med 

Romstadgan, att de underminerar den lag som stadgeparterna har åtagit sig att följa. Det är 

enligt honom viktigt att se till att alla initiativ till konfliktlösningar är förenliga med stadgan. 

                                                           
59
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Detta så att fred och rättvisa ska kunna arbeta effektivt tillsammans. Moreno- Ocampo menar 

att ett beslut om arresteringsorder tas av domare i enlighet med lagen och dessa måste följas. 

Han uppmanar konventionsstaterna och andra intressenter att ha domstolens mandat i minnet. 

Det får inte finnas någon politisk kompromiss om legalitet och ansvarsskyldighet.
68

 För att 

domstolens arbete ska kunna fortgå är staters vilja att samarbeta en viktig beståndsdel. Om 

stater inte bidrar med detta mycket nödvändiga stöd, kan deras engagemang att få stopp på 

straffriheten ifrågasättas.
69

 

   Domstolen har ålagt sig att uppfylla ett flertal mål vilka även för en stat som har större 

möjlighet att genomdriva dessa är svåra. Ett annat problem är att dessa mål kan krocka med 

varandra och dra åt olika håll.
70

 Dock brukar avskräckande effekt och vedergällning räknas 

som två av de mest framstående målen.
71

  

 

4 Domstolens jurisdiktion 

 

”The Court is complementary to national jurisdictions and its Statute and Rules of 

Procedure and Evidence guarantee fair, public trials consistent with 

internationally recognized human rights. ”
72

 

 

Den internationella brottmålsdomstolen har bara jurisdiktion över några specifika brott och 

dessa är folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.
73

 

Domstolen har möjlighet att åtala och döma individer som brutit mot dessa brott.
74

 Vidare har 

de jurisdiktion om staten där den åtalade kommer ifrån eller där gärningarna skett är part till 

stadgan. Stater som inte är part till stadgan kan godkänna domstolens jurisdiktion, men det 

måste i så fall ske frivilligt från statens sida.
75

  

   Vissa stater förespråkade universell jurisdiktion för domstolen, vilket hade inneburit att den 

hade haft jurisdiktion över alla händelser inom definitionen för Romstadgans brott oavsett var 

de sker eller vem som begår dem. Dessa förespråkare menar att de stater som skrivit under 

stadgan och som haft många problem med den typen av brott som går under Romstadgan, 

skriver under den just för att de tror att domstolen kan bli en lovande och realistisk mekanism 

för att bemöta dessa brott.
76

  

   När det gäller att utreda och döma individer för brotten i Romstadgan följer domstolen 

komplementaritetsprincipen.
77

 För mer om denna princip, se kapitlet ”Domstolens syfte”. De 

förutsättningar som i vissa fall ger domstolen rätt att ta ifrån en stat ett fall anges i stadgan.
78

 

Några anledningar till att domstolen anser att de bör ta över en utredning kan vara att de 

misstänker att staten i fråga försöker skydda den misstänkta förövaren, att utredningen 

fördröjs utan någon godtagbar anledning eller att domstolen i fråga inte anses självständig 

eller opartisk för att döma i fallet. Att domstolen anser en nationell domstol oförmögen att ta 

sig an ett fall kan bero på att de tycker att den saknar möjlighet att samla in bevis eller häkta 
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misstänkta.
79

 I stadgan anges också att domstolen får ta sig an ett fall om de anser det vara av 

tillräckligt allvarlig art.
80

 

   Domstolen har inte jurisdiktion över brott begångna innan stadgan trädde i kraft
81

 vilket kan 

hänvisas till legalitetsprincipen och principen inget straff utan lag.
82

 Dock anser författaren 

Robert Geoffrey att de brott som domstolen har jurisdiktion över blev internationell sedvana 

långt innan Romstadgan skrevs 1998, och att domstolen då inte alls skulle bryta mot principen 

om icke- retroaktivitet om den åtalade någon för brott begångna före Romstadgans 

ikraftträdande.
83

 Här kan också nämnas principen om negativ rättskraft.
84

 En viktig del i 

denna princip är dock att den inte gäller gentemot domstolen om den nationella rättsprocessen 

genomförts för att skydda en individ från straffansvar eller inte genomförts självständigt och 

opartiskt.
85

 Detta återknyter till målet att ingen ska slippa undan straffansvar.
86

 Angående 

stater som blivit part till stadgan efter 2002 gäller domstolens jurisdiktion från det datum 

staten i fråga tillträdde.
87

 

   Om domstolen får rykte om sig att vara effektiv och opartisk kan det uppmuntra stater att 

frivilligt lämna över jurisdiktion till domstolen. Detta för att komma ifrån problem som 

nationella domstolar kan drabbas av, såsom partiskhet eller att påverkas av politiskt tryck.
88

 

Vid fall där två parter inte kan komma överrens om vem som bör ta sig an fallet kan en 

domstol som anses neutral och opartisk accepteras som alternativ. Här kan domstolen träda 

fram och pröva fallet.
89

 

 

5 Domstolens effektivitet  

Domstolen har ingen egen möjlighet att till exempel verkställa domar och arresteringsorder 

och samla in bevis eftersom den saknar egen polisstyrka, vilket kräver samarbete med framför 

allt stater men också organisationer på olika nivåer.
90

 Då staterna ville att domstolen skulle bli 

en stark juridisk institution är samarbete väldigt viktigt.
91

 I stadgan finns vidare en artikel som 

anger att stadgeparter har en skyldighet att samarbeta med domstolen.
92

 Ett exempel på 

samarbete är den mellan domstolen och FN- trupper i fallet med Uganda. Se vidare under 

”Uganda” i kapitlet ”Domstolen 2002- 2009”.  

   Domstolens legitimitet hänger på att den får kontinuitet i sina utredningar och rättegångar. 

Det går inte att mäta huruvida domstolen lyckats endast baserat på antalet fall den tar sig an, 

utan man måste också räkna in rättvisa, objektivitet och effektiv ledning av domstolen. En 

viktig del för domstolens effektivitet handlar som tidigare nämnts om staters intresse och vilja 

att samarbeta.
93

 Domstolens första president Philippe Kirsch menar att för att relationen med 

stadgeparter ska fungera är det avgörande att de förstår vad domstolen gör. Detta gäller dock 
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inte bara stater utan också i andra relationer.
94

 Vidare behöver den ha sina stadgeparter, 

internationella samfundet, världsledare och opinionsbildare på sin sida.
95

  

 

5.1 För  

Något som menas vara till fördel för domstolen är det faktum att stadgan krävde 60 staters 

ratifikation för att den skulle träda i kraft. Att kräva ett så stort antal underskrifter för dess 

ikraftträdande signalerar att den har ett stort stöd bland staterna, vilket i sin tur ger domstolen 

tyngd.
96

 Något som kan ha bidragit till att de 60 nödvändiga ratificeringarna kom relativt 

snabbt är att domstolen fick begränsad och inte universell jurisdiktion som vissa stater 

förespråkade. Att en stat skriver under stadgan sänder dock ut signalen att de som begår något 

av huvudbrotten på deras territorium inte får gå ostraffade.
97

  

   Hade stadgan fått den utformning som ILC förespråkade hade man förmodligen fått med sig 

USA. Dock hade den utformningen fått många andra stater att inte vilja ratificera den, vilket 

betyder att den utformning stadgan till slut fick gjorde att man fick med sig så många stater 

som möjligt, om än inte en stor stat som USA.
98

 Om stadgan fått den utformning som USA 

men också Kina önskade, hade de kunnat lägga in veto vid alla situationer som involverade 

dem, varpå de ändå sluppit undan domstolens jurisdiktion.
99

 

   Internationell straffrätt och speciellt den internationella brottmålsdomstolen är tänkt att ha 

en avskräckande effekt på individer. Detta är även något som syns i åklagarens offentliga 

uttalanden, bland annat i fallet Lubanga. När förundersökningskammaren skulle besluta om en 

häktningsorder för honom talade de om att domstolens avskräckande effekt skulle maximeras. 

