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Abstract 
 

The purpose of this study has been to investigate the prospects for identifying and prosecuting 

individuals suspected of war crimes, within the process of exclusion from refugee status under 

article 1F(a) of the 1951 Refugee Convention and using subsequent mechanisms for extradition 

or prosecution in international criminal law. A number of principles within human rights law 

and public international law have been advocated by the UNCHR and several human rights 

NGOs as necessary for a thorough application of the exclusion clauses; one that takes 

individual responsibility into account and upholds the aims and purposes of the exclusion 

clauses. There is a discussion as to whether specialised or accelerated exclusion procedures are 

justified for reasons of security and efficiency, or if they put the rights of the individual at risk 

and limit the opportunities for gathering information to support investigation and prosecution of 

the crime in question. Apart from the instruments of asylum law and procedure that have 

emerged within the EU harmonisation process, there are no general, binding rules on the 

procedural aspects of the exclusion clauses. One principle that regulates the consequences for 

the individual of exclusion from refugee status and decisions on extradition is, however, the 

principle of non-refoulement. Although partly contested in state practice, there is widespread 

consensus in international jurisprudence and doctrine that the principle, following its status as a 

jus cogens rule, prohibits every state from returning any individual to a territory where he or 

she may face torture or other cruel and inhuman treatment or punishment, irrespective of any 

security risks that the individual may pose to the custodial state.  

Extradition or prosecution of individuals suspected of crimes under article 1F(a), based on 

universal jurisdiction and the principle of aut dedere aut judicare, has gained increased support 

from international conventions, such as the 1948 Convention on Genocide and the Rome 

Statute of the International Criminal Court. The principles are widely upheld by human rights 

NGOs, and tendencies in practice and policy among the member states of the EU and the 

parties to the Rome Statute point towards the development of a customary rule of universal 

jurisdiction among these states. Continuing resistance to the Rome Statute and to universal 

jurisdiction among influential states such as the USA, Russia, China and India nevertheless 

serves to exclude these states from being bound by such an emerging customary rule of 

universal jurisdiction. There are compelling arguments as to why breaches of jus cogens-rules 

should include or give rise to erga omnes rights or obligations for all states to exercise 

universal jurisdiction over such breaches. Without the support of major states it is, however, 

difficult to establish the existence of the general state acceptance of universal jurisdiction as is 

required for the principle to attain jus cogens-status and become universally applicable, 

regardless of state consent. Future prospects for adequate and efficient identification and 

prosecution of suspected war criminals depend on the correct and thorough application of the 

exclusion clauses, in combination with the development of existing rules of universal 

jurisdiction, and not least on the willingness and ability of states to overcome the political, 

economic and institutional obstacles that presently may prevent many states from extraditing or 

prosecuting individuals who fall within the scope of article 1F(a) of the exclusion clauses.  
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1. Inledning 

1.1. Problembeskrivning 

Den 12 januari 2010 greps i norra Sverige en svensk medborgare misstänkt för grova 

folkrättsbrott som skulle ha förövats i forna Jugoslavien under januari 1992. Gripandet skedde 

efter flera års förundersökning och var det första som hittills har genomförts i Sverige avseende 

grova folkrättsbrott.
1
 Händelsen aktualiserade på nytt en debatt om Sveriges implementering av 

Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC),
2
 samt svenska polis- och 

migrationsmyndigheters kapacitet att identifiera personer som sökt sig till Sverige och som 

misstänks för grova folkrättsbrott, som har pågått sedan den Internationella 

straffrättsutredningen i november 2002 publicerade sitt betänkande
3
 om Sveriges 

implementering av Romstadgan. Jurister och riksdagsledamöter från flera politiska håll samt 

representanter från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), svenska sektionen av Amnesty 

International, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen med flera har under ett antal år 

framfört kritik mot vad man anser är otillräckliga insatser från svenska myndigheters sida vad 

gäller identifiering och åtal av misstänkta krigsförbrytare som befinner sig inom landet.
4  

Samtidigt har Amnesty International, ICRC, UNHCR med flera, särskilt sedan terrorattackerna 

den 11 september 2001 riktat kritik mot att många stater har valt att införa allt mer restriktiva 

asylprövningssystem samt begränsningar av grundläggande mänskliga rättigheter för personer 

som på olika grunder anses innebära en säkerhetsrisk.
5
 UNHCR har betonat att flyktingrätten, 

tvärt emot vad vissa stater och beslutsfattare verkade anse, inte ger en fristad för terrorister eller 

folkrättsförbrytare, utan att den erbjuder utrednings- och beslutsprocesser som möjliggör en 

grundlig och effektiv identifiering av dessa personer.
6
 

Det är i skärningspunkten mellan den kritik avseende bristande insatser mot att identifiera och 

åtala misstänka folkrättsförbrytare respektive diskussionen kring restriktiv hantering av 

                                                 
1
 Mannen kallades i medierna ”43-åringen” och hade bakgrund i Bosnien-Hercegovina. Se vidare M Eriksson, 

”Misstänkt krigsförbrytare gripen i Sverige”, publicerad på Sveriges radios hemsida den 12 januari 2010, 

tillgänglig via: http://sverigesradio.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3366126, 2010-04-27. 

 E Stenberg, ”Tusen krigsförbrytare kan finnas i Sverige”, publicerad i Dagens Nyheters webbupplaga den 13 

januari 2010, tillgänglig via: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-

1.1026005, 2010-04-27. 
2
 The Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9*, antagen i Rom den 17 juli  

1998. Ikraftträdande den 1 juli 2002, för Sverige genom Prop. 2000/01:122 (Hädanefter Romstadgan). 
3
 Betänkandet (SOU 2002:98) var benämnt ”Internationella brott och svensk jurisdiktion” (Hädanefter SOU 

2002:98) och lades fram två år efter det att regeringen genom Ju 2000:07 beslutade att tillkalla en särskild 

utredare för att se över den svenska lagstiftningen om straffrättsligt ansvar för internationella brott och om 

svensk straffrättslig domsrätt.  
4
  Se exempelvis: H Lööw, “Sverige och krigsförbrytarna. Dags att ställa frågor som länge undvikits” Apropå - 

Brottsförebyggande Rådets tidskrift, nr. 2, 2000. 

L Truedson,“Skyldiga till krigsbrott på fri fot i Sverige”, Fredstidningen Pax, webupplagan, nr. 5-6 2003.  

L Sacrédeus (kd), “Ingen fristad för krigsförbrytare”, Världen idag, 17 juli 2009. 

V Palm (s),“Implementering av Romstadgan”, motion till riksdagen 2007/08:Ju362 den 3 oktober 2007. 

A Åström mfl. (v, kd, mp, c, fp),“Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen”, motion till riksdagen 

2007/08:Ju396 den 4 oktober 2007. 

Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction, No Safe Haven Series No. 1, 

EUR 42/001/2009, Amnesty International Publications 2009, London, Storbritannien.  
5
 Se exempelvis UNCHR, Addressing Security Concerns without Undermining Refugee Protection –UNHCR’s 

perspective, Genève november 2001, s. 1ff. (Hädanefter UNHCR, Security Concerns, november 2001). 

Human Rights Watch, Remebering 9/11, press-release på www.hrw.org den 11 september 2009.  

Amnesty International, Security and Human Rights: Counter-Terrorism and the United Nations, IOR  

40/019/2008, Amnesty International Publications 2008.  
6
 UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 1ff.  

http://sverigesradio.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3366126
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
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flyktingar som denna uppsats tar avstamp. En rättslig mötespunkt mellan de flyktingrättsliga 

och internationella straffrättsliga regelverken som är involverade i denna debatt finns i artikel 

1F(a) i FN:s Flyktingkonvention från 1951.
7
 Denna bestämmelse gör det möjligt att, på grund 

av misstankar om individens grova brottslighet, utesluta honom eller henne från det skydd som 

flyktingstatus enligt Flyktingkonventionen innebär, detta även om den sökande kan antas 

riskera förföljelse som är skyddsgrundande enligt artikel 1A i Flyktingkonventionen
8
. Efter 

uteslutande från flyktingstatus kvarstår dock en rad förpliktelser för Sverige avseende dessa 

personer enligt flyktingrätten, den internationella humanitära rätten, internationell straffrätt 

samt regler och principer för de mänskliga rättigheterna.
9
 I uppsatsen kommer det att bli tydligt 

att art. 1F är en mötespunkt mellan dessa rättsområden där varje åtgärd och tillämpning av 

denna artikel har multipla konsekvenser på flera områden och nivåer, och där inkorrekta 

bedömningar kan få ödesdigra följder för individer såväl som för hela samhällen.
10

  

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda hur flyktingrätten, instrumenten för de 

mänskliga rättigheterna och den internationella straffrätten samverkar i den komplexa strävan 

att, utan att beröva individer det skydd de har rätt till, se till att individer inte kan missbruka 

asylsystemen utan kan ställas inför rätta i det fall att de misstänks för grova folkrättsbrott. 

Uppsatsen kommer att följa denna samverkan genom processen från det att en individ blir 

aktuell för uteslutande från flyktingstatus enligt artikel 1F(a) fram tills dess att frågan om 

utlämnande eller åtal för brott som faller under denna artikel ska avgöras. 

Allt fler komplexa interna konflikter som genererar stora flyktingströmmar, en ökad 

organiserad internationell brottslighet, men samtidigt betydande framsteg inom de mänskliga 

rättigheternas ramverk medför att den internationella flyktingrätten idag står inför en markant 

annorlunda situation än vad som var förhållandena för snart 60 år sedan då 

Flyktingkonventionen skapades. Klarar Flyktingkonventionen från 1951 och specifikt 

uteslutandeklausulerna i artikel 1F av att hantera dagens flyktingsituation, och hur fungerar 

denna bestämmelse i relation till den internationella straffrätten av idag? Att det exempelvis i 

Sverige finns viktiga praktiska kopplingar mellan asylrätten och den internationella straffrätten 

                                                 
7
 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, 28 juli 1951. Hädanefter “Flyktingkonventionen”. 

Formuleringen i artikel 1F(a) lyder: Stadgandena i denna konvention äga icke tillämpning på den beträffande 

vilken föreligga allvarliga skäl att antaga, att han (a) förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot 

mänskligheten, sådana dessa brott blivit definierade i de internationella överenskommelser som tillkomit för att 

meddela bestämmelser angående sådana brott; eller […].  
8
  Artikel 1A(2) lyder i den officiella svenska översättningen: den som till följd av händelser, som inträffat före den 

1 januari 1951, och i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin ras, religion, nationalitet, 

tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig utanför det land, vari han är medborgare, 

samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, som nyss sagts, icke önskar att begagna sig av sagda lands 

skydd, eller den som, utan att vara medborgare i något land, till följd av händelser som förut sagts befinner sig 

utanför det land, vari han tidigare haft sin vanliga vistelseort, samt är ur stånd att eller på grund av sådan fruktan, 

som nyss sagts, icke önskar återvända dit. 
9
 Centrala traktater på detta område är: Romstadgan, Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, Rom 4 november 1951 (Hädanefter ECHR), Covenant against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, A/Res./39/46, New York, 10 december 1984. Ikraftträdande 

den 26 juni 1987, för Sverige genom Prop. 1985/86:17 (Hädanefter CAT), International Convention on Civil and 

Political Rights, A/Res./2200A (XXI) den 16 december 1966. Ikraftträdande den 23 mars 1976. (Hädanefter 

ICCPR.) 
10

 Ämnets komplexitet har bland annat lett till att Lawyers Committee for Human Rights tillsatte en specialgrupp 

med experter inom flyktingrätt, folkrätt, mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt med uppgift att 

försöka sammanfatta mer rättsligt enhetliga och praktiskt genomförbara riktlinjer för bedömningen av artikel 1F 

i FN:s Flyktingkonvention. Gruppens slutsatser presenterades i oktober 2000 genom rapporten Safeguarding the 

Rights of Refugees Under the Exclusion Clauses – Summary findings of a Project of the Lawyers Committee for 

Human Rights. (Hädanefter LCHR, oktober 2000).  
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framgår av att svenska Krigsbrottskommissionen,
11

 genom Migrationsverkets anmälningsplikt 

gentemot kommissionen i det fallet att man i sin hantering av asylärenden får misstanke om att 

en individ har begått krigsbrott, mottar majoriteten av sina anmälningar om misstänkta 

folkrättsbrott från Migrationsverket. Migrationsverkets asylutredningar utgör också en viktig 

utgångspunkt i brottsutredningen, även om felaktigheter och falska uppgifter i utredningarna 

också kan försvåra kommissionens arbete.
12

 Frågan är hur de ovan beskrivna tendenserna inom 

flyktingrätten och internationell straffrätt, sett utifrån artikel 1F(a) där överväganden från dessa 

två områden möts, påverkar och förhåller sig till varandra. För att kunna se hur denna 

samverkan fungerar och hur processen hänger ihop behöver rättsläget klarläggas inom dessa två 

områden vad gäller prövningen enligt artikel 1F(a) och staternas efterföljande skyldigheter att 

åtala eller utlämna personer som misstänks ha begått brott som faller under denna artikel.   

Den internationella straffrättsutredningen
13

 gjorde från år 2000 till 2002, inför Sveriges 

tillträdande av Romstadgan, en översyn av den svenska straffrättsliga lagstiftningen när det 

gäller sådana internationella brott som kan föranleda individuellt straffrättsligt ansvar enligt 

folkrätten. Utredningen föreslog bland annat att Sverige, för att i högre grad kunna beivra 

individers brott mot de mänskliga rättigheterna, bör införa en särskild lag om internationella 

brott där brottsrubriceringarna avseende folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser skulle överensstämma med Romstadgan. Förslagen som framkom i denna 

utredning har ännu inte lett till ny lagstiftning i Sverige och det är osäkert när så kommer att 

ske.
14

 Denna uppsats delar Straffrättsutredningens angreppssätt i det att strävan att kunna 

identifiera och ställa till svars personer till svars för grova folkrättsbrott är en underliggande 

motiverande faktor. Denna uppsats kommer dock även att undersöka vilka möjligheter och 

eventuella begränsningar som den internationella flyktingrätten, de mänskliga rättigheterna och 

folkrätten i stort erbjuder för att identifiera och i ett senare läge ställa dessa personer inför rätta. 

Förhoppningen är att uppsatsen, genom att studera såväl den internationella flyktingrätten som 

den internationella straffrätten kan ge en bild av hur dessa regelverk samverkar och 

kompletterar varandra samt hur de förhåller sig till de mänskliga rättigheterna i en gemensam 

strävan att identifiera misstänkta och bekämpa straffrihet för personer som misstänks vara 

ansvariga för grova brott mot folkrätten.  

1.3. Frågeställning 

– Vilka förpliktelser står Sverige under enligt internationell flyktingrätt, de mänskliga 

rättigheterna och allmän folkrätt när det gäller prövning och beslut om uteslutande från 

flyktingstatus enligt artikel 1F(a) i FN:s Flyktingkonvention? 

– Vilket ansvar och vilka skyldigheter har Sverige som stat enligt internationell straffrätt och de 

mänskliga rättigheterna när det gäller frågan om åtal eller utlämnande av personer som har 

begått sådana brott som faller under Flyktingkonventionens artikel 1F(a)? 

                                                 
11

 Specialenhet under Rikspoliskriminalpolisen upprättad 2001 (då under namnet Folkrätts- och 

krigsbrottskommissionen) för att hantera utredningar kring individer som misstänks för krigsbrott. 
12

 Uttalande från Thomas Ackheim, chef för Krigsbrottskommissionen, under seminariet “ICC och straffrihet” 

vid Amnesty International svenska sektionens årsmöte den 9 maj 2010, Fryshuset, Stockholm. Se information 

om Krigsbrottskommissionen från svenska Rikskriminalpolisen på: http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-

arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/ samt Björn Malmström, “Ökad jakt på 

krigsförbrytare”, Svenska Dagbladets webbupplaga, 4 juli 2008, tillgänglig via 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utokad-jakt-pa-krigsforbrytare_1431883.svd 2010-04-18.  
13

   SOU 2002:98, Dir. 2000:76. 
14

 M Klamberg,”International Criminal Law in Swedish Courts: The Principle of Legality in the Arklöv Case”, 

International Criminal Law Review, vol. 9, 2009, s. 399. 

http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
http://www.polisen.se/sv/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/utokad-jakt-pa-krigsforbrytare_1431883.svd
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– Hur kan den internationella flyktingrätten och den internationella straffrätten samverka för att 

förhindra straffrihet för personer som kan misstänkas ha begått grova brott mot de mänskliga 

rättigheterna? 

1.4. Avgränsningar 

Detta arbete koncentrerar sig på den grupp av så kallade 1F-flyktingar som faller in under 

artikel 1F(a) i FN:s Flyktingkonvention avseende personer mot vilka det föreligger ”allvarliga 

skäl att anta att han har förövat brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot 

mänskligheten”, såsom de definieras i internationella överenskommelser angående sådana 

brott. Skälet till denna avgränsning är att den kritik avseende straffrihet som har beskrivits ovan 

främst har avsett denna grupp vars eventuella flyktingstatus blir särskilt kontroversiell mot 

bakgrund mot de mycket grova brott som dessa personer misstänks för. Det är avseende dessa 

personer som konflikten mellan flyktingrättens skyddsgrunder och den internationella 

straffrättens rättvisegrunder blir som tydligast och mest intressant att diskutera. Följden av 

denna avgränsning blir att regleringen av personer som faller in under artikel 1F(b)-(c) i 

Flyktingkonventionen inte kommer att beröras utöver i jämförelsesyfte gentemot artikel 1F(a).  

Den internationella terrorismen har sedan terrorattackerna den 11 september 2001 

uppmärksammats som ett allt allvarligare hot av merparten av världens stater. I sina försök att 

bekämpa och värja sig från detta hot har många stater valt att införa hårdare gränskontroller av 

flyktingar och migranter, samt i högre utsträckning använt sig av uteslutandeklausulerna i 

Flyktingkonventionens i artikel 1F. Terrorbrott anses ofta falla in under artikel 1F(b) samt i 

andra hand under artikel 1F(c) i det fall att terrorbrottet kan anses utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet och vara en gärning som strider mot FN:s syften och 

grundsatser.
15

 Det kan dock, enligt UNHCR, i vissa mycket allvarliga fall anses kvalificera sig 

under artikel 1F(a), och då som ett brott mot mänskligheten.
16

 En följd av att artikel 1F(b) inte 

behandlas specifikt är att frågor om staters anti-terrorlagstiftning inte kommer att utredas i 

någon vidare bemärkelse i detta arbete. Att aspekterna kring terrorbekämpning utesluts 

motiveras främst av att diskussionen om terrorbekämpningens gränser är ett mycket stort 

område i sig självt. Däremot kan regleringar som främst har avsetts för att bekämpa terrorism 

ändå bli relevanta i detta arbete i det avseende att deras generella omfattning ändå gör att 

personer som har begått brott enligt artikel 1F(a) kan omfattas av dem. Detta kommer att bli 

tydligt exempelvis avseende den EU-rättsliga lagstiftning som utgör en del i unionens 

strävanden att nå en gemensam asylpolicy.  

Vad avser artikel 1F(c) menar bland andra UNCHR att brott som faller in under artikel 1F(c) - 

det vill säga ”gärningar, stridande mot Förenta nationernas syften och grundsatser” - i viss mån 

faller in under artikel 1F(a).  Prövningen enligt artikel 1F(c) har dock ansetts vara sekundär i 

förhållande till artikel 1F(a), eftersom den senare i regel bör prövas först, då den avser de 

allvarligaste brotten. Brott som inte kan anses nå upp brott mot mänskligheten enligt artikel 

1F(a) men som ändå är av exceptionell natur kan sedan falla in under artikel 1F(c).
17

  I denna 

                                                 
15

 UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Refugee 

Convention Relating to the Status of Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section, Department of 

International Protection, Genève 4 september 2003. Publicerad i International Journal of Refugee Law Vol. 15, 

No. 3, Oxford University Press, 2003, s. 519. (Hädanefter UNHCR, Background Note, september 2003.) 

UNHCR hänvisar här till säkhetsrådets resolutioner 1373 och 1377 från 2001 där terrorbrott förklarades utgöra 

ett hot mot internationell säkerhet och därför ansågs stridande mot FN:s ändamål och principer. Redan i 

generalförsamlingens Res. 49/60 från december 1994 förklarades i artikel I(2) terrorism vara stridande mot 

FN:s syften och grundsatser (“purposes and principles”). 
16

 UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 3f. UNHCR menar att terrorattackerna den 11september 

utgjorde ett brott mot mänskligheten enligt artikel 1F(a).  
17

 UNHCR, Background Note, september 2003, s. 518. 
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bemärkelse kommer alltså i vissa fall samma typ gärningar som faller in under artikel 1F(c) att 

utredas indirekt i denna uppsats i de fall de är tillräckligt grova för att falla under artikel 1F(a). 

En central del av de rättigheter som så att säga ”står på den asylsökandes sida” inom 

asylprövningen och den senare straffrättsliga prövningen är rätten till en rättvis rättegång såsom 

den framkommer av exempelvis ICCPR och ECHR. Detta knippe av rättigheter är liksom 

frågan om de rättsliga gränserna för staters kamp mot internationell terrorism ett stort eget 

problemområde som inte kan behandlas utförligt inom ramen för detta arbete. Det finns dock 

ett antal processrättsliga problemområden gällande uteslutandeklausulerna som särskilt har 

aktualiserats i debatten sedan vissa EU-normer och FN-resolutioner har ansetts påverka deras 

tolkning och ställning. Dessa problemområden kommer därför att behandlas i denna uppsats. 

Principen om non-refoulement (”icke-utvisning”) är grundpelaren i flyktingrätten men har 

också en central plats bland de mänskliga rättigheterna i allmänhet och är därför, såsom 

kommer att visas, tillämplig även under och efter det att en person har uteslutits från skydd 

enligt Flyktingkonventionen.
18

 Ett viktigt syfte för de processuella reglerna för 

uteslutandeprövningen är därför att tillse att prövningen utförs på ett sådant grundligt och 

korrekt sätt att klausulernas tillämpning inte kan medverka till att denna princip kan kringgås. 

Omfattningen av non-refoulement och principens betydelse för hur uteslutandeklausulerna kan 

”användas” av staterna för att identifiera misstänkta brottslingar kommer därför att utredas 

inom ramen för denna uppsats. Principen är också en viktig länk för förståelsen av processen 

från det att uteslutandeklausulerna aktualiseras till det att frågan om utlämning eller åtal för de 

brott som faller under artikel 1F(a) behandlas.  

Valet av Sverige som utgångspunkt i utredningen beror på att landet, som part till både ECHR, 

CAT, Flyktingkonventionen, ICCPR och Romstadgan, befinner sig i en intressant 

skärningspunkt mellan ett flertal regelsystem. Sverige är också en EU-medlemsstat som aktivt 

har deltagit i unionens harmoniseringsarbete, bland annat vad gäller asylrätten, och som 

samtidigt har ett jämförelsevis mindre restriktivt flyktingmottagande än flera andra EU-länder. 

Debatten kring svenska myndigheters kapacitet att identifiera och ställa misstänka 

krigsförbrytare till svars har också fått än större uppmärksamhet sedan det avslöjats att det 

inom landet antas visas ca 1000 personer som misstänks ha begått folkrättsbrott i sina tidigare 

hemländer.
19

 Hur Sverige hanterar prövningen enligt artikel 1F(a) och den efterföljande frågan 

om utlämning eller åtal är alltså en högst aktuell och betydelsefull fråga som i Sveriges fall 

regleras av ett flertal traktater och principer med skilda ursprung och funktion.  

Uppsatsen använder sig av en rad folkrättsliga begrepp och resonemang vilka, av hänsyn till 

uppsatsen omfång och avgränsningar, inte kommer att utredas specifikt. Det förutsätts därför att 

läsaren har grundläggande kunskaper inom folkrätt och internationell flyktingrätt. 

1.5. Metod och disposition 

I detta arbete har rättsdogmatisk metod använts för att utreda det nuvarande rättsläget gällande 

vilka krav internationell flyktingrätt, internationell straffrätt och de mänskliga rättigheterna 

uppställer på Sverige vid prövningen av individer enligt artikel 1F(a) i FN:s 

Flyktingkonvention samt vid efterföljande beslut om utlämning eller åtal. Valet av den 

rättsdogmatiska metoden motiveras av behovet att på ett systematiskt sätt kunna undersöka och 

                                                 
18

   Principen förbjuder staterna från att återsända en person till ett land där hans eller hennes liv eller frihet är 

utsatt för hot på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss social grupp. 

Se artikel 33(1) i Flyktingkonventionen, samt även artikel 3(1) i CAT och artikel 3 i ECHR.  
19 

Se exempelvis E Stenberg, ”Tusen krigsförbrytare kan finnas i Sverige”, publicerad i Dagens Nyheters 

webbupplaga den 13 januari 2010, tillgänglig via: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-

finnas-i-sverige-1.1026005, 2010-04-27. 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
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värdera tillgängligt material och skapa en bättre bild av rättsläget utifrån den mångfald av 

källor som finns på området. 

Vidare kommer argumentationen i denna uppsats att präglas av ett genomgående MR-

perspektiv i det att statens förpliktelser enligt flyktingrätten och internationell straffrätt också 

kommer att belysas utifrån de motsvarande rättigheter som tillkommer individer och grupper 

enligt de mänskliga rättigheterna. Detta tillvägagångssätt motiveras av att flyktingrätten och 

folkrätten i stort på senare år har kommit under ett allt starkare inflytande av resonemang kring 

mänskliga rättigheter. Dessa resonemang har i flera fall använts som en motkraft för att 

framföra argument mot de tendenser till allt hårdare kontroll av och restriktioner mot flyktingar 

och utlänningar som stater har infört sedan terrorattackerna mot World Trade Center den 11 

september 2001.
20

 De bestämmelser inom flyktingrätten som direkt anknyter till grundläggande 

mänskliga rättigheter, såsom regeln om non-refoulement gör till förbudet mot tortyr, visar att 

det finns starka kopplingar mellan flyktingrätten och mänskliga rättigheter. Denna dimension 

kan därför inte bortses ifrån om man vill ge en mångsidig bild av vilka förpliktelser som 

flyktingrätten utdelar och vilka rättigheter den skyddar. Det är också konventioner och 

principer om de mänskliga rättigheterna som förenar den internationella flyktingrätten, den 

humanitära rätten och den internationella straffrätten genom deras gemensamma strävan att, om 

än från olika perspektiv, värna de mänskliga rättigheterna. Att analysera dessa två regelkomplex 

ur ett MR-perspektiv kan därför bidra till att ge en bättre helhetsbild av problematiken kring 

risken för straffrihet för så kallade 1F-flyktingar. 

Frågan om uteslutande från flyktingstatus enligt artikel 1F(a) och dess samspel med verktygen 

för utlämning eller åtal avseende personer som misstänks för brott enligt denna artikel är 

mycket komplex och berör flera rättsområden samtidigt. I praktiken finns det situationer där 

den straffrättsliga och flyktingrättsliga prövningen pågår parallellt, eller där en straffrättslig 

process först inleds för att sedan suspenderas i avvaktan på att beslut fattas i asylfrågan. 

Upplägget i denna uppsats kommer dock av pedagogiska skäl att bygga på att de 

flyktingrättsliga aspekterna avhandlas först, medan uppsatsens andra hälft berör hur prövningen 

enligt artikel 1F(a) förhåller sig till möjligheten till åtal eller utlämnande avseende dessa brott 

enligt den internationella straffrätten. Principer och regler inom MR kommer här att löpa som 

en röd tråd vad gäller staternas förpliktelser och ansvar när det gäller prövningen enligt artikel 

1F(a) och efterföljande beslut om utlämning eller åtal. Utredningen kommer att ha integrerade 

analytiska inslag, men dessa samlas även upp och vidareutvecklas i ett efterföljande 

analysavsnitt där även samspelet mellan förpliktelserna enligt uteslutandeklausulerna och den 

internationella straffrättens krav på åtal eller utlämning kommer att diskuteras. Till sist följer 

slutsats där resultatet av analysen sammanställs i syfte att dra mer övergripande slutsatser kring 

uppsatsens frågeställning. 

1.6. Material 

Utgångspunkten i detta arbete är Flyktingkonventionens artikel 1F(a) och de principer inom 

humanitär rätt och de mänskliga rättigheterna som ligger bakom denna konvention samt de 

regler och principer i den internationella straffrätten som finns kring universell jurisdiktion, och 

då särskilt i Romstadgan. Valet av källor till utredningen av Sveriges förpliktelser på detta 

område styrs av den uppräkning av rättskällor inom internationell rätt som återges i artikel 

38(1) i stadgan för Internationella domstolen i Haag (ICJ). Stadgans uppräkning av källor är 

inte rangordnad eller uttömmande men har en stark internationell ställning eftersom stadgan 

utgör ett väsentligt inslag i den universellt accepterade och för den absoluta merparten av 

                                                 
20

 Se exempelvis: UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 1ff. Amnesty International, Security and 

Human Rights: Counter-Terrorism and the United Nations, IOR 40/019/2008, Amnesty International 

Publications 2008.  
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världens stater bindande FN-stadgan.
21 

Internationella domstolens praxis innebär dessutom 

bindande beslut för de i det enskilda fallet berörda parterna.
22

 För enskilda domare, forskare 

etc. utgör ICJ:s praxis auktoritativ vägledning inom den internationella rätten.  

Eftersom Flyktingkonventionen i sin formulering är relativt kortfattad och då processregler helt 

har utelämnats kommer tolkningen av artikel 1F(a) i stor utsträckning vara beroende av stöd 

från andra källor som ger regler eller rekommendationer för hur konventionen ska tolkas. Med 

ledning av Wienkonventionens
23

 artikel 31(3) är internationella konventioner, resolutioner från 

FN:s generalförsamling och säkerhetsrådet samt exempelvis överenskommelser inom den 

internationella flykting- och straffrätten på EU-nivå
24

 av störst relevans då de uttryckligen 

hänvisar till de principer och regler som finns i Flyktingkonventionen. UNHCR:s 

rekommendationer,
25

 doktrin och rättspraxis där dessa regler har tolkats och tillämpats utgör 

sekundärt tolkningsstöd i enlighet med Wienkonventionens artikel 31(3)(b). De travaux 

preparatoires som finns kring Flyktingkonventionen är intressanta för att belysa 

Flyktingkonventionens ursprungliga syften och funktion och för att få förklaringar till varför 

konventionstexten ser ut som den gör. Med tanke på de stora förändringar som har skett i den 

internationella flyktingsituationen och det politiska läget i övrigt (se avsnitt 2.1.3. nedan) samt 

utvecklingen inom internationell straffrätt är dock dessa källor delvis överspelade när det gäller 

riktlinjer för hur man bör tolka konventionens funktion i dagsläget. En sådan slutsats stöds av 

artikel 31(1) i Wienkonventionen där förarbeten och dokument avseende omständigheterna då 

traktaten ingicks ska konsulteras först i andra hand för att bekräfta den mening som 

framkommer enligt en tolkning i linje med artikel 31(1), eller för att få vägledning om 

oklarheter kvarstår efter en tolkning enligt artikel 31(1) eller då en tolkning med stöd av artikel 

31(1) skulle leda till uppenbart orimliga resultat.
26

 

Den internationella flyktingrätten utvecklas snabbt och påverkas i stor utsträckning av politiska, 

rättsliga och övriga förhållanden i omvärlden. Det är därför viktigt att de källor som används 

för att utreda konventionens tolkning är tidsmässigt aktuella och relevanta. Källmaterial som 

har publicerats före terrorattackerna den 11 september 2001 eller före exempelvis 

Europadomstolens domar i  Saadi v. UK och Chahal v. UK,
27

 bör därför studeras i ljuset av de 

förändringar i det världspolitiska läget och den internationella rättsliga standarden kring 

principen non-refoulement som dessa händelser och domar har medfört. Äldre källor är 

samtidigt relevanta i det fall att de representerar en tolkning som har bekräftats och fortfarande 

står sig i dagsläget eller om de visar på en intressant trend och utveckling inom dessa 

rättsområden.  

                                                 
21 

Charter of the United Nations, San Fransisco, 26 juni 1945.  Stadgan kräver, likt FN-stadgan i stort, en två 

tredjedels majoritet och ratifikation av två tredjedelar av FN-stadgans partstater för att kunna ändras (art 69).  
22

 ICJ-stadgan artikel 59. 
23

  Vienna Convention on the Law of Treaties, Wien 23 maj 1969. (Hädanefter Wienkonventionen). Konventionens 

giltighet som stöd vid traktatstolkning slogs fast i rättsfallet Golder v. UK, ECHR, Appl. nr. 4451/70, 21 

februari 1975 där domstolen uttryckligen i stycke 29 hänvisade till konventionen vid sin prövning av fallet, 

trots att konventionen ännu inte hade trätt ikraft. Domstolen menade dock att artikel 31-33 i konventionen 

innefattade “generellt accepterade folkrättsliga principer” (“in essence generally accepted principles of 

international law”) och att domstolen därför kunde stödja sig på konventionens bestämmelser i den mån den 

överensstämde med dessa principer. (Se vidare para 29, Golder v. UK). 
24 

Se vidare Amsterdamfördraget (Treaty of Amsterdam amending the Treaty of the European Union, the Treaties 

establishing the European Communities and certain related acts), 2 oktober 1997 där målsättningen 

presenterades att inom 5 år etablera en för EU:s medlemsstater gemensam asylpolicy för frågor som berör 

gemenskapens princip om fri rörlighet för personer. Särskilt kapitel IV och artikel 67 är relevanta.  
25

 Se nedan avsnitt 2.1.1. angående den rättsliga statusen hos UNHCR:s rekommendationer.  
26

   Se vidare S E Lauterpacht & D Bethlehem, ”The Scope and Content of the Principle of Non-refoulement”, E. 

Feller, V. Türk, and F. Nicholson (red.), ”Refugee Protection in International Law” UNHCR's Global 

Consultations on International Protection, Cambrige University Press, Cambridge, 2003, s. 106. 
27

 Dessa rättsfall kommer att beröras vidare genom uppsatsen, särskilt under avsnitt 3.2.3. nedan. 
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2. Inför och under prövningen enligt artikel 1F(a) i FN:s Flyktingkonvention 

2.1 Flyktingkonventionens och uteslutandeklausulernas syften och funktion 

2.1.1. Framväxten och funktionen hos den internationella flyktingrätten 

En väsentlig komponent i argumentationen kring hur uteslutandeklausulerna ska tolkas och 

tillämpas är hänvisningar till de bärande syftena bakom uteslutandeklausulerna och 

Flyktingkonventionen i stort och vilken funktion som anses vara ändamålsenlig och lämplig för 

dessa bestämmelser. 

I ljuset av att den specialiserade Internationella flyktingorganisationen (International Refugee 

Organisation, IRO) mot slutet av 1940-talet hade närmat sig slutet av sitt mandat,
28

 och då 

problematiken kring efterkrigstidens flyktingströmmar ännu inte var löst, beslutade 

Generalförsamlingen år 1949 att upprätta ett organ med uppgift att överta IRO:s uppgifter, 

liksom andra flyktingrelaterade åtaganden som generalförsamlingen beslutade att tilldela det.
29

 

Genom resolution 428 (V) den 14 december 1950 upprättades United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR) som ett organ under FN:s generalförsamling. 1 § i 

resolutionen, som utgör UNHCR:s stadga, formulerar organisationens funktion att erbjuda 

skydd åt de flyktingar som faller inom stadgans ram, samt att söka permanenta lösningar för 

flyktingproblematiken genom att assistera regeringar och enskilda organisationer i samband 

med frivilligt återvändande eller assimilation av dessa flyktingar.
30

  

Arbete med att ta fram internationella bestämmelser för flyktingskyddet inleddes redan under 

verksamhetstiden för FN:s föregångare, Nationernas förbund. Slutprodukten av detta arbete 

blev FN:s Flyktingkonvention från 1951 som reglerar flyktingars sociala och ekonomiska 

rättigheter och staternas förpliktelser för att tillgodose dessa rättigheter, liksom flyktingars egna 

skyldigheter gentemot mottagarlandet. 1951 års konvention var det första genuint 

internationella dokument som tillerkände flyktingar samma grundläggande rättigheter som 

andra utlänningar som vistas legalt i ett visst land, och i vissa fall till och med rättigheter i nivå 

med dem som är medborgare i landet. Genom sin internationella tillämpning erkände 

konventionen den internationella omfattningen av flyktingproblemen och etablerade även 

principer för internationellt samarbete och bördesfördelning mellan staterna av hanteringen av 

flyktingproblematiken.
31

 Såväl Flyktingkonventionens omfattning som UNHCR:s mandat var 

till en början tidsbegränsat och avsett för de personer som tvingats på flykt till följd av Andra 

världskriget. UNHCR:s ursprungliga 3-åriga mandat förlängdes dock snart, och genom 

tilläggsprotokollet från 1967 utvidgades Flyktingkonventionen till att omfatta vad som blivit ett 

globalt och varaktigt flyktingproblem.
32

 Konventionen utgör det främsta arbetsredskapet för 

UNHCR och anger tillsammans med UNHCR:s stadga reglerna för samarbetet mellan 

                                                 
28

 IRO grundades den 20 april 1946 för att under ett tillfälligt mandat hantera problemen med de massiva 

flyktingströmmar som andra världskriget hade gett upphov till. Organisationen upphörde och dess verksamhet 

togs formellt över av UNHCR år 1952. Se vidare IRO:s konstitution av den 15 december 1946 som trädde i 

kraft den 20 augusti 1948, tillgänglig via  http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37810.html 2010-04-02 
29

 UNGA Res. 319 (IV), den 3 december 1949. 
30

 Originalformuleringen i paragraf 1 i A/Res./428 (V) av den 14 december 1950 lyder: The United Nations High 

Commissioner for Refugees, acting under the authority of the General Assembly, shall assume the function of 

providing international protection, under the auspices of the United Nations, to refugees who fall within the 

scope of the present Statute and of seeking permanent solutions for the problem of refugees by assisting 

Governments and, subject to the approval of the Governments concerned, private organizations to facilitate the 

voluntary repatriation of such refugees, or their assimilation within new national communities. 
31

  The 1951 Refugee Convention - Questions & Answers, 2007 edition, UNHCR Background, 1 september 2007, 

s. 5f. Dokumentet är tillgängligt via: http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html, 2010-04-02. 
32

  Ibid.  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37810.html
http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html
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Flyktingkonventionens partstater och UNHCR.
33

 Enligt UNHCR förenar Flyktingkonventionen 

staters intressen med de mänskliga rättigheternas krav genom att överlåta formerna för själva 

asylprövningen till medlemsstaterna, medan grundläggande mänskliga rättigheter skyddas 

genom principen non-refoulement.
34

   

Av ordalydelsen i paragraf 8(a)-(i) i UNHCR:s stadga framgår att UNHCR:s mandat och 

verksamhet är av främjande, assisterande och rekommenderande karaktär, det vill säga icke-

bindande och supplementär till staternas egna åtaganden under Flyktingkonventionen och 

övriga internationella och nationella regelverk som styr flyktingrätten. Samtidigt bör betonas att 

UNHCR, även om organisationen till stor del finansieras av partstaternas bidrag, inte är bunden 

av staternas prioriteringar eller anvisningar vad avser fördelningen av organisationens 

resurser.
35

 Det för UNHCR mycket viktigt att främja att respekten för asylsystemet upprätthålls, 

eftersom statsbidrag och donationer från organisationer ofta påverkas av den allmänna 

opinionen om asylsystemets funktionalitet.
36

 Som ett organ under FN:s generalförsamling, 

bundet av FN-stadgan och som en aktör inom den internationella rätten är dock UNCHR 

underkastat skyldigheten att respektera individuella rättigheter. Trots att UNHCR till stor del 

påverkas av och måste anpassa sig till rådande politiska faktorer och hänsynstaganden från 

givarstaterna, finns det därför allmänna principer inom de mänskliga rättigheterna som sätter 

skarpa gränser för när UNHCR aldrig får kompromissa med sitt skyddsåtagande.
37

 

Staterna har enligt Flyktingkonventionen och till följd av principen om staters suveränitet 

ansvaret för prövningen av asylsökande. UNHCR har dock enligt § 8 i dess stadga, 

sammantaget med artikel 35 i Flyktingkonventionen och artikel 11 i 1967 års tilläggsprotokoll 

ett viktigt tillsynsansvar vid sidan av sitt övergripande skyddsåtagande. I detta ansvar ingår 

uppgiften att främja skapandet och implementeringen av internationella instrument till skydd 

för flyktingar, att assistera stater i deras bedömning av Flyktingkonventionen, samt att övervaka 

staternas tillämpning av konventionen och föreslå ändringar i deras praxis och tolkning. Detta 

ansvar omfattar samtliga av EU:s medlemsstater eftersom de alla är parter till såväl 

Flyktingkonventionen som dess tilläggsprotokoll.
38

 

                                                 
33

 Allmänna fakta om UNHCR – 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning – frågor och svar, 

Konventionens historia. Informationssida tillgänglig på svenska UNHCR:s hemsida via: 

http://www.unhcr.se/SE/Protect_refugees/Q_A_1951_Convention.htm, 2010-04-10. 
34

 The 1951 Refugee Convention - Questions & Answers, 2007 edition, UNHCR Background, 1 september 2007, 

s. 18. Dokumentet är tillgängligt via: http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html, 2010-04-02. 
35

 Se paragraf 10 i UNHCR:s stadga. 
36

 M Kingsley Nyinah,”Exclusion under Article 1F: Some Reflections on Context, Principles and Practice”, 

International Journal of Refugee Law, Vol. 12 Special Supplementary Issue, 2000, s. 296f. 
37

 Report of the International Conference on the Protection Mandate of UNHCR, Peace Palace, Haag, 

Nederländerna, 18 september 1998. Publicerad i Journal of Refugee Studies, vol. 12, nr. 2, Oxford University 

Press, 1999, s. 206.  
38

 UNHCR, Background Note, september 2003, s. 507f. Se även UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009, 

s. 2f. UNHCR:s tillsynsansvar har också, som UNHCR själva påpekar, bekräftats inom EG-rätten, såväl i 

artikel 63(1) i EU:s grundfördrag från 1951 samt i Deklaration nr. 17 i Amsterdamfördraget vilket stadgar att 

medlemsstaterna ska konsultera UNHCR i frågor som rör staternas asylpolicy. Även i EU:s sekundära 

lagstiftning framförs UNHCR:s expertis som värdefull vägledning för staternas asylprövningar och 

organisationen tillerkänns en konsulterande roll i medlemsstaternas utarbetande av en gemensam asylpolicy. Se 

paragraf 15 i preambeln till det så kallade Kvalifikationsdirektivet (Rådets direktiv 2004/83/EC, 29 april 2004). 

UNHCR:s tillsynsansvar är också uttryckligen upptaget i artikel 21 i det så kallade Asylprocedurdirektivet 

(Rådets direktiv 2005/85/EC, 1 december 2005). I paragraf 9 och 14 i preambulären till förslaget till 

upprättandet av ett europeiskt asylkontor (COM(2009) 66 final, 18.02.2009) som ska stödja och vägleda EU:s 

medlemsstater vid deras asylprövningar finns ett erkännande för UNHCR:s expertis samt förslag om att 

UNHCR därför bör ha en rådgivande plats i asylkontorets styrelse.  

http://www.unhcr.se/SE/Protect_refugees/Q_A_1951_Convention.htm
http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html
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Den centrala utgångspunkten i Flyktingkonventionen är formuleringen i artikel 1A(2) som 

stadgar att flyktingstatus förutsätter att en individ har “välgrundad fruktan för förföljelse”.
39

 

Denna fruktan består av en objektiv komponent vad avser kravet att fruktan ska vara 

välgrundad, men också ett subjektivt element vad avser den upplevda fruktan som ska finnas 

hos individen ifråga. Således måste den fruktan som individen uppger bedömas gentemot 

förhållandena i dennes hemland, men också gentemot individens personliga förhållanden, 

bakgrund, religion etc. och i ljuset av samtliga omständigheter i fallet.
40

 Vad avser begreppet 

förföljelse utgör definitionen i artikel 33(1) om förbud mot refoulement Flyktingkonventionens 

kärnbegrepp för flyktingskyddets omfattning, men även individens subjektiva upplevelse av 

vad som innebär förföljelse för henne eller honom utifrån dennas personliga förhållanden och 

egenskaper, liksom samverkan mellan ett antal åtgärder och en allmän situation för individen 

ifråga kan uppgå till förföljelse.
41

 Partstaternas förpliktelse att erbjuda skydd åt flyktingar kan 

sägas uppträda då en individ har tvingats på flykt från en stat som, till följd av krig, oroligheter 

eller dess policys, inte är villig eller kapabel att erbjuda individer skydd från förföljelse eller 

tillförsäkra de grundläggande medborgerliga, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 

som varje individ har rätt till.
42

 

2.1.2. Uteslutandeklausulernas syften 

Syftena bakom uteslutandeklausulerna kan indelas i två aspekter; dels finns övervägandet att 

vissa handlingar är så allvarliga att de gör förövaren oförtjänt av internationellt skydd som 

flykting, dels får inte det internationella flyktingrättsliga ramverket skapa hinder för att grova 

brottslingar ställs inför rätta.
43

 Ytterligare syften har ansetts vara att bereda mottagarstaten 

skydd från grova brottslingar liksom att skydda de som befinner sig i flyktingläger genom att 

personer som misstänks ha begått grova brott särskiljs från övriga befolkningen i sådana 

läger.
44

 Bestämmelserna i uteslutandeklausulerna har sagts vara ett försök att skapa en balans 

mellan å ena sidan behovet av att skydda mottagarlandets befolkning från att ta emot en 

kriminell person respektive viljan att ge skydd åt en flykting som har begått ett vanligt, mindre 

allvarligt brott eller ett brott av politisk natur. Följden härav är att det krävs ett allvarligt brott 

för att flyktingstatus ska kunna undantas, och att det krävs ett särskilt allvarligt brott för att 

även non-refoulement ska kunna åsidosättas.
45

 

Vid sidan om dessa specifika syften har det också betonats att uteslutandeklausulerna måste ses 

i ljuset av Flyktingkonventionens övergripande humanitära syften.
46

 Konventionen drivs inte av 

något politiskt syfte att bekämpa eller förebygga flyktingproblemen och orsakerna bakom dem, 

utan verkar för att lindra konsekvenserna av dessa problem genom att erbjuda det 

internationella rättsliga skydd och det övriga bistånd som behövs för att de individer som har 

                                                 
39

 Se not 8 ovan. 
40

 UNHCR, Handbok om förfarandet ock kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning enligt 

1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Stockholm september 

1996, svensk översättning från UNHCR:s originalutgåva på engelska från 1992, s. 20ff.  
41

 UNHCR, Handbok, 1996, s. 23. 
42

 The 1951 Refugee Convention - Questions & Answers, 2007 edition, UNHCR Background, 1 september 2007, 

s. 8. Dokumentet är tillgängligt via: http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html, 2010-04-02. 
43

 UNHCR, Summary Conclusions – Exlusion from Refugee Status, Lisbon Expert Roundtable, Global 

Consultations on International Protection, [EC/GC/01/2 Track/1], 3 - 4 maj 2001, stycke (1). 
44

 Se exempelvis Lawyers Committee for Human Rights, oktober 2000, s. 4, samt resonemangen i UNHCR, 

Summary Conclusions – Exlusion from Refugee Status, Lisbon Expert Roundtable, Global Consultations on 

International Protection, [EC/GC/01/2 Track/1], 3 - 4 maj 2001, stycke (1).  
45

 EG Abriel,”The Effect of Criminal Conduct upon Refugee and Asylum Status”, Southwestern Journal of Law 

& Trade in the Americas, vol. 3, nr. 359, Los Angeles, 1996, s. 364.  
46

 The 1951 Refugee Convention – Questions 

 & Answers, 2007 edition, UNHCR Background, 1 september 2007, s. 10. Dokumentet är tillgängligt via: 

http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html, 2010-04-02. 

http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html
http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html


Examensarbete för Juristprogrammet 30hp  Ida Lundborg 

Örebro universitet vt 2010 
 

s. 12 / 93 

 

tvingats på flykt ska kunna börja ett nytt liv.
47

 Sir Elihu Lauterpacht och Daniel Bethlehem 

menar att Flyktingkonventionen, likt FN:s Folkmordskonvention,
48

 har ett uttalat humanitärt 

syfte, vilket har en avgörande betydelse vid tolkningen av konventionen.
49

 Man hänvisar till 

ICJ:s uttalande från 1951 angående reservationer till FN:s Folkmordskonvention,
50

 där det 

uttalades att parterna till en sådan typ av konvention där humanitära syften och ändamål är 

avgörande, inte har några egna respektive intressen; i stället delar man ett gemensamt syfte och 

intresse, nämligen att uppnå de högre ändamål som utgör konventionens existensberättigande.
51

 

I kontrast till Flyktingkonventionens övergripande humanitära utgångspunkt i att värna 

individens behov av och rätt till skydd finns vad gäller uteslutandeklausulerna ett villkorande 

av rätten till skydd. Uteslutandeklausulerna har ansetts ha en viktig koppling till ett 

övergripande syfte att främja internationella moraliska värden – ett syfte som artikuleras 

närmare i artikel 14(2) i UDHR. Staterna kan enligt principen om staters suveränitet, besluta att 

kvarhålla en person som kan anses falla inom artikel 1F inom sitt territorium, men man är 

förhindrad – enligt artikel 1F – att bevilja denna person flyktingstatus.
52

 Bakgrunden till detta 

är strävan att värna flyktingstatusens integritet och särskilda värde, genom att begränsa 

tillerkännandet av flyktingstatus till de individer som på ett moraliskt plan kan anses förtjänta 

av sådan status.
53

 Respekten för privilegiet i flyktingstatusen bibehålls således genom villkoret 

att det är reserverat för de svaga och sårbara som är offer för förföljelse, och att det inte kan 

tillfalla personer som har begått grova förbrytelser.
54

 Den franska delegaten Mr. Rochefort 

uttryckte vid ett av de många konferensmötena i samband med framtagandet av 

Flyktingkonventionen att syftet med uteslutandeklausulerna inte är att instruera vilken 

behandling staterna är skyldiga att ge personer som har begått oacceptabla handlingar, utan att 

framhålla när staterna är berättigade att bevilja sådana personer flyktingstatus under UNHCR:s 

och FN:s mandat och överinseende.
55

  

Att beviljas flyktingstatus bör följaktligen betraktas som en relativ rättighet som, till skillnad 

från absoluta mänskliga rättigheter som förbudet mot tortyr,
56

 måste förtjänas av den person 

som behöver sådant skydd, och som följaktligen kan få stå tillbaka när den asylsökande har 

begått avskyvärda brott mot folkrätten eller mycket grova ”ordinära” brott.
57

 Artikel 1F 

utesluter inte, till skillnad från artikel 1D och 1E i samma bestämmelse, en flykting från skydd 

på grund av att skydd redan finns att tillgå enligt andra internationella eller nationella regler, 

utan styrs av den asylsökandes ansvarighet och skuld (culpa) för grova förbrytelser.
58 

Detta 

                                                 
47

 The 1951 Refugee Convention - Questions & Answers, 2007 edition, UNHCR Background, 1 september 2007, 

s. 10. Dokumentet är tillgängligt via: http://www.unhcr.org/3c0f495f4.html, 2010-04-02. 
48

 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, New York 9 december 1948. 

(Hädanefter FN:s Folkmordskonvention). 
49

 S E Lauterpacht & D Bethlehem, 2003, s. 104.  
50

 International Court of Justice, Reservations to the Convention on the Prevention of and Punishment of the 

Crime of Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951. 
51

 Ibid, vid p. 23. 
52

 J C Hathaway & C J Harvey, , ”Framing Refugee Protection in the New World Disorder”, Cornell 

International Law Journal, vol. 34, 2001, s. 263.  
53

   J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 263. 
54

   M Kingsley Nyinah, 2000, s. 296f. 
55

 J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 263. 
56

 Spegelsidan av att skyddet mot tortyr är en absolut rättighet är att en individ som inte kan garanteras rätt till 

skydd mot tortyr i den stat där han eller hon är medborgare eller vistas, med denna rättighetskränkning som 

grund, har rätt att söka sådant skydd i en annan stat – detta är en av grunderna för Flyktingkonventionens 

flyktingdefinition i artikel 1A(2) och  för den i konventionen grundläggande principen non-refoulement. Se 

vidare om denna princip, och kontroverserna kring dess absoluta karaktär, nedan avsnitt 3.2. om principen non-

refoulement.  
57 

UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Appliation, Genève, december 1996. 
58

 M Kingsley Nyinah, 2000, s. 296.  
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betyder att det inte är den sökandes behov av skydd enligt Flyktingkonventionen som ifrågasätts 

då en person blir föremål för ett uteslutningsbeslut enligt artikel 1F, utan att uteslutandet går 

bortom och förbi skyddsbehovet och låter andra intressen, det vill säga flyktingbegreppets och 

hela asylrättens integritet och grundläggande syften, gå före.
59

 Det framgår dock att skaparna 

av konventionen menade att ett uteslutande från skydd som flykting bör begränsas till grova fall 

där brottslighetens omständigheter och brottslingens karaktär är helt dominerande och då 

flyktingprivilegiets anseende och grundläggande syften helt skulle undergrävas om det tilläts 

omfatta personen i fråga.
60

 Uteslutandebestämmelserna måste därför tillämpas med stor 

restriktivitet och försiktighet med tanke på de förödande följder som ett felaktigt 

uteslutningsbeslut kan få, och faktumet att ett uteslutningsbeslut utgör den mest allvarliga 

sanktion som den internationella flyktingrätten kan utdela då det berövar en individ den i 

Flyktingkonventionen grundlagda rätten till skydd mot refoulement.
61

 

2.1.3. En förändrad roll för flyktingrätten och uteslutandeklausulerna? 

I ljuset av den snabba utvecklingen sedan 1951 inom den internationella straffrätten, humanitär 

rätt och de mänskliga rättigheterna har det påpekats att tolkningen av uteslutandeklausulerna 

måste vara dynamisk för att kunna överbygga klyftan mellan vikten av att undvika straffrihet 

respektive individers skyddsbehov.
62

 En sådan anpassningsbar tolkning har sagts vara särskilt 

viktig avseende artikel 1F(a) eftersom definitionerna av de brott som ingår under denna artikel 

hämtar sitt innehåll från gällande definitioner inom den internationella straffrätten.
63 

Utmaningen för framtiden har sagts vara att skapa ett regelverk som på ett sammanhängande 

och konsekvent sätt integrerar de olika rättsområden som är inblandade i denna problematik.
64

  

Framväxten inom den internationella straffrätten avseende universell jurisdiktion för grova 

brott och upprättandet av internationella tribunaler där dessa brott kan prövas kan anses avlasta 

flyktingrätten en del av ansvaret att identifiera personer som flyr rättvisan, något som än mer 

stärker skälen för en restriktiv tolkning av artikel 1F.
65

 Ändå menar vissa att det som ett resultat 

av senare års alltmer restriktiv asylpolicy inom framför allt Västeuropa och Nordamerika finns 

ett ökat intresse bland staterna för artikel 1F. Bestämmelsen ses, genom en starkare fokus på att 

flyktingar måste vara genuint ”förtjänta” av flyktingskydd, som en alltmer integrerad del i 

                                                 
59

 M Kingsley Nyinah, 2000, s. 296. Se även UNHCR, Summary Conclusions – Exlusion from Refugee Status, 

Lisbon Expert Roundtable, Global Consultations on International Protection, [EC/GC/01/2 Track/1], 3 - 4 

maj 2001, s. 3(15). 
60

   M Kingsley Nyinah, 2000, s. 296f. 
61

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, december 1996, s. 2f. Att 

berövandet av rätten till skydd mot refoulement bara avser det skydd som framgår av Flyktingkonventionen 

kommer att diskuteras vidare under avsnittet om principen non-refoulement.  
62

  UNHCR, Summary Conclusions – Exclusion from Refugee Status, Lisbon Expert Roundtable, Global 

Consultations on International Protection, [EC/GC/01/2 Track/1], 3 - 4 maj 2001, stycke (2)-(3). 
63

 Ibid, stycke (5)-(6). I detta avseende är främst Romstadgan och stadgorna för Internationella tribunalen för före 

detta Jugoslavien (ICTY) respektive Internationella tribunalen för Rwanda (ICTR), liksom i andra hand regler i 

övriga internationella instrument inom den humanitära rätten samt publikationer från ICRC avseende 

internationell sedvana inom den humanitära rätten relevanta för definitionen av brotten under artikel 1F(a). Se 

vidare avsnitt 2.4. nedan om brotten under artikel 1F(a).  
64

 Ibid, stycke (34). 
65

 UNHCR, Background Note, september 2003, s. 503. Denna aspekt gällande samverkan mellan den 

internationella flyktingrätten och straffrätten är som förklarats ovan ett genomgående tema i denna uppsats och 

kommer att behandlas vidare i den senare delen av denna uppsats under avsnittet som specifikt behandlar den 

internationella straffrätten.  
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asylprövningen, vilket får till följd att alla flyktingar mer eller mindre betraktas som potentiellt 

”exkluderbara” enligt artikel 1F.
66

  

Många staters agerande efter terrorattackerna den 11 september 2001 fick flera organisationer 

inom flyktingrätten att betona den fortsatta giltigheten av grundläggande principer inom 

flyktingrätten. UNHCR menade exempelvis att utgångspunkten alltjämt vid alla överväganden 

om säkerhetsåtgärder bör vara att flyktingar är individer som själva flyr från förföljelse och 

våld, inklusive terrorhandlingar, och inte att de själva är förövarna bakom sådana gärningar. 

Man menade också att det är av stor betydelse att bona fide flyktingar inte blir offer för ökade 

fördomar bland allmänheten och överdrivet restriktiva rättsliga eller administrativa åtgärder 

mot vissa personer baserat på deras etniska eller religiösa tillhörighet, deras resväg eller 

antaganden om deras politiska uppfattning.
67

 Detta ställningstagande lades fram under de 

speciella omständigheter som rådde under den ökade oro för terrorattentat som fanns bland 

världens stater efter händelserna i september 2001, men är en återspegling av det positiva 

humanitära skyddsåtagande som från första början har styrt Flyktingkonventionen och som är 

vägledande vid tolkningen av konventionen.
68

  

Den internationella straffrätten har utvecklats kraftigt på senare år och brott som faller in under 

artikel 1F(a) kan numera prövas av den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC). 

Användandet av universell jurisdiktion bland västerländska stater för att kunna åtala och straffa 

personer som har begått grova folkrättsbrott i ett annat land har också ökat markant på senare 

år.
69

 Därutöver har den internationella utlämningsrätten utvecklats genom ett flertal 

multilaterala traktater som, då en person misstänks ha begått grova folkrättsbrott ålägger 

parterna en skyldighet att åtala eller utlämna individen (aut dedere aut judicare). Dessa 

traktater fungerar i praktiken som en ersättning för ett utlämningsavtal i det fall ett sådant inte 

finns mellan de berörda staterna.
70

 Ytterligare en aspekt som berör dagens tolkning och 

funktion för artikel 1F är den utveckling som har skett inom internationella regler och principer 

för mänskliga rättigheter. Särskilt betydelsefull är också framväxten av förbudet mot tortyr som 

en jus cogens-regel och etablerandet av principen om non-refoulement som en erga omnes-

förpliktelse för alla världens stater.
71

  

Utvecklingen inom områden som angränsar till och har stor påverkan på flyktingrätten har 

ansetts göra att det finns ett behov av att göra en översyn av tolkningen och tillämpningen av 

artikel 1F och dess funktion i dagsläget.
72

 Samspelet mellan uteslutandeklausulerna, den 

internationella straffrätten och de mänskliga rättigheterna när det gäller strävan att identifiera 

                                                 
66

 G Gilbert,”Current Issues in the Application of the Exclusion Clauses”, Background paper for the Expert 

Roundtable on Exclusion as part of the The Global Consultations on International Protection in the Context of 
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 Anniversary of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees,UNHCR, 2001, s. 4f. 
67

 UNCHR, Security Concerns, november 2001, s. 1ff.  
68

 LCHR, oktober 2000, s. 338. 
69

 Gilbert hänvisar exempelvis till prövningen av anklagelser mot den före detta diktatorn i Chile, Augusto 

Pinochet, där brittiska domstolar, om den tilltalades hälsotillstånd inte hade förhindrat utlämningsprocessen, 
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tilläggsprotokoll från 1977. Se även Europarådets hänvisning till betydelsen av utvecklingen inom 

internationell straffrätt för tolkningen av artikel 1F(a) i Council of Europe, Committee of Ministers, 

Recommendation Rec(2005)6 of the Committee of Ministers to member states on exclusion from refugee status 

in the context of Article 1F of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, 920e mötet, 23 

mars 2005, punkt 1c. (Hädanefter Council of Europe, Recommendation on exclusion, mars 2005). 
70

 G Gilbert, 2001, s. 30f. 
71

 Se exempelvis Jean Allain, “The Jus cogens Nature of Non-refoulement”, International Journal of Refugee 

Law, nr. 13 vol. 4, 2001, s. 533, 538. Se nedan avsnitt 3.2. om principen om non-refoulement.  
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 Se exempelvis J Pejic, ”Article 1F(a): The Notion of International Crimes”, International Journal of Refugee 

Law, Vol. 12 Special Supplementary Issue, Oxford University Press, 2000, s. 11. Se även G Gilbert, 2001, s. 5. 
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och ställa till svars de personer som misstänks för allvarliga folkrättsbrott är något som kommer 

att diskuteras vidare nedan i analysavsnittet. 