Vidare använde de aspekten med avskräckande verkan när de skulle avgöra huruvida fallet 

var tillräckligt allvarligt för att de skulle kunna ta sig an det.
100

 ICC anses vara ett framsteg 

när det gäller att avskräcka och straffa de individer som begått de allvarligaste brotten mot 

mänskliga rättigheter. Att man lyckats etablera en permanent domstol för detta visar att den 

internationella rätten kommit långt, med tanke på att den tidigare endast fokuserat på 

relationen mellan stater.
101

   

 

5.2 Mot  

Varje stadgepart måste införa vissa regler i sin nationella lagstiftning angående assistans till 

domstolen och hindrande av deras utredning eller rättegång.
102

 Det faktum att domstolen är 

beroende av staters vilja att samarbeta är något som kan göra domstolen oförmögen att handla 

i vissa situationer. Risken är att endast svagare stater attackeras, men också dessa kan hålla sig 

undan eftersom det saknas tryck utifrån.
103

 Domstolen är beroende av utomstående aktörer, 

och den har ingen möjlighet att kontrollera dessa på egen hand.
104

 

   I och med att domstolens utredningar ofta sker i områden som är våldsamma och där 

konflikter pågår, måste den se till säkerheten för personal, offer, vittnen och andra som kan 

riskera att skadas. På grund av detta har utredningar ofta försenats. Planerade uppdrag har 
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också ställts in på grund av att situationen i området i fråga hastigt har förvärrats.
105

 Som 

exempel kan nämnas situationen i Darfur, där man inte genomfört utredningar i landet på 

grund av det svåra läget.
106

 Dock har man i det fallet etablerat samarbete med Tchad, där man 

har ett kontor för utredningen i Darfur.
107

 

   Wienkonventionen om traktaträtt säger att en stat som part till en stadga inte ska bryta mot 

syftet med den, vilket gäller redan när man skrivit under. Detta kan användas som argument 

för att stater ska hjälpa domstolen i sitt arbete. Om personer eller stater inte bistår domstolen 

eller till och med medvetet hindrar den, kan domstolen inte göra sitt jobb och det i sin tur gör 

att dess syfte inte kan införlivas.
108

 

   Något annat som kan bromsa domstolens effektivitet är den kritiserade undantagsregeln 

angående krigsförbrytelser. Den går ut på att en stadgepart har rätt att avsäga domstolen 

jurisdiktion för detta brott i sju år framåt från stadgans ikraftträdande för staten i fråga.
109

  

   Många situationer som utreds av domstolen kan vara situationer som även behandlas av 

säkerhetsrådet eftersom det är FN: s organ för fred och säkerhet. Detta är något som 

säkerhetsrådet hade invändningar mot vid förhandlingarna om stadgan. Många länder var 

emot säkerhetsrådets förslag att kunna stoppa domstolen, och i stadgan finns nu bara en 

möjlighet för säkerhetsrådet att skjuta upp domstolens förfaranden och förundersökningar 

genom en resolution. Artikeln i stadgan säger vidare att säkerhetsrådet kan förnya sin begäran 

på samma sätt.
110

 Det finns dock inget i artikeln som anger någon begränsning för hur många 

gånger säkerhetsrådet kan förnya denna begäran. En förnyad begäran gäller i ytterligare 12 

månader, vilket i praktiken betyder att säkerhetsrådet kan skjuta upp ett ärende hos domstolen 

på obestämd framtid.
111

  

 

6 Domstolen 2002- 2009 

Romstadgan trädde i kraft 1 juli 2002 men det var inte förrän tjänsterna som domare, åklagare 

och registrator hade tillsats som domstolen fick fysisk form, vilket skedde först i juli 2003.  

   I domstolens första rapport till FN kunde det meddelas att tre stadgeparter hade hänvisat 

situationer i deras respektive territorium till domstolen. Domstolen rapporterade även att 

säkerhetsrådet hänvisat situationen i Darfur och att Elfenbenskusten som inte är part till 

stadgan hade kungjort att de godtar domstolens jurisdiktion över deras område.
112

 Vidare kan 

nämnas att åklagarkansliet sedan juli 2002 har fått in över 8461 kommunikationer.
113

  

 

6.1 Domstolsprocessen 

Om åklagaren får in uppgifter om möjliga brott genom en hänvisning ska han utreda detta så 

länge det inte finns skälig grund att inte fortsätta. När det gäller kommunikationer ska han inte 

påbörja en utredning så länge det inte finns skäl att göra det.
114

 Utöver detta måste situationen 
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vara möjlig att utreda vad gäller komplementaritetsprincipen och graden av allvar i 

situationen. Ett tredje kriterium är huruvida domstolens åtagande att utreda situationen är i 

intresse för rättvisan. För att avgöra huruvida en situation går under kriteriet ”allvarligt” tar 

domstolen hänsyn till vissa faktorer, nämligen brottens utbredning, brottens natur, hur brotten 

utförts och vilka följder de fått.
115

   

   Som domstolen själv säger fokuserar man på ett antal utvalda händelser och de som bär 

störst ansvar för dessa. Man har med det som grund samlat in relevant material för att få en så 

heltäckande bild som möjligt av vad som hänt. Domstolen tittar då på särskilt allvarliga fall, 

den geografiska spridningen av brotten och vilka mönster brotten följer. Efter detta väljer 

domstolen ett antal incidenter för full utredning.
116

 Domstolen säger i en rapport till 

säkerhetsrådet att under fasen med faktainsamling är det viktigt att åklagaren får en 

fullständig bild av situationen och sammanhanget i vilket händelserna ägde rum.
117

 Det är 

också viktigt att domstolen fokuserar på det som har med fallet att göra. Om offren tror att 

hela händelseförloppet ska utredas och detta sedan visar sig omöjligt, kan dessa personer 

känna sig missnöjda eller svikna av domstolen.
118

 

 

6.2 Domstolens pågående utredningar 

I detta avsnitt redovisas de fyra situationer som domstolen för närvarande utreder. Till varje 

situation kommer först lite bakgrundsinformation, sedan följer de tre områden som vi har valt 

att applicera på varje situation. 

 

6.2.1 Uganda 

Konflikten i Uganda har sitt ursprung i kolonialtiden. Befolkningen i södra Uganda fick då 

positioner inom stadsförvaltningen medan de i norra delen av landet rekryterades till 

militären. Till skillnad från befolkningen i norr var de i söder mer utvecklade och bildade 

vilket gjorde dem till den högre klassen. Konflikten mellan dessa fortsatte även efter att landet 

blev självständigt 1962 med etniska våldsamheter som förvärrade uppdelningen. 

   Ugandas första president var från norra delen av landet. Under efterföljarens styre fördes en 

politik med politisk förföljelse och det skapades en tydlig uppdelning i landet. Ett flertal 

personer satt sedan som president innan Ugandas första president åter kom till makten. Sedan 

han störtats hade de styrande bara kommit från södra delen av landet. Efter att han tillträtt som 

president ökade hatet mellan norr och söder bland annat på grund av att det fanns tvivel kring 

opartiskheten i det föreliggande valet. Dock satt inte denna president länge innan han åter blev 

ersatt. 

   Rebellgruppen the Lord’s Resistance Army (LRA) växte fram ur rebellgruppen Uganda 

People’s Defense Army (UPDA)
 
och

 
ledaren är Joseph Kony. Det är en religiös grupp som 

har sin bas i södra Sudan och deras attacker riktas mot både regeringen och civilbefolkningen. 

Enligt LRA följer de bara order från den heliga anden och gör det som är nödvändigt för att 

avlägsna syndare från den rivaliserande stammen. De brottsliga handlingar som LRA begår är 

också en del på vägen till målet att störta regeringen. De brott som LRA begått är 

kidnappning, tortyr, våldtäkt, slaveri, kvarhållning och tvångsrekrytering. Situationen i 

Uganda har en utsträckning och en komplexitet som gör det svårt att med säkerhet fastställa 
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antalet offer men enligt en rapport från FN: s generalsekreterare hade LRA under 2002 

kidnappat över 8000 barn.
119

  

 

Samarbete 

I december 2003 tog Ugandas president beslutet att hänvisa situationen i norra Uganda till 

ICC.
120

 Under ett besök i Haag kom ledarna för stammarna Lango, Acholi, Iteso och Madi 

och ICC: s chefsåklagare Luis Moreno- Ocampo med ett gemensamt uttalande att de beslutat 

sig för att samarbeta.
121

   

   Att verkställa arresteringsorder åligger de berörda staterna, vilka i detta fall är Uganda, 

Kongo och Sudan. De är skyldiga att arrestera de misstänkta och det internationella samfundet 

har en skyldighet att bistå dem i detta.
122

 Ett försök att bistå staterna gjordes av FN: s 

fredstrupper i februari 2006 när de försökte arrestera en av de misstänkta som de trodde 

befann sig i östra Kongo. Försöket misslyckades dock och ett flertal soldater dog.
123