2.2. Uteslutandeklausulerna i relation till Flyktingkonventionen i övrigt 

2.2.1. Inkludering före exkludering? Om specialiserade uteslutningsprövningar 

Det har ansetts att prövningen av uteslutandebestämmelserna bör anta ett holistiskt angreppssätt 

vilket innebär att inbegripandeklausulerna i artikel 1A(2) i Flyktingkonventionen i princip bör 

prövas före uteslutandeklausulerna. Flera skäl har framförts för denna metod. De främsta är att 

uteslutandebestämmelserna är av exceptionell karaktär och att det därför inte är lämpligt att 

inleda en prövning med dessa. Det har också ansetts att ett förfarande där 

uteslutandebestämmelserna prövas först riskerar att kriminalisera flyktingar och att det redan 

vid en inkluderingsprövning finns flera situationer där man kan besluta att inte inkludera en 

person, vilket helt undviker behovet av att genomföra en komplex uteslutningsprövning. En 

inledande inkluderingsprövning har också ansetts i högre grad möjliggöra en bedömning av 

familjemedlemmars skyddsbehov, samt vara bättre i överensstämmelse med ordalydelsen i 

Flyktingkonventionen, särskilt avseende artikel 1F(b), att pröva inkluderingsbestämmelserna 

först. Slutligen finns också ett argument för att en inledande inbegripandeprövning ger de bästa 

förutsättningarna för en fullständig prövning av skälen för flyktingstatus och därigenom främjar 

en bred och korrekt insamling av information inför ett eventuellt åtal.
73

  

De ovan framförda skälen presenterades av statsrepresentanter och flyktingrättsexperter vid det 

så kallade Lisbon Expert Roundtable 2001 och representerade inte nödvändigtvis varje 

statsrepresentants eller UNHCR:s officiella åsikt.
74

 Uttalandet hade dock, som ett uttryck för 

synpunkter som de deltagande experterna och partstaterna till Flyktingkonventionen i allmänhet 

ställde sig bakom, potentialen att vara vägledande för staternas fortsatta bedömning av 

uteslutandeklausulerna.
75

 Terrorattackerna den 11 september 2001 fick dock för den 

internationella flyktingrättens del till följd att stater och flera mellanstatliga organisationer 

började se över hur asylprövningssystemet och gränskontrollerna i allmänhet kunde användas 

för att identifiera och förhindra personer misstänkta för samröre med terrorverksamhet från att 

ta sig in på staternas territorium.
76

 Ett redskap i denna strävan har särskilt inom EU varit 

specialiserade prövningskanaler eller procedurer för personer som misstänks ha samröre med 

terrorism eller som på annat sätt kan misstänkas utgöra en fara för mottagarstaten. Vad som 

kännetecknar denna typ av redskap är att de, baserat på vissa kriterier gällande en individs 

bakgrund, eventuella brottsliga förflutna, politiska åsikter, tillhörighet till viss organisation eller 

liknande, särskiljer vissa personer från tillträde till den ordinarie asylprövningen, något som 

frångår den ovan behandlade rekommendationen att den ordinarie inbegripandefrågan bör 

prövas först och för alla på lika villkor. 

I EU:s Asylprocedurdirektiv
77

 finns nya regler för en påskyndad asylprövning (”accelerated 

asylum procedure”) som dels skulle effektivisera utgallringen av ansökningar som innehöll 

stora formaliafel, men också skulle reglera hur så kallade säkerhetsärenden skulle kunna 

                                                 
73

 Se UNHCR, Summary Conclusions Lisbon, maj 2001, s. 3 p. 15. 
74

 Se UNHCR:s klargöranden i inledningen till UNHCR, Summary Conclusions Lisbon, maj 2001. 
75

 Se den europeiska asylrättsorganisationen ELENA:s resonemang om vikten av UNCHRs yttranden och övriga 

publikationer i olika sammanhang: European Legal Network on Asylum (ELENA), International course on the 

application of Article 1C and 1F of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (background 

paper), Danmark, 17-19 januari 2003, s. 9f. (Hädanefter ELENA, januari 2003). 
76

 Se UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 1. Se även s. 10 i ELENA:s publication från januari 2003 

ovan.  
77

 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för 

beviljande eller återkallande av flyktingstatus (”Asylprocedurdirektivet”).  
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hanteras inom snabba specialiserade procedurer i syfte att skydda gemenskapen från tillträde 

för misstänkta terrorister eller andra som kan anses utgöra ett hot mot säkerheten.
78

 I det 

ursprungliga arbetsdokument som EU-kommissionen arbetade fram kort efter den 11 september 

föreslogs också att stater genom påskyndade och specialiserade procedurer, direkt och utan en 

inledande prövning av ”inkluderingsbestämmelserna”, skulle kunna pröva och klassa som 

”uppenbart ogrundade” ansökningar från personer som man på prima facie-grund kunde anta 

kvalificerade sig för uteslutande från flyktingstatus.
79

 Det är i detta senare avseende som 

Asylprocedurdirektivet och den omgivande debatten är intressant. Kommissionens Working 

Document var inte bindande men satte riktlinjerna för hur Kommissionen framöver skulle 

komma att arbeta med frågor som rör EU:s interna säkerhet i förhållande till de internationella 

skyddsförpliktelser som medlemsstaterna står under.
80

 Kommissionens förslag om påskyndade 

procedurer för fall där ”det klart framgår att den sökande inte har rätt att betraktas som flykting 

eller till flyktingstatus” i enlighet med Kvalifikationsdirektivet inkorporerades sedermera i 

Asylprocedurdirektivets artikel 23(4)(a).  

UNHCR och ECRE har inte velat stödja ett förfarande med helt specialiserade prövningar av 

personer som redan från början anses uppfylla en viss ”profil”. Man har framhållit att 

prövningar av uteslutandeklausulerna är alltför komplexa för att på ett tillfredsställande sätt 

kunna prövas inom ramen för någon form av påskyndad process.
81

 Man menar att det inom det 

ordinära prövningssystemet finns redskap och kompetens för att utföra en fullständig rättslig 

och faktiskt prövning av det enskilda fallet, vilket avsevärt underlättar uppgiften att identifiera 

och utesluta personer misstänkta for grova brott. Dessutom riskerar gränsspärrar och negativ 

särbehandling av vissa asylsökande att begränsa bona fide flyktingars rättigheter, och kan 

därtill utgöra ett incitament för dem som är inblandade i exempelvis terrorism att försöka 

komma in på en stats territorium på illegal väg, vilket kringgår den identifieringsprocess som 

den reguljära asylprocessen hade erbjudit.
82

 I stället har UNHCR, med beaktande av staternas 

intresse av en snabb och effektiv prövning av personer som man har goda skäl att betrakta som 

”exkluderbara” enligt artikel 1F, rekommenderat att staterna bör kunna använda sig av en 

specialiserad uteslutningsenhet bemannad av specialister på flyktingrätt och internationell rätt, 

och som har goda underrättelsekontakter och samarbete med brottsbeivrande myndigheter. 

Denna enhet skulle dock ingå i den ordinarie processen för prövningen av flyktingstatus för att 

bereda de som prövas av enheten samma grundläggande processuella rättigheter som andra 

individer som prövas enligt Flyktingkonventionen och möjliggöra en fullständig prövning av 

ärendet.
83

 

                                                 
78

 Se artikel 23(4)(c)- (l), avseende formalie- identitets-och procedurfel, samt avseende “säkerhetsärenden” 

artikel 23(4)(m) i Asylprocedurdirektivet.  
79

 Commission Working Document, december 2001, artikel 1.4.3.2.  
80

 ELENA), januari 2003, s. 11. 
81

 UNHCR, UNHCR:s Comments on the European Commission’s Working Document on the Relationship 

Between Safeguarding Internal Security and Complying with International Protection Obligations and 

Instruments, 2 maj 2002, punkt 2. ECRE, Position on the Interpretation of Article 1 of the Refugee Convention, 

September 2000, stycke75. 
82

 UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 2. Även Europarådets ministerkommitté har framfört att en 

”noggrann och lämplig” (”scrupulous and appropriate”) tillämpning av uteslutandeklausulerna har 

förutsättningarna för att bereda de behövande internationellt skydd och utesluta från sådant skydd de personer 

som på grund av sina grova handlingar inte är värda sådant skydd. Se vidare Council of Europe, 

Recommendation on exclusion, mars 2005. 
83

 UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 2. Även Amnesty International, det flyktingrättsliga nätverket 

ECRE, Human Rights Watch, Save the Children in Europe med flera framförde starka protester mot förslaget 

till asylprocedurdirektiv som man ansåg riskerade att underminera grundläggande processuella rättigheter med 

följden att tusentals personer kan nekas det skydd de har rätt till enligt centrala  flyktingrättsliga instrument och 

övriga internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Se exempelvis ECRE, ILGA Europe, 

Amnesty International, Pax Christi International, Quaker Council for European Affairs, Human Rights Watch, 
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Trots omfattande internationella protester antogs EU-kommissionens förslag till 

asylprocedurdirektiv som gemenskapslagstiftning den 1 december 2005.
84

 UNHCR kritiserade 

bland annat att grunderna enligt vilka stater kan klassa en ansökan som uppenbart ogrundat och 

välja att inleda en påskyndad process var många och att de ofta berörde rena formaliafrågor 

som är helt orelaterade till de materiella aspekterna av ansökan.
85

 UNHCR var också oroade 

över att de speciella enheter som ska pröva ärenden som har koppling till nationella 

säkerhetsfrågor står utanför den ordinarie asylprövningen och att de ska tillämpa det så kallade 

Kvalifikationsdirektivet.
86  

I direktivets definition av begreppet ”flykting” i artikel 2(c) finns, 

förutom grunder för flyktingstatus som är identiska med Flyktingkonventionens artikel 1(A)(2), 

också ett tillägg att en flykting är en person avseende vilken artikel 12 (som avser 

uteslutandeklausulerna) inte är tillämplig. Såsom artikeln är skriven verkar det alltså vara så att 

uteslutandeklausulerna ska prövas före inbegripandeklausulerna och att artikel 2(c) kan prövas 

först efter det att tillämplighet av artikel 12 i Kvalifikationsdirekivet har uteslutits– ett 

angreppssätt där presumtionen är uteslutbarhet snarare än skyddsbehov och där specialiserade 

procedurer får en central betydelse.
87

 UNHCR har också kritiserat att direktivet i artikel 14(5) 

möjliggör uteslutande från sekundärt skydd enligt bestämmelser som avser mottagarstatens 

säkerhet och förekomsten av inkorrekta och/eller vilseledande uppgifter i ansökan.
88

 Genom att 

i artikel 14(5) introducera ytterligare en grund för uteslutande från flyktingstatus
89

 utöver de 

uttömmande grunder som finns i artikel 1F i Flyktingkonventionen, riskerar att direktivet alltså 

att bredda grunderna för uteslutande från flyktingstatus.
90

  

Efter att staterna under två år hade rapporterat om implementeringen av Asylprocedurdirektivet 

presenterade EU-kommissionen ett reviderat asylprocedurdirektiv,
91

 där kommissionen tillstod 

den kritik som hade framförts mot att direktivet på ett sätt som riskerar att kränka 

grundläggande processuella rättigheter delar upp den nationella prövningen på flera olika 

                                                                                                                                                           
Caritas-Europe, Médecins Sans Frontières, Churches‟ Commission for Migrants, Save the Children in Europe, 

Call for withdrawal of the Asylum Procedures Directive (22 March 2004). Kritiken fördes återigen fram genom 

ECRE, Amnesty International och Human Rights Watch Press Release, Refugee and Human Rights 

Organisations across Europe Express their Concern at the Expected Agreement on Asylum Measures on breach 

of International Law (28 april 2004).UNHCR upprepade också i UNCHR Press Release, Lubbers calls for EU 

asylum laws not to contravene international law (29 March 2004); UNCHR Press Release, UNHCR regrets 

missed opportunity to adopt high EU asylum standards (30 April 2004) sin kritik mot direktivet i ovanligt 

skarpa ordalag. Se också M Bliss, 2000, s. 130f. 
84

 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för 

beviljande eller återkallande av flyktingstatus. (Hädanefter Asylprocedurdirektivet 2005).  
85

 UNHCR kritiserade också att det inte heller av vad som framkommer av direktivets artikel 23(3), finns någon 

uttrycklig gräns för i vilket läge en ansökan inte ska få prövas genom den ”accelerated procedure”. Dessutom 

var kraven på kompetens hos de tjänstemän som utför bedömningen enligt en ”accelerated procedure” och där 

säkerhetsärenden är inblandade generellt lägre än vad som gäller vid den ordinära asylprövningen (se Artikel 

4.2.b). 
86

 Direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa 

personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd 

samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (Hädanefter 

Kvalifikationsdirektivet 2004).  
87

 Denna tolkning har gjorts bland annat av experterna i ELENA, januari 2003, s. 13.  
88

 C Costello, “The European Asylum Procedures Directive  in  Legal Context”, New Issues in Refugee Research, 

Research Paper No. 134, UNHCR Policy Development and Evaluation Service, Genève, november 2006, s.8f.  
89

 Staterna kan enligt artikel 14(5) neka flyktingstatus för en individ som innan beslut har fattats i frågan om 

flyktingstatus kan anses uppfylla kriterierna i artikel 14(4)(a)-(b), vilka i sin formulering är identiska med 

artikel 33(2) i Flyktingkonventionen.  
90

  C Costello, november 2006, s.8f.  
91

 Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Minimum Standards on Procedures in 

Member States for Granting and Withdrawing International Protection. COM(2009) 554/4, 2009/xxxx (COD), 

{SEC(2009) 1376}{SEC(2009) 1377, Bryssel. 
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nivåer och ger staterna en alltför stor diskretion vid avgörandet av vilka ärenden som 

kvalificerar sig för en så kallad ”accelerated procedure”.
92

 

Frågan om rangordningen mellan bindande gemenskapsrättslig lagstiftning och bindande 

internationella traktater och sedvänja är en i sig mycket invecklad fråga, men klart är att de 

stater som har tillträtt Flyktingkonventionen har ett ansvar att efterleva dess konkreta 

bestämmelser och underliggande principer inte enbart i inhemsk lagstiftning utan även vid 

implementeringen av annan regional eller internationell lagstiftning; detta framgår ofta 

uttryckligen i de gemenskapsrättsliga asylbestämmelser som diskuteras i denna uppsats.
93

 Det 

återstår att se hur kommissionens reviderade förslag till direktiv tas emot och vilken riktning 

den europeiska och internationella balansgången tar kring avvägningen mellan individens 

(processuella) rättigheter vid asylprövningen och staters intresse av effektivitet, säkerhet och 

integritet i sina respektive asylsystem. 

Med hänsyn till staternas intresse av att trygga den nationella säkerheten i den oro som uppstod 

efter den 11 september 2001 har ECRE rekommenderat att staterna - i stället för att behandla 

ansökningar som antas falla in under artikel 1F i särskilda påskyndade procedurer, bör 

prioritera utredningen av sådana fall inom den ordinarie asylprövningen.
94

 Det finns 

sammantaget stort motstånd bland flyktingorganisationer och i doktrinen mot användandet av 

uteslutandebestämmelserna som ett sorts antagningskriterium eller som en metod för att 

kringgå en full prövning av sakomständigheterna i ansökan.
95

 

Det har också sagts att huvudregeln att inkluderingsfrågan bör prövas före 

uteslutandebestämmelserna kan frångås i två exceptionella fall; då det föreligger ett åtal från en 

internationell tribunal, eller då det finns lättillgänglig bevisning tillstyrkande att den 

asylsökande är inblandad i krigsförbrytelser.
96

 Asylprövningen ska sedan kunna återupptas när 

dom har fallit i brottsmålet, en dom som också i stor utsträckning kommer att kunna påverka 

asylprövningen och frågan om uteslutande.
97

 Det finns dock argument i doktrinen att metoden 

                                                 
92

 I det reviderade förslaget har Kommissionen bland annat infört en uttömmande lista över grunderna för att 

inleda en ”accelerated procedure”. Kommissionen understryker också att den beslutande myndigheten ska ges 

tillräcklig tid för att utföra en grundlig bedömning av direktivets tillämplighet samt att man i samband med 

direktivet inrätta ett så kallat Asylum Support Office där medlemsstaterna kan få kvalificerat stöd i sin 

bedömning av asylärenden. Samtidigt har man lagt till en skyldighet för den sökande att samarbeta med de 

beslutande myndigheterna i frågan om att fastställa sökandens identitet. Se vidare Proposal for a Directive of 

the European Parliament and the Council on Minimum Standards on Procedures in Member States for 

Granting and Withdrawing International Protection, COM(2009) 554/4, 2009/xxxx (COD), {SEC(2009) 

1376}{SEC(2009) 1377, Bryssel, s. 7.  
93

 Se exempelvis preambeln till Kvalifikationsdirektivet, punkt 2, 3 och 36 samt avseende uteslutandeklausulerna 

särskilt artikel 21(1). Se även Asylprocedurdirektivets preambel, not 2, 9 och 13 samt artikel 36(4). Gällande 

förhållandet mellan Asylprocedurdirektivets och ECHR understryks den förras överensstämmelse med de 

rättigheter och principer som den senare erkänner i Asylprocedurdirektivets punkt (8) i direktivets preambel. 
94

 ECRE, Comments from the European Council on Refugees and Exiles (ECRE) on the Commission Working 

Document on the relationship between safeguarding internal security and complying with international 

protection obligations and instruments, maj 2000, stycke 1.4.3.2. 
95

 UNHCR, Report on Article 1 Exclusion Clauses, Standing Committee of the UNHCR Executive Committee, § 

C, para.15(i) (1998), citerad i M Bliss, 2000, s. 107. Samma argument finns hos LCHR, 2000, s. 324. 
96

 Redress & African Rights, Extraditing Genocide Suspects From Europe to Rwanda - Issues and Challenges, 

rapport från konferens anordnad av de två organisationerna vid det belgiska parlamentet, den 1 juli 2008, s.15. 
97

 UNHCR, Summary Conclusions Lisbon, maj 2001, s. 3 p. 16. Denna metod har också förespråkats av EU 

Kommissionen i deras Working Document med förslag till bland annat förändrade procedurkrav inom 

asylprövningen. Dokumentet lades fram som ett svar på det uppdrag Kommissionen fick av EU Råd för 

rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet, på engelska JHA/JLS Council)  under det Extraordinary Justice and 

Home Affairs Council Meeting som ägde rum den 20 September 2001.Vid det specialinsatta mötet diskuterades 

hur medlemsstaterna skulle upprätthålla högsta möjliga säkerhet och bekämpa terrorism. Kommissionen fick 

härefter i uppdrag att utreda förhållandet mellan säkerställandet av  den interna säkerheten och efterlevnad av 

internationella skyddsförpliktelser och instrument.  Kommissionens förslag presenterades i Commission 
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att göra förekomsten av ett pågående åtal från en internationell tribunal eller en 

utlämningsbegäran från en tredje stat till grund för att suspendera eller ”frysa” prövningen av 

en asylansökan är ännu ett sätt för staterna att neka tillträde för individer som man anser utgöra 

ett hot mot statens säkerhet, inklusive potentiella artikel 1F-fall.
98

  

När en fråga om exkludering kommer upp ändrar prövningen karaktär till ett mer straffrättsligt 

förfarande där delvis annorlunda process- och bevisregler är tillämpliga.
99

 Ett argument i 

doktrinen är att det är fördelaktigt såväl för den prövande myndigheten som för den individ 

vars ansökan prövas att det är tydligt vilka bevisregler som gäller, exempelvis avseende 

individens skyldighet att samarbeta med utredaren (under en asylprövning) respektive rätten att 

tiga och en oskuldspresumtion som utgångspunkt (vid en straffrättslig prövning). För att 

tydliggöra denna åtskillnad föreslås därför att prövningen enligt uteslutandebestämmelserna ska 

hanteras som en särskild fråga, utanför den ordinarie asylprövningen.
100

  

En annan slutsats av att prövningen enligt artikel 1F(a) har en straffrättslig prägel är att en 

oskuldspresumtion bör gälla vid prövningen, vilket medför att inbegripandeprövningen enligt 

artikel 1A(2) bör genomföras först, allt i enlighet utgångspunkten att den sökande har ett 

genuint skyddsbehov.
101

 Det har ansetts finnas ett implicit antagande i artikel 1F att den individ 

som prövas enligt bestämmelsen – bortsett från de brott som har aktualiserat 

uteslutandebestämmelsen – skulle ha kvalificerat sig för flyktingstatus.
102

 

Inbegripandeprövningen bör därför, med ledning av Flyktingkonventionens syften, grundtankar 

och de straffrättsliga principernas relevans för prövningen även göras före det att artikel 1F(a) 

och 1F(c) prövas.
103

  

Ett argument för att särskilt artikel 1F(b) endast får prövas efter det att inkluderingsfrågan har 

prövats är att Flyktingkonventionen rent språkligt stödjer detta genom formuleringen i 1F(b), 

där individen beskrivs som ”flykting”, vilket sägs indikera att han eller hon redan har prövats 

och ansetts falla inom ramarna för flyktingstatus enligt artikel 1A(2).
104

 Begreppet 

flyktingstatus enligt Flyktingkonventionen har dock beskrivits som fastställande, inte 

konstituerande till sin karaktär.
105

 Detta innebär att en individ är flykting när hans eller hennes 

faktiska förhållanden uppfyller kriterierna i artikel 1A(2), och alltså inte att han eller hon blir 

flykting först efter att ha blivit formellt erkänd som sådan av en statlig myndighet eller något 

annat organ. Något annat skulle göra det möjligt för staterna att frisvära sig från ansvar för dem 

som har skyddsbehov genom att inte formellt erkänna dessa personer som flyktingar.
106

 Att 

flyktingstatus är något som uppstår utan formellt erkännande gör att även asylsökande och 

andra som inte (ännu) formellt har erkänts som flyktingar omfattas av Flyktingkonventionens 

non-refoulement-bestämmelse.
107

 Detta förhållande gör också att det inte går att tolka 

Flyktingkonventionen så att begreppet ”flykting” innebär att individen ifråga formellt har 

                                                                                                                                                           
Working Document: The relationship between safeguarding internal security and complying with international 

protection obligations and instruments, 5 December 2001, COM(2001) 743 final. (Hädanefter Commission 

Working Document december 2001.) 
98

 R Bruin & K Wouters,”Terrorism and the Non-derogability of Non-refoulement”, International Journal of 

Refugee Law, vol. 15, nr. 5, 2003, s. 15f. 
99

 H Storey, 2002, s. 11. 
100

 H Storey, 2002, s. 11. 
101

 G Gilbert, 2001, s. 29. 
102

 Ibid.  
103

 Ibid.  
104

 Ibid. 
105

 E Lauterpacht och D Bethlehem menar att flyktingstatus är “Declaratory not constitutive”, se vidare E 

Lauterpacht, D Bethlehem, 2003, s. 116.  
106

 Ibid, s. 116. 
107

 UNHCR, Note on Diplomatic Assurances and International Refugee Protection, Genève augusti 2006, s. 4 p. 
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tillerkänts flyktingstatus.
108

 Argumentet ovan, att användandet av begreppet ”flykting” i artikel 

1F(b) medför att denna bestämmelse bara får prövas avseende personer som redan har 

tillerkänts flyktingstatus, är därför inte hållbart. På motsvarande sätt kan man inte säkert säga 

att beskrivningen av individen som ”den” (och inte ”flykting” som i artikel 1F(b)) i artikel 

1F(a) åsyftar att personens flyktingstatus enligt artikel 1A(2) inte har prövats eller inte ska 

prövas före prövningen enligt artikel 1F(a). 

Statspraxis avseende frågan om inbegripande- eller uteslutandeklausulerna ska prövas först är 

mycket skiftande. I domstolsbeslut i USA
109 

har det ansetts att det, eftersom en person som 

faller in under artikel 1F inte är berättigad till flyktingstatus enligt konventionen, följaktligen 

inte åligger konventionsstaterna att pröva de skyddsgrunder som den sökande har framfört i sin 

asylansökan. I amerikansk doktrin menar man att det visserligen i fall där skyddsgrunderna och 

grunderna för exkludering är sammanflätade finns praktiska skäl att pröva frågorna samtidigt, 

men att det inte finns några konventionsgrundade hinder mot att staterna prövar 

uteslutningsfrågan som en preliminär fråga. Staterna anses alltså ha ett visst utrymme för 

skönsmässiga bedömningar beroende på vilket förfaringssätt som man anser är mest 

effektivt.
110 

I belgisk domstolspraxis har man menat att koncepten ”inbegripande” och 

”uteslutande” har utvecklats helt och hållet i doktrinen och att de därför inte är reglerade av 

Flyktingkonventionen, vilket gör att det inte finns några hinder för staterna att i första hand 

tillämpa uteslutandeklausulerna.
111

 I Nederländerna finns argumentet att Flyktingkonventionen 

rent ordagrant stadgar att konventionens bestämmelser inte är tillämpliga på personer som 

faller in under artikel 1F och att det inte finns någon anledning till varför en prövning med 

artikel 1F som utgångspunkt skulle innebära att prövningen blir mindre grundlig än om 

prövningen först hade inletts utifrån artikel 1(A)(2).
112

 Artikel 1F(a) ansågs utgöra en i sig 

tillräcklig bestämmelse för bedömningen av uteslutning från flyktingstatus.
113

 Franska 

migrationsmyndigheter följer dock i regel principen att uteslutandeklausulerna endast bör 

tillämpas avseende personer som först har ansetts ha en välgrundad fruktan för förföljelse i 

enlighet med artikel 1A i Flyktingkonventionen.
114

 Ställningstaganden kring huruvida 

inbegripandeklausulerna ska prövas före uteslutandeklausulerna är starkt sammankopplad med 

diskussionen kring om det bör göras en intresseavvägning mellan individens skyddsbehov och 

det begångna brottets allvar vid prövningen av uteslutandeklausulernas tillämplighet. Båda 

metoder är ett sätt att inkludera hänsynstaganden till individens skyddsbehov i 

uteslutandeprövningen, och den senare metoden kommer att diskuteras i det följande avsnittet.  

2.2.2. Utrymmet för en intresseavvägning inom ramen för uteslutandeprövningen 

I formuleringen att en person som utesluts från flyktingstatus enligt artikel 1F inte anses 

förtjäna det skydd som flyktingstatusen innebär framgår att det finns ett element av en 

(moralisk) avvägning i beslutet att utesluta någon från flyktingstatus. Att denna avvägning är en 

central del av uteslutandebestämmelserna råder det bred enighet om – resonemanget om att 

flyktingstatus måste förtjänas finns tydligt uttryckt i Flyktingkonventionens travaux 

                                                 
108
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109
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110

 J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 264.  
111
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 Immigration Policy Department in the Ministry of Justice, „Section 1F of the 1951 Geneva Convention‟, 
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Krieken, Asser Press, Haag, 1999), s. 308. Citerad på s. 14 i ELENA, januari 2003.  
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the United Kingdom”, International Journal of Refugee Law, Supplement 1, nr. 12, Oxford University Press, 

Oxford, 2000, s. 216. 
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preparatoires.
115

 Däremot finns det en pågående diskussion om huruvida denna avvägning 

finns inbyggd och är, så att säga redan ”avklarad” genom formuleringen och principerna bakom 

artikel 1F, eller om en sådan avvägning också måste göras av beslutsfattaren i varje enskilt fall 

då uteslutandeklausulernas tillämplighet prövas. 

Skaparna bakom Flyktingkonventionen indikerade att det vid en prövning enligt artikel 1F ska 

göras en avvägning mellan det brott den asylsökande har begått och i vilken utsträckning den 

sökandes fruktan för förföljelse är välgrundad.
116

 UNHCR har även rekommenderat att det ska 

göras ett proportionalitetstest mellan allvaret i den riskerade förföljelsen respektive karaktären 

av det brott som har begåtts och individens ansvarighet för det. Eftersom 

uteslutandebestämmelserna möjliggör ett undantag från de mänskliga rättigheterna följer ett 

krav på att de måste tillämpas i proportion till sitt syfte, något som framkommer av de 

mänskliga rättigheternas regelverk och internationell humanitär rätt.
117

 Samtidigt menar 

UNHCR att brott enligt artikel 1F(a) och 1F(c) är av sådan allvarlig art att de i regel 

överskuggar den åberopade risken för förföljelse och det därför ofta inte är lämpligt att göra 

någon avvägning i dessa fall.
118

 Om det är sannolikt att den sökande kommer att utsättas för 

svår förföljelse krävs det ett mycket allvarligt brott för att exkludering ska vara möjlig; så är 

fallet vid grava förbrytelser som exempelvis brott mot mänskligheten.
119

 Därutöver, menar 

UNCHR, bör ett proportionalitetstest inkludera en bedömning av huruvida andra instrument för 

mänskliga rättigheter är tillämpliga, såsom artikel 3 i CAT, artikel 6 och 7 i ICCPR och artikel 3 

i ECHR. Följden av en bedömning att det finns ett effektivt och tillgängligt skydd att tillgå mot 

de kränkningar av mänskliga rättigheter som dessa konventioner omfattar, är att 

proportionalitetstestet kan anses uppfyllt. I detta fall finns ju, menar UNHCR, hinder mot att 

uteslutningsbeslutet resulterar i ett återsändande till ett territorium där det finns en risk för 

förföljelse.
120

 I det fall att ett uteslutningsbeslut fattas i en stat som inte ännu har tillträtt 

centrala instrument för mänskliga rättigheter anser Lawyers Committee for Human Rights 

(LCHR) följaktligen att det är avgörande att ett avvägningselement finns med i 

uteslutandeprövningen så att individen inte står skyddslös vid ett uteslutandebeslut.
121

 Även där 

                                                 
115

 Se franske delegatens inlägg ovan under not 55, J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 263. 
116

 Se mötespresidentens uttalande vid 1951 års Ministerkonferens om flyktingars och statslösa personers rättsliga 

ställning, (UN doc. A/CONF.2/SR.29), punkt 23: When a person with a criminal record sought asylum as a 

refugee, it was for the country of refuge to strike a balance between the offences committed by that person and 
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117

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, december 1996, s. 2f, samt 
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118

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, december 1996, s. 2f, samt 

UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009, s. 10f.  
119

 Även LCHR menar att en sådan tolkning står i linje med den senaste utveckling inom de mänskliga 

rättigheterna där det uppställs ett absolut förbud mot sändande till ett land där individen riskerar tortyr. Se 

vidare LCHR, oktober 2000, s.335f. Se vidare angående non-refoulement i avsnitt 3.2. nedan.    
120

 UNHCR, Statement on Article 1F, 16 juli 2009, s. 11. 
121

 LCHR, oktober 2000, s. 335. LCHR:s argument att det uppstår ett skyddslöst läge för en individ som utesluts 

från flyktingstatus i en stat som inte har tillrätt centrala MR-konventioner kan ifrågasättas i ljuset av att 

tortyrförbudet och förbudet mot återsändande till tortyr och annan grym eller omänsklig behandling (non-

refoulement) har uppnått jus cogens-status och därför gäller för alla stater, oberoende av deras samtycke och 

huruvida de har tillträtt traktater som omfattar dessa förpliktelser. (Se vidare om denna för flyktingrätten 

centrala princip i avsnitt 3.2. nedan). Möjligheten att ställa stater till svars för brott mot jus cogens-regler har 

också på senare år artikuleras av ILC i deras Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts (A/CN.4/L.602/Rev.1&2), 9 augusti 2001. Artikel 8 och 9 i detta dokument ger under vissa 

omständigheter stöd för att ålägga en stat ansvar (art. 2(a)) för handlingar som uppgår till folkrättsbrott (art. 

2(b)) som en individ eller grupp har utfört under kontroll av denna stat, eller efter dess instruktioner eller i en 
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staten ifråga har tillträtt relevanta traktater men skyddet för de rättigheter de stadgar ändå inte 

fungerar effektivt i praktiken menar UNHCR att det är viktigt att man vid prövningen av 

uteslutandeklausulerna tar hänsyn till grundläggande principer och standarder för de mänskliga 

rättigheterna.
122

  

EU:s högsta beslutande organ, Ministerrådet, har i samband med sitt direktiv om 

minimistandarder för temporärt skydd vid situationer av massiva flyktingströmmar,
123

 framfört 

att beslut enligt direktivets uteslutandeklausuler 28(1) – vilka använder exakt samma 

formulering som artikel 1F(a)-(c) – skall fattas i enlighet med proportionalitetsprincipen. Här 

finns alltså en antydan om att det ska göras en avvägning gentemot den enskilda individens 

skyddsskäl vid beslut enligt samtliga uteslutandeklausuler.
124

 Det bör dock noteras att direktivet 

utformades innan den 11 september 2001 och att asylpolitiken inom EU, såväl som 

internationellt i övrigt, sedan dess har genomgått betydande åtstramningar. 

Uteslutandeklausulerna har härigenom börjat användas i allt högre utsträckning för att 

kontrollera staternas gränser och mottagandet flyktingar och migranter, enligt flera MR-

organisationer på bekostnad av hänsynstagande till de asylsökandes skyddsbehov.
125

 

I doktrinen finns en relativt stor enighet bakom att en avvägning ska göras avseende artikel 

1F(b) medan läget avseende artikel 1F(a) och 1F(c) är mer osäkert.
126

 I ljuset av att tolkningen 

av de brott som faller in under artikel 1F(a) och 1F(c) förefaller ha breddats,
127

 har det ansetts 

att en avvägning även bör göras vid en prövning av dessa punkter under artikel 1F. 

Utvecklingen inom mänskliga rättigheter där ett absolut förbud mot deportering till ett land där 

personen riskerar dödsstraff eller tortyr har etablerats,
128

 tyder också på att det finns stöd för att 

låta förekomsten av en risk för mycket grov förföljelse, innefattande dödsstraff eller tortyr, 

överskugga individens ansvarighet för brott enligt artikel 1F(a) och 1F(c).
129

  

Statspraxis kring användandet av ett avvägningstest skiljer sig mellan common law- stater och 

civil law- stater och liknar på många sätt de skiljelinjer som gäller frågan om 

inbegripandeklausulerna bör prövas före uteslutandeklausulerna.
130

 Rättsfallen INS v. Aguirre-

Aguirre
131

 och Pushpanathan v. Canada
132

 sägs ge stöd för argumentet att det inte finns någon 

                                                                                                                                                           
därför alla individers rätt till skydd från staters brott mot mänskliga rättigheter samt bidrar till möjligheten att 

beivra staters brott mot dessa rättigheter.  
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 M Bliss, 2000, s. 110 
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128
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 M Bliss, 2000, s. 110.  
130

 Common law- stater som USA, Kanada och Storbritannien tenderar att avvisa användningen av ett 

avvägningstest medan civil law-stater som Tyskland, Danmark och Schweiz i regel använder sig av 
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personliga insikt i det begångna brottets allvar samt proportionaliteten mellan det begångna brottet och de 
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praxis citeras i ELENA, januari 2003, s. 21f. 
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anledning till varför allvaret i ett redan begånget brott skulle förminskas i någon mån av den 

förföljelse som den sökande fruktar.
133

 Frågan om risken för förföljelse är således en fråga som, 

enligt Flyktingkonventionens uppbyggnad, ska göras separat och som inte påverkar 

bedömningen av huruvida det begångna brottet faller under uteslutandeklausulerna.
134

 Den som 

har begått ett brott som uppnår artikelns minimikrav utesluts helt kategoriskt från 

flyktingstatus.
135

 

De stater som har valt att inte inkludera ett avvägningstest vid uteslutandeprövningen förlitar 

sig på en pragmatisk och bokstavlig tolkning av uteslutandeklausulerna. De stater och inte 

minst MR-organisationer som å andra sidan förespråkar ett avvägningstest betraktar denna 

metod som ett sista skydd vid tillämpningen av uteslutandeklausulerna som, då det har 

fastslagits att en individs handlingar faller in under uteslutandeklausulerna, ska säkerställa att 

prövningen blir restriktiv och tar hänsyn till alla relevanta omständigheter.
136

 Avvägningstestet 

kan därför ses som ett alternativ till att inbegripandeklausulerna prövas först, eller som en 

förstärkning av denna linje där individens rättigheter är i fokus. 

2.2.3. Artikel 1F i komparation med artikel 33(2) – Syften och funktion 

Frågan om hur och i vilka syften artikel 1F ska tillämpas får ytterligare belysning genom att 

jämföra artikel 1F i med artikel 33(2)
137

 i Flyktingkonventionen. Den förra bestämmelsen 

återfinns bland de allmänna (tillämplighets) bestämmelserna i konventionens inledande del, 

medan den senare finns bland reglerna för administrativa åtgärder i konventionens senare 

avsnitt. Trots detta finns det tendenser bland staterna att sammanblanda syften och funktion hos 

dessa två bestämmelser. 

Från flera håll i doktrinen har det höjts farhågor om att artikel 1F alltmer har börjat användas av 

stater för att utesluta personer från flyktingstatus baserat på den mottagande statens 

säkerhetsintressen och antaganden om den sökandes farlighet.
138

 Man menar att kombinationen 

av syftena i artikel 33(2) och metoderna i artikel 1F utgör en olycklig sammanblandning av två 

bestämmelser som har helt olika, om än kompletterande syften och funktion.
139

 Prövningen 

enligt artikel 1F har en, i jämförelse med artikel 33(2), låg beviströskel när det gäller att visa 

misstanke om brott enligt artikel 1F(a)-(c). Artikel 33(2) däremot kräver en faktisk, specifik 

fara för den mottagande statens säkerhet; rena antaganden eller hänsynstaganden till omgivande 

                                                 
133
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134

 Hathaway och Harvey hänvisar på s. 31f till rättsfallet Malouf v. Canada (Minister of Citizenship and 
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Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.  
136

 Se exempelvis LCHR, oktober 2000, s. 335f. 
137

 Bestämmelsen fungerar som ett undantag från artikel 33(1) vilken förbjuder konventionens parter att utvisa 

eller avvisa en flykting till “gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas  på grund av hans ras, 
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refoulement-regeln. Artikel 33(2) lyder i den svenska officiella översättningen: Denna bestämmelse [artikel 

33(1)] må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för 

det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom 

har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.” 
138

 Se exempelvis J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 259. ELENA, januari 2003, s. 40. 
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 J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 259. 
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staters säkerhet är därför inte tillräckligt.
140

 Sammanblandningen av dessa två bestämmelser 

innebär alltså att staterna får ett för staterna fördelaktigt verktyg som tillämpar en låg 

beviströskel där hänsyn samtidigt kan tas till mottagarstatens säkerhetsintressen.
141

 Ett 

argument är att UNHCR devis själva genom sina rekommendationer är medskyldiga till denna 

sammanblandning genom att man i flera publikationer har uppgett att uteslutandeklausulerna 

har som målsättning både att bereda rättvisa för dem som har begått grova ordinära brott, samt 

att skydda samhället i den mottagande staten från faran i att ta emot en flykting som har begått 

grova internationella brott och som försöker fly undan rättvisan.
142

 UNHCR har dock på senare 

år, i ljuset av konflikterna i Rwanda, Jugoslavien och den tilltagande utbredningen av anti-

terroråtgärder hos staterna,
143

 betonat att artikel 1F och artikel 33(2) är två olika regler med 

distinkt olika syften.
144 

Medan artikel 1F avser ett uteslutande från flyktingstatus som i regel 

sker redan inom den första ordinarie prövningen av flyktingstatus, avser artikel 33(2) utvisning 

från territoriet där individen tidigare har beviljats skydd som flykting. Ett uteslutande enligt 

artikel 1F kan dock även det ske i efterhand då en person redan har beviljats flyktingstatus, men 

baseras i så fall på att flyktingstatus har beviljats på felaktiga grunder (exempelvis till följd av 

att vissa fakta inte var kända vid prövningen).
145

  

Att felaktiga beviljanden av flyktingstatus kan och ska korrigeras i efterhand anses viktigt för 

att bevara flyktingstatusens integritet och anseende.
146

 Vid ett beslut som har grundas på 

administrativa eller rättsliga felbedömningar är inte, och har inte den person som felaktigt har 

beviljats flyktingstatus ab initio (från första början) varit flykting i konventionens bemärkelse; 

återtagandet av flyktingstatus syftar i det läget till att återställa individens rättsliga status till ett 

läge som överensstämmer med individens faktiska status, behov och rättigheter, vilket alltså 

säkerställer konventionens korrekta tillämpning och främjar dess syften.
147

 Vid ett 

utvisningsbeslut enligt artikel 33(2) förutsätts att den sökande har beviljats flyktingstatus på 

korrekta grunder, men han eller hon kan ändå av skäl som hänför sig till mottagarstatens 

säkerhet, utvisas från mottagarstatens territorium.
148

 Då artikel 33(2) kan ta överhanden framför 

nationella straffrättsliga sanktioner måste den betraktas som en sista utväg som måste tillämpas 

restriktivt och som bara får användas där det finns ett akut behov av att bereda den mottagande 

staten säkerhet från det exceptionella nuvarande eller framtida hot som flyktingen utgör, och då 

detta endast kan göras genom att förflytta flyktingen från mottagarstatens territorium. Artikel 

1F avser däremot de personer som inte ens i första taget är berättigade till flyktingstatus, 

oberoende av huruvida de kan utgöra en fara för mottagarlandet eller inte.
149

 Liknande 

tydliggöranden gjordes i rättsfallet Pushpanathan v. Canada från 1998
150

 där domstolen 

konstaterade att det övergripande syftet med artikel 1F inte är att skydda samhället från farliga 

                                                 
140

 R Bruin & K Wouters, 2003, s. 17. Kravet på konkreta hot mot mottagarstaten har dock på senare år ifrågasatts 

bland annat av kanadensisk domstol som menar att hotet från internationell terrorism, sedan den 11 september, 

anses vara av sådan art att ett hot mot en viss stat även drabbar andra stater, detta eftersom en stats säkerhet i 

dag i hög grad är beroende av andra staters säkerhet. Se rättsfallet Suresh v. Canada, stycke 87. 
141

 J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 259, 288.  
142

 UNHCR, Handbook, 1992, citerad i J C Hathaway & C J Harvey, 2001, s. 260. Man hänvisar till stycke 16 I 

UNHCR:s Note on Exclusion Clauses från 1997 (UN Doc. EC/47/SC/CRP.29) samt till stycke 28 i UNHCR, 

Handbook, 1992. 
143

 UNHCR, Background Note, september 2003, s. 502. 
144

 Ibid, s. 505. I UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009, s. 8 framhåller UNHCR att: A decision to 

exclude an applicant based on a finding that s/he constitutes a risk to the security of the host country would be 

contrary to the object and purpose of Article 1F and the conceptual framework of the 1951 Convention. 
145

  UNHCR, Background Note, september 2003, s. 507. 
146

  Ibid. 
147

 Ibid. 
148

 Ibid, s. 506. 
149

 Ibid, s. 505. 
150

 Se fallets fullständiga beteckning ovan i not 132. 
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flyktingar, oavsett eventuella handlingar begångna före eller efter att asylansökan har framförts; 

det syftet uppfylls genom artikel 33(2) i Flyktingkonventionen.
151

 Följaktligen innebär inte en 

utvisning enligt artikel 33(2) att individen utesluts från flyktingstatus, utan enbart att han eller 

hon utesluts från skyddet mot refoulement i artikel 33(1).
152

 I doktrinen har det framförts att 

distinktionen mellan artikel 1F och artikel 33(2), för att undvika en överlappning mellan de två 

bestämmelserna bör göras genom att artikel 33(2) ska avse brott som har begåtts, antingen 

inom eller utanför mottagarstaten, efter det att flyktingstatus har beviljats. Detta anses också 

stämma överens med vissa uttalanden i Flyktingkonventionens travaux preparatoires.
153

 

UNHCR har bland annat riktat kritik mot tysk asyllagstiftning som, vid sidan om att 

inkorporera Flyktingkonventionens kriterier i artikel 1F, möjliggör uteslutande från 

flyktingstatus även i det fall att individen ifråga utgör ett allvarligt hot mot den tyska staten 

eller det tyska samhället.
154

 UNHCR menar att detta är ett otillåtet tillägg till 

uteslutningsgrunderna, vilka i uttömmande ordalag räknar upp grunder för uteslutande från 

flyktingstatus. Det erkänner inte heller den skillnad som finns mellan uteslutande från 

flyktingstatus (artikel 1F) respektive undantag från principen om non-refoulement (artikel 

33(2)).
155

 Värt att notera är att det i svenska Utlänningslagen
156

 finns en liknande kombination 

av ”genuina” uteslutningsgrunder och säkerhetsgrunder bland de skäl som svensk rätt erkänner 

för att vägra en asylsökande flyktingstatus. I kap 4:2b finns bestämmelser som i sak 

överensstämmer med artikel 1F i Flyktingkonventionen. I kap 4:3 p.1-2 Utlänningslagen 

stadgas dock grunder för att vägra en utlänning flyktingstatus i det fall att han eller hon har 

begått ett synnerligen grovt brott som visar att det skulle vara förenat med allvarlig fara för 

allmän ordning att låta honom eller henne stanna i Sverige, eller då utlänningen har bedrivit, 

och kan väntas fortsätta med verksamhet i Sverige, som inneburit fara för rikets säkerhet. 

UNHCR har i en översyn av den nationella implementeringen av Kvalifikationsdirektivet från 

november 2007 riktat liknande kritik mot Sverige som mot Tyskland för att man i sin nationella 

lagstiftning sammanblandar uteslutandeklausulerna med bestämmelserna i artikel 33(2) i 

Flyktingkonventionen och därför riskerar att utvidga uteslutningsklausulerna.
157 

Sammanblandningen av dessa två bestämmelser försvårar också möjligheten att göra en korrekt 

proportionalitetsbedömning av besluten eftersom beslut enligt artikel 1F respektive artikel 

33(2) får vitt skilda konsekvenser.
158

 Kvalifikationsdirektivet har också ansetts göra 

                                                 
151

 Originalformuleringen i Pushpanathan v. Canada återfinns i punkt 58 i fallet och lyder: “Thus, the general 

purpose of Article 1F is not the protection of the society of refuge from dangerous refugees, whether because 

of acts committed before or after the presentation of a refugee claim; that purpose is served by Article 33 of the 

Convention.” 
152

 Se även Gilbert, s. 24 och rättsfallet Pham, 148997, Conseil d‟Etat, SSR (Frankrike, 28 september 1998). 
153

 Sir E Lauterpacht, D Bethlehem, 2003, s. 130. Författarna hänvisar till Grahl-Madsen, Commentary on the 

Refugee Convention 1951(Articles 2-11, 13-37), UNHCR Department of International Protection, oktober 

1997, s. 237 där det framfördes att artikel 33(2) ger stöd för att utvisa en person som har begått brott utomlands 

efter det att han mottagits och bosatt sig i mottagarlandet som flykting.  
154

 Kvalifikationsdirektivets artikel 12(2) och artikel 14(4) har där inkorporerats i samma regel (Kapitel 60(8)) 

vilket, på ett sätt som strider mot Flyktingkonventionen, för in statens och samhällets säkerhetsintressen som 

en grund för uteslutande från flyktingstatus. Se vidare UNHCR, Qualification Directive, november 2007, s.91. 

Se även ECRE/ELENA, oktober 2008, s. 6. 
155

 UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009, s. 8. 
156

 Utlänningslag (SFS 2005:716). 
157

 UNHCR, Asylum in the European Union. A Study of the Implementation of the Qualification Directive, 

november 2007, s. 146 (Hädanefter UNHCR, Qualification Directive, november 2007). Se även UNHCR, 

Summary Conclusions – Exclusion from Refugee Status, Lisbon Expert Roundtable, Global Consultations on 

International Protection, [EC/GC/01/2 Track/1], 3 - 4 maj 2001, punkt (33).  
158

 UNHCR, Statement article 1F, 16 juli 2009, s. 16f. Se även UNHCR, Qualification Directive, november 2007, 

s.143. Se även ECRE/ELENA, The Impact of the EU Qualification Directive on International Protection, 

oktober 2008, s. 91 (hädanefter ECRE/ELENA, oktober 2008) där UNHCR först publicerade sina 

observationer kring det så kallade Kvalifikationsdirektivets effekter på staternas asylprövningar.  
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distinktionen mellan uteslutande från och återkallande av flyktingstatus överflödig på ett sätt 

som riskerar att bereda staterna en väg att bryta mot Flyktingkonventionen.
159

 Artikel 14(5) i 

direktivet låter staterna gå ”bakvägen” genom att de grunder som presenteras i artikel 14(4) 

(som helt överensstämmer med Flyktingkonventionens artikel 33(2)) också kan användas för 

att i första hand neka en asylsökande ”status”.
160

 För att motverka och förhindra att en 

utveckling där grunderna för uteslutande från flyktingstatus utvidgas har UNHCR 

rekommenderat att begreppet ”status” som används i Kvalifikationsdirektivet bör tolkas som 

det formella erkännande och beviljande av skydd som en mottagarstat kan besluta att ge, och 

inte som flyktingstatus i den bemärkelse som avses i artikel 1A(2) i Flyktingkonventionen.
161

  

Ministerrådet har i artikel 28(1)(b) i sitt direktiv om tillfälligt skydd vid massflyktsituationer,
162

 

angett att det är möjligt för medlemsstaterna att utesluta en person från tillfälligt skydd om det 

(förutom de ordinarie flyktinggrunderna i artikel 28(1)(a)) finns skälig misstanke om att en 

person kan betraktas som en fara för mottagarstaten, eller om han eller hon, efter en att ha blivit 

slutgiltigt dömd för ett särskilt allvarligt brott är att betrakta som en fara för samhället i den 

mottagande medlemsstaten.
163 

Formuleringen i artikel 28(1)(b) är exakt likadan som den i 

artikel 33(2) i Flyktingkonventionen, men har placerats bland direktivets uteslutandeklausuler – 

något som har bemötts med liknande kritik mot att frågan om uteslutande från flyktingstatus 

förs samman med nationella säkerhetsöverväganden.
164

  

Artikel 1F och artikel 33(2) har vissa likheter i sin utformning och inbjuder därför till 

sammanblandningar, särskilt eftersom en kombination av processreglerna för den förra och 

syftena bakom den senare bestämmelsen ger ett för staterna effektivt redskap för att med 

förhållandevis låga beviskrav kunna utesluta en person från flyktingstatus baserat på statens 

egna säkerhetsintressen. Denna kombination är ytterligare ett exempel på hur stater försöker 

väga individens ”farlighet” för mottagarstaten mot hans eller hennes behov av skydd. Detta är 

dock otillåtet och saknar stöd bland uteslutandeklausulernas syften och funktion, och riskerar 

även att kringgå den absoluta rätt till skydd mot refoulement som omfattar alla, även de 

personer som faller under artikel 33(2), enligt folkrätten och de mänskliga rättigheterna.
165

  

2.3. “Serious reasons for considering” - Om rätten till individuell prövning och 

processuella rättigheter  

Flyktingkonventionen innefattar i sig inte några processuella regler för hur prövningen av 

flyktingstatus och uteslutande därifrån ska prövas; det blir därför upp till staterna att utforma 

asylprövningarna med hjälp av tillämpliga processuella principer och relevant sedvana, 

resonemang från doktrin och, som i Asylprocedurdirektivets
166

 fall, specifik lagstiftning och 
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 ECRE/ELENA, oktober 2008, s. 6.  
160

 UNHCR, Qualification Directive, november 2007, s. 91. 
161

 Ibid, s. 148. 
162

 Se not 123 ovan. 
163

 Originalformuleringen i direktivets artikel 28.1. lyder: The Member States may exclude a person from 

temporary protection if: [...] (b) there are reasonable grounds for regarding him or her as a danger to the 

security of the host Member State or, having been convicted by a final judgment of a particularly serious crime, 

he or she is a danger to the community of the host Member State. 
164

 I Nederländerna drog exempelvis den holländska migrationsmyndigheten tillbaka en flyktingförklarad mans 

uppehållstillstånd på grund av brottslighet som hade begåtts utomlands efter det att flyktingstatus hade 

beviljats. Vid domstolsprövning av detta beslut drog dock domstolen slutsatsen att den asylsökandes 

flyktingskäl fortfarande existerade och att det, då mannen inte hade blivit dömd för något brott sedan den 

utländska domen (som avsåg narkotikabrott), inte utgjorde en sådan fara för det holländska samhället som 

avses i artikel 33(2). Se vidare Awb 98/2110, Court of Amsterdam, 8 februari 2000. Fallet refereras i 

ECRE/ELENA, oktober 2008, s. 91.  
165

 Denna fråga kommer att återkomma nedan i avsnitt 3.2. om principen om non-refoulement.  
166

 Se nedan ovan avsnitt 2.2.1. 
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rekommendationer kring hur prövningen av flyktingstatus ska gå till. Traditionella processuella 

garantier, och särskilt de som gäller vid en asylprövning, har ansetts tillämpliga vid 

tillämpningen av uteslutandeklausulerna.
167

 Stöd för dessa rättigheters tillämplighet finns i 

artikel 14 i ICCPR som reglerar envars rätt till en rättvis rättegång/prövning, samt i artikel 13 

ICCPR där det stadgas att en stat har rätt att utvisa en person som lagligen har befunnit sig på 

statens territorium först efter det att det har utförts en rättvis prövning (enligt artikel 14) 

avseende personens rätt att befinna sig i staten. Därutöver finns de i artikel 26 och 31 i 

Wienkonventionen upptagna skyldigheterna för staterna att ”ärligt fullgöra” de ikraftvarande 

traktater som är bindande för dem och tolka dessa ”ärligt och i överensstämmelse med den 

gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens 

ändamål och syfte”.
168

 Följande grundläggande kriterier för en rättvis rättslig prövning har stöd 

från flera håll i doktrinen samt av flera icke-statliga organisationer på området: 

 Rätten till individuell prövning. 

 Rätten att bli informerad om karaktären av den föreliggande prövningen. 

 Rätten till ett muntligt förhör/muntlig intervju. 

 Rätten att få tillgång till de bevis som beslutsfattaren avser att använda emot honom 

eller henne, och rätten att bemöta dessa bevis. 

 Rätten till en tolk vid behov, rätten till assistans. 

 Rätten att få skriftliga skäl för beslutet. 

 Rätten att överklaga ett beslut i första instans.
169

 

Vid sidan av dessa allmänna regler som gäller vid i stort sett alla rättsliga prövningar av en 

individs rättsliga status finns det en samling särskilda processuella rättigheter som har ansetts 

vara centrala vid tolkningen och tillämpningen av artikel 1F i Flyktingkonventionen men vars 

omfattning alltjämt debatteras i förhållande till den växande asyllagstiftningen på EU-nivå och 

andra specialregler inom flyktingrätten. Dessa regler kommer att behandlas i avsnittet nedan. 

2.3.1. Rätten till individuell prövning 

Artikel 1F skiljer sig markant från övriga bestämmelser i artikel 1 i Flyktingkonventionen då 

dess tillämpning, som nämnts ovan, medför ett undantag från konventionens grundläggande 

skyddsåtagande och riskerar att försätta en individ i en situation där han eller hon kan utsättas 

för förföljelse eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Följden av 

bestämmelsernas speciella karaktär är att prövningen enligt artikel 1F måste ske på individuell 

basis. Det råder dock oenighet mellan staterna och ett flertal frivilligorganisationer och organ 

som UNHCR kring hur ingående prövningen av de individuella omständigheterna måste vara 

och i vilken utsträckning vissa ”profiler” och viss grupptillhörighet kan grunda för ett 

uteslutningsbeslut enligt artikel 1F.  

Flyktingstatus kan beviljas på gruppbasis, detta framgår bland annat av artikel 1(2) i Afrikanska 

Unionens (AU) flyktingkonvention,
170

 som i stort överensstämmer med FN:s 

                                                 
167

 Council of Europe, Recommendation on exclusion, mars 2005, punkt 2a. 
168

 Se vidare M Bliss, ”'Serious Reasons for Considering': Minimum Standards of Procedural Fairness in the 

Application of the Article 1F Exclusion Clauses”, International Journal of Refugee Law, nr. 12, 2000, s. 94, 

samt rättsfallet Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Costa Rica), ICJ 10 augusti 1987. 

Skyldigheten finns även upptagen i artikel 14 i UDHR. 
169

 LCHR, oktober 2000, s.338f.  UNHCR, Security Concerns, november 2001, M Bliss, 2000, s. 99f. 
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Flyktingkonvention. Det kan dock aldrig nekas på gruppnivå.
171 

Detta är en direkt följd av att 

Flyktingkonventionen styrs av det positiva åläggandet att bevilja skydd till behövande.
172

  

Prövningen enligt artikel 1F har straffrättsliga inslag i den bemärkelsen att det, även om 

prövningen är administrativ överlag, finns ett stort inslag av straffrättsliga aspekter genom 

bedömningen av individuell ansvarighet och då ett uteslutande innebär en typ av ”straff” 

(återsändande till en situation där det finns en risk för tortyr eller till och med livshotande 

förföljelse).
173

 En följd av den delvis straffrättsliga karaktären av prövningen enligt artikel 1F 

är att vissa principer som är tillämpliga i nationell och internationell straffrätt kommer att vara 

tillämpliga vid prövningen enligt uteslutandebestämmelserna. Stöd för att tydligt informera om 

individens ställning i prövningen, tillämpliga regler, vad som är syftet med prövningen och 

vilka anklagelser som har förts fram mot individen finns i de allmänna regler om individens rätt 

att bli informerad om prövningens karaktär som finns enligt grundläggande processuella regler 

och som är särskilt viktiga vid ett straffrättsligt förfarande.
174

 Grundläggande regler om 

processuell rättvisa (med hänvisning till artikel 14 i ICCPR) medför att den individ som prövas 

i ett uteslutningsförfarande, och som per definition befinner sig i ett rättsligt underläge, har en 

grundläggande rätt till en individuell prövning där utgångspunkten ska vara en 

oskuldspresumtion till den enskilda individens fördel.
175

 

Det har dock ansetts viktigt att inte låta de straffrättsliga inslagen i en prövning enligt artikel 1F 

påverka bilden av Flyktingkonventionens grundprinciper och syften. Artikel 1F och dess 

funktion av att neka individen skydd som flykting och möjliggöra åtal och vidare 

bestraffningar, kan enligt Kingsley Nyinah lämpligen betraktas som en del i det system av 

regler och normer som syftar till att sanktionera allvarliga brott. Däremot kan man inte tillmäta 

uteslutandebestämmelserna någon typ av sanktionssyfte i det att de är avsedda att initiera en 

straffrättslig prövning av den individ som har exkluderats från flyktingstatus. Procedurerna för 

fastställande av flyktingstatus saknar verktyg för att genomföra en straffrättslig process, och ett 

sådant syfte har inte heller ansetts vara avsikten hos skaparna av konventionen. Dessutom, 

menar Kingsley-Nyinah, skulle inkluderingen av ett sanktionssyfte inom 

uteslutandebestämmelserna i slutändan riskera att förstöra den tilltro som den asylsökande 

måste hysa för asylsystemet för att de internationella skyddsbestämmelserna ska fungera.
176

 

Prövningen av flyktingstatus och uteslutningsfrågan är till sin natur fylld av tvivel och det är 

osannolikt att den sökande fullständigt kan styrka sin berättelse med vittnen eller 

dokumentation, eller att han eller hon själv vill eller kan ge en fullständigt sammanhängande 

eller uppriktig berättelse. Det kommer därför alltid finnas ett element av tvivel, och 

tvivelsmålets fördel (”benefit of the doubt”) bör därför tillfalla den sökande.
177

 Den sökande får 

dock enligt UNHCR:s riktlinjer endast tillgodogöra sig denna fördel i bevisläget efter det att 

samtliga omständigheter har förts fram och då utredaren bedömer att den sökandes berättelse 

som helhet är trovärdig, med sammanhängande och sannolika uppgifter.
178

 Formuleringen i 

artikel 1F att det endast är ”den beträffande vilken föreligger allvarliga skäl [att] antaga” 
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 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, Addis Ababa 10 september 

1969. Organisationen hette vid grundandet den 25 maj 1963 Organisation for African Unity (OAU) men 

ersattes den 9 juli 2002 av Afrikanska unionen (AU).  
171

 LCHR, oktober 2000, s. 338.  
172

 Ibid, s. 324f. 
173

 M Bliss, 2000, s. 99. 
174

 Ibid, s. 99f. Se även ovan avsnitt 2.3. angående stödet för processuella rättigheter enligt artikel 14 i ICCPR.  
175

 M Bliss, 2000, s. 99f. G Gilbert, 2001, s. 29. 
176

 M Kingsley Nyinah, 2000, s. 298.  
177

 M Bliss, 2000, s.113. 
178

 UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Legal publications, Genève 1 januari 1992, stycke 

203-204. (Hädanefter UNHCR, Handbook ,1992.) 
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(”serious reasons to consider”) (min kursivering) att han eller hon har begått brott enligt artikel 

1F som kan uteslutas enligt denna bestämmelse sägs också implicera att automatiska hinder 

från prövning av flyktingstatus är otillåtna.
179 

Summariska avvisningar vid gränsen eller en 

direkt avvisning av vissa personer baserat på deras etnicitet, religion eller annan tillhörighet kan 

därför sägas strida mot rätten till individuell prövning och utgöra förbjuden diskriminering 

vilket kan innebära en kränkning av principen om non-refoulement.
180

 Rätten att söka asyl och 

att få sitt behov av skydd från förföljelse prövat enligt artikel 14 i UDHR förhindras också.
181

 

Det kan här noteras att UDHR, även om den återspeglar värden och strävanden som en stor del 

av världens stater ställer sig bakom, saknar bindande kraft.
182

  Rätten till asyl och förbud mot 

kollektiva utvisningar finns dock även upptagen i artikel 18 -19 av EU:s stadga om 

grundläggande rättigheter.
183

 Denna är juridiskt bindande för EU:s medlemsstater vid deras 

tillämpning av EU-lagstiftning,
184

 och som trädde ikraft i samband med Lissabonfördraget den 

1 december 2009.
185

 

2.3.2. Om individuellt ansvar och grupptillhörighet 

En följd av rätten till individuell prövning enligt uteslutandebestämmelserna är kravet på 

individuellt ansvar och de beviskrav som ställs för att bevisa att sådant ansvar föreligger. 

Eftersom Flyktingkonventionen inte i sig innehåller några bevisregler måste prövningen här 

stödjas på andra regler och principer. Förutom allmänna processrättsliga principer och 

UNHCR:s egna rekommendationer har Romstadgans definitioner och resonemang fått en allt 

större betydelse i takt med att den internationella straffrätten har utvecklats och utvidgats i 

omfattning.
186 

De principer som framkommer här styr vilken grad av personlig medverkan, 

vetskap och uppsåt som krävs för att individuellt ansvar ska anses föreligga, samt centrala 

frågor kring om och hur en individs medlemskap i eller samröre med en viss grupp kan göra 

individen ifråga ansvarig för några av gruppens handlingar.  