   

   Anledningen till att Uganda hänvisade situationen till domstolen var att de misstänkta inte 

befann sig på statens territorium och de fick ingen hjälp från omvärlden. Regeringen i Uganda 

förväntar sig att de misstänkta ställer sig under statens jurisdiktion när ett fredsavtal dem 

emellan är signerat så de kommer kunna åtalas vid en nationell domstol. Om ledarna för LRA 

inte går med på detta kommer staten att arbeta för att verkställa de arresteringsorder som ICC 

beordrat. Uganda kommer fortsätta vara engagerad och beredd att uppfylla det de åtagit sig 

genom Romstadgan och bilaterala avtal med domstolen.
124

  

    

Straffansvar 

I ett uttalande sa åklagaren Moreno- Ocampo att han trodde att det var möjligt att samarbeta i 

frågor om fred och rättvisa. Då LRA till största delen består av barn som kidnappats är bästa 

sättet att få stopp på våldsamheterna och förhindra att dessa fortsätter i ett annat land att 

arrestera ledarna för rebellgruppen.
125

  

   Under 2006 påbörjades fredförhandlingar mellan Ugandas regering och LRA och i augusti 

samma år skrev parterna på ett avtal om att upphöra med fientligheterna.
126

 Vid fredssamtalen 

förhandlade de fram ett huvudavtal vilket skrevs under i juni 2007 och i februari 2008 kom en 

bilaga till detta avtal. I den framgick att regeringen i Uganda snabbt ska förbereda och 

utveckla nödvändig lagstiftning och villkor för att kunna genomföra bilagan och huvudavtalet. 

De ska även etablera en enhet som ska genomföra utredningar och åtal speciellt mot dem som 
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misstänks ha begått eller planerat stort utbredda brott mot civilbefolkningen eller grovt brutit 

mot Genèvekonventionen. Det ska vidare etableras en särskild division inom High Court som 

ska åtala de personer som anklagas för att ha begått allvarliga brott under en konflikt, i 

traditionella rättsliga mekanismer och i någon av de andra rättsliga mekanismer som nämns 

upp i huvudavtalet.
127

   

   I huvudavtalet framgår att Uganda och LRA ska främja nationella juridiska åtgärder, dessa 

ska bestå av formella eller icke- formella institutioner och åtgärder och detta för att garantera 

rättvisa och försoning med hänseende till konflikten. De kom överens om att traditionella 

rättsliga mekanismer skulle främjas men med nödvändiga förändringar. Personer som 

anklagas för att ha begått allvarliga brott och brott mot mänskliga rättigheter under 

konfliktens gång ska dömas genom formella straff- och civilrättsliga åtgärder. Detta gäller 

även statliga aktörer. Etableringen av den särskilda divisionen inom High Court och 

antagandet av relevant lagstiftning ska ske efter att det slutgiltiga fredsavtalet skrivits på. 

Ugandas Acting Solicitor General skrev i en rapport till ICC “… it is important to right away 

clarify that that both the Agreement and the Annexture do not provide for or contemplate 

immunity or impunity.”
128

     

   

Skyndsam och rättvis utredning och rättegång  

Beslutet att hänvisa situationen med LRA togs av Ugandas president i december 2003.
129

 

Presidiet beslutade i juli 2004 att förundersökningskammare två skulle tilldelas situationen.
130

 

Vid samma tidpunkt meddelade åklagaren att det fanns en rimlig grund att gå vidare med en 

utredning.
131

 I maj 2005 lämnade åklagaren in en ansökan om arresteringsorder för de fem 

misstänkta. Två månader senare utfärdade förundersökningskammaren fem förseglade 

arresteringsorder mot Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo och 

Dominic Ongwen.
132

 I november 2006 rapporterade chefsåklagare Moreno- Ocampo att det 

hade bekräftats att Raska Lukwiya dött i en eldstrid i augusti 2006
133

 och i juli 2007 avslutade 

domstolen processen mot honom.
134

 Vid tidpunkten för ICC: s inlämnande av sin rapport till 

FN för åren 2008- 2009 fanns det fyra gällande arresteringsorder i Ugandasituationen.
135

    

   Förundersökningskammaren beslutade den 21 oktober 2008 att en process skulle påbörjas. 

Vidare gav kammaren order till registratorn att denne skulle informera Uganda och offren att 

processen hade påbörjats. Kammaren inbjöd även Uganda, åklagaren, försvaret och de offer 

eller deras ombud som redan hade varit i kontakt med domstolen i detta fall att lämna in sina 

observationer angående domstolens rätt att föra en process.
136

 I mars 2009 fastställde 

förundersökningskammaren att de vid den tidpunkten hade rätt att föra processen.
137
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6.2.2 Republiken Sudan 
I norra delen av landet har araber och muslimer dominerat medan det i söder bor mest kristna, 

och konflikten mellan dessa grupper går långt tillbaka i tiden. Bland annat genomfördes en 

militärkupp 1989 och de som tog över fick rykte om sig att föra en hård diktaturregim som 

bröt mot mänskliga rättigheter. Sedan 1990- talet har landet försökt förbättra sina relationer 

med omvärlden. Dock har oroligheterna som bröt ut i Darfur 2003 förstärkt bilden av Sudan 

som en odemokratisk stat.
138

  

   Situationen i Darfur är hittills den enda som hänskjutits till domstolen av säkerhetsrådet.
139

 

Detta skedde i mars 2005 genom en resolution. I denna resolution fastslog säkerhetsrådet att 

situationen i Darfur är ett hot mot internationell fred och säkerhet,
140

 för vilket säkerhetsrådet 

ansvarar över enligt FN- stadgan.
141

 Situationen hänvisades till ICC och man bestämde att 

Sudan och alla andra stadgeparter inblandade i situationen skulle samarbeta fullt ut med 

domstolen,
142

 vilket staterna också enligt FN- stadgan är skyldiga att följa.
143

 Vidare 

uppmuntrade man domstolen till samarbete med Afrikanska unionen (AU) för att försöka få 

förfarandena genomförda inom regionen, vilket säkerhetsrådet menade skulle bidra till 

minskad straffriheten i området.
144

 Parterna till Romstadgan föreslog med hänseende till detta 

att domstolen skulle ha en representant vid AU: s högkvarter i Addis Abeba.
145

  

 

Samarbete 

Många stater ville att situationen i Darfur i västra Sudan skulle hänvisas till domstolen 

eftersom alla relevanta händelser hade ägt rum efter 2002, det vill säga när domstolen trätt i 

kraft. På grund av detta hänvisades situationen till ICC av säkerhetsrådet, trots att USA från 

början ville att FN istället skulle sätta upp en särskild krigsbrottstribunal.
146

 Att USA backade 

i sin begäran beror på att de ansåg att det internationella samfundet behövde stå enade för att 

få slut på trenden av straffrihet i området.
147

 Något som kan nämnas i sammanhanget är att 

Sudan skrivit under stadgan men ännu inte ratificerat den.
148

  

   I december 2006 sa åklagarkansliet att man hade för avsikt att lägga fram sin utredning för 

domarna i februari 2007 om inte Sudan påbörjat en egen utredning till dess. Detta skedde inte, 

varpå åklagaren lade fram sitt fall. I april 2007 utfärdades arresteringsorder för Ahmad Harun 

och Ali Kushayb, båda misstänkta för brott mot mänskligheten och krigsbrott.
149

  

ICC meddelade i sin nionde rapport att Sudan inte följde säkerhetsrådets resolution som säger 

att alla inblandade stater ska samarbeta med domstolen. Sudan hade inte vidtagit några 

åtgärder för att arrestera Harun och Kushayb. Att Harun dessutom var minister för humanitära 

affärer och hade fått andra uppdrag, menade domstolen signalerar att Sudan stöder Harun och 

till och med skyddar honom.
150

 I samma rapport kan läsas att Sudan vägrat samarbeta med 
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ICC men att vissa andra stater till viss del erbjudit sig att hjälpa till.
151

 Vad gäller Harun och 

Kushayb ligger arresteringsordern dock kvar.
152

 