Vid rättegångarna i ICTR där personer på olika nivåer inom främst det styrande 

regeringspartiet, militären eller hutunationalistiska milisgrupper har anklagats för ansvar för 

folkmordshandlingar har det prövats huruvida en partimedlem eller anställd inom 

ordningsmakten, som varit medveten om regeringspartiets mord på tutsier, också kan ställas till 

svars för dessa handlingar i det fall att han eller hon på olika sätt har understött eller avstått från 

                                                 
179

 H Storey, 2002, s. 6f. 
180

 Se vidare om denna princip nedan i avsnitt 3.2. 
181

 UNHCR, Security Concerns, november 2001, s. 2. Se även G Goodwin-Gill, The Refugee in International 

Law, 2a utg., Clarendon Press, Oxford, 1996, s. 117 vid not 123, där brittiska och argentinska adminstrativa 

gränshinder för asylsökande som användes under 1980-talet diskuteras.  
182

  Se sista stycket i preameln till UDHR där det stadgas att deklarationen ska ses som en gemensam målstandard 

som staterna ska sträva mot genom stegvisa åtgärder. 
183

 Charter of Fundamental Rights of the European Union, (2000/C 364/01), Strasbourg 12 december 2007.  
184 

Se artikel 51(1) i stadgan.  
185

 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European 

Community, signed at Lisbon, 2007/C 306/01, 13 december 2007. Ikraftträdande 1 december 2009. Stadgan 

sägs inte tillföra något nytt rent materiellt då den baseras på Europakonventionen, gemensamma drag i 

medlemsstaternas konstitutioner samt övriga  traktater som tillkommit gällande grundläggande rättigheter och 

friheter på EU-nivå eller internationell nivå och som medlemsstaterna redan är bundna av. Se vidare om 

stadgan i informationsskriften om stadgan som gjorts av Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) 

som finns tillgänglig via: http://www.lissabonfordraget.se/docs/stadgan.pdf. Att man på EU-nivå har betonat 

rätten att söka asyl i en bindande stadga står i kontrast till unionens allt intensivare strävan koordinera och 

förstärka kontrollen över unionens yttre gränser och asylsökandes rörelser inom unionen, särskilt genom 

gränsbevakningsorganen Frontex, Dublinförordningens regler om första asylland och Kvalifikationsdirektivets 

koncept “säkert tredjeland” - mekanismer som samtliga har fått stark kritik från UNCHR, Amnesty 

International, Human Rights Watch med flera MR-organisationer. Se vidare not 289f nedan. 
186

 UNHCR Background Note, september 2003, s. 2f.  

http://www.lissabonfordraget.se/docs/stadgan.pdf
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att hindra utförandet av dessa handlingar.
187

 Just ifråga om folkmord där olika former av 

medverkan till samt offentlig uppmaning och försök till sådant brott enligt Romstadgan och 

ICTR:s stadga medför ansvar för de begångna handlingarna är gränsen särskilt lågt placerad för 

när stöd till en organisation eller grupp som utför brottet kan medföra ansvar för dessa 

handlingar.
188

 

De rättsliga och administrativa verktyg som på senare tid har använts i USA
189

 och Kanada, och 

även inom EU
190

 för att sanktionera och i vissa fall utesluta personer från tillträde till en 

asylprövning i det fall att de har kopplingar till särskilda ”terrororganisationer” har av 

framstående MR-organisationer betraktats som ett oroande avsteg från grundläggande principer 

om processuell rättvisa och kravet på individuellt ansvar.
191

 Det har ansetts finnas en stor risk 

att sådana system leder till att genuina flyktingar klassas som terrorister även om de av 

politiska skäl eller tvång tillhör en viss organisation. Ett uteslutande baserat på bevisning om att 

individen tillhör en viss organisation medför också att individen nekas rätten till en rättvis 

rättegång och att man frångår det grundläggande kravet på att en asylansökan ska prövas 

individuellt.
192

 En noggrann tillämpning av uteslutandeklausulerna och tillhörande processuella 

grundregler har i stället ansetts vara tillräckligt för att säkerställa att de som har deltagit i 

exempelvis terroraktiviteter utesluts, utan att asylsökande i allmänhet nekas rätten till en rättvis 

prövning av sina asylansökningar.
193  

Kritik har också riktats mot användandet av begreppen 

”terrorism” eller ”terrorist” då själva medlemskapet i en viss organisation eller faktumet att en 

individ har blivit stämplad som ”terrorist” - ett begrepp som inte är universellt definierat - 
194

 

inte på något vis bevisar individuellt ansvar för eller delaktighet i exkluderbara handlingar.
195

 

Samtidigt finns argument i doktrinen att sådana ”terrorlistor”, om det har fastställts att 

individen ifråga har varit direkt ansvarig eller aktivt anslutit sig till vissa handlingar, kan 

möjliggöra en mer konsekvent tillämpning av uteslutandeklausulerna mellan och inom 

staterna.
196

 

                                                 
187

 Se artikel 6.3. i S/Res/955, Statute of the Internatinal Criminal Tribunal for Rwanda, 8 november 1994. 

(Hädanefter ICTR-stadgan.) I The Prosecutor v. Akayesu (ICTR-96-4-T), ICTR:s första fall, och tillika den 

första gången då Folkmordskonventionen från 1948 tillämpades i domstol, fälldes borgmästaren Jean-Paul 

Akayesu för 9 fall av folkmord och brott mot mänskligheten. Akayesu ansågs ansvarig för folkmord då han 

utifrån sin position hade underlåtit att ingripa mot de folkmordshandlingar som han måste ha  känt till ägde 

rum och i vissa fall närvarade vid då de begicks. Han ansågs också ansvarig för offentlig anstiftan/uppvigling 

(“public incitement”) till folkmord och brott mot mänskligheten på grund av hans passiva närvaro vid flera av 

brotten och hans direkta offentliga uppmaningar till mord, tortyr och våldtäkter mot tutsier. Domen finns 

tillgänglig i fulltext på: http://www.ictr.org/ENGLISH/cases/Akayesu/judgement/akay001.htm#6_2. 
188

 Se Romstadgan artikel 25(3)(c)-(d) samt artikel 25(3)(e)-(f), avseende offentlig uppmaning och försök till 

folkmord. ICTR-stadgan artikel 6(1) stadgar ansvar för folkmord, förutom för den som själv har begått brottet, 

även för den som planerat, anstiftat till, beordrat eller på annat sätt underlättat eller medverkat till planeringen, 

förberedandet eller utförandet av folkmordsbrottet. Se vidare avsnitt 2.4. om brotten under artikel 1F(a). 
189

 M Bliss hänvisar till Immigration and Naturalization Act, § 219(a), 8 U.S.C. § 1189(a)(1). Det officiella 

namnet på denna betämmelse är U.S. State Department list of Foreign Terrorist Organizations, men den har i 

medierna kallats USA:s “terrorlista”.  
190

 Se Council Common Position on the application of specific measures to combat terrorism från den 28 

december 2001. I det femte stycket av preambeln till detta dokument sägs att åtgärderna däri är avsedda att 

implementera säkerhetsrådets resolution 1373 från 2001. Se vidare om denna resolution, som kommit att bli 

central för staternas anti-terroråtgärder, nedan under avsnitt 4, not 315.  
191

 Se exempelvis LCHR, oktober 2000, s. 333. 
192

  M Bliss, 2000, s. 125. 
193

 Ibid. 
194

  LCHR, oktober 2000, s. 333. 
195

 Ibid. LCHR hänvisar till rättsfallet House of Lords, [1996],2 All WE 865, [1996] 2 WLR 766, House of Lords, 

22 May 1996.  
196

 H Storey, 2002, s. 7. 

http://www.ictr.org/ENGLISH/cases/Akayesu/judgement/akay001.htm#6_2
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I linje med Romstadgans artikel 30 har EU-kommissionen och UNCHR antagit liknande 

ställningstaganden angående kravet på att individuellt ansvar kräver ”vetskap och vilja” i 

förhållande till de begångna brottsliga handlingarna,
197 

alltså vad som med svenska 

straffrättstermer kallas ”täckningsprincipen”.
198

 Individen ska ha begått eller ha medverkat i 

väsentlig mån till den brottsliga gärningen, med vetskap om att hans eller hennes handling eller 

underlåtenhet skulle resultera i den brottsliga gärningen.
199

 Vidare har man indikerat att blotta 

medlemskapet i vissa situationer kan utgöra sådant personligt och medvetet deltagande i 

gruppens brottsliga verksamhet som gör uteslutningsklausulerna tillämpliga. Om det kan 

bekräftas att en individ, då de brottsliga handlingarna begicks, var en aktiv, närvarande och 

frivillig medlem, så menar man att det kan vara svårt att särskilja blotta medlemskapet från 

deltagande i gruppens terrorhandlingar, särskilt om det är känt att gruppen i fråga sysslar med 

en viss grovt brottslig verksamhet.
200

 Ett sådant argument har också fått visst stöd i 

doktrinen.
201

 Likväl, har det betonats av såväl UNHCR som i doktrinen att gruppens syfte, den 

aktuella individens status och inblandning i gruppens verksamhet, och faktorer som tvång och 

självförsvar, liksom förekomsten av en moralisk valmöjlighet för individen, måste tas i 

beaktande.
202

  

Att handlingar av avskyvärd natur har begåtts ska inte få överskugga vikten av en individuell 

bedömning. Denna princip har ansetts manifesterad redan under Nürnberg-rättegångarna då 

kollektivt ansvar inte ålades de personer som inte hade någon vetskap om de aktuella 

gärningarnas kriminella art eller syften, eller som hade tvångsrekryterats till nazistpartiet och 

som inte hade någon personlig inblandning i de kriminella handlingarna.
203

 Kriteriet för 

individuellt ansvar var här förekomsten av moralisk (val)frihet, det vill säga förövarens 

möjlighet och förmåga att själv välja sitt handlande i förhållande till den gärning som han står 

anklagad för.
204

 Detta resonemang finns numera också upptaget i artikel 25 och 28 av 

Romstadgan som sätter ut kriterierna för individuellt ansvar respektive behandlar frågan om 

förmans/befälhavares ansvar för underordnades handlingar. Av artikel 25 i Romstadgan framgår 

att kravet på individuellt ansvar inte medför att individen själv måste ha begått gärningen. 

Ansvaret omfattar även den som beordrar, anstiftar eller påverkar någon; hjälper, (inklusive att 

anskaffa hjälpmedel) tillskyndar eller på annat sätt medverkar till brottets utförande eller försök 

till sådant brott; eller som på annat sätt medverkar till utförandet eller försöket att utföra ett 

brott där en grupp personer handlar i gemensamt syfte, och då individen är medveten om 

gruppens brottsliga verksamhet eller syfte eller deras avsikt att begå ett sådant brott.
205

  

Statspraxis återspeglar i regel Romstadgans artikel 25 och 28 och avvisar i regel 

gruppmedlemskap som ensam grund för uteslutande från flyktingstatus, men det finns 

                                                 
197

 Proposal for a Council Directive on Minimum standards for the qualification and status of third country 

nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 

2001/0207 (CNS), artikel 14 - 14(2). UNHCR, Statement on article 1F, , 16 juli 2009 s. 9f. 
198

 Se exempelvis N Jareborg, Allmän kriminalrätt, Iustus förlag, Uppsala 2001, s. 334ff. 
199

 UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009 s. 9f. 
200

 Proposal for a Council Directive on Minimum standards for the qualification and status of third country 

nationals and stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection, 

2001/0207 (CNS), artikel 14 - 14(2). UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, 

Genève, december 1996, stycke 47. Se också UNHCR, Security Concerns, november 2001. 
201

 M Bliss, 2000, s. 126. 
202

 UNHCR, Statement on article 1F, 16 juli 2009, s. 9f. UNHCR, Background Note, september 2003, s. 521. H 

Storey, 2002, s. 6f. 
203

 UNHCR, Background Note, september 2003, s. 521.  
204

 Ibid.  
205

 Se Romstadgan artikel 25(3)(b)-(d). 
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nivåskillnader i vilka undantag man tillåter från denna huvudregel.
206

 I Schweiz och 

Storbritannien har man avvisat möjligheten att grunda ett uteslutandebeslut enbart på den 

asylsökandes grupptillhörighet.
207

 I Danmark tillämpas möjligheten att undgå straffrättsligt 

ansvar i det fall att en individ har haft samröre med en viss organisation men det finns 

personliga omständigheter, exempelvis individens ålder, status inom gruppen, erfarenhet inom 

och vetskap om gruppens verksamhet – som gör att insikt och vilja i förhållande till gruppens 

verksamhet kan anses bristfällig.
208

 I Nederländerna har man förklarat att en individ som har 

beordrat arrestering, förhör och överlämning av motståndsmän till en väpnad grupp också kan 

ha ansetts stödja denna grupp. Den som har vidtagit sådana åtgärder borde, på grund av sin 

höga position inom polisen, ha känt till den att den väpnade gruppens verksamhet involverade 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
209

 Hos kanadensiska
210

 och belgiska myndigheter 

har det etablerats ett undantag från regeln om att blotta medlemskapet i en viss organisation inte 

är tillräckligt för individuellt ansvar och uteslutande från flyktingstatus.
211

 Då det har bevisats 

att en person tillhör en viss ökänt våldsam organisation eller organisation med ett begränsat, 

våldsamt syfte, uppstår här en presumtion om individens delaktighet och att 

uteslutandeklausulerna är tillämpliga.
212

 

2.3.3. Beviskrav och bevisregler 

Hur kravet på individuellt ansvar ska tolkas och tillämpas styrs till stor del av utformningen av 

bevisreglerna för prövningen av huruvida ansvarighet föreligger. Beviskravet för ansvarighet 

för brott enligt artikel 1F är relativt lågt, enligt vissa författare i doktrinen till och med lägre än 

sannolikhetskravet inom civilrätten.
213

 Andra menar dock att beviskravet måste placeras 

ovanför denna nivå då något annat skulle resultera i att personer som har ett genuint 

skyddsbehov exkluderas från flyktingstatus.
214

 En vanlig formulering är att beviskravet ligger 

på nivån mellan kraven för fällande dom och åtal inom den internationella straffrätten.
215 

 Från 

flera håll i doktrinen har det uttryckts en oro över att det råder en mycket skiftande bedömning 

av nivån för beviskravet bland olika stater.
216

 Medan man i Kanada kräver ”klar och 

övertygande bevisning” på en nivå som ligger under nivån för sannolikhetskravet har man i 

Storbritannien dragit slutsatsen att det är tillräckligt att ”bevisningen starkt indikerar skuld”.
217

 I 

USA har en än lägre nivå använts där formuleringen ”goda skäl att misstänka” är 

vägledande.
218

  

Beslutsfattaren måste vid en prövning enligt artikel 1F inte ha bevis om ett faktiskt brott eller 

ha fastställt att individen ifråga är skyldig till ett eller flera särskilda brott. Det är tillräckligt att 

bevisen starkt indikerar att individen i fråga är skyldig. En oskuldspresumtion bör dock gälla, 

                                                 
206

 M Bliss, 2000, s. 125. I avsaknad av tydliga internationella standarder för individuellt straffrättsligt ansvar för 

allvarliga icke-politiska brott anser Bliss att Romstadgans regler i detta avseende även kan tillämpas för artikel 

1F(b). 
207

 ELENA, januari 2003, s. 32. 
208

 Ibid, s. 31.  
209

 Ibid.  
210

 Se exempelvis Diaz v. Canada, (1995) 94 F.T.R. 237 samt Ramirez v. Canada (1992) 2 F.C. 306. Hänvisning 

på s. 126 i M Bliss, 2000.  
211

 ELENA, januari 2003, s. 31. 
212

  ELENA, januari 2003, s. 31. 
213

  ”Balance of probabilities”. M Bliss, 2000, s. 115. 
214

 M Bliss, 2000, s. 115. Se även UNCHR, Statement on  Article 1F, 16 juli 2009, s. 10. 
215

 M Bliss, 2000, s. 115 samt LCHR, oktober 2000, s. 328. Liknande resonemang finns i Council of Europe, 

Recommendation on exclusion, mars 2005, punkt 1b. 
216

 Se förutom noterna nedan även M Bliss, 2000, s. 115.  
217

 Formuleringarna som används är ”clear and convincing evidence” respektive ”the evidence points strongly to 

guilt”. M Bliss, 2000, s. 115. 
218

 Originalformuleringen lyder ”good reason to believe”. M Bliss, 2000, s. 115. 



Examensarbete för Juristprogrammet 30hp  Ida Lundborg 

Örebro universitet vt 2010 
 

s. 33 / 93 

 

vilket får till följd att utredaren bär bevisbördan eftersom prövningen avser fastställande av en 

form av straffrättsligt ansvar.
219

 UNHCR menar i likhet med LCHR att formuleringen 

”allvarliga skäl att antaga” ska tolkas enligt ordens ordinarie innebörd,
220

 och att det därför 

krävs pålitlig, trovärdig och övertygade bevisning som går bortom rena misstankar eller 

anklagelser, för att visa att det föreligger ”allvarliga skäl [att] anta” att individuellt ansvar 

föreligger.
221

 Exempel på sådana bevis har ansetts vara åtal utfärdat av en internationell 

tribunal, ett slutgiltigt beslut av en nationell domstol fattat efter en rättvis rättegång, trovärdiga 

erkännanden från den sökande samt klar och övertygande information i den meningen att den är 

individualiserad, relaterad till den sökande, detaljerad och specifik.
222

 Uppgifter om att det 

föreligger ett åtal, en straffrättslig process eller en dom i en nationell domstol avseende den 

sökande kan dock inte, med anledning av ovissheten om under vilka förhållanden förevarande 

åtal eller dom har framställts, automatiskt godtas som stöd för uteslutandeklausulernas 

tillämplighet.
223

  

En individs tystnad eller ovilja att samarbeta under en uteslutandeprövning kan, förutom att 

indikera skuld, också bero på individens rädsla inför själva prövningen och utredarens 

auktoritet (något som är vanligt hos personer vars hemlands myndigheter är kända för att 

använda sig av utpressning, hot eller tortyr) eller rädsla för repressalier från andra personer som 

berörs av vad som framkommer under prövningen.
224

 Vad utredaren uppfattar som erkännanden 

till brott som faller in under artikel 1F kan från individens sida i stället vara ett desperat försök 

att påvisa flyktingstatus på grund av den risk för förföljelse som individen riskerar till följd av 

hans eller hennes handlingar. En utredare som sysslar med artikel 1F(a)-prövningar måste 

därför ha särskild kompetens i att bedöma vittnesmål och tillförlitligheten av olika bevis.
225

 

Uteslutningsprövningen skiljer sig också från inbegripandeprövningen enligt artikel 1A(2) i den 

bemärkelse att det inte åligger den sökande att aktivt föra fram bevisning tillstyrkande hans 

eller hennes skäl för flyktingstatus, utan att det kan vara i hans eller hennes intresse att tiga och 

därigenom förhindra utredaren att få fram bevisning som visar att han eller hon bör uteslutas 

från flyktingstatus enligt artikel 1F.
226

 Frågan är om den sökande ska få dra nytta av sitt 

begränsade samarbete med utredaren, likt den rätt att tiga som en tilltalad har i en ordinarie 

straffrättslig process. Det har ansetts att utredaren i sådana situationer alltjämt bär bevisbördan 

och att man, mot individens tystnad, måste finna tydliga och övertygande bevisning om 

individens skuld.
227

  

2.4. Brott enligt artikel 1F(a) – definitioner och källor för tolkning 

Flyktingkonventionens artikel 1F saknar egna definitioner för de handlingar som ligger till 

grund för ett uteslutandebeslut. Tolkningen av dessa bestämmelser är därför i stället starkt 

anknuten till de regelsystem, principer och traktater som uteslutandeklausulerna hänvisar till. 

Vad gäller artikel 1F(a) omfattar de brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten, såsom de definieras i ”internationella överenskommelser, som tillkommit för att 

meddela bestämmelser angående sådana brott”.
228

 Här finns alltså en direkt hänvisning till 

                                                 
219

 Storey, 2002, s. 6.  LCHR, 2000, s. 325.  
220

 En sådan tolkning stöds också av Wienkonventionens artikel 31(1).  
221

 UNCHR, Statement on  Article 1F, 16 juli 2009, s. 10.  
222

 LCHR, oktober 2000, s. 330. Liknande resonemang finns hos Europarådets Ministerkommitté som kräver ”klar 

och trovärdig” (”clear and credible”) bevisning. Council of Europe, Recommendation on exclusion, mars 2005, 

punkt 1b. 
223

 LCHR, oktober 2000, s. 329.  
224

 M Bliss, 2000, s. 115.  
225

 LCHR, 2000, s. 327f. 
226

 Ibid. 
227

 M Bliss, 2000, s. 114f.  
228

 Se Flyktingkonventionen artikel 1F(a). 
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definitioner utanför Flyktingkonventionen, främst de som finns inom den internationella 

straffrätten och humanitära rätten.
229

 Det har från flera håll under senare år betonats att 

tolkningen av Flyktingkonventionens uteslutandeklausuler måste ta hänsyn till den stora och 

snabba utveckling som har skett inom den humanitära rätten och internationella straffrätten och 

att försök att återge gällande definitioner av brotten under uteslutandeklausulerna därför ofta 

inte kan bli mer än ögonblicksbilder av hur rättsläget såg ut precis vid 

undersökningstillfället.
230

 Samverkan mellan flyktingrätten och internationell straffrätt uppstår 

alltså långt tidigare än vad avser frågan om åtal och utlämnande. 

Medan brott mot freden
231

 avser brott begångna av stater eller representanter för en 

statsliknande enhet, kan krigsförbrytelser begås av och mot såväl civila som militära personer, 

dock förutsatt att de begås inom en internationell eller intern väpnad konflikt.
232 

Brott mot 

mänskligheten omfattar en rad olika handlingar som kan begås såväl i krigs som i fredstid.
233

 

De kan dock särskiljas från vanliga grova brott genom att de måste vara del av en utbredd eller 

systematisk attack mot civilbefolkningen, exempelvis i form av förföljelse eller allvarlig 

systematisk diskriminering mot en viss ras, nationell, etnisk eller religiös grupp. Brott mot 

mänskligheten kan alltså identifieras utifrån deras natur/karaktär, omfattningen av deras effekt, 

förövarnas insikter och kunskap samt det sammanhang där handlingarna har vidtagits.
234

 

Brotten som faller under artikel 1F(a) omfattar en stor samling handlingar som ofta överlappar 

varandra. Vad som kan försvåra möjligheten att åtala och fälla personer för ansvar för dessa 

brott är att de ofta har en kvalificerad karaktär som förutsätter att brotten har förövats inom 

specifika sammanhang och med specifika syften. Brottsdefinitionerna anknyter också ofta till 

folkrättsliga koncept som väpnad konflikt, förföljelse, civil/militär etc. som i sig kan tolkas på 

flera olika sätt.
235

 Offer och vittnen till brotten kan också vara svårt traumatiserade, många till 

antalet och geografiskt utspridda. Brotten har därtill ofta begåtts för flera år sedan i en politisk 

och kulturell kontext som kan skilja sig från den som råder i landet där brottet prövas, vilket 

kan skapa svårigheter för domstolen att förstå, ta till sig och bedöma det som har hänt.
236

 

                                                 
229

 Det finns ett stort antal bindande och icke-bindande traktater och övriga publikationer som har artikulerat 

definitioner för brotten som faller under artikel 1F(a). Några av de mest centrala källorna är följande:  

 London Charter of the International Military Tribunal, London 8 augusti 1945 (Hädanefter Londonstadgan), 

Romstadgan 17 juli 1998, FN:s Folkmordskonvention 9 december 1948, de fyra Genèvenkonventionerna 1949 

samt Tilläggsprotokoll I & II 8 juni 1977, International Convention on the Suppression and Punishment of the 

Crime of Apartheid 30 november 1973. 
230

 Se exempelvis Council of Europe, Recommendation on exclusion, mars 2005, punkt 1c. UNHCR, Background 

Note on the Application of the Exclusion Clauses, 2003, s. 503. G Gilbert, 2001, s. 4f. J Pejic, “Article 1F(a): 

The Notion of International Crimes”, International Journal of Refugee Law, vol. 12 Special Supplementary 

Issue, Oxford University Press 2000, s. 11. Se även UNHCR, Background Note Note on the Application of the 

Exclusion Clauses, 2003, s. 510, p. 25. 
231

 Definitioner främst att hämta i Londonkonventionen från 1945 samt (när den väl har antagits) i definitionen av 

aggressionsbrottet i Romstadgan. I dagsläget finns i artikel 5(2) i Romstadgan en bestämmelse som ger ICC 

tillåtelse att utöva jurisdiktion över aggressionsbrottet, när detta väl har definierats i enlighet med Romstadgans 

artikel 121 och 123 (angående ändringar av Romstadgan). Att brott mot freden konstateras är ovanligt och 

UNHCR känner inte till några rättsfall där ett sådant brott har utgjort grund för uteslutande enligt artikel 1F(a). 

Se UNHCR, Background note, 2003, s. 509. 
232

 Tilläggsprotokoll II till Genèvenkonventionerna gör konventionernas bestämmelser tillämpliga i interna 

konflikter. Artikel 8 i Romstadgan hänvisar till Genèvekonventionerna och innehåller en icke-uttömmande lista 

över handlingar som kan utgöra krigsförbrytelser. 
233

 Se artikel 7 i Romstadgan. 
234

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genève, december 1996, 5 samt UNHCR, 

Background Note, 2003, s. 509.  
235

 Uttalande från Thomas Ackheim, chef för Krigsbrottskommissionen, under seminariet “ICC och straffrihet” 

vid Amnesty International svenska sektionens årsmöte den 9 maj 2010, Fryshuset, Stockholm. 
236

 Ibid. Se även Krigsbrottskommissionens hemsida http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-

Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/ 2010-05-12. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
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3. Post-uteslutande I – Kvarvarande skydd för individen och skyldigheter för 

mottagarstaten 

3.1. Allmänt om individens status i mottagarstaten 

Efter att ett beslut har fattats om att uteslutandeklausulerna är tillämpliga behåller den stat som 

har fattat beslutet sin suveränitet i det avseende att det finns få generella regler för vilka 

åtgärder staten är skyldig att vidta.
237 

Vid vissa typer av brott åläggs enligt reglerna om 

universell jurisdiktion staten att utlämna eller åtala den person som har exkluderats,
238

 men i 

övrigt äger staterna själva bestämma vilken rättslig status individen ska få samt huruvida och på 

vilka villkor den person som har uteslutits från flyktingstatus ska få uppehålla sig inom statens 

gränser. Det uppstår alltså inte genom ett beslut att exkludera enligt artikel 1F(a) någon 

automatisk skyldighet för staterna att utvisa den individ som har uteslutits.
239

 

Staternas valfrihet vad gäller behandlingen av personer som har uteslutits från flyktingstatus 

bereder vägen för olika praxis. Inom EU finns mycket skiftande rutiner för hur de som har 

uteslutits från flyktingstatus behandlas av mottagarstaten.
240

 Medan individen i vissa länder får 

rättigheter och förmåner som är jämförbara med dem som tillkommer asylsökande, finns det 

vissa länder i Europa där individen endast tolereras på mottagarstatens territorium men inte 

tillerkänns några sociala eller ekonomiska förmåner.
241 

Statssuveräniteten och den bristande 

genomförbarheten av de grundläggande sociala, kulturella och ekonomiska mänskliga 

rättigheterna begränsar förekomsten av reglering och debatt vad gäller grundläggande sociala 

och ekonomiska rättigheter för individer när de väl har uteslutits från flyktingstatus.
242

 Likväl 

                                                 
237

 ELENA, januari 2003, s. 38. UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, 

december 1996, s. 2. Se även UNHCR, Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 

1F of the 1951 Refugee Convention Relating to the Status of Refugees, Protection Policy and Legal Advice 

Section, Department of International Protection, Genève 4 september 2003. Publicerad i International Journal 

of Refugee Law Vol. 15, No. 3, Oxford University Press, 2003, s. 509f. 
238

 Se mer om detta förhållande nedan i avsnitt.4 om principen Aut dedere aut judicare.  
239

 Council of Europe, Recommendation on exclusion, mars 2005. Se även UNHCR, The Exclusion Clauses: 

Guidelines on their Application, Genéve, december 1996, s. 2 samt UNHCR, Background Note on the 

Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Refugee Convention Relating to the Status of 

Refugees, Protection Policy and Legal Advice Section, Department of International Protection, Genève 4 

september 2003. Publicerad i International Journal of Refugee Law Vol. 15, No. 3, Oxford University Press, 

2003, s. 508. 
240

 Sammantställningen av statspraxis på detta område gjordes av ECRE genom mailintervjuer under maj till 

september 2002 med Aide aux Personnes Déplacées (Frankrike), The Danish Refugee Council (Danmark), 

Dutch Refugee Council (Nederländerna) och Asociation Comision Catolica Espanola de Migracion (Spanien). 
241

 ELENA hart gjort en studie bland att antal EU-länder och deras hantering av personer som har uteslutits från 

flyktingstatus.  Se vidare ELENA, januari 2003, s. 35ff. 
242

 Till skillnad från ICCPR innehåller inte ICESCR några procedurer för klagomål på konventionsbrott. 

Konventionen består till stor del av målformuleringar och i artikel 2 finns vad som brukar kallas “principen för 

stegvist förverkligande” (“principle of progressive realisation”). Denna innebär att flertalet av de rättigheter 

som finns i konventionen (såsom rätten till hälsa, utbildning, arbete m.m.) betraktas som målsättningar som 

inte kan utkrävas direkt av partstaterna så fort de har tillträtt konventionen, utan som ska uppnås stegvis och i 

relation till statens ekonomiska och strukturella kapacitet att garantera dessa rättigheter. Se vidare exempelvis 

Dr. K Leitner, Presentation by the World Health Organization Assistant Director-General, High-level Seminar 

on the Right to Development Global Partnership for Development Organized by the United Nations Office of 

the High Commissioner for Human Rights, Genève, 9 februari 2004. ICESCR innehåller dock, likt ICCPR, i 

avsnitt IV regler för granskning av de rapporter om implementering av konventionen som parterna är skyldiga 

att inge vart femte år till FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). Den 10 december 2008 antogs enhälligt 

av generalförsamlingen genom A/Res/63/117 ett tilläggsprotokoll (Doc.A/63/435; C.N.869.2009) till ICESCR 

som ger ECOSOC behörighet att ta emot och behandla individuella klagomål gällande staters efterlevnad av 

konventionen. Tilläggsprotokollet har hittills endast undertecknats av 32 stater, dock ingen av de stora staterna 

i Europa eller inflytelserika stater som Kina, Ryssland och USA. Inte heller Sverige har undertecknat 
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finns det inom de mänskliga rättigheternas ramverk principer som ger ett grundläggande skydd 

för de personer som har uteslutits från flyktingstatus. Det är detta skydd som kommer att 

diskuteras nedan i avsnittet om principen non-refoulement.  

3.2. Konsekvenser av ett uteslutandebeslut i förhållande till principen non-refoulement 

3.2.1. Kvarvarande skydd efter uteslutningsbeslut enligt artikel 1F(a)? 

Den person som har uteslutits enligt artikel 1F berövas rätten till assistans och skydd från 

UNHCR och rätten att under normala förhållanden få uppehålla sig i mottagarstaten. Likväl 

omfattas individen av grundläggande rättigheter enligt principer inom de mänskliga 

rättigheterna.
243

 Det främsta hindret som begränsar staternas handlingsfrihet i och med att 

uteslutandebeslut har fattats enligt artikel 1F är principen om non-refoulement. Denna princip 

fungerar som ett praktiskt återsändandeförbud genom att förbjuda staterna från att återsända en 

person till ett land där hans liv eller frihet är utsatt för hot på grund av ras, religion, nationalitet, 

politisk åskådning eller tillhörighet till en viss social grupp.
244

 Non-refoulement omfattar alla 

former av återsändande av en person från en stats territorium till ett annat och alltså vare sig det 

är fråga om en avvisning tidigt i asylprocessen, ett utvisningsbeslut som övervägs efter att 

uteslutningsbeslut har fattats enligt artikel 1F(a) eller en utlämningsbegäran som beviljas då 

frågan om åtal och utlämning har uppkommit.
245 

Principen non-refoulement finns uttryckt i artikel 33(1) i FN:s Flyktingkonvention, men 

bestämmelsen äger inte tillämpning på de personer som har uteslutits från flyktingstatus enligt 

artikel 1F; den senare bestämmelsen stadgar ju ordagrant att Flyktingkonventionens 

bestämmelser, och alltså däribland artikel 33(1), inte är tillämpliga avseende en person som 

faller in under artikel 1F.
246

 Principen om non-refoulement finns dock upptagen i ett flertal 

andra internationella instrument och kan sägas ha utvecklats till en del av den internationella 

sedvanan, vilket gör att den som har uteslutits från flyktingstatus (och därmed från 

Flyktingkonventionens skydd mot refoulement) i stället kan hävda sin rätt till skydd enligt 

dessa instrument och principer.
247

 Artikel 3(1) i CAT reglerar uttryckligen principen, medan 

artikel 7 i ICCR och artikel 3 i ECHR – traktater som samtliga europeiska stater, och merparten 

av världens övriga stater har ratificerat – har ansetts innefatta principen non-refoulement.
248  

3.2.2. Non-refoulement i internationella traktat och som jus cogens-princip 

Att non-refoulement är en grundläggande princip inom det internationella flyktingskyddet som 

åtnjuter bred internationell acceptans bland staterna har bekräftats upprepade gånger av 

                                                                                                                                                           
protokollet. Se vidare: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-

a&chapter=4&lang=en, 2010-04-14. 
243

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, december 1996, s. 2. Se även 

UNHCR, Background Note, september 2003, s. 509f.  
244

 Principen finns kodifierad i artikel 33(1) i Flyktingkonventionen. Den nämns även i artikel 3(1) i CAT 

(avseende återsändande till en situation där det finns en risk för tortyr) samt på liknande vis i artikel 3 ECHR. 

Se även G Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 2a utg., Clarendon Press, Oxford, 1996.   
245

 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 

1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol,  Genève, 26 januari 2007,  s.3 p. 7. 

Se formuleringen i Flyktingkonventionens artikel 33(1) som stadgar att “Fördragsslutande part må icke, på 

vilket sätt det vara må [min kursivering] utvisa eller avvisa flykting…” och därmed indikerar att non-

refoulement avser alla former av återsändande.  
246

 ELENA, januari 2003, s. 41.  Se även Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard 

against Torture, 14 april 2005, vid not 12; samt R Bruin & K Wouters, 2003, s. 16.  
247

 Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard against Torture, 14 april 2005, ovan 

vid not 12. 
248

 UNHCR, The Exclusion Clauses: Guidelines on their Application, Genéve, december 2006, s. 2. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en
http://hrw.org/reports/2005/eca0405
http://hrw.org/reports/2005/eca0405
http://hrw.org/reports/2005/eca0405
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UNHCR:s Executive Committee ända sedan slutet av 1970-talet.
249

 Även FN:s 

generalförsamling har betonat att non-refoulement har en avgörande betydelse inom 

flyktingrätten, och att principen därför återfinns i en av de artiklar i Flyktingkonventionen som 

inte tillåter reservationer eller undantag från statsparternas sida.
250

 Den absoluta karaktären av 

non-refoulement har också understrukits utanför flyktingrättens kärnområde av FN:s Human 

Rights Committee som menar att stater, genom utlämning, utvisning eller avvisning till en 

annan stat inte får (”must not”) utsätta individer för risk för tortyr eller annan grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning.
251

  

För de stater som inte har tillträtt Flyktingkonventionen och/eller konventioner som CAT, 

ECHR och ICCPR, och som följaktligen inte är bundna av non-refoulement på denna grund, 

gäller internationell sedvana inom flyktingrätten och de sedvanerättsliga regler som har uppnått 

så kallad jus cogens-status.
252 

Non-refoulement anses vara en jus cogens-norm på den grund att 

principen står i direkt samband med respekten för grundläggande mänskliga rättigheter såsom 

rätten till liv, skydd mot tortyr och icke-diskriminering genom att den förhindrar stater från att 

medverka till att försätta individer i situationer där kränkningar av dessa rättigheter kan 

uppstå.
253

 Att non-refoulement har sådan status har deklarerats otaliga gånger av FN och då 

särskilt av UNHCR, samt av andra regionala organ i allt högre utsträckning sedan 1980-talet då 

förbudet mot tortyr kodifierades genom FN:s Tortyrkonvention (CAT).
254 

Även i doktrinen och 

från flera MR-organisationer har principens starka ställning och universella giltighet för alla 

stater understrukits.
255

 Trots den breda uppslutningen kring den tvingande, universella rättsliga 

basen för non-refoulement har många stater på senare år i sina nationella asylprövningar 

argumenterat för undantag från denna princip eller med olika metoder, som exempelvis 

diplomatiska försäkringar
256

 försökt kringgå den.
257

 Dessa tendenser har resulterat i ett flertal 

                                                 
249

 Se U.N. High Commissioner for Refugees, Executive Committee, Programme Conclusion No. 6 (XXVIII) 

1977; Conclusion No. 17 (XXXI) 1980, vid stycke (b); Conclusion No. 65 (XLII) 1991, vid stycke (c) samt 

Conclusion No. 79 (XLVII) 1996, vid stycke (j). 
250

 A/RES/51/75, 12 feb. 1997, vid para 3.  
251

 General Comment No. 20 (1992) från the Human Rights Committee (HRI/HEN/1/Rev.1, 28 July 1994). 
252

 Se artikel 53 Wienkonventionen: ”I denna konvention förstås med en tvingande allmän folkrättsnorm 

[”peremptory norm of general international law”] en norm, vilken av det internationella statssamfundet som 

helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvikelse är tillåten och vilken kan ändras endast 

enom en senare allmän folkrättsnorm av samma karaktär.” E Lauterpacht, D Bethlehem, 2003, s. 140.  
253

 A Orakhelashvili, Peremptory Norms In International Law, Oxford University Press, 2006, s. 55. 
254

 UNHCR:s Executive Committee menade redan år 1982 att principen om non-refoulement har uppnått jus 

cogens-status och att alla stater, utan undantag, därför är bundna av denna regel. (Executive Committee, 

Conclusion No. 25 (XXXIII) 1982, vid para. (b).) Denna slutsats har bekräftats av bla. den latinamerikanska 

Cartagenadeklarationen från år 1984 i avsnitt III stycke 5, vilken i sin tur har erkänts av OAS:s 

generalförsamling samt Den inter-amerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Se J Fitzpatrick, 

”Temporary Protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime”, American Journal of International 

Law, nr. 94, 2000, s. 284. Partstaterna till Flyktingkonventionen undertecknade också år 2001 en deklaration 

där den sedvanerättsliga grunden för non-refoulement erkändes och principen förklarades vara bindande även 

för stater som inte är parter till Flyktingkonventionen eller 1967 års tilläggsprotokoll. Declaration of States 

Parties to the 1951 Convention and or Its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 

HCR/MMSP/2001/09, 16 januari 2002, se stycke 4 i preambeln. 
255

 J Allain, 2001, s. 533 – 538, samt Guy Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, 3e utg., Oxford 

University Press, 2007, s. 218. 
256

 Diplomatiska försäkringar har av FN:s tortyrkommittee och FN:s generalförsamling ansetts vara endast en 

aspekt av det bedömningsunderlag som en stat bör ta hänsyn till vid en utlämningsbegäran. Godatagandet av en 

sådan försäkran är därför aldrig tillräckligt för att befria en sändande stat från dess förpliktelser enligt non-

refoulement. MR-organisationer har också genomgående motsatt sig sådana försäkringar då man beraktar dem 

som ett sätt att förhandla kring principen non-refoulement och därigenom undergräva denna princip och de 

mänskliga rättigheterna i stort. Se Europadomstolens praxis i Chahal v. UK, stycke 105-106, Al-Nashif v. 

Bulgaria, ECHR, Appl. No. 50963/99, 20 juni 2002, Saadi v. Italy;  CAT:s praxis i Suresh v. Canada, (Minister 

of Citizenship and Immigration), 2002 SCC 1, [2002] 1 S.C.R. 3., Agiza v. Sweden, U.N. Doc. 
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fällande domar från Europadomstolen och FN:s Tortyrkommitté för brott mot principen om 

non-refoulement. Denna problematik kommer att behandlas nedan. 

3.2.3. Non-refoulement i statspraxis 

Ett centralt rättsfall som klargjorde innebörden av principen non-refoulement är Soering v. UK 

från 1989.
258 

Här uttryckte Europadomstolen tydligt att artikel 3 i ECHR, trots att denna 

bestämmelse om förbud mot tortyr inte uttryckligen nämner staters ansvar vid ett utlämnings- 

eller utvisningsbeslut, bygger på underliggande principer och syften som kan anses innefatta ett 

förbud mot att bevilja utlämning i fall då den beviljande staten, när beslutet fattades, var 

medveten om att det finns en reell risk att personen som återsänds kan utsättas för omänsklig 

eller förnedrande behandling.
259 

Resonemanget i Soering v. UK är endast bindande för de stater 

som har tillträtt ECHR, det vill säga Europarådets medlemsstater, men även FN:s 

människorättskommitté (UNHRC) som övervakar parternas tillämpning av ICCPR antog år 

1991 en liknande position. I fallet Chitat Ng. v. Canada
260

 granskade kommittén kanadensiska 

myndigheters hantering av en utlämningsbegäran från USA avseende Charles Chitat Ng som 

misstänktes för bland annat kidnappning och 12 mord och som, om han fälldes, skulle dömas 

till dödsstraff.
261

 UNHRC menade att Kanada, som rimligen kunde förutse att Chitat Ng, om 

han dömdes till döden, skulle avrättas på ett sätt som strider mot artikel 7 i ICCPR
262

, genom 

att utlämna Chitat Ng utan att ha sökt eller mottagit någon försäkran om att han inte skulle bli 

avrättad på detta sätt, skulle bryta mot sina förpliktelser enligt ICCPR.
263

 Omfattningen av 

staternas ansvar vid ett utlämningsbeslut för kränkningar av mänskliga rättigheter som sker 

utanför deras territoriella jurisdiktion, och med andra ord länken mellan förbudet mot tortyr och 

principen non-refoulement, avgjordes såväl i Soering v. UK som i Chitat Ng. v. Canada av 

huruvida staterna hade kunnat förutse en risk för grym och omänsklig behandling vid ett 

                                                                                                                                                           
CAT/C/34/D/233/2003, 20 maj 2005; Human Rights Committee i Mohammed Alzery v. Sweden, 

CCPR/C/88/D/1416/2005UN Human Rights Committee (HRC), 10 november 2006. Svenska 

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU2; UNHCR, Note on Diplomatic Assurances and International 

Refugee Protection, Genève, 2006, s. 8; “‟Diplomatic Assurances‟ Not an Adequate Safeguard for Deportees, 

UN Special Rapporteur against Torture Warns”, OHCHR:s webbsida, 23 augusti 2005, tillgänglig via: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5133&LangID=E, 2010-04-20. Se 

även Generalförsamlingens resolution Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment 

(U.N. Doc. A/C.3/60/L.25/Rev.1) från den 16 november 2005. Se även  Human Rights Watch, Still at Risk: 

Diplomatic Assurances No Safeguard against Torture, 14 april 2005, samt svenska Amnestys pressrelease i 

samband med Europarådets avrådan från diplomatiska försäkringar: 

http://www2.amnesty.se/hem.nsf/d365a5f17867ca0dc1256acb004e9448/2225d585b8bbd4d4c1257145003f480

3?OpenDocument, 2010-03-03. 
257

 Se Boris Wijkström från World Organisation Against Torture menar att  överlämnanden (“renditions), 

diplomatiska överenskommelser (“memoranda of understanding”), diplomatiska försäkringar och bevis 

framtaget under tortyr, samtliga är metoder som på olika sätt innebär en kränkning av den absoluta principen 

non-refoulement. Anförande vid konferens anordnad den 29 november 2005 av Amnesty International och 

flyktingorgansiationen Reprieve, tillgängligt via http://www-secure.amnesty.org/es/node/2766. 
258

 Soering v. UK, ECHR, Appl. nr. 14038/88, 7 juli 1989. 
259

 Se särskilt domstolens resonemang i stycke 88, 90-91 samt stycke 82. 
260

 Charles Chitat Ng v. Canada, UN Human Rights Committee (UNHRC), CCPR/C/49/D/469/1991, 7 januari 

1994.  
261

 Ibid, stycke 2.1. 
262

 Domstolen konstaterade att den metod varmed Chitat Ng, om han fälldes, skulle komma att avrättas - genom 

kvävning med cyanidgas – på grund av att det kunde ta upp till 10 minuter innan döden inträffade, utgjorde 

grym och omänsklig behandling i strid mot artikel 7 i ICCPR. Chitat Ng. v. Canada, stycke 16.3. 
263

 Ibid, stycke 16.4. Kanada försvarade sitt beslut att inte neka utlämning till USA med att det, i avsaknad av en 

internationell norm som uttryckligen förbjuder användandet av kvävning med cyanidgas som 

avrättningsmetod, "would be interfering to an unwarranted degree with the internal laws and practices of the 

Unites States to refuse to extradite a fugitive to face the possible imposition of the death penalty by cyanide gas 

asphyxiation". Se vidare stycke 1.6.3. i Chitat Ng. v. Canada.  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=5133&LangID=E
http://hrw.org/reports/2005/eca0405
http://hrw.org/reports/2005/eca0405
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/d365a5f17867ca0dc1256acb004e9448/2225d585b8bbd4d4c1257145003f4803?OpenDocument
http://www2.amnesty.se/hem.nsf/d365a5f17867ca0dc1256acb004e9448/2225d585b8bbd4d4c1257145003f4803?OpenDocument
http://www-secure.amnesty.org/es/node/2766
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återsändande, och i vilken mån man i så fall hade gjort tillräckligt för att försäkra sig om att 

risken inte skulle förverkligas.
264

 

År 1996 fälldes ytterligare ett avgörande i Europadomstolen som hade stor betydelse för att 

artikulera styrkan i och omfattningen av non-refoulement. I Chahal v. UK
265

 upprepade 

domstolen slutsatserna från Soering v. UK,
266

 och slog vidare fast att hänsynstaganden till 

nationell säkerhet aldrig kan åberopas för att övertrumfa individens intressen där det finns 

välgrundad anledning (”substantial grounds”) för att tro att en han eller hon skulle bli utsatt för 

kränkningar vid ett återsändande.
267

 Oaktat de svårigheter som moderna stater möter i strävan 

att skydda sin befolkning från terrorism och våld betonade domstolen att artikel 3 är absolut i 

sin karaktär och att bestämmelsen inte tillåter några undantag, inklusive i händelse av ett 

allmänt nödläge (”public emergency”) enligt artikel 15 i Europakonventionen.
268

 Individens 

handlingar eller verksamhet i detta avseende, oavsett hur farliga eller oönskade de anses vara, 

kan därför aldrig kan vägas in i bedömningen. Förbudet mot refoulement i artikel 3 

Europakonventionen är alltså starkare än förbudet i Flyktingkonventionens artikel 33(1), 

eftersom denna enligt artikel 33(2) tillåter undantag med hänsyn till individens farlighet. 

Artikel 3 i ECHR har dock en mer begränsad omfattning då den endast avser kärnan av non-

refoulement, alltså risk för tortyr och liknande behandling och bestraffning, och inte de övriga 

former av förföljelse som ryms under artikel 33(1).
269

 I bedömningen av huruvida artikel 3 i 

ECHR var tillämplig var därför Storbritanniens påståenden att Chahal utgjorde ett hot mot den 

nationella säkerheten utan betydelse.
270

 

Utanför Europakonventionens tillämpningsområde drogs liknande slutsatser som i Chahal v. 

UK i fallet Suresh v. Canada från 2002.
271

 Domstolen menade att det ovillkorliga förbudet mot 

non-refoulement som följer av centrala principer inom de mänskliga rättigheterna motsäger 

möjligheten att för stater att använda Flyktingkonventionen för att neka individer rättigheter 

som i övrigt tillkommer dem enligt universellt tillämpbara instrument som ICCPR och CAT.
272

 

Med tydlig hänvisning till den press som staterna kom under efter terrorattackerna den 11 

september och särskilt sedan utfärdandet av Säkerhetsrådets resolution 1373
273

 försökte bland 

annat Italien och Storbritannien ånyo år 2006 argumentera för att den internationella 

terrorismen utgjorde skäl för att ifrågasätta lämpligheten av Europadomstolens ovillkorliga 

                                                 
264

 Faktumet att förbudet mot tortyr som återfinns i ICCPR artikel 7 också omfattar ett förbud för staterna att 

(åter)sända en person till en situation där han eller hon riskerar sådan behandling har också slagits fast av FN:s 

Human Rights Committee år 2004.Human Rights Committee, General Comment No. 31 on the Nature of the 

General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 21 april 

2004, stycke 12.  
265

 Chahal v. United Kingdom, Application No. 22414/93, 15 november 1996. 
266

 Se särskilt stycke 74 av domen där domstolen hänvisar till fallet Soering v. UK, stycke 90-91, samt stycke 107 

där domstolen uttalar att ett beslut att utvisa Chahal till Indien där det finns en reell risk att han utsätts för 

behandling som står i strid med artikel 3 i ECHR i sig utgör ett brott mot artikel 3.  
267

 Chahal v. UK, stycke 78. 
268

 Ibid, stycke 79. 
269

 Ibid, stycke 80. 
270

 Ibid, stycke 81-82.  
271

 Suresh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2002] 1 S.C.R. 3, 2002 SCC 1.  
272

 Ibid, stycke 71-73. Kanadas högsta domstol hänvisade här till Conclusions and Recommendations of the 

Committee against Torture: Canada, UN Doc. CAT/C/XXV/Concl.4 (2000), vid stycke 6(a). Domstolen 

hänvisar också till förarbetena till CAT; ECOSOC, Human Rights Commission, Report on the Thirty-sixth 

Session, UN Doc. E/CN.4/1408 (1980), vid s. 66, där man menar att artikel 16 i konventionen, (som Kanada 

hade åberopat till stöd för att göra undantag från artikel 3(1) i CAT) var avsedd som en “saving clause” som 

bekräftar den fortsatta giltigheten av andra instrument som förbjuder grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling. Domstolen godtog därför inte Kanadas argument att den risk som Suresh ansågs utgöra kunde 

vägas mot hans skyddsbehov enligt non-refoulement, se Suresh v. Canada, stycke 75. 
273

 Se vidare om denna resolution nedan vid not 315 nedan. 
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tolkning av artikel 3 i Europakonventionen. I fallet Saadi v. Italy
274

 stod Europadomstolen fast 

vid den princip som hade slagits fast i fallet Chahal v. UK och menade att den absoluta 

karaktären av artikel 3 alltjämt står fast, oavsett huruvida omfattningen av den internationella 

terrorismen har ökat sedan domen i Chahal v. UK.
275

 Att en individ anses utgöra en 

säkerhetsrisk för mottagarstaten reducerar inte på något vis risken för behandling i strid med 

artikel 3. Risken för kränkningar respektive individens farlighet är därför frågor som måste 

avgöras oberoende av varandra och som inte heller kan anses påverka varandra.
276

 

3.2.4. Relationen mellan statspraxis och non-refoulement som jus cogens-regel 

Staternas upprepade ifrågasättande av den absoluta karaktären av non-refoulement skulle kunna 

leda till tvivel om principens rättsliga status. Jean Allain menar dock att en sådan slutsats skulle 

vara rättsligt felaktig eftersom relationen mellan enstaka staters brott mot en jus cogens-regel 

och den aktuella regelns rättsliga status klart följer av artikel 53 i Wienkonventionen. Här sägs 

att sådana normer ska ha karaktären av en allmän folkrättsnorm, som av det internationella 

statssamfundet som helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvikelse är 

tillåten, och som endast kan ändras genom en senare folkrättsnorm av samma karaktär.
277 

Så 

länge det råder enighet bland staterna att en regel har jus cogens-status, kan därför enstaka 

staters bristande åtlydnad av regeln, så länge den inte åtföljs av en allmän uppfattning om att 

detta agerande påvisar en ny jus cogens-regel, inte betraktas som att den förra jus cogens-regeln 

har förlorat sin särskilda status.
278 

Detta resonemang har också uttryckts i det kända Nicaragua-

fallet från 1986
279

 där domstolen konstaterade att erkännandet av en sedvanerättslig regel 

kräver att det finns en generell åtlydnad av regeln bland staterna, och att enstaka staters 

avvikelser från denna regel inte ifrågasätter dess jus cogens-status utan ska ses som brott mot 

denna regel.
280 

I det amerikanska rättsfallet Siderman v. Argentina menade domstolen att det 

inte råder några tvivel om att stater använder sig av tortyr, men att alla stater anser att det är 

orätt, de stater som använder tortyr förnekar det, och att det är få stater som vill hävda en 

suverän rätt att tortera sina egna eller andra staters medborgare.
281

 Det är alltså staternas 

värdering av att en norm har jus cogens-status, och inte faktumet att den i samtliga fall efterlevs 

som en sådan, som avgör om en norm kan sägas ha uppnått jus cogens-status. Vidare, 

resonerade man i Nicaragua-fallet, kan enstaka staters brott mot en viss regel snarare bekräfta 

regelns status. Om stater, som agerar på ett sätt som på prima facie- grund bryter mot regeln, 

försvarar sitt agerande genom att hänvisa till undantag från den aktuella regeln, har man ju i 

själva verket, oavsett giltigheten av de påstådda undantagen, bekräftat regelns existens.
282
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275
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 J Allain, 2001, s. 540. 
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280

 Ibid. 
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 Siderman de Blake v. Republic of Argentina, 965 F.2d 699 (9th Cir. 1992), avsnitt II.A. Jus cogens, stycke 9. 
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 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua, ICJ Reports, 1986, stycke 98. diskussionen om 
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3.2.5. Non-refoulement och den gemensamma europeiska asylpolicyn 

Människorättsorganisationen Human Rights Watch menade i en rapport från år 2000 att 

asylrätten står under hot, inte minst från europeiska stater som genom harmonisering inom EU 

har strävat mot den ”lägsta gemensamma nämnaren” vad avser mänskliga rättigheter och 

skyddsstandarder för flyktingar.
283

 Man menade att ett flertal policys inom EU, exempelvis 

åtgärder för att förhindra att asylsökande tar sig till unionens gränser, liksom konceptet ”säkert 

tredjeland”, riskerar att bryta mot non-refoulement.
284

 Att låta staterna avvisa asylsökanden 

eller klassa asylansökningar som uppenbart ogrundade baserat på de sökandes medborgarskap – 

vilket i praktiken blir följden av att förklara ett land som ett säkert tredjeland – riskerar enligt 

Human Rights Watch att sätta igång en kedja av utvisningar till länder där asylsökande inte får 

tillgång till rättssäkra asylprövningar och inte har ett fullgott skydd mot refoulement.
285

 Det har 

också i doktrinen påpekats att EU:s medlemsstater använder strävandena att uppnå en 

gemensam asylpolicy som ett rättfärdigande för att införliva restriktiva standarder
286

 som kan 

leda till procedurer som medger refoulement avseende personer som uppenbart kvalificerar sig 

för flyktingstatus enligt 1951 års konvention.
287

 Jean Allain menar att stater, sedan Kalla krigets 

slut, har blivit alltmer benägna att utnyttja den begränsade insynen i och kontrollen över 

mellanstatliga sammanslutningar, i syfte att utforma en gemensam policy och i vissa fall få 

igenom politiska och rättsliga åtgärder som hade varit svåra att få godkända på nationell 

nivå.
288

 Granskning och ansvarsutkrävande gentemot organ som FN:s säkerhetsråd och EU:s 

olika organ blir därför allt viktigare och exempelvis MR-organisationer har enligt Allain en 

uppgift i att insistera på att förpliktelserna som följer av non-refoulement alltjämt gäller för 

stater även när de agerar inom och genom sådana organisationer.
289

 

Från flera håll i doktrinen har det uttryckts oro över EU-kommissionens uttalande från 2001 att 

Europadomstolen, i ljuset av händelserna den 11 september, återigen kan behöva pröva sin 

slutsats att inga avsteg från artikel 3 ECHR är tillåtna.
290

 Uttalandet har betraktats som ett 

försök att ogiltigförklara (”nullify”) den absoluta karaktären av non-refoulement enligt artikel 3 

ECHR.
291

  I dokumentet sägs att Europadomstolen återigen kan behöva pröva (”rule on”) 
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 Human Rights Watch, UNHCR at 50: What Future for Refugee Protection?, 12 december, 2000, s. 3 
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 Human Rights Watch, UNHCR at 50: What Future for Refugee Protection?, 12 december, 2000, s. 3f. Se 
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frågan om den absoluta karaktären av non-refoulement.
292

 Detta är ju också vad som har skett 

genom fall som exempelvis Chahal v. UK och Saadi v. Italy där Europarådets medlemsstater 

har agerat på sätt som tvingat Europadomstolen att upprepa den sin etablerade praxis att non-

refoulement är absolut. Frågan är dock om EU-kommissionen också syftade på att 

Europadomstolen kan behöva ompröva denna slutsats, detta är den tolkning som gjordes av 

flera av de frivilligorganisationer och författare i doktrinen som har kritiserat dokumentet.
293

 

Eftersom fall där uteslutandeklausulerna aktualiseras, och än mindre tillämpas, är ovanliga i 

statspraxis är det fortfarande svårt att få en god bild av hur nyligen införda EU-rättsliga direktiv 

och policydokument på asylområdet tillämpas av medlemsstaterna och vilka konsekvenser de 

får för de asylsökandes rättigheter och frekvensen med vilken man utesluter individer från 

flyktingstatus.
294 

 

3.2.6.  Non-refoulement i artikel 1F(a)-ärenden 

Frågan om den absoluta karaktären av non-refoulement och vilka förpliktelser principen 

innebär för staterna (exempelvis avseende giltigheten av diplomatiska försäkringar och den 

sändande statens ansvar vid en utvisning till ett land där det finns en risk att individen ifråga 

utsätts för tortyr) har som framgått ovan på senare år särskilt aktualiserats när det gäller 

staternas vilja att skydda sina territorier från terrorister – ärenden där det brott individen 

misstänks för typiskt sett faller in under artikel 1F(b).
295

 Ett vägledande svenskt beslut i frågan 

där frågan om non-refoulement i förhållande till sådana folkrättsbrott som faller under artikel 

1F(a) aktualiserades kom dock genom regeringens avgörande 76-97.
296

 En peruansk kvinna 

hade här sökt asyl i Sverige på den grund att hon skulle riskera skyddsgrundande förföljelse 

sedan hon hade anklagats för samröre med den terroristklassade organisationen Sendero 

Luminoso. Värt att notera är att Utlänningsnämnden i den föregående bedömningen och även 

regeringen i det första ledet utförde en inbegripandeprövning då man konstaterade att kvinnan, 

eftersom hennes påstådda samröre med Sendero Luminoso var känt för den peruanska 

regeringen, uppfyllde kriterierna för flyktingstatus.
297

 Regeringen menade att det inte fanns 

tillräcklig grund för att misstänka att kvinnan hade begått handlingar som gjorde 

uteslutandeklausulerna tillämpliga.
298

 Kvinnan beviljades således flyktingstatus enligt 3:3 1 st i 

dåvarande Utlänningslagen.
299

 Frågan om den absoluta karaktären av principen non-

refoulement då en persons handlingar anses uppfylla kriterierna för uteslutande från 

flyktingstatus ställdes därför inte på sin spets i detta fall. 

Ett aktuellt fall där frågan om huruvida non-refoulement eller andra hinder mot utlämning kan 

omfatta andra kränkningar än tortyr och förföljelse berördes är ett utlämningsärende från 2009 

där en rwandisk man som sökt asyl i Sverige blev föremål för en utlämningsansökan från den 

rwandiska staten avseende misstanke om folkrättsbrott under folkmorden i Rwanda 1994.
300

 

Högsta domstolen hade att ta ställning till om ett beviljande av utlämning till Rwanda stred mot 
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Utlämningslagen (2005:716) och då särskilt 7-8§§, respektive artikel 3 och artikel 6 i ECHR. 

Amnesty International hade i en skrivelse till Riksåklagaren inför myndighetens yttrande till 

HD motsatt sig en utlämning då man ansåg att den misstänkte mannen riskerade att inte få en 

korrekt rättegång i Rwanda. Man hänvisade till att ICTR och länder som Frankrike, Schweiz, 

Finland och Storbritannien har beslutat att inte bevilja utlämning till Rwanda på grund av att 

man inte kunnat säkerställa rättvisa rättegångar.
301

 Domstolen hänvisade till bedömningen i 

rättsfallet Saadi v. UK och konstaterade först att vad som framkommit av utredningen inte gav 

stöd åt att det förelåg ”påtagliga grunder” att anse att den berörde mannen skulle utsättas för 

behandling i strid med artikel 3 ECHR.
302

 Vad gäller artikel 6 i ECHR menade domstolen, med 

hänvisning till rättsfallet Soering v. UK att det krävs att den misstänkte på ett flagrant sätt har 

förvägrats eller riskerar att förvägras en rättvis rättegång i den stat som har begärt 

utlämningen.
303

 Domstolen menade att det därför inte krävs att den anmodade staten har 

förvissat sig om att den misstänkte får en helt rättvis rättegång.
304

 Domstolen konstaterade att 

det förelegat allvarliga brister i det rwandiska rättssystemet,
305

 och att det förelåg skäl att “hysa 

tvivel” om att mannen skulle få en rättegång som uppfyller kraven i artikel 6 

Europakonventionen. Sådana brister som ICTR hade uppmärksammat i Rwanda ansågs dock 

enligt domstolen förekomma även i stater där upprätthållandet av rätten till en rättvis rättegång 

inte kunde ifrågasättas.
306

 Domstolen ansåg därför att det inte fanns tillräckligt stöd för 

bedömningen att det förelåg hinder mot utlämning enligt artikel 6 i ECHR.
307

  

3.2.7. Avslutande kommentar 

Non-refoulement är en grundläggande princip inom flyktingrätten eftersom den står i direkt 

samband med värnandet om de grundläggande mänskliga rättigheter som Flyktingkonventionen 

skyddar. Den form av non-refoulement som återfinns i konventionens artikel 33(1) omfattar 

dock inte de personer som har uteslutits från flyktingstatus enligt artikel 1F(a). Dessa personer 

skyddas dock av den mer avgränsade formen av non-refoulement i ICCPR, CAT och ECHR. 

Det finns ett brett stöd i praxis från Europadomstolen och FN:s Tortyrkommitté bakom 

slutsatsen att non-refoulement har uppnått jus cogens-status med bindande kraft för samtliga 

stater och att principen, oaktat, eller kanske just till följd av det spända säkerhetsläget sedan 

den 11 september, måste upprätthållas i sin absoluta tolkning. Det återstår att se hur staterna i 

fortsättningen kommer att förhålla sig till detta förbud, och hur exempelvis användandet av 

diplomatiska försäkringar kommer att påverka staternas efterlevnad av non-refoulement och då 

särskilt i förhållande till personer som har uteslutits från flyktingstatus.  

                                                 
301
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4. Post-uteslutande II - Beivrande av brotten under artikel 1F(a) 

4.1. Aut dedere aut judicare – länken mellan uteslutande och åtal? 

För att flyktingrättens mekanism för uteslutande från flyktingstatus ska kunna samverka med 

internationell och nationell straffrätt på ett effektivt sätt krävs att de stater som har uteslutit en 

person från flyktingstatus också därefter vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att personen 

ifråga ska kunna ställas till svars för begångna brott.  