   Under 2008 och 2009 utfärdades arresteringsorder för Sudans president Omar Al Bashir och 

rebelledaren Bahar Idriss Abu Garda vilka också är misstänkta för krigsbrott och brott mot 

mänskligheten. I maj 2009 överlämnade sig Abu Garda frivilligt till domstolen
153

 och vid 

förhandlingarna meddelade han att han hade för avsikt att samarbeta fullt ut med 

domstolen.
154

 Dock vägrade Sudan även i detta fall att erkänna ICC eller utlämna Al Bashir 

till dem. Vidare har Sudan utvisat hjälparbetare eftersom de menade att dessa hade samarbetat 

med ICC, och man har hotat att straffa alla som samarbetar med domstolen.
155

 Dock meddelar 

domstolen i sin tionde rapport att Tchads president och Botswanas regering vid upprepade 

tillfällen sagt att de stöder att Al Bashir ställs inför rätta.
 156

 Även Europeiska unionens (EU: 

s) råd för yttre förbindelser uppmanade Sudans regering att samarbeta med ICC.
157

  

   Ett av fallen i Sudan rör en attack mot African union mission in Sudan (AMIS) i Haskanita i 

september 2007. Tre rebelledare misstänks ligga bakom denna attack. Tolv personer dödades 

men också material och förnödenheter förstördes, vilket i sin tur drabbade miljoner civila i 

behov av hjälp och säkerhet.
158

 Bahar Idriss Abu Garda var en av de ledare som var inblandad 

i attacken mot hjälparbetarna från AMIS. ICC och AU har fått hjälp från många stater i 

utredningen av denna händelse vilket både domstolen och AU var tacksam för. Dock har 

Sudan åter vägrat samarbeta.
159

 Ett beslut angående de övriga två kommer redogöras för i 

domstolens nästa rapport till säkerhetsrådet i juni 2010.
160

  

   Som domstolen meddelade i sin nionde rapport till säkerhetsrådet hade de etablerat ett visst 

samarbete med Sudan fram till februari 2007. Fram till dess hade man tagit del av juridiska 

och andra dokument och intervjuat personer. Dock upphörde detta samarbete sedan helt.
161

 

Regeringen i Sudan visade sin ståndpunkt när det gäller domstolen bland annat i ett uttalande 

av presidentens assistent i april 2009: “No Sudanese… will appear before the International 

Criminal Court, and we will not even send a lawyer to represent us there.”
162

 Domstolen säger 

vidare att de litar till säkerhetsrådets hjälp när det gäller att förstärka samarbetet med Sudan, 

eftersom detta misslyckats.
163

 Förutom det faktum att Sudan vägrar samarbeta, gör landets 

avlägsna och svårtillgängliga läge tillsammans med det våldsamma och instabila förhållandet 

i landet att utredningar på plats är näst intill omöjliga att genomföra.
164

  

                                                           
151

 A a s 4  
152

 A a s 5  
153

 A s s 3 
154

 A a s 7  
155

 A a s 6  
156

 Tenth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 9 
157

 A a s 10 
158

 Ninth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 7 
159

 A a s 7  
160

 Tenth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 5 
161

 Ninth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 8  
162

 A a  s 6  
163

 Ninth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 12 
164

 Bassiouni, M Cherif Bassiouni (not 93) s 425f 



21 
 

Domstolen rapporterar vidare att det under 2009 fortfarande sker attacker mot civila i 

Darfur.
165

 Det faktum att polis medverkar eller åtminstone inte stoppar händelser som sker 

och att straffriheten uppmuntras av Sudans regering bidrar till att öka osäkerheten. Att 

övervaka och rapportera vad som sker är vidare svårt då internationella organisationer vägras 

tillträde till vissa områden.
166

  

 

Straffansvar 

Sudan har sagt att de inte erkänner ICC
167

 och de har upprepade gånger meddelat att de vägrar 

samarbeta med domstolen eller utlämna sina medborgare dit.
168

 Ytterligare ett bekymmer är 

att flera av de misstänkta sitter på höga positioner i regeringen vilket ICC menar visar att de 

stöder och skyddar personerna i fråga.
169

 

   ICC har under 2006 och 2007 besökt Sudan för att undersöka hur de nationella 

utredningarna går. Efter att ha tagit del av material från Sudan drog domstolen slutsatsen att 

processerna som förts i Sudan inte var relevanta för dem. Detsamma gäller arbetet utfört av de 

specialdomstolar som upprättats i Sudan sedan 2005. Domstolen har inte heller fått några 

indikationer på att Sudan har för avsikt att påbörja utredningar gentemot de misstänkta, trots 

att de vid ett flertal tillfällen uppmuntrats av ICC: s åklagare att göra det.
170

  

   I resolutionen där Darfur hänvisades till ICC uppmanade säkerhetsrådet domstolen att i linje 

med Romstadgan stödja ett internationellt samarbete med Sudan för att främja rättssäkerheten, 

skydda de mänskliga rättigheterna och bekämpa straffriheten i Darfur.
171

  

   I domstolens rapport hänvisas till ett uttalande av generalsekreteraren som handlar om 

förhandlingar. Han menar att internationell rättvisa genom förhandling kan leda till 

spänningar och påverka utgången. De anklagade kanske slutar samarbeta och förhindrar eller 

försvårar processen. Att ignorera handhavandet av rättvisan leder dock till en miljö där 

straffrihet frodas vilket i sin tur underminerar en varaktig fred. Generalsekreteraren menar att 

ICC bör klargöra för alla parter att om domstolen har jurisdiktion i en viss situation ska den 

behandla den enligt Romstadgans bestämmelser och processen att utreda rättvisan ska få sin 

gång.
172

 

 

Skyndsam och rättvis utredning och rättegång 

Situationen i Darfur hänvisades till ICC av säkerhetsrådet i mars 2005.
173

 I april 2005 blev en 

förundersökningskammare tilldelad situationen och i juni samma år kom åklagaren fram till 

att det fanns tillräcklig grund för att starta en utredning.
174

 I den första fasen av utredningen 

ska åklagaren samla in material om vad som hänt och vilka individer som är skyldiga till 

dessa brott. I rapporten till säkerhetsrådet berättar domstolen att detta arbete gått bra.
175

  

                                                           
165

 Tenth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 10 
166

 A a s 11 
167

 Ninth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 6 
168

 A a s 2 och 4- 6  
169

 A a s 2 och 5 
170

 A a s 9  
171

 S/RES/1593 (2005) 2005-03-31 
172

 Ninth report of the prosecutor of the international criminal court to the UN security council pursuant to 
UNSCR 1593 (2005) s 3f 
173

 S/RES/1593 (2005) 2005-03-31 
174

 Schabas, William A (not 9) s 48 
175 Second report of the prosecutor of the International criminal court, Mr. Luis Moreno Ocampo, to the 

Security  council pursuant to UNSC 1593 (2005) s 1  



22 
 

Något som kan hindra utredningen är säkerheten i Darfur. Domstolen skriver i sin rapport att 

man inte utfört några undersökningar i Darfur på grund av det osäkra läget.
176

 

Förundersökningskammaren blev dock frustrerad över att åklagaren tog sådan tid på sig och 

sökte en alternativ åsikt från Antonio Cassese och Louise Arbour vilka menade att situationen 

inte alls var så allvarlig att man inte kunde utföra utredningar på plats.
177

  

 

6.2.3 Demokratiska republiken Kongo 

Kongo var under lång tid en belgisk koloni men 1960 blev de dock självständiga. Under 60- 

talet var det mycket oroligheter i landet och på 70- talet gick det tillbaka i utvecklingen. På 

80- talet tvingades regeringen åter tillåta andra partier, vilket förbjudits under 70- talet.
178

  

Miljoner civila har dött i Kongo på grund av problemen man haft där. Stater och NGO: s har 

rapporterat att folk mördats, blivit utsatta för våldtäkt, tortyr och tvångsförflyttning och barn 

har utnyttjats som soldater i striderna.
179

  

   Åklagarkansliet fick tidigt in sex kommunikationer angående situationen i Kongo, varav två 

kom ifrån NGO: s. I september 2003 meddelade åklagaren att fokus låg på denna situation.
180

 

Dock fick han aldrig chansen att själv öppna en utredning, då situationen blev hänvisad till 

domstolen av Kongo.
181

 Detta skedde i mars 2004. I samband med hänvisningen sa Kongo att 

de inte hade för avsikt att utreda fallet, dock framgick inte om detta berodde på att de inte 

ville eller inte kunde göra det. I juni 2004 öppnade åklagaren en formell utredning och en 

förundersökningskammare tilldelades fallet.
182

 I februari 2006 godkände denna kammare 

åklagarens förfrågan om en arresteringsorder för Thomas Lubanga Dyilo.
183

 Lubanga hade 

dock suttit häktad i Kongo sedan mars 2005. Anklagelserna mot Lubanga handlade om 

användandet av barnsoldater, vilket nyttjades av gruppen Patriotic forces for the liberation of 

Congo, för vilka Lubanga var ledare över.
184

 

   Domstolen utreder även attacken mot byn Ituri i februari 2003. Germain Katanga, 

befälhavare för Patriotic Resistance Force in Ituri (FRPI), och Mathieu Ngudjolo Chui, före 

detta ledare för the National Integrationist Front (FNI), är åtalade för brott mot mänskligheten 

och krigsbrott för de saker som skedde i samband med attacken. Katanga överlämnades till 

ICC i oktober 2007 av Kongo efter att en arresteringsorder utfärdats för honom i juli 2007. 

Arresteringsordern för Ngudjolo Chui utfärdades också i juli 2007. Han greps och 

överlämnades av Kongo i februari 2008.
185

  

Ett tredje fall i Kongo handlar om Bosco Ntaganda, högt uppsatt inom Patriotic forces for the 

liberation of Congo och National congress for the defence of the people. En arresteringsorder 

utfärdades för honom i januari 2006, men han är fortfarande på fri fot.
186
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Samarbete 

Situationen i Kongo hänvisades av staten själv.
187

 Vidare lämnade man över Lubanga till 

domstolen i mars 2006 och han blir den första som ställs inför rätta.
188

 Överlämnandet av 

Lubanga skedde genom assistans från Frankrike och FN- trupper.
189

 Under 2007 och 2008 

överlämnade Kongo också Katanga och Ngudjolo Chui.
190

 Domstolen har också fått hjälp av 

FN: s fredsbevarande styrkor som finns i landet.
191

 

 

“The co-operation received from the DRC authorities, with the support of the 

international community, allowed for the arrest and surrender of individuals 

suspected of committing horrendous crimes.”
192

 

 

Kongos samarbete med domstolen uppmärksammades också av FN: s generalförsamling i en 

resolution 2006, där man uppmanade Kongo att fortsätta samarbeta fullt ut och se till att de 

har alla möjligheter att fullgöra sin uppgift. Kongo uppmanas också anta nödvändig 

lagstiftning för att domstolens utredningar i landet ska gå så smidigt som möjligt.
193

 

 

Straffansvar 

I samband med öppnandet av utredningen i Kongo sa domstolens chefsåklagare Luis Moreno- 

Ocampo följande: “The opening of the first investigation of the ICC is a major step forward 

for international justice, against impunity and for the protection of victims.”
194

 

När det gäller situationen i Kongo har staten samarbetat genom att utlämna misstänkta till 

domstolen.
195

 Av de fyra misstänkta som domstolen utfärdat arresteringsorder för har tre 

överlämnats.
196

 Som domstolen själv säger i sitt nyhetsbrev är arresteringen av Ngudjolo Chui 

en viktig händelse vad gäller förståelsen och stödet för Romstadgan och dess mål att bekämpa 

straffrihet. En viktig aspekt med arresteringen av Ngudjolo Chui är att han var på fri fot till 

skillnad från Katanga och Lubanga som båda satt häktade i Kongo innan de överlämnades till 

ICC.
197

 Något som dock kan ses som problematiskt ur straffrihetssynpunkt är att de brott 

Lubanga stod åtalad för i Kongo var av mer allvarlig art än de han står åtalad för hos 

domstolen. I Kongo riskerade han att dömas för folkmord och brott mot mänskligheten, 

medan han hos ICC står åtalad för att ha värvat barnsoldater
198

 vilket räknas som krigsbrott.
199
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Dock hade domstolen fått information om att Lubanga eventuellt skulle friges i Kongo och 

därefter kunde fly, vilket bekräftades av rapporter från Human rights watch.
200

 

 

Skyndsam och rättvis utredning och rättegång 

Thomas Lubanga Dyilo 

Gällande Kongo har domstolen tre fall. Det första handlar om Thomas Lubanga Dyilo. En 

arresteringsorder utfärdades för honom i februari 2006. I mars samma år överlämnades han 

till domstolen. I januari 2007 beslutade förundersökningskammaren om de brott han var 

åtalad för och rättegången påbörjades i januari 2009.
201

 I november 2007 fastslog domstolen 

datum för rättegång men det fick skjutas upp flera gånger under 2008 på grund av arbetet med 

att beskydda vittnen och att försvaret behövde tid att gå igenom materialet åklagaren lagt 

fram. Enligt stadgan har försvaret rätt att ta del av materialet åklagaren tänker använda, även 

material som åklagaren har och som är till fördel för den anklagade. Detta för att rättegången 

ska bli rättvis.
202

  

   Något som kan anses problematiskt i fallet med Lubanga är att han redan hade suttit 

fängslad under en lång tid i Kongo innan han fördes till domstolen.
203

 Att domstolen ändå 

ansåg att de hade jurisdiktion berodde på att det han stod anklagad för i Kongo inte inbegrep 

utnyttjandet av barnsoldater, för vilket åklagaren vid ICC ville åtala honom för.
204

  

 

Germain Katanga och Mathieu Ngudjolo Chui 

Domstolen utfärdade arresteringsorder för både Katanga och Ngudjolo Chui i juli 2007. I 

oktober samma år hade Katanga överlämnats till domstolen och Ngudjolo Chui överlämnades 

i februari 2008. I mars 2008 beslutade förundersökningskammaren att slå samman dessa två 

fall och man har sedan dess haft förberedande förhandlingar i fallet ett flertal gånger. 

Rättegångskammaren beslutade vidare att påbörja rättegången för dessa i november 2009.
205

  

 

Bosco Ntaganda 

Ntaganda är den enda av de misstänkta från Kongo som fortfarande är på fri fot. Som nämnts 

ovan utfärdades en arresteringsorder för honom 2006.
206

  

 

6.2.4 Centralafrikanska republiken 
Sedan de blev självständiga 1960 har denna fattiga stat upplevt diktatur, korruption och 

allvarlig politisk instabilitet. Nästan utan undantag har alla statsöverhuvuden antingen kommit 

till makten eller störtats genom militära kupper. Bara inom det senaste decenniet har det varit 

tio militära kuppförsök och myteri inom armén och ett nästan konstant tillstånd av uppror.
 207
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De långvariga striderna mellan de olika parterna har haft förödande konsekvenser för den 

norra delen av landet. De stridande parterna har plundrat civilbefolkningen och förstört den 

redan från början begränsade statliga infrastrukturen. De har även bränt ner byar och begått 

mord och våldtäkt i stor utsträckning. En bidragande orsak till oroligheterna är den allvarliga 

fattigdom som landet i helhet upplever, men speciellt det faktum att det finns uppenbara 

ekonomiska och sociala skillnader mellan norr och andra områden har bidragit till en politisk 

instabilitet. Då staten är svag har detta fått konsekvensen att många delar i norr ligger utanför 

säkerhetsstyrkornas kontroll. Området har blivit laglöst och rebellgrupper och andra brottsliga 

grupper kan verka fritt.
 208

 När militären väl kommer till platsen har den ingenstans att hysa in 

sina trupper och detta har medfört att dessa skaffat sig egen bostad. Detta i sin tur gör att 

befälhavaren har svårt att utöva effektiv kontroll över dem. Det har blivit en brist på disciplin 

vilket lett till fylleri och övergrepp mot civilbefolkningen. Då soldaterna inte förses med mat 

och andra förnödenheter leder det också till plundring och utpressning.
209

        

 

Samarbete 

Centralafrikanska republiken har själv genom sin president hänvisat situationen till 

domstolen. Detta skedde i december 2004, och ärendet tilldelades en 

förundersökningskammare i januari 2005. Domstolen besökte landet i slutet av 2005 men man 

bestämde sig för att avvakta de nationella utredningarna innan man ville fatta ett beslut 

angående huruvida situationen skulle utredas vidare.
210

 Centralafrikanska republiken menade 

dock att deras rättssystem inte hade vad som krävdes för att genomföra en så komplicerad 

process.
211

 I den här situationen har domstolen samarbetat med Belgien då det var de som 

verkställde arresteringsordern för Jean-Pierre Bemba Gombo
212

 som påstås vara ledare för 

Movement for the Liberation of Congo (MLC).
213

 Centralafrikanska republiken har dock 

försett åklagaren med dokumentation angående brotten som begåtts i landet och de rättsliga 

processer som genomförts.
214

     