Individer som har uteslutits enligt artikel 1F(a) är per definition icke-medborgare i det land vars 

myndigheter har uteslutit dem från flyktingstatus,
308

 och brottet ifråga har typiskt sett begåtts 

utanför den stat som har utfört prövningen enligt artikel 1F(a).
309

 Avsaknaden av en nationell 

eller territoriell koppling mellan individen, brottet och/eller offret gentemot den prövande 

staten – vilket stater traditionellt har utgått ifrån som grund för att utöva sin jurisdiktion – gör 

att förekomsten av andra grunder för åtal eller utlämning för brott som faller under artikel 1F(a) 

blir särskilt viktig för att länken mellan uteslutande från flyktingstatus och beivrande av de 

brott som individen misstänks för ska fungera.
310

  

Många av de brott som faller in under artikel 1F(a) betraktas enligt principen om universell 

jurisdiktion som brott så allvarliga att de kan ses som ett hot mot hela världssamfundet, och 

som samtliga stater därför är berättigade att utöva jurisdiktion över.
311

 Brott som faller under 

denna kategori ger alltså staterna en grund för att pröva en individ som befinner sig inom dess 

territorium
312

 och som misstänks för ansvar för sådana brott, och detta alldeles oavsett vilken 

koppling brottet, gärningsmannen, offret eller brottsplatsen har eller inte har till staten ifråga.
313

  

                                                 
308

 Definitionen av flyktingstatus i Flyktingkonventionens artikel 1A(2) kräver att individen för att flyktingstatus 

ska kunna prövas och uppstå befinner sig utanför det land vari han är medborgare (eller tidigare haft sin 

vanliga vistelseort). 
309

 Det finns dock inget krav i Flyktingkonventionen att brottet som faller in under artikel 1F(a) har begåtts innan 

individen kommer in på den prövande statens territorium eller blir föremål för en prövning av flyktingstatus. 

Se vidare UNHCR, Background Note, september, s. 506 samt avsnitt 2.2.3. ovan angående relationen mellan 

artikel 33(2) och artikel 1F.  
310

 Se vidare Amnesty Internationals informationssida om universell jurisdiktion samt argumentationen kring 

organisationens ståndpunkt att samtliga stater bör betrakta universell jurisdiktion som en förpliktelse avseende 

särskilt allvarliga folkrättsbrott som folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott, tortyr, utomrättsliga 

avrättningar och tvångsvisa försvinnanden. Informationssidan är tillgänlig via: 

http://www.amnestyusa.org/counter-terror-with-justice/reports-statements-and-issue-briefs/universal-

jurisdiction/page.do?id=1108003 2010-03-21. 
311

 Se Antonio Cassese som menar att brott som tortyr och brott mot mänskligheten är av sådan art att de, 

oberoende av offrens nationalitet, skadar mänsklighetens grundläggande värden om humanitet och respekt för 

andra människor. Åtal för sådana brott bör därför inte förutsätta en nationell länk mellan brottet, förövaren eller 

offret och staten som kan anses berättigad att åtala. A Cassese, International Criminal Law, 2a utgåvan, Oxford 

University Press, New York, 2008, s. 338, not 3. Se även det kända Eichmann-fallet (Attorney General of 

Israel v. Eichmann, 36 Int‟l L. Rep. 277, 304 (Israel Sup. Ct. 1962)) där det konstateras att de brott som den 

nazistiske generalen Adolf Eichmann hade begått genom att planera och organisera sändandet av judar till 

getton och koncentrationsläger under Andra världskriget hade sådana destruktiva och utbredda effekter att de 

skakade hela världssamfundet i dess grundvalar. Den israeliska staten var därför berättigad, enligt principen om 

universell jurisdiktion, och i egenskap av internatinell aktör och väktare av folkrättens upprätthållande, att 

pröva Eichmann för dessa brott. Följaktligen saknade det betydelse att staten Israel inte ens existerade då 

brotten i fråga begicks. 

 Se även EU:s Minsterråds Council Common Position 2001/443/CFSP från den 11 juni 2001 där Ministerrådet 

deklararar att brotten som faller under Romstadgans jurisdiktion berör samtliga unionens medlemsstater och att 

medlemsstaterna är fast beslutna att samarbeta för att förebygga sådana brott och för att motverka straffrihet för 

personer som har begått sådana brott. 
312

 Principen universell jurisdiktion förekommer enligt Cassese i två varianter. Kravet att personen ifråga befinner 

sig på statens territorium följer av den villkorade (“conditional”) varianten av universell jurisdiktion. Stater har 

dock även, enligt vad Cassese kallar den absoluta (”absolute”) versionen av universell jurisdiktion rätt att utöva 

http://www.amnestyusa.org/counter-terror-with-justice/reports-statements-and-issue-briefs/universal-jurisdiction/page.do?id=1108003
http://www.amnestyusa.org/counter-terror-with-justice/reports-statements-and-issue-briefs/universal-jurisdiction/page.do?id=1108003
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Frågan är dock vilket samband principen om universell jurisdiktion har med staters skyldighet 

att utlämna eller åtala en person enligt principen aut dedere aut judicare; med andra ord om och 

i vilken utsträckning det föreligger en skyldighet för den mottagande staten att utlämna eller 

utöva egen jurisdiktion över en person som misstänks för brott som omfattas av universell 

jurisdiktion. Frågan om det föreligger en sådan skyldighet blir också särskilt komplicerad 

eftersom frågan om staternas hantering av icke-medborgares brottslighet och utlämning av en 

stats medborgare till en annan stat för åtal fram tills nyligen har betraktats som en politisk fråga 

där det inte funnits utrymme eller motivation för att skapa internationella rättsliga förpliktelser 

för staterna.
314

 Ett antal traktater har på senare tid, särskilt i anslutning till staternas anti-

terroråtgärder och strategier för att bekämpa grov internationell brottslighet, behandlat staternas 

skyldighet att samarbeta för att underlätta identifiering, utredning och lagföring av personer 

som har begått sådana brott.
315

 Rätten för offer och anhöriga att söka skadestånd för brott mot 

den internationella rätten, oavsett om de är begångna i freds- eller krigstid, har slagits fast i ett 

antal FN-konventioner och har tolkats som stöd för utövandet av universell jurisdiktion 

avseende dessa brott.
316 

Rätten till kompensation och ansvarsutkrävande har även framkommit i 

praxis hos FN:s Tortyrkommitté där det slogs fast att parterna till CAT enligt artikel 14 i 

konventionen är skyldiga att säkerställa att det inom deras jurisdiktion finns rättsliga 

mekanismer för att söka skadestånd för alla som har blivit offer för tortyr, även om offret i 

fråga har utsatts för tortyr utomlands av utlänningar.
317

 Denna skyldighet har också av FN:s 

                                                                                                                                                           
jurisdiktion över brott som har begåtts av personer som inte befinner sig på en stats territorium enligt den 

absoluta varianten av universell jurisdiktion. Eftersom många stater inte tillåter straffrättsliga prövningar i den 

tilltalades frånvaro krävs det dock för att själva rättegången ska kunna inledas i sådana fall att personen först 

infinner sig på den prövande statens territorium. Staten ifråga är dock inte förhindrad att, så fort man får 

vetskap om att ett brott som kan falla inom universell jurisdiktion har begåtts, inleda utredningar och samla 

bevis om det misstänka brottet. Cassese menar att det är den förstnämnda varianten, villkorad universell 

jurisdiktion, som har upprätthållits i sedvanerätten avseende piratbrottet, medan det har erkänts på traktatnivå 

avseende grova brott mot Genèvekonventionerna och det första tilläggsprotokollet, samt för tortyr enligt artikel 

7 i 1984 års Tortyrkonvention och avseende terrorism genom ett antal FN-resolutioner i frågan. Se Cassese, 

2008, s. 338, not 4.  
313

  A Cassese, 2008, s. 338, se särskilt not 4.  
314

 Se A Cassese, 2008, s. 351f. Cassese menar att den princip som fortfarande finns i många civil law-staters 

konstitution att medborgare inte får utlämnas i syfte att åtalas utomlands är en typisk kvarleva från eran efter 

den Westfaliska freden där det rådde stor misstro mellan staterna och det saknades gemensamma värden med 

gemensam innebörd och omfattning. I dagens samhälle där respekten för mänskliga rättigheter är ett av de 

universella värden som alla stater är förpliktade att upprätthålla framstår enligt Cassese en sådan regel som helt 

utdaterad. Att vissa stater alltjämt åberopar sådana konstitutionella regler för att värja sig från en 

utlämningsbegäran från ICC:s åklagare menar Cassese är absurt och skapar allvarliga problem då det grundar 

för straffrihet för personer som misstänks för brott som strider mot universella värden.  
315

 Konventioner som stadgar administrativa och rättsliga samarbetsskyldigheter för parterna som kan bereda för 

universell jurisdiktion och/eller tillämpning av principen aut dedere aut judicare är exempelvis: De fyra 

Genèvekonventionerna från 1949, Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970, 

International Convention Against the Taking of Hostages 1979, International Convention for the Suppression 

of Terrorist Bombings 1997, International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism 1999, 

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 1984, the Convention on the 

Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons 1973 samt International 

Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance 2006. Se  även säkerhetsrådets 

resolution 978 (CETS No.090, 978(1995) som tillkom i samband med upprättandet av ICTR och 

säkerhetsrådets resolution 1373 från 2001 gällande staternas åtgärder för bekämpning av internationell 

terrorism. På EU-nivå kan nämnas Council Common Position 2001/443/CFSP från den 11 juni 2001, Council 

Decision 2003/355/JHA, den 8 maj 2003 samt artikel 7 i Europeiska konventionen om bekämpning av 

terrorism 27 januari 1977 . 
316

 Se Romstadgans artikel 75 samt artikel 24 iInternational Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance, A/RES/61/177, 20 december 2006, artikel 2.  
317

 Conclusions and recommendations (Canada), 34th Sess., 2-20 May 2005, UN Doc CAT/C/CR/34/CAN, 7 juli 

2005, stycke. 4 (g); 5 (f).  

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/hague1970.html
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Human Rights Committee ansetts följa av rätten till ”remedy” som finns i artikel 2 i ICCPR.
318

 

Det är dock inte lika tydligt var man kan finna principen aut dedere aut judicare uttryckt 

utanför dessa specifika traktater och i annat fall än avseende dessa specifika brott. Frågan om 

universell jurisdiktion och tillämpningen av aut dedere aut judicare har också ett starkt 

samband med de regler som anses ha jus cogens-status och de förpliktelser som anses gälla 

erga omnes, alltså för hela världssamfundet. Följderna av detta samband kommer att diskuteras 

i de följande avsnitten.  

4.1.1. Principens syfte och relation till universell jurisdiktion 

International Law Commission (ILC) formulerade år 1996 vad man betraktade som syftet med 

principen aut dedere aut judicare. Man menade att det grundläggande syftet bakom principen 

är att säkerställa att individer som är ansvariga för särskilt allvarliga brott ställs inför rätta 

genom att skapa förutsättningar för effektivt åtal och bestraffning av sådana individer utfört av 

en kompetent myndighet.
319

 

I modern tid framkom ett av de första erkännandena av principen i 1931 års möte för Institute 

of International Law i Cambridge där man menade att varje stat har rätt att bestraffa gärningar 

som har begåtts av utlänningar på deras territorier, förutsatt att dessa gärningar har kränkt 

allmänna intressen som skyddas av folkrätten.
320

 Staternas rätt att åtala och döma för brott som  

kränker internationellt skyddade intressen har sedan dess omtalats vid flera tillfällen på olika 

håll i doktrinen,
321

 och har även förklarats vara en del av sedvanerätten.
322

 I praxis 

omnämnandes principen i Lockerbie-fallet från 1992 där den förklarades vara en viktig aspekt 

av statssuveräniteten.
323

 Det faktum att skyldigheten att utlämna eller åtala direkt eller indirekt 

omnämns i ett flertal traktater med stor internationell anslutning ansågs bevisa att principen har 

en etablerad plats i sedvanerätten som en jus cogens-regel.
324

 Principen har även på grund av 

dess syfte att upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna förklarats vara en 

                                                 
318

 Human Rights Committee, General Comment No. 31, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. 
319

 ILC Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, med kommentarer, 1996, kommentar till 

artikel 8, stycke 3. International Law Commission, Report of the International Law Commission on the Work 

of its Forty-Eighth Session, 51 U.N. G.A.O.R. Supp. (N.10) at 9, U.N. Doc. A/51/10 (1996).  

Vad gäller ILC:s publikationer är det viktigt att notera att ILC inte har kompetensen att producera för staterna 

bindande rättsliga dokument, detta till följd av att generalförsamlingen (som upprättade ILC genom 

A/Res/174(II) 21 nov 1947) till följd av artikel 13(1) i FN-stadgan endast har befogenhet att inleda studier och 

framföra rekommendationer vad gäller utvecklingen av folkrätten och kodifieringen av denna. ILC har enligt 

artikel 1 i 1947-års stadga endast kompetensen att främja den successiva utvecklingen av den internationella 

rätten genom att kartlägga och kodifiera den. Samtidigt kant just kartläggning, sammanställning och 

kodifiering kan uppmärksamma tendenser eller brister i gällande rätt och därigenom ha stor påverkan på 

utvecklingen av den internationella rätten och staternas inställning till den.  Se vidare Seiderman, Hierarchy in 

International Law – The Human Rights Dimension, Intersentia, Antwerpen/Groningen/Oxford, 2001, s. 112f. 
320

 Institutets formulering  om gärningar som kränker internationellt skyddade intressen avsåg vid detta tillfälle 

brott som sjöröveri, slavhandel, spridning av smittsamma sjukdomar och förstörelse av allmänna 

kommunikationer. Se vidare artikel 5 i institutets resolution om straffrättslig jurisdiktion, antagen den 4 augusti 

1931, publicerad i Annuaire de l'Institut de Droit International, II, 1931, s. 235, citerad i A Abass, “The 

International Criminal Court and Universal Jurisdiction”, International Criminal Law Review, nr. 6 2006, s. 

354.  
321

 Se exempelvis Harvard Research in International Law, “'Jurisdiction with Respect to Crime”, 29 American 

Journal of International Law , nr. 29 ,1935, s. 644. D Oehler, Internationales Strafrecht. Geltungsbereich des 

Strafrechts. Internationales Rechtshilferecht. Recht der gemeinschaften, Vflkerstrafrecht, 2 utg., 1983, s. 541. C 

Lombois, “De la compassion territoriale”, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1995, s. 403. 
322

 Theodor Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary International Law, Clarendon Press, 

Oxford, 1989, s. 92- 93. 
323

 "Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incident 

at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United Kingdom), ICJ Reports 4, 1992. 
324

 Ibid. 
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förpliktelse erga omnes.
325

 Det har också argumenterats att stater som underlåter att förhindra 

eller åtala grova kränkningar av mänskliga rättigheter kan anses undergräva de internationella 

förbud som finns mot sådana gärningar och kan därför anses medansvariga till dessa brott.
326

 

Utlämning eller överlämning till åtal av en person som misstänks för exempelvis 

krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten kan därför vara berättigat, även utan uttryckligt 

stöd i någon traktat.
327 

Ett annat argument i doktrinen är att det följer av allmänna rättvisekrav 

att det, för att undvika straffrihet i situationer där utlämning strider mot den internationella 

rätten, måste vara möjligt för en stat att åtala en person som befinner sig på dess territorium för 

brott som har begåtts utomlands.
328

  

Ursprungligen innebar principen aut dedere aut judicare att en stat är skyldig att åtala en 

misstänkt i det fall att staten hade nekat en utlämningsbegäran från en annan stat. Följaktligen 

vilade det ingen skyldighet för någon stat att åtala i det fall att det inte hade framförts någon 

utlämningsbegäran i fallet från en annan stat.
329

 I takt med utvecklingen inom den 

internationella humanitära rätten och av konceptet universell jurisdiktion har dock principen 

idag ansetts innefatta en skyldighet för staten att åtala i det fall att man beslutat att inte utlämna 

individen ifråga, oavsett om detta beror på att man har nekat en framförd utlämningsbegäran 

eller om det inte finns någon sådan begäran.
330

 Det har ansetts stå i överensstämmelse med 

preambeln i Romstadgan att en nutida tolkning av aut dedere aut judicare utesluter alla former 

av straffrihet och förebygger att en stat som tillämpar principen blir en frizon för personer som 

har begått sådana brott.
331

 En sådan tolkning anses också överensstämma med FN:s 

internationella konvention om skydd mot tvångsvisa försvinnanden från november 2006 där en 

skyldighet att utöva jurisdiktion stadgas, om staten ifråga inte utlämnar den misstänkte till en 

annan stat eller till en internationell tribunal.
332

 

I det syfte som ILC angav för principen aut dedere aut judicare antyds hur principen 

sammanhänger med universell jurisdiktion. I situationer där en individ som misstänks för ett 

                                                 
325

 African Commission: Communications 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97, 210/98. Se även Redress, LCHR, 

ICJ, Amicus Curiae Brief on the Legality of Amnesties in International Law avseende fallet Prosecutor v. 

Morris Kallon inför Specialdomstolen för Sierra Leone, 24 oktober 2003, s. 27f. Tillgänglig via 

http://www.redress.org/smartweb/case-docket/the-prosecutor-against-morris-kallon 2010-04-23. (Hädanefter 

Redress, LCHR, ICJ, Amicus Curiae Brief, oktober 2003.) 
326

 Third Restatement of the Foreign Relations Law of the United States, The American Law Institute, stycke 702 

(1987): „A state violates international law if, as a matter of state policy, it practices, encourages, or condones 

(a) genocide (b) slavery or slave trade, (c) murder or causing the disappearance of individuals, (d) torture and 

other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment…or (g) a consistent pattern of gross violations of 

internationally recognized human rights.‟ en kommentar till detta avsnitt lyder: “A government may be 

presumed to have encouraged or condoned acts prohibited by this section if such acts, especially by its 

officials, have been repeated and notorious and no steps have been taken to prevent or to punish the 

perpetrators.” Stycket hänvisas till i Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, 

Oxford, 1998, s. 318. 
327

 I Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, Oxford, 1998, s. 318. M. Cherif 

Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Springer, 1992, s. 499-508; M. Cherif 

Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practise, Oxford University Press, New York, s. 

22-24, 2a utg., 1987. 
328

 Se vidare L Reydams, Universal Jurisdiction – International and Municipal Legal Perspectives, Oxford 

University Press, New York, 2003, s. 20. 
329

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 41f. 
330

 Se kommitténs resonemang i Suleymane Guengueng and others v. Sénégal, stycke 9(7). Communication No. 

181/2001, CAT/C/36/D/181/2001, 19 maj 2006. 
331

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 41f.  
332

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 42. Se artikel 9(2) i International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance (A/RES/61/177), 20 november 2006. Konventionen har i dagsläget 

undertecknats av 82 stater men endast ratificerats av 18 stater, varför konventionen, som enligt konventionens 

artikel 39 för ikraftträdande kräver 20 ratificeringsinstrument, ännu inte har trätt ikraft.   

http://www.redress.org/smartweb/case-docket/the-prosecutor-against-morris-kallon
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brott som anses falla in under aut dedere aut judicare befinner sig i en stat som varken han eller 

hon själv, brottet, offret eller brottsplatsen har (nationell) koppling till, krävs det, om staten 

ifråga är förhindrad att utlämna individen till annan stat eller tribunal, att staten kan utöva 

universell jurisdiktion för att den ska kunna fullfölja sina förpliktelser enligt principen.
333

 

Universell jurisdiktion kan här fungera som ett komplement som motverkar straffrihet i 

situationer där det inte finns något utlämningsavtal mellan parterna, eller där det finns andra 

hinder mot utlämning, exempelvis till följd av principen non-refoulement.
334 

Aut dedere aut 

judicare är så att säga en, i förhållande till vad Cassese kallar absolut universell jurisdiktion,
335

 

mer begränsad form av universell jurisdiktion i den bemärkelse att principen gör det möjligt att 

åtala eller utlämna vem som helst för grova folkrättsbrott som har begåtts var som helst, men 

att det endast  förpliktar den stat där individen ifråga befinner sig att utföra dessa åtgärder.
336

 

Förpliktelsen att åtala eller utlämna kan också ses som en mekanism för att reglera staternas 

samarbete och förhållande till varandra vad gäller hanteringen av brott som faller under 

universell jurisdiktion så att sådan jurisdiktion kan genomdrivas.
337

  

Det finns dock olika uppfattningar kring den rättsliga karaktären av universell jurisdiktion. 

Amnesty International har i en undersökning av samtliga staters implementering av principen 

universell jurisdiktion funnit att den rådande uppfattningen bland de stater som har någon form 

av regelverk för universell jurisdiktion är att den innebär en möjlighet för en stat att utöva 

jurisdiktion oberoende av brottet eller förövarens koppling till staten ifråga.
338

 Omfattningen 

och funktionen av universell jurisdiktion klargjordes också i det kända Eichmann-fallet från 

1962 där varje stat ansågs berättigad att utreda och åtala brott enligt internationell rätt, såsom 

folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och tortyr.
339 

I studien har  funnit att cirka 

125 stater har lagstiftning som möjliggör universell straffrättslig jurisdiktion, och att nästan 

ingen av dessa stater krävde att det fanns någon länk mellan brottet och forumstaten, även om 

man i de flesta fall inte tillät domstolsprövningar utan den misstänktes närvaro.
340

 Amnestys 

slutsatser i denna rapport har också när det gäller krigsförbrytelser bekräftats av ICRC:s studie 

av sedvanerättslig humanitär rätt.
341

 Organisationen har dock själv i sin så kallade No Safe 

Haven Series som inleddes 2008 förespråkat att principen, för att motverka immunitet och 

                                                 
333

 Amnesty International, International Law Commission: The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut dedere 

Aut Judicare), publicerad av Amnesty International 2009, Doc. ID IOR 40/001/2009, s. 8f. 
334

 Karin Bonneau, chef för International Federation for Human Rights', (FIDH:s) Program för internationell 

rättvisa menade angående utlämning och åtal av personer misstänkta för inblandning I folkmorden I Rwanda år 

1994 att universell jurisdiktion kan ha en sådan kompletterande roll, särskilt sedan ICTR vid ett flertal tillfällen 

nekat utlämning till Rwanda på den grund att man anser att det föreligger en risk för förföljelse eller nekande 

av rätten till en rättvis rättegång i det fall att de misstänka prövas i rwandisk domstol. Se vidare Redress & 

African Rights, Extraditing Genocide Suspects From Europe to Rwanda - Issues and Challenges, rapport från 

konferens anordnad av de två organisationerna vid det belgiska parlamentet, den 1juli 2008. 
335

 Cassese beskriver absolut jurisdiktion som en princip som låter vilken stat som helst åtala vilken individ som 

helst för de grova folkrättsbrott som ryms under principen utan ett krav att individen ifråga befinner sig på 

territoriet hos den stat som avser att utöva sådan jurisdiktion. Se vidare vid not 312.  
336

 L Reydams, Universal Jurisdiction – International and Municipal Legal Perspectives, Oxford University 

Press, New York, 2003, s. 80. 
337

 S Macedo (red.), Universal Jurisdiction, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania, 2004, 

s. 29.  
338

 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Enforce Legislation: Chapter 

14: Overcoming Obstacles to Implementing Universal Jurisdiction, IOR 53/017/2001, 31 augusti 2001, 

sammanfattning på s. 1. 
339

 Se not 311 ovan.  
340

 Amnesty International, Universal jurisdiction: The duty of states to enact and implement universal jurisdiction, 

AI Index: IOR 53/002 – 018/2001, september 2001.  
341

 J-M Henkaerts & L Doswald-Beck (red.), Customary International Humanitarian Law: vol 2 Practice, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2005. Se även I Seiderman, Hierarchy in International Law -The 

Human Rights Dimension, Intersentia, Antwerpen/Groningen/Oxford, 2001, s. 106. 
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säkerställa att personer som är ansvariga för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna 

ställs inför rätta, bör betraktas som en förpliktelse för staterna i det fall att det saknas möjlighet 

att utlämna individen i fråga till annan stat eller internationell tribunal.
342

  

I doktrinen pågår också en debatt mellan de som menar att universell jurisdiktion är önskvärt 

som en allmän möjlighet, eller till och med förpliktelse och de som ser principen som ett hot 

mot existerande politiska processer och de internationella rättsliga institutioner som idag finns 

på detta område. Kenneth Roth, generaldirektören för Human Rights Watch, har tydligt 

förespråkat universell jurisdiktion för att motverka immunitet, ge någon form av upprättelse åt 

offer och anhöriga samt undvika politisk styrning av rättsprocesser och genom ”risken” för åtal 

avskräcka politiska ledare från att begå övergrepp.
343

 Henry Kissinger däremot menar att 

principen om universell jurisdiktion är ett nyetablerat fenomen som alltför snabbt har fått stort 

utrymme, och att principen därför kan leda till att den ”tyranni av regeringar” som tidigare har 

möjliggjort grova brott, kan bytas ut mot ett ”tyranni av domare”. En sådan situation skulle 

enligt honom sätta misstänkta individer i ett mycket sårbart läge och placera icke folkvalda 

domare ovanför folkvalda regeringar, till men för staternas politiska incitament att upprätthålla 

internationella normer.
344

 

Ett annat argument som ifrågasätter den allmänna önskvärdheten av universell jurisdiktion är 

tanken att det i det långa loppet, både av praktiska och moraliska skäl, är önskvärt att åtal och 

prövning av misstänkta krigsförbrytare sker i de länder där brotten har begåtts – detta för att ge 

de offer och anhöriga som finns kvar i regionen konkret och synbar upprättelse och ge den 

berörda staten en chans att själv ta itu med sitt förflutna och inleda ett försoningsarbete.
345

 

Samtidigt har det betonats att universell jurisdiktion, så länge det finns politiska, rättsliga eller 

ekonomiska hinder för att genomföra rättegångar i ursprungsländer, är det bästa sättet att 

bekämpa straffrihet och etablera en struktur för hur sådana internationella brott ska prövas.
346

 

Ett intressant inslag i debatten kring omfattningen av universell jurisdiktion är de så kallade 

Princeton Principles of Universal Jurisdiction (Princeton Principles) som lades fram år 

2001.
347

 Bakom principen stod en samling jurister, forskare och utredare vid MR-organisationer 

med bakgrund såväl i USA som i Storbritannien, Nederländerna, Kanada med flera länder med 

olika rättskulturer och officiella förhållningssätt till universell jurisdiktion.
348

 Principerna 

syftade dels till att klargöra, systematisera och kodifiera redan existerande men icke 

systematiserad internationell rätt vad gäller universell jurisdiktion – detta för att underlätta för 

beslutsfattare, regeringar och myndigheter då de får ansvar för ärenden där frågan om 

universell jurisdiktion kommer upp. Samtidigt menade deltagarna i projektet att då kodifiering 

generellt riskerar att stänga in eller begränsa utvecklingen inom det relevanta rättsområdet så 

måste principerna ha ett progressivt angreppssätt som lämnar utrymme för och uppmuntrar till 

fortsatt utveckling och breddning av universell jurisdiktion. Principerna riktar sig därför även 

med rekommendationer till den lagstiftande makten, till internationella samarbetsorgan och den 

                                                 
342

 Se vidare nedan avsnitt 4.1.6. angående de rekommendationer på detta område som Amnesty International har 

framfört specifikt till den svenska regeringen.  
343

 K Roth, “The Case for Universal Jurisdiction”, publicerad i Foreign Affairs, september/oktober 2001, 

tillgänglig via http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28202.html 2010-03-17. 
344

 H Kissinger, “The Pitfalls of Universal Jurisdiction”, publicerad I Foreign Affairs, juli/augusti 2001, tillgänlig 

via http://www.globalpolicy.org/component/content/article/163/28174.html 2010-03-17. 
345

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 43f. Rapporten innehåller redogörelser för de problem som har uppstått 

när euroeiska nationella domstolar har hanterat åtal mot personer som misstänks för inblandning i folkmordet i 

Rwanda 1994.  
346

 Ibid.  
347

 The Princeton Principles on Universal Jurisdiction: The Princeton Project on Universal Jurisdiction, Princeton, 

New Jersey, 2001. 
348

 S Macedo, 2004, s. 26f. En fullständig presentation av deltagarna i Princeton-projektet finns på s. 381-383 i S 

Macedo, 2004.  
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akademiska världen. De yttersta syften som ligger bakom med principerna är att främja en 

konsekvent tillämpning av universell jurisdiktion och därigenom motverka straffrihet, 

avskräcka individer och stater från framtida grova folkrättsbrott, skapa större internationell 

rättvisa, stärka rättssamhället och ge offren för folkrättsbrott ett erkännande.
349

 Principerna 

försöker reda ut hur universell jurisdiktion kan förhålla sig till frågor om preskription, 

immunitet, undvikande av dubbelbestraffning, konflikter mellan flera stater som vill utöva 

universell jurisdiktion med mera.
350

 Vad som särskilt kan noteras är också att principerna 

stödjer de tolkningar och förslag som Amnesty International, Human Rights Watch och flera 

författare i doktrinen har lagt fram angående aut dedere aut judicare som en följd eller aspekt 

av universell jurisdiktion,
351

 och att de stödjer det akademiska argumentet att universell 

jurisdiktion vilar på och är ett logiskt utflöde av de jus cogens- kränkningar som folkrättsbrott 

utgör.
352

 Det är denna diskussion som kommer att tas upp i det följande avsnittet.  

4.1.2. Aut dedere aut judicare inom sedvanerätten eller som jus cogens-norm? 

Frågan om vilka brott som omfattas av universell jurisdiktion har i sin tur ett starkt samband 

med sådana regler som anses ha jus cogens-status, vilka i sig av nödvändighet anses ge 

förpliktelser erga omnes, det vill säga för samtliga världssamfundets stater och som därför, 

genom det gemensamma intresse som förpliktelsen skyddar, kan åberopas och utkrävas av varje 

stat.
353

  

ICTY slog år 1998 fast att det, oberoende av traktatbaserade förbindelser, finns en förpliktelse 

att utlämna eller åtala en person som misstänks för tortyr, detta på grund av tortyrbrottets jus 

cogens-status i den internationella rätten.
354

 Domstolen menade att en av följderna av att 

förbudet mot tortyr har jus cogens-status är att varje stat är förpliktigad att utreda, åtala och 

bestraffa individer som misstänks för tortyr och som befinner sig på ett territorium under deras 

jurisdiktion. Med hänvisning till att tortyrbrottet är universellt fördömt var det än begås, 

menade domstolen att varje stat därför har rätt att åtala och bestraffa de som är ansvariga för 

sådana brott (alltså universell jurisdiktion).
355

 FN:s Tortyrkommitté gick i ett beslut från 2006 

steget längre och menade att artikel 7 i CAT medför att en stat inom vars territoriella 

jurisdiktion en individ som misstänks vara ansvarig för tortyrhandlingar befinner sig, i det fall 

att staten inte utlämnar individen, ska överlämna fallet till sina respektive myndigheter i syfte 

                                                 
349

 S Macedo, 2004, s. 26f.  
350

 Se princip 6, 5 & 7, 9, respektive 8. Princip 8 nämner anknytningsfaktorer som till stor del liknar de som 

tidigare har använts för att grunda för territoriell jurisdiktion, det vill säga gärningsort, gärningsmannens 

nationalitet, offrets nationalitet och andra faktorer som anknyter till en begärande stat. Därutöver finns även 

kriterier som hur pass effektiv den begärande statens lagföring förväntas vara samt överväganden av 

processekonomisk natur. Se Dag Victors diskussion kring principerna i SOU 2002:98 del II s. 89. 
351

 Se särskilt princip 4 och 10.  
352

 Se särskilt princip 1(1)-1(3) som kopplar samman staternas rätt till universell jurisdiktion med de grova 

folkrättsbrott som räknas upp princip 2 vilka till sin omfattning överensstämmer med Amnesty Internationals 

tolkning. Se även den uppräkning av traktater som stödjer universell jurisdikion som återfinns ovan i not 315. 
353

 Se The Barcelona Traction, Light & Power Co. (Belgium v. Spain), 1970 I.C.J. 3, stycke 32 där innebörden av 

kopplingen mellan erga omnes-förpliktelser och jus cogens-regler uttrycks. Se även A Cassese, 2008, s. 130. 