 

Straffansvar 

I Centralafrikanska republiken förhandlar staten med rebellerna. Dock har åklagaren betonat 

att alla sådana förhandlingar måste stämma överrens med Romstadgan.
215

 Något som dock är 

positivt är att Centralafrikanska republiken själv hänvisade situationen till domstolen. 
216

  

 

Skyndsam och rättvis utredning och rättegång  

Situationen i Centralafrikanska republiken hänvisades till ICC av staten själv 2004. Dock 

valde domstolen att avvakta för att se vad de nationella utredningarna skulle visa.
217 

I 

september 2006 fick domstolen en förfrågan från Centralafrikanska republiken angående 

hänvisningen och vilka intentioner åklagaren hade. Förundersökningskammaren beordrade då 

åklagaren att lämna en rapport till landet senast 15 december 2006 och beskriva hur långt man 
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kommit. Förundersökningskammaren menade att den preliminära undersökningen måste vara 

klar inom rimlig tid, oavsett hur komplicerad situationen är.
218

 I maj 2007 meddelade 

åklagaren att de i enlighet med artikel 53 i Romstadgan planerade att påbörja en utredning i 

landet
219

 och den 9 maj 2008 lämnade åklagaren in en ansökan om arresteringsorder för 

Bemba. Den 21 maj bad förundersökningskammaren åklagaren att lämna in ytterligare 

material
220

 och några dagar senare utfärdade den en arresteringsorder.
221

 Samma dag lämnade 

åklagaren in en ansökan om ett provisoriskt anhållande enligt artikel 92 i stadgan. Han 

meddelade att det fanns en risk att Bemba skulle fly och att det därför var av absolut vikt att 

skicka en begäran om provisoriskt anhållande till Belgien där Bemba enligt uppgift befann 

sig.
222

 Dagen efter blev arresteringsordern verkställd av Belgien.
223

    

   Förundersökningskammaren har beslutat att de har rätt att föra en process mot Bemba då det 

inte finns några tecken på ett åtal mot honom i en nationell domstol.
 224

 I juni utfärdade 

kammaren en ny arresteringsorder för Bemba efter att de analyserat allt material som 

åklagaren lämnat in. Denna arresteringsorder hänvisar till samma händelser som den första 

men de har lagt till två åtalspunkter för mord.
225

 Bemba överlämnades till domstolen den 3 

juli och hans första inställelse inför förundersökningskammaren gjordes dagen efter. Under en 

behandling i januari 2009 bekräftades åtalspunkterna. Presidiet slog samman de två kammare 

som behandlat situationen och gav den till kammare två.
 226

 I juni 2009 beslutade 

förundersökningskammaren att ICC har rätt att föra denna process och den bekräftade att 

Bemba är straffrättsligt ansvarig enligt artikel 28 (a) i stadgan. Kammaren överlämnar sedan 

fallet och de åtalspunkter som är bekräftade till rättegångskammaren.
227

 Rättegången mot 

Bemba är satt till 27 april 2010.
228
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7 Analys 

7.1 Domstolens utredningar 

De fyra situationer domstolen utreder just nu ser väldigt olika ut, både vad gäller hur 

domstolen fått situationerna tilldelade sig men också hur väl samarbetet går med staten i 

fråga. Det faktum att tre av dessa situationer hänvisats av stater visar på ett engagemang i 

domstolen och en vilja att arbeta mot straffrihet. I Uganda kan hänvisningen till domstolen ha 

hjälpt till att få igång fredsförhandlingarna mellan staten och rebellgruppen LRA. Uganda har 

för avsikt att åtala ledarna för LRA, dock befinner sig dessa personer inte i Uganda vilket 

betyder att de inte har någon möjlighet att arrestera dem. I det här fallet är det viktigt att 

staterna samarbetar, annars riskerar dessa personer gå ostraffade.  

   Situationen i Darfur i Sudan är den vi anser är mest problematisk ur samarbets- och 

straffrihetssynpunkt. Sudan vägrar erkänna domstolen och samarbetar inte med dem på något 

sätt. Vidare har Sudans president en arresteringsorder på sig från domstolen, och högt 

uppsatta personer inom regeringen skyddas. Personer som försöker samarbeta med ICC hotas 

med straff och man har utvisat hjälparbetare från landet. Detta gör att situationen blir svår att 

lösa och vi tror att det finns en stor risk att dessa personer inte kommer bli straffade för vad de 

gjort. Den enda anledningen till att situationen utreds av domstolen är att den hänvisades till 

dem av säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet kan tvinga stater att fullfölja deras beslut och de har 

större möjlighet att få beslut verkställda än vad domstolen har. Domstolen fick till exempel 

hjälp från FN: s fredstrupper när de försökte arrestera en person i Uganda. Något vi dock tror 

kan vara negativt med att bli tvingad inför domstolen som Sudan blivit, är att det kan skapa en 

fientlighet inför både FN och domstolen. I de situationer där staterna själva tagit initiativet är 

chansen större att staten i fråga har för avsikt att samarbeta. Vi tror att Sudans positiva 

inställning till domstolen minskar genom detta agerande, och chansen att de ratificerar 

stadgan i framtiden minskar. Att få över Sudan på sin sida blir nog svårt, oavsett om de anser 

individerna i fråga vara skyldiga eller inte. Exemplet med Sudan tycker vi är ett bevis på hur 

beroende domstolen är av att stater är villiga att samarbeta med den, eftersom det inte finns 

något som står över stater inom den internationella rätten.  

   Som det verkar just nu tycker vi att situationen i Kongo är den som är mest positiv ur 

samarbetssynpunkt. Staten hänvisade själv situationen till domstolen och de har överlämnat 

tre av de fyra personer som domstolen utfärdat arresteringsorder för. Den första personen att 

ställas inför rätta hos domstolen är Thomas Lubanga Dyilo som kommer från Kongo. Han var 

också den första personen som landet överlämnade. Lubanga satt dock länge fängslad i Kongo 

innan han fördes till ICC, vilket kan ses som negativt när det gäller individers rätt till en 

skyndsam rättegång. Vi önskar att rättegången hade kunnat påbörjas tidigare, men vi tycker 

dock att hänsyn ska tas till att det är ICC: s första rättegång och vi hoppas att de lär av denna 

erfarenhet. Hans rättegång har dock startat nu och vi tycker det ska bli intressant att se hur det 

kommer gå och vad den kommer medföra för domstolen. Kommer det faktum att domstolen 

äntligen kommer med ett domslut göra att fler ställer sig positiva till den? En negativ aspekt i 

Lubangafallet är att han i sitt hemland stod åtalad för folkmord och brott mot mänskligheten, 

vilket kan anses som mer allvarligt än de krigsbrott han står åtalad för vid ICC. Dock 

riskerade han att släppas i Kongo och därefter fly, vilket gjorde att ICC ville arrestera honom.    

   Vi anser att Kongo är det mest ideala av de fyra fallen, då landet har gjort en insats för att 

samarbeta med domstolen och jobbat ihop med domstolen på det sätt som var tänkt enligt 

stadgan. En fråga vi ställer oss är varför Kongo inte kunde utreda fallen själva. Kongo hade 

både Lubanga och Katanga arresterade, och stadgan säger tydligt att de nationella 

domstolarna helst ska döma själva. Med tanke på att de arresterat dessa två och senare också 

Ngudjolo Chui verkar det som att de har resurser att hantera situationen. 
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En positiv aspekt i Uganda är att de är beredda att vidta åtgärder för att själva kunna åtala 

personer. Ett av stadgans syften är som sagt att uppmuntra de nationella domstolarna att i 

första hand själva utreda fall. Uganda hänvisade situationen till ICC, dock är det inga personer 

som har arresterats i det här fallet. Det vi tycker är mest osäkert när det gäller Uganda är 

huruvida personerna i fråga kommer arresteras eller inte. Uganda har själva visat att de vill ta 

hand om utredningen och rättegången, men deras mål tycks vara att få slut på striderna. Trots 

detta verkar de jobba mot straffrihet, och de arbetar för att följa sina åtaganden enligt stadgan. 

ICC utreder dock fortfarande situationen, och de misstänkta är fortfarande på fri fot. 

   När det gäller situationen i Centralafrikanska republiken har ICC satt datum för när 

rättegången mot Bemba ska starta. Han är hittills den enda personen i den situationen som 

pekats ut som misstänkt. Här fick ICC hjälp av Belgien som arresterade Bemba och förde 

honom till Haag. Att Belgien hjälpte till i det här fallet tycker vi är ett tecken på att domstolen 

har stöd från staterna. När Lubanga skulle föras till domstolen fick de hjälp av Frankrike att 

transportera honom dit. Att stater som inte direkt är inblandade i situationen i fråga hjälper till 

tycker vi sänder ut signaler till andra stater att det finns stöd för domstolen och att det finns 

stater som är villiga att hjälpa till. Detta tror vi kan få en positiv effekt och få andra stater att 

vilja hjälpa till i framtida situationer.  

 

7.2 Utredningarna sammantaget 

När vi tittar på dessa fyra situationer anser vi det är tydligt att samarbete är det viktigaste för 

att domstolen ska kunna utföra sitt arbete. Även om situationen hänvisas genom samarbete 

med säkerhetsrådet har man som sagt inte staten i fråga med sig, vilket är en viktig grund för 

att få några resultat. Annars krävs att en tillräckligt stor del av omvärlden står enade och 

jobbar tillsammans mot samma mål, vilket vi inte tror händer särskilt ofta. För att det ska ske 

måste alla tjäna på det, och vi tror tyvärr att stater är själviska och inte gärna gör något som 

riskerar att få negativa konsekvenser för dem själva. Eftersom den internationella rätten 

skapas av stater, för stater, kommer politiken alltid att spela en roll i hur man väljer att agera.    

   Vidare är stadgan en kompromiss för att få med så många stater som möjligt, vilket är 

viktigt att ha i åtanke när man undersöker dess innehåll. Med tanke på detta tycker vi att det 

faktum att en internationell brottmålsdomstol över huvudtaget etablerats är en stor framgång. 

Att denna domstol skapats ger också signalen att den här typen av brott ses som något väldigt 

allvarligt och som kräver en gemensam insats för att bekämpas. Vi tycker dock att man måste 

tänka på att domstolen inte har verkat så länge än och det är svårt att så tidigt kunna avgöra 

huruvida den har någon framtid eller inte. I både Centralafrikanska republiken och Uganda 

har respektive regering förhandlat med rebellerna. Dock sa åklagare Moreno- Ocampo i ett 

uttalande att sådana förhandlingar måste vara förenliga med stadgan. Detta tycker vi är rätt, då 

sådana förhandlingar inte får göra att personer går fria från straff. Som Philippe Kirsch säger 

måste rättvisan hanteras på ett riktigt sätt. Även om fred är viktigt tycker inte vi att man ska 

behöva offra rättvisan, då det kan göra att freden inte blir hållbar i längden. Att skipa rättvisa 

tror vi ger en mer stabil grund för långvarig fred vilket alla tjänar på i slutändan. 

 

7.3 Övriga reflektioner  

Domstolen är skapad genom en överenskommelse mellan stater. Dessa har frivilligt anslutit 

sig till den och det är staterna som ansvarar för att den kan utföra sin uppgift på ett effektivt 

sätt. Domstolens överlevnad hänger på att stater accepterar den och är villiga att samarbeta 

med den, eftersom den inte har någon egen möjlighet att verkställa beslut. Varje stadgepart 

måste införa vissa regler i sin nationella lagstiftning angående samarbete med domstolen men 

också regler för om någon hindrar domstolens utredning eller rättegång. Detta är dock något 

vi tror kan ta tid. Vissa stater kanske dessutom helt struntar i att införa dessa regler. Vi tror att 
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båda dessa aspekter kan hindra domstolens möjlighet att få beslut genomförda, vilket i sin tur 

gör att domstolens mål inte kan uppfyllas. 

   Inom den internationella rätten är stater fortfarande suveräna och det är relationen dem 

emellan som är i fokus. Staterna stiftar de lagar som de själva måste följa, men det är också 

bara stater som kan se till att de efterlevs. Det är enligt vår mening ett osäkert system som 

kräver mycket kompromisser och det är många faktorer som måste räknas in. Stater har vidare 

olika rättstraditioner och kulturer vilket medför att de har olika syn på vad som är den bästa 

lösningen på ett specifikt problem.  

   De personer som överlämnats av staterna tillhör olika rebellgrupper. Frågan är om stater är 

villiga att överlämna personer inom den egna regeringen. Dock tycker vi att staten vid en 

hänvisning bör inse att även personer inom den egna regeringen riskerar att åtalas. Vad som 

skulle kunna hända är att staten vägrar lämna ut dessa personer, vilket kan leda till straffrihet 

för vissa personer. 

   Stadgan trädde i kraft efter bara 4 år, vilket vi tolkar som att det fanns ett behov av en 

internationell brottmålsdomstol men också att kommittéernas arbete och diplomatkonferensen 

var väl genomförda . Att den trädde i kraft så snabbt tycker vi också är positivt eftersom detta 

medförde att den kunde börja arbeta relativt snart, vilket är viktigt då den bara har jurisdiktion 

över händelser som skett sedan stadgan trätt i kraft. Ett av domstolens mål är att minska 

straffriheten, och då tycker vi det är viktigt att inte vissa händelser hamnar utanför domstolens 

jurisdiktion endast på grund av att det skedde innan stadgan trädde i kraft. Det är många 

händelser som ändå hamnar utanför domstolens jurisdiktion på grund av detta. 

   Enligt komplementaritetsprincipen ska utredningar i första hand genomföras av nationella 

domstolar. Men för att inte riskera att personer går fria från straff på grund av att en stat 

genomför skenrättegångar, har ICC möjlighet att ta ifrån en stat ett fall om de misstänker 

detta. Detta kan också göras om domstolen i fråga inte är opartisk eller om staten inte har 

tillräckligt med resurser för en grundlig utredning. Vidare kan domstolen ta sig an ett fall om 

de anser att det är tillräckligt allvarligt. På grund av detta gäller inte alltid principen om 

negativ rättskraft gentemot ICC. Detta tycker vi är bra men också väldigt viktigt för att inte 

personer ska kunna slippa undan rättvisan. Ett mål som domstolen har satt upp för sig själv är 

att minska straffriheten, och den här möjligheten för domstolen är ett viktigt instrument för att 

de ska kunna uppfylla det målet. Det faktum att domstolen själv avgör när de bör ta över ett 

fall ser inte vi som ett problem då det viktiga är att de ansvariga ställs inför rätta. 

   Att de stater som har haft problem med sådana typer av brott som Romstadgan tar upp 

skriver på och ratificerar stadgan kan bero på att de tror att domstolen kan bli ett lovande 

juridiskt instrument för att hantera dessa brott. Dock antogs inte stadgan enhälligt, vilket ändå 

visar att den inte har fullt stöd än och detta tror vi kanske påverkar dess möjlighet att få en 

fungerande verksamhet. Vi tycker också det är viktigt att inte bara nöja sig med att domstolen 

etablerats. Det är också viktigt att den blir slagkraftig och inte bara ett tomt skal med en fin 

stadga. Stater har jobbat hårt och länge för att förverkliga denna domstol, då krävs också att 

den ger resultat. 

   Något som kan indikera att domstolen är nödvändig, är att den sedan 2002 fått in nästan 

8500 kommunikationer från både stater och individer. Det finns ett tomrum när det gäller att 

straffa personer som begår allvarliga brott inom den internationella rätten som vi tror att 

domstolen kan hjälpa till att fylla igen. Dock tar sig domstolen bara an de situationer som 

innefattar de grövsta fallen som är av intresse för det internationella samfundet som helhet 

och de individer som har störst ansvar för dessa. Vi funderar över hur domstolen gör 

avvägningar när det gäller vad som är grovt och vilka individer som räknas ha stort ansvar. 

Var går gränsen för detta?  

   Vi tycker också det är intressant att de utreder personer som har störst möjlighet att påverka 

en situation, inte de som begått flest brott. Dock tycker vi det är bra att även högt uppsatta 
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ledare riskerar att dömas och att ingen person ges immunitet i stadgan, oavsett om personen är 

president eller rebelledare. Att domstolen väljer de personer som har störst inflytande och 

makt tror vi dels beror på att de har störst möjlighet att påverka utgången av en situation men 

också att det ger mer effekt att döma en högt uppsatt person. Det sänder ut signaler till offer 

att dessa personer inte går ostraffade men också till andra förövare att de också riskerar att 

åtalas en dag. Andra aspekter som talar för att ICC ska utreda högt uppsatta personer är att det 

på grund av personens inflytande i landet kan göra det svårt att genomföra en rättvis och 

opartisk rättegång mot denne. En negativ sida av denna princip tycker vi är att offren 

förmodligen anser att soldaten som begått brottet bör straffas, och kanske inte ens tänker på 

ledaren som beordrat attacken. Därför tycker vi det är viktigt att de nationella systemen 

fungerar så att dessa soldater också får sitt straff. ICC och de nationella domstolarna måste 

samarbeta och jobba i samförstånd mot gemensamma mål. 

   Något vi finner intressant är att domstolen skulle vara som mest effektiv om den inte 

behövde arbeta alls. Som Oscar Solera sa skulle inte ICC behövt etablerats om nationella 

domstolar fungerade effektivt när det gällde sådana här situationer. På så sätt tycker vi att det 

kan bli fel om man försöker mäta domstolens effektivitet efter hur många domslut den 

kommer med. Ett av domstolens mål är att ha avskräckande effekt, men också att uppmuntra 

till nationella utredningar. Bara genom att finnas som ett ”hot” kanske fler individer döms i de 

nationella systemen jämfört med om domstolen inte fanns. Ett bättre sätt att mäta 

effektiviteten kanske är att undersöka de nationella systemen och se hur effektiva de är. Vissa 

individer kanske helt avskräcks ifrån att begå brott, och det är svårt att mäta hur många dessa 

personer är.  

   Vi tycker det är bra att säkerhetsrådet inte har makten att stoppa en utredning hos 

domstolen, vilket de önskade. Dock är det faktum att säkerhetsrådet kan skjuta upp 

domstolens förfaranden något som vi tycker hindrar domstolen ändå och det faktum att det i 

stadgan inte uttryckligen finns någon begränsning för hur många gånger rådet kan förnya 

detta gör att domstolen i praktiken ändå är underställd dem. Säkerhetsrådet är ett politiskt 

organ som dessutom har fem permanenta medlemmar med vetorätt. ICC är ett juridiskt organ. 

Detta sammantaget tycker vi gör att domstolens mål angående rättvisa och minskad straffrihet 

inte fullt ut kan införlivas. Om inte alla permanenta medlemmar i säkerhetsrådet blir part till 

stadgan kommer vissa länder aldrig utredas av ICC, och om inte heller några nationella 

utredningar genomförs innebär det att vissa förövare går fria från straff. 

   Något som man kanske inte tänker på är att utredningar ska genomföras på plats, vilket inte 

alltid är möjligt. På grund av säkerheten kan dessa utredningar skjutas upp vilket fördröjer 

hela utredningen. Eftersom ICC: s utredningar hittills skett i områden som är instabila tycker 

inte vi det är konstigt att en utredning tar tid. Vi tycker inte att ännu fler liv ska gå till spillo 

på grund av att utredningar genomförs i områden som inte är säkra att visats i. På grund av 

detta tycker inte vi att man kan begära att en utredning ska gå hur fort som helst. Då är det 

bättre att situationen utreds på ett bra och säkert sätt.  

   Det anses vara så att individers skyldigheter inom internationella rätten är en naturlig 

motvikt till de rättigheter vi fått genom mänskliga rättigheter. Detta är för oss en självklarhet. 

Det finns en motvikt vad gäller det mesta. Har man rättigheter har man också skyldigheter. 

För att en person ska kunna åtnjuta sina rättigheter måste människor i omgivningen respektera 

denna rättighet genom att inte kränka den. Det tycker vi är något som alla är skyldiga att följa. 

De personer som begår dessa brott respekterar inte sina medmänniskors rättigheter, och då har 

det internationella samfundet en skyldighet att ingripa. Förhoppningsvis får ICC det stöd den 

så väl behöver så den kan bli ett starkt vapen i kampen mot orättvisa och straffrihet.  
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8 Slutsats  

Vi har insett att samarbete är en väldigt viktig beståndsdel för att få ICC att fungera. Huruvida 

domstolen kan göra sitt jobb och uppfylla sina mål beror då mycket på staters inställning till 

den och att de får den assistans den behöver. Trots domstolens ställning som ett fristående 

juridiskt organ inom den internationella rätten är den beroende av staters samarbete. Eftersom 

den internationella rätten ser ut som den gör, att det inte finns något som står över staters 

suveränitet, kan man inte komma ifrån det faktum att de måste godkänna allt som berör dem.     

   Det finns flera saker som stater kan ha som invändning till ICC. Vi tycker dock att alla 

aspekter som rör själva utredningsprocessen och rättegången vid ICC är något som staterna 

själva kan påverka till stor grad. Det är bara stater som har möjlighet att förbättra domstolen, 

se till att den får fäste och kan komma med domslut. När det gäller exempelvis tidsaspekten 

handlar det ofta om huruvida de berörda staterna hjälper till eller inte. Dock finns det 

situationer där domstolens dröjsmål inte kan förklaras genom brist på samarbete från en 

stadgeparts sida, och här tycker vi att ICC måste skärpa sig. Det är viktigt att det inte är något 

som upprepar sig för ofta och blir en trend. Domstolen är ännu ung och man kan inte begära 

för mycket av den än, men för att det internationella samfundet inte ska ge upp hoppet och 

tappa intresset för domstolen, är det viktigt att den visar vad den står för och att den är 

kapabel att fungera på det sätt det är tänkt, som ett komplement till de nationella domstolarna.   

   Angående tidsaspekten och de anklagades rätt till en skyndsam rättegång tycker vi dock det 

finns en annan sida av saken. De brott ICC kan döma personer för är allvarliga. Att anklaga en 

människa för att ha begått något sådant tycker vi kräver starka bevis, inte bara på grund av 

rättssäkerheten för den anklagade utan också för att inte riskera att en person går fri på grund 

av bristande bevisning. Tryck och förväntningar utifrån kan göra att domstolen begår misstag, 

men dessa förväntningar tror vi framför allt bygger på känslor, och det är något som inte får 

blandas in för mycket i den juridiska processen. För att inte en skyldig ska gå fri och kanske 

begå fler brott, ser vi hellre att utredningen tar lite tid. Vi har insett att det finns mycket som 

kan vara orsak till att en utredning tar tid, det behöver inte vara så att systemet är dåligt. 

Domstolen utreder svåra situationer där vittnen kanske måste skyddas, landet hindrar 

situationen eller det kanske, som i Sudan, är för farligt att åka dit och göra utredningar på 

plats. Trots att vi tycker det är viktigt att de skyldiga åtalas, vill vi inte att fler personer ska 

behöva riskera sina liv.  

   Staterna har dock fortfarande huvudansvaret att utreda och döma personer som begår 

internationella brott. Att ICC etablerats ändrar inte detta, och det tycker vi är viktigt att 

komma ihåg. Det ICC kan göra är att finnas som ett tryck utifrån som bevakar staterna och 

fungerar som ett avskräckande organ. Stadgeparterna vet att om de inte utreder en misstänkt 

situation kan ICC göra det åt dem. Detta tror vi staterna vill undvika, både på grund av dess 

image utåt men också för att de inte vill att ICC ska göra intrång på deras suveränitet. Här 

anser vi att det är viktigt att ICC inte tar över för mycket så stater blir osäkra på var de står i 

relation till domstolen. En balans krävs alltså här, och att domstolen tar ifrån en stat en 

utredning bör ske med tydliga förklaringar varför detta sker så att inga missförstånd uppstår.  

   Avslutningsvis tror vi att domstolen har en framtid. Dock finns det vissa saker vi tycker att 

man bör tänka på i sammanhanget. Det första är att det behövs mer tålamod. ICC har bara 

arbetat i sju år, och det är enligt vår mening för kort tid för att kunna fälla någon dom över 

dem än. Något vi tycker är viktigt för att domstolen ska bli framgångsrik är att dess budskap 

och mål sprids, inte bara till stater utan också dess invånare. Det är viktigt att alla är 

införstådda med hur domstolen fungerar, så inte människor får fel förväntningar på vad 

domstolen ska åstadkomma, vilket kan leda till besvikelse och minskat förtroende för 

domstolen när dessa inte införlivas.   
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