Cassese menar att det, tack vare den breda acceptans som FN:s Folkmordskonvention har bland staterna, när 

det gäller staters ansvar kan sägas finnas en erga omnes förpliktelse i det att sedvanerättsliga regler om 

folkmord skapar förpliktelser för samtliga stater i världssamfundet, och samtidigt berättigar varje stat att kräva 

att folkmordshandlingar upphör. Se även s. 7 i ICJ:s Advisory Opinion angående Reservations to the 

Convention on The Prevention and Punishment of the Crime of Genocide från den 28 maj 1951 (1951 I.C.J. 

15) där domstolen vidhöll att konventionens underliggande principer är sådana som av civiliserade nationer är 

erkända som bindande för stater, och detta även utan förkomst av konventionella förpliktelser. 
354

 ICTY, Trial Chamber, Prosecutor v. Anto Furundzija, dom av den 10 december 1998, stycke 156. 
355

 Ibid. Se också domare Lord Browne-Wilkinson i Pinochet-fallet (38 I.L.M. 24 mars 1999) som på s. 589 i fallet 

menade att “the jus cogens nature of the international crime of torture justifies states in taking universal 

jurisdiction over torture wherever committed”.  
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att möjliggöra åtal. Kommittén underströk också att skyldigheten att åtala individer misstänkta 

för tortyr inte är beroende av att det redan föreligger en utlämningsbegäran avseende individen 

ifråga. Syftet med de alternativa åtgärder som erbjuds i artikel 7 i CAT är enligt kommittén att 

förebygga att någon tortyrhandling förblir ostraffad.
356

 Utöver de slutsatser som har dragits av 

ett flertal FN-organ och MR-organisationer avseende omfattningen av aut dedere aut judicare 

avseende internationella brott har också ett flertal nationella och regionala domstolar och 

tribunaler, på olika grunder, slagit fast att skyldigheten att utlämna eller åtala omfattar 

tortyrbrottet, krigsbrott och folkmordshandlingar.
357

  

Grunden för att anse att universell jurisdiktion och förpliktelser enligt principen aut dedere aut 

judicare har jus cogens-status avseende vissa grova folkrättsbrott sägs följa av att dessa brott i 

sig har sådan jus cogens-status. Medan inte alla erga omnes-förpliktelser avser jus cogens-

normer, är upprätthållandet av jus cogens-normer nödvändigtvis av intresse för hela 

världssamfundet, vilket ger upphov till erga omnes-förpliktelser avseende dessa normer.
358

 Ian 

Seiderman menar att man kan resonera som så att följden av att jus cogens-regler per definition 

utgör en förpliktelse erga omnes är att genomdrivandet av de regler som förbjuder en kränkning 

av en jus cogens-regel faller inom samtliga staters kompetens. När så kränkningen av en jus 

cogens-regel innefattar ett folkrättsbrott som ger upphov till internationellt straffansvar, bör 

alltså samtliga stater ha en rätt att utöva jurisdiktion över ett sådant brott.
359

 Seiderman menar 

dock att ett fåtal författare har gått så långt som att säga att aut dedere aut judicare i sig är en 

förpliktelse med jus cogens-status
360

, och att skälen för ett sådant argument är starkast när 

förpliktelsen avser ett brott som i sig utgör en kränkning av en jus cogens-norm.
361

 Det kan 

alltså anses att det är förbudet mot exempelvis tortyr som har jus cogens-status, och inte 

skyldigheten att implementera eller genomdriva detta förbud.
362

 Ändå finns det argumentet att 

universella genomdrivandemekanismer är nödvändiga för att uppfylla den motsvarande 

förpliktelsen att inte passivt tolerera internationella brott som utgör en kränkning av en jus 

cogens-norm.
363

 Skyldigheten att åtala eller utlämna avseende brott mot normen anses alltså här 

vara ett nödvändigt villkor för eller en nödvändig aspekt av en jus cogens-norm.
364

 Följden av 

argumentationen att det alltid åtföljer förpliktelser erga omnes avseende jus cogens-normer
365

 

blir alltså att denna förpliktelse inte bara inkluderar att staterna respekterar normen i sitt direkta 

                                                 
356

 Se kommitténs resonemang i Suleymane Guengueng and others v. Sénégal, stycke 9(7). Communication No. 

181/2001, CAT/C/36/D/181/2001, 19 maj 2006. 
357

 ILC har I samarbete med Amnesty International gjort en sammanställning av ett flertal staters praxis avseende 

principen aut dedere aut judicare. Stater som Frankrike, Nederländerna, Guatemala, Peru, Spanien, Australien, 
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internationella brott, med och ibland utan uttrycklig referens till en viss traktat. Se vidare International Law 

Commission, The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut dedere aut judicare), publicerad av Amnesty 

International i februari 2009, AI Index: IOR 40/001/2009, särskilt s. 22-29. 
358

 I D Seiderman, 2001, s. 106. 
359

 Ibid, s. 106. Se också ett uttalande i det amerikanska rättsfallet Petrovsky v. Demanjuk (776 F. 2d 571, 1985) 

där det uttalandes att universalitetsprincipen är baserad på antagandet att vissa brott är universellt fördömda på 

ett sådant sätt att förövarna är fiender för hela världens folk. Fallet citeras i I Seiderman, 2001, s. 108.  
360

 Seiderman hänvisar till M.C. Bassiouni i “The Penal Characteristics of Conventional International Law”, Case 

Western Reserve Journal of Internaitonal Law, nr. 15 vol. 27, 1983, s. 34.  
361

 Seiderman, 2001, s. 106. 
362

 Ibid, s. 110. USA har exempelvis inte förnekat att tortyr, folkmord med flera brott är kränkningar av jus 

cogens-regler, men likväl anser man inte att sådana kränkningar ger upphov till rättigheter eller förpliktelser för 

staterna enligt universell jurisdiktion.  
363

 L.A. Steven, “Genocide and the Duty to Extradite or Prosecute: Why the United States is in Breach of its 

International Obligations”, Virginia Journal of International Law, nr. 39, vol. 425, 1999, s. 448. 
364

 Ibid, s. 447.  
365

 Se Barcelona Traction-fallet ovan i not 353.  
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agerande, utan också kräver att staterna ser till att inte understödja eller tolerera kränkningar av 

normen och ingriper när sådana kränkningar sker.
366

  

Frågan som uppstår är huruvida det finns ett sådant stöd bland staterna för dessa grunder för att 

universell jurisdiktion att normen faktiskt kan sägas ha uppnått jus cogens-status. Såsom 

nämnts ovan i avsnittet om non-refoulement är den springande punkten huruvida universell 

jurisdiktion är erkänd som en sådan tvingande, icke-derogativ folkrättsnorm av ”det 

internationella statssamfundet som helhet” som avses i Wienkonventionens artikel 53. 

Merparten av den argumentation som har förts kring universell jurisdiktion bland staterna har 

avsett normens stöd i traktater eller som en del av den allmänna internationella sedvanerätten. 

Argumentet som främst finns i doktrinen att det vore en naturlig följd av jus cogens-normer, 

som förbuden mot tortyr och folkmord, att det föreligger en skyldighet för staterna att förhindra 

och bestraffa sådana brott, kan ställas mot faktumet att stater som USA, Kina, Ryssland, Indien 

med flera motsätter sig universell jurisdiktion som princip. Man motsätter sig inte att förbuden 

mot tortyr och folkmord har jus cogens-status, men accepterar inte att det automatiskt skulle 

följa rättigheter eller förpliktelser av samma dignitet (alltså med jus cogens-status) för staterna, 

eller för den delen för ICC, att beivra brott mot dessa förbud.
367

 Även om Wienkonventionen 

inte kräver total enighet mellan staterna för att erkännande av en norm som jus cogens-norm 

ska ha uppnåtts har det i doktrinen ansetts tveksamt om en sådan allmän acceptans som artikel 

53 avser har uppnåtts gällande  universell jurisdiktion och principen aut dedere aut judicare.
368

 

Vad gäller universell jurisdiktion enligt sedvanerätten har Amnesty International och ILC gjort 

en studie av staternas praxis och uppfattning om vilka av de för staterna ifråga bindande 

traktater som man anser skapar förpliktelser enligt aut dedere aut judicare. Exempelvis Japan, 

USA och Thailand har här valt att inte föra fram FN:s Tortyrkonvention som grund för 

förpliktelser enligt principen aut dedere aut judicare, detta till skillnad från flera andra stater 

och praxis från exempelvis FN:s Tortyrkommitté.
369

 Amnesty International har själva angett 37 

internationella och regionala traktater, långt fler än vad de rapporterande staterna har hänvisat 

till, som man menar ger stöd för principen aut dedere aut judicare.
370

 Vid sidan om detta breda 

traktatstöd menar man att det finns tendenser i flera stater att argumentera kring att dessa 

traktater har gett upphov till sedvanerättsliga förpliktelser avseende skyldigheter att utlämna 

eller åtala. I exempelvis Australien har förbudet mot folkmord beskrivits som en absolut, icke-

derogativ (jus cogens) regel och att definitionen av folkmord i FN:s Folkmordkonvention har 

uppnått  sedvanerättslig status.
371

 Från detta allmänt accepterade koncept anser man att det 

enligt sedvanerätten följer förpliktelser för staterna enligt principen aut dedere aut judicare, och 

detta alltså oberoende av Folkmordskonventionen eller annat traktatbaserat stöd för utövandet 

av sådan jurisdiktion.
372

 Även i spansk domstol har det till följd av jus cogens-karaktären hos 

förbudet mot folkmord och brott mot mänskligheten, ansetts följa en förpliktelse enligt 

principen aut dedere aut judicare för staterna på sedvanerättslig grund, vid sidan om 

                                                 
366

 Detta argument stöds som nämnts ovan uttryckligen av artikel 1 i FN:s Folkmordskonvention, artikel 2 samt 4-

5 i CAT, samt ett flertal internationella konventioner som innehåller formuleringen att parterna åläggs att 

”förhindra och bestraffa” de förbjudna handlingar som konventionen avser. 
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 Se M Morris, 2001, s. 57 och diskussionen nedan under avsnitt 4.1.3.  
368

 D Victor i SOU 2002:98 del II, s. 171.  
369

 Se ovan under avsnitt 4.1.1. angående principen aut dedere aut judicare i relation till principen om universell 

jurisdiktion. 
370

 Se vidare Amnesty International, International Law Commission The Obligation to Prosecute or Extradite, 

februari 2009, s. 33-58. 
371

 Den australiska federala domstolens beskrivning av folkmordsdefinitionen som en jus cogens-regel återfinns 

även exempelvis hos Cassese samt har uttryckts av ICJ redan år 1951. Se not 353 ovan.  
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 Federal Court of Australia, Re Thompson; Ex parte Nulyarimma (1998) 136 ACT 9, 1 september 1999. 
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Folkmordskonventionen eller andra traktatsförpliktelser.
373 

Vissa stater, däribland USA, har 

dock menat att det inte finns någon allmän förpliktelse inom den internationella sedvanerätten 

att utlämna eller åtala personer för brott som inte täcks av internationella överenskommelser 

som innehåller en sådan förpliktelse.
374

 Andra stater, däribland Ryssland, har menat att man 

ännu inte ser några övertygande bevis för att aut dedere aut judicare har etablerats som en 

sedvanerättslig regel, och att frågan, särskilt avseende sådana brott som folkmord, krigsbrott 

och brott mot mänskligheten som berör hela världssamfundet kräver ytterligare utredning och 

analys.
375

 Amnesty International menar dock, med hänvisning till ILC:s Draft Code från 1996 

angående brott mot fred och säkerhet för mänskligheten
376

 att det skulle strida mot ILC:s 

mandat att utveckla den internationella rätten i det fall att man skulle överge den ståndpunkt 

man förde fram i 1996 års Draft Code och acceptera att staterna genom olika argument försökte 

frigöra sig från förpliktelserna enligt aut dedere aut judicare, åtminstone vad gäller 

folkrättsbrott.
377

 

Att många stater har underlåtit att rapportera till ILC eller ingett inkompletta rapporter 

angående sina förpliktelser enligt aut dedere aut judicare, ser Amnesty International som ett 

faktum som riskerar att ge ett felaktigt intryck av rättsläget i förhållande till den utbredda 

acceptans av förpliktelserna enligt denna princip som Amnesty International anser sig ha funnit 

i sin studie.
378

 En av specialrapportörerna som sammanställde materialet för Amnestys och 

ILC:s studie menade också att faktumet att antalet internationella och regionala traktater som 

innehåller  förpliktelser enligt aut dedere aut judicare ökar och att deras ökade tillämpning kan 

tas som en indikation på statspraxis angående principen, och åtminstone betraktas som en 

början till en utkristallisering av en sedvanerättslig regel på området.
379

 Amnesty International 

menar också att flera staters inkorporering av aut dedere aut judicare-förpliktelser i sin 

lagstiftning, liksom deras implementering av eller anpassning av nationella regelverk till 

Romstadgans regler, inklusive för brott som i stadgan inte omfattas av en sådan förpliktelse,
380

 

också kan tas som en presumtion för en existerande eller begynnande förpliktelse enligt 

principen aut dedere aut judicare. Man menar att flera beslut av nationella regelverk förefaller 

                                                 
373

 Audiencia Nacional, Juzgado Central de Instrucción Uno, D. Previas 331/1999 den 16 januari 2008. 

Resonemanget uttrycktes av domare Santiago Pedraz där domaren i femte punkten i skälen för beslutet menade 

att Guatemala genom att vägra åtala den före detta presidenten Rios Montt i Guatemala respektive utlämna 

honom till Spanien ansågs ha brutit mot sina förpliktelser enligt folkrätten. Intressant att notera är att den 

konstitutionella domstolen i Guatemala i det aktuella fallet, även om man avvisade Spanien 

utlämningsbegäran, slog fast att Guatemala står under en skyldighet att åtala personen ifråga, inklusive för 

folkmord. Domstolen hänvisar inte till några traktater som grund för denna förpliktelse utan beskriver det som 

en regel (regla) och en förpliktelse (obligación). För en djupgående analys av domen se Amnesty International, 

Guatemala: The refusal to grant extradition requested by Spain for crimes under international law, AI Index: 

AMR 34/013/2008, maj 2008. Texten finns tillgänglig via 

http://amnesty.org/en/library/info/AMR34/013/2008/en?refresh, 2010-03-21.  
374

 Se USA:s ståndpunkt i International Law Commission: The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut 

judicare) - Comments and information received from Governments (A/CN.4/579/Add.2), 59e sessionen, 

Genève, 5 juni 2007, stycke 2.  
375

 Uttalande av Ryssland, The obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare) Comments and 

information received from Governments (A/CN.4/599), 60e sessionen, 30 maj 2008, särskilt stycke 47-55. 
376

 ILC formulerar här principen aut dedere aut judicare genom att stater i vars territorium en individ som 

misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsbrott eller brott mot internationellt skyddad personal är 

skyldiga att utlämna eller åtala individen ifråga. 
377

 Amnesty International, International Law Commission: The Obligation to Extradite or Prosecute,, februari 

2009, s. 28. 
378

 Ibid. Se även bilaga III till rapporten där Amnesty listar 37 traktater som man anser ger stöd för principen aut 

dedere aut judicare och slår fast att ett stort antal stater också har tillträtt dessa traktater.  
379

 Third Report on the obligation to extradite or prosecute (aut dedere aut judicare), specialrapportör Zdzislaw 

Galicki, 10 juni 2008 (A/CN.4/603) stycke 124. 
380

  Dessa innefattar folkmord, vissa krigsbrott som inte uppnår till ”grava brott” och även för brott som inte 

omfattas av någon internationell konvention, såsom mord, utrotning, deportation samt de flesta sexualbrotten. 

http://amnesty.org/en/library/info/AMR34/013/2008/en?refresh
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bekräfta en sådan tolkning,
381

 åtminstone avseende folkmord, brott mot mänskligheten, 

krigsbrott, tortyr, tvångsvisa försvinnanden och utomrättsliga, godtyckliga eller summariska 

avrättningar.
382

  

I en inlaga till specialdomstolen för Sierra Leone förklarade också organisationerna Redress,  

Lawyers Committee for Human Rights samt International Commission of Jurists att allvarliga 

kränkningar av artikel 3 i Genèvekonventionerna och tilläggsprotokoll II, enligt opinio juris 

samt praxis bland stater och hos Säkerhetsrådet,
383

 utgör brott mot jus cogens-normer, vilket 

grundar för universell jurisdiktion och en skyldighet för alla stater att bestraffa förövarna.
384

 

Vidare menade man att eftersom Romstadgan uttryckligen stadgar individuellt ansvar för 

allvarliga brott mot artikel 3 i Genèvekonventionerna utgör dessa internationella brott mot 

folkrätten, vilka på sedvanerättslig grund ger upphov till en förpliktelse att åtala och bestraffa 

de ansvariga.
385

 Även i doktrinen har det sagts att förpliktelserna enligt aut dedere aut judicare 

nu utgör en del av sedvanerätten och att det på senare år, särskilt som ett led i staternas anti-

terroråtgärder, har tillkommit ett flertal traktater där denna princip ingår.
386

  Att dessa traktater 

har tillträtts av många stater världen över påvisar staternas stöd för etableringen av en sådan 

princip.
387

 Vissa menar även att också kapning, terrorism och brottet apartheid genom dessa 

konventioner har utvecklat sedvanerättsliga förpliktelser enligt principen aut dedere aut 

judicare.
388 

Dag Victor menar att det flertal konventioner som erbjuder eller påbjuder universell 

jurisdiktion,
389

 och den breda anslutning som finns till dessa  kan “ses som uttryck för en 

utveckling mot ett accepterande av nationell domsrätt på grundval av universalitetsprincipen 

vid fler brott”, även om han anser det “tveksamt hur långt ett sådant synsätt kan drivas”.
390

 

Victor menar dock att rättsläget generellt kring huruvida och i vilken utsträckning universell 

jurisdiktion är tillåtet eller påbjudet är oklart och varierar stort mellan olika stater.
391 

För att en sedvanerättslig regel avseende aut dedere aut judicare ska anses föreligga är det dock 

inte tillräckligt att stater har tillträtt och agerar med stöd av traktater där denna princip uttrycks. 

Sedvanan är i sig beroende av ytterligare ett element, konsensus och acceptans (opinio juris) 

bland staterna av regeln som bindande. Detta måste visa sig utanför staternas tillämpning av 

traktater där principen finns upptagen, exempelvis genom uttalanden och andra diplomatiska 

åtgärder från representanter för staterna.
392

 Opinio juris är alltså ett uttryck från staterna att de 

agerar som de gör inte bara för att de står under en sådan förpliktelse på traktatsgrund utan att 

de betraktar sådant agerande som obligatoriskt på grund av att det finns en folkrättslig regel 

                                                 
381

  Se ovan vid not 340 samt not 417 nedan. 
382

 Amnesty International, International Law Commission, februari 2009, s. 28. Se även bilaga III till rapporten 

där Amnesty listar 37 traktater som man anser ger stöd för principen aut dedere aut judicare och slår fast att ett 

stort antal stater också har tillträtt dessa traktater.  
383

 Se UNSC/Res./1315 där Säkerhetsrådet konstaterade att brotten i Sierra Leone under åren 1991-2002 var så 

allvarliga att de utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet och att det därför låg i världssamfundets 

intresse att bestraffa de som var ansvariga för dessa brott.  
384

 Redress, LCHR, ICJ, Amicus Curiae Brief, oktober 2003, s. 28, p. 63. 
385

 Ibid, s. 28f, p. 65-66. 
386

 J. F Murphy, “Legal Aspects of International Terrorism: Summary Report of an International Conference 13-15 

december 1978, American Society of International Law Studies, Studies in Trans-national Legal Policy, nr. 19, 

1978, s. 7.  
387

 P A Mazandaran, “International Legal Response to an International Problem: Prosecuting International 

Terrorists”, International Criminal Law Review, nr. 6, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006, s. 

518. 
388

 Se K Randall, “Universal Jurisdiction Under International Law”, Texas Law Review, nr. 66, 1988, s. 785. 
389

 Victor hänvisar exempelvis till Romstadgan, FN:s Folkmordskonvention och Haagkonventionen om 

flygplanskapningfrån 1977.  
390

 SOU 2002:98 del II s. 171. 
391

 SOU 2002:98, s. 87.  
392

 A Amato, The Concept of Custom in International Law, Cornell  University Press, New York, 1971, s. 88. 
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som kräver det.
393

 Förekomsten av sådan acceptans, vanligen kallad opinio juris, måste därför 

utredas separat och som en egen fråga, vid sidan om traktatbaserad praxis avseende en viss 

princip.
394 

Någon sådan genomgående acceptans för universell jurisdiktion och aut judicare aut 

dedere är, även om ett antal stater hänvisar till existensen av en sådan sedvanerättslig regel, 

enligt Seiderman svår att se utanför de specifika traktater där en sådan förpliktelse 

förekommer.
395 

Kravet på konsensus har också ansetts utgöra ett kryphål för “viktigare” stater 

som USA, Kina, Ryssland med flera som därigenom kan hävda att det, så länge deras samtycke 

till universell jurisdiktion saknas, inte kan existera sådan allmän konsensus.
396 

Att det, som 

Amnesty och ILC påpekar, finns ett antal traktater med bred anslutning bland staterna som 

innehåller förpliktelser enligt principen aut dedere aut judicare medför därför inte i sig att det 

finns en sedvanerättslig regel för sådana förpliktelser som även skulla binda stater som inte är 

parter till dessa traktater.
397

 

Motståndet från USA med flera stater hindrar dock inte andra stater att mellan sig börja 

utveckla en sedvanerättslig regel om aut dedere aut judicare genom sin praxis och övriga 

acceptans (opinio juris) av att bli bundna av regeln i fråga. Andra stater kan här, i det fall att de 

stater som utvecklar den sedvanerättsliga regeln hävdar att det är en universell regel, bli bundna 

av regeln på sedvanerättslig grund, trots att de inte tillträtt traktater där en sådan regel ingår.
398

 

För att andra stater inte ska bli bundna av denna regel räcker det då inte att staten ifråga 

motsätter sig att tillträda och tillämpa en traktat där principen finns upptagen, som exempelvis 

Romstadgan, utan staten måste även motsätta sig själva konsensus-elementet i den 

sedvanerättsliga regeln.
399

  

För att kunna undgå den bindande kraften av en sedvanerättslig regel krävs det enligt teorin om 

”kontinuerlig opponent” (”persistent objector”) att staten ifråga på ett konsekvent sätt visar sitt 

motstånd mot den sedvanerättsliga regeln, från det att den börjar utvecklas och fortsatt medan 

den etableras som en sedvanerättslig regel.
400

 Värt att notera är att resonemanget kring 

kontinuerlig opponent, även om det har allmänt stöd i doktrinen, på senare år har bemötts av 

kritik då teorin anses vara oförenlig med de mänskliga rättigheterna. Det har ansetts finnas en 

risk att teorin kan användas av stater för att försöka kringgå regler som bygger på universella 

värden och intressen och vars hela berättigande förutsätter universalitet.
401

 USA, Kina, 

Ryssland med flera stater har länge motsatt sig utövandet av universell jurisdiktion och förnekat 

att det skulle föreligga någon skyldighet för stater att åtala eller utlämna personer som 

misstänks för grova folkrättsbrott. Det har argumenterats att USA, Kina och ett antal andra 

stater genom att från början av denna norms utveckling och på ett konsekvent förneka 

                                                 
393

 Se vidare North Sea Continental Shelf Cases (FDR v. Denmark samt FDR v. Netherlands) ICJ Reports 4 1969, 

s. 44. 
394

 A Amato, The Concept of Custom in International Law, Cornell  University Press, New York, 1971, s. 165.  
395

 I Seiderman, 2001, s. 107. 
396

 Se M Morris, 2001, s. 60. 
397

 I Seiderman, s.107. SOU 2002:98, s. 171.  
398

 A Amato, The Concept of Custom in International Law, Cornell  University Press, New York, 1971, s. 88. 
399

 Wienkonventionens artikel 38 lyder: Intet i artiklarna 34 till 37 utesluter att en regel som intagits i en traktat 

blir bindande för en tredje stat som en internationell sedvanerättsregel, vilken är erkänd som sådan. Det 

framgår alltså inte uttryckligen av artikel 38 om den tredje staten ifråga också måste ha erkänt den 

sedvanerättsliga regeln för att bli bunden av den. Till följd av resonemanget om “persistent objector” torde det 

dock vara möjligt för en stat att undandra sig att bli bunden av en sådan sedvanerättslig regel genom att på ett 

konsekvent sätt motsätta sig den sedvanerättsliga regeln medan den utvecklas.  
400

 Teorin kring “persistent objector” sägs ha etablerats genom domare Lachs‟ avvikande mening i North Sea 

Continental Shelf Case (FDR v. Netherlands) ICJ Reports 4 1969. Teorin har sedan dess fått ett brett stöd i 

doktrinen och har inkorporerats i ett antal internationella traktater. Se vidare I Brownlie, Principles of Public 

International Law, 5 utg. Oxford University Press, Oxford, 1998, s. 10. 
401

 H Lau, “Rethinking the Persistent Objector Doctrine in International Human Rights Law [comments]” 

Chicago Journal of International Law, Vol. 6, nr. 1, 2005. 

http://heinonline.org.db.ub.oru.se/HOL/Page?handle=hein.journals/cjil6&div=32&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=(persistent%20AND%20objector)&type=matchall
http://heinonline.org.db.ub.oru.se/HOL/Page?handle=hein.journals/cjil6&div=32&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults&terms=(persistent%20AND%20objector)&type=matchall
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existensen av dessa regler har etablerat sig som så kallad ”kontinuerlig opponent” till en 

sedvanerättslig regel om universell jurisdiktion och förpliktelser enligt principen aut dedere aut 

judicare. Man har alltså visat motstånd såväl mot en traktatbaserad grund för universell 

jurisdiktion – genom att vägra tillträda Romstadgan – men också tydligt så fort principen har 

förts på tal visat uttryckt motstånd till universell jurisdiktion som. I den mån det kan anses 

finnas en sedvanerättslig grund för universell jurisdiktion och aut dedere aut judicare är därför 

dessa stater undantagna från att bli bundna av denna regel.
402

  

Vad gäller tillämpningen av dessa traktater och genomförandet av de förpliktelser som 

principen omfattar har det dock ansetts att politiska och ekonomiska överväganden alltjämt styr 

staternas agerande vad gäller utlämning eller åtal. Det saknas, liksom vid flertalet andra 

internationella förpliktelser för stater, också ovillkorliga sanktioner och 

genomdrivningsmekanismer för stater som inte upprätthåller aut dedere aut judicare
403

. Human 

Rights Watch har noterat ett antal generella praktiska och politiska hinder, vilka man anser ofta 

ligger i vägen för staterna i utövandet av universell jurisdiktion. Organisationen har exempelvis 

uppmanat staterna att inte respektera amnestier som erbjudits för personer som misstänks för 

folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller tortyr.
404

 Man menar att artikel 6(5) i 

Genèvekonventionernas andra tilläggsprotokoll
405

 som uppmanar staterna att ge bredast 

möjliga amnestier åt personer som har deltagit i en intern väpnad konflikt
406

, med ledning av 

ICRC:s rekommendationer och internationell sedvana
407

, inte ska tolkas som tillåtande av 

amnestier avseende krigsförbrytelser, folkmord, tortyr eller brott mot mänskligheten.
408

 ICJ har 

klargjort att en officiell position inte befriar en individ från ansvar för brottsliga handlingar som 

har begåtts inom detta ämbete eller på annat håll under den tid då personen hade denna 

position
409

 Diplomater, sittande statsöverhuvuden och utrikesministrar är dock berättigade till 

en tillfällig processuell immunitet från att främmande stat utövar jurisdiktion över dem, men de 

                                                 
402

 M Morris, ”High Crimes and Misconceptions: The ICC and Non-Parties”, utdrag från International Crimes, 

Peace and Human Rights: The Role of the International Criminal Court, Dinah Shelton (red.), Hotei 

Publishing, 2000, s. 60 not. 180. 
403

 P A Mazandaran, 2006, s. 518. Mazandaran citerar Bassouni, Evans och Dartnell som har menat att det 

internationella samarbetet är beroende av staternas goda vilja, och att denna ofta saknas eller vägs ut av 

politiska hänsynstaganden när det gäller staternas förpliktelser enligt den internationella rätten och principen 

aut dedere aut judicare. Det saknas också, som Dartnell noterat, metoder för att utkräva ansvar av en stat som 

av olika anledningar inte efterlever sina förpliktelser att utlämna eller åtala. Det bör dock påpekas att ICJ, i det 

fall att domstolen har jurisdiktion enligt ICJ-stadgans artikel 36, och då de inblandade staterna har accepterat 

att domstolens jurisdiktion enligt artikel 36(2) kan utdela för de inblandade parterna bindande domar (artikel 

59-60) kring hur traktater ska tolkas, vilka förpliktelser enskilda stater står under enligt folkrätten samt 

huruvida en viss stat har brutit mot någon sådan förpliktelse och vilka möjligheter som i det enskilda fallet 

finns till kompensation för en sådan kränkning. En väsentlig begränsning av styrkan av domarna från ICJ är 

dock att det endast är de stater som har accepterat ICJ:s jurisdiktion som kan bli bundna av dess domar (artikel 

36). 
404

 Human Rights Watch, Universal Jurisdiction in Europe - The State of the Art, Vol. 18, Nr. 5(D), juni 2006, s. 

26. 
405

 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of 

Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 juni 1977.  
406

 Artikel 6(5) i andra tilläggsprotokollet lyder: At the end of hostilities, the authorities in power shall endeavour 

to grant the broadest possible amnesty to persons who have participated in the armed conflict, or those 

deprived of their liberty for reasons related to the armed conflict, whether they are interned or detained. 
407

 Human Rights Watch hänvisar på s. 26 i sin rapport från 2006 till ett brev från Toni Pfanner, chef för 

rättsenheten vid ICRC:s huvudkvarter i Genève, 15 april 1997, citerat i Margaret Popkin & Nehal Bhuta, 

“Latin American Amnesties in Comparative Perspective: Can the Past be Buried?”, Ethics and International 

Affairs, vol. 13, 1999, s. 103.  
408

 Human Rights Watch, Universal Jurisdiction in Europe - The State of the Art, Vol. 18, Nr. 5(D), juni 2006, s. 

26. 
409

 Case Concerning the Arrest Warrant Case of 11 April 2000, ICJ Reps, 14 februari, 2002, stycke 60-61. 
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förlorar denna immunitet så fort de avgår från denna officiella position.
410

 Vidare  menar 

Human Rights Watch att många staters krav att den misstänkte personen befinner sig inom 

statens territorium för att en utredning ska kunna inledas med stöd av universell jurisdiktion, 

liksom den stora diskretion som finns inom åklagarmyndigheter att på mer eller mindre 

transparenta grunder avgöra om åtal ska väckas,
411

 samt en alltför restriktiv användning av den 

subsidiaritetsregel som gäller för universell jurisdiktion,
412

 gör att politiska och ekonomiska 

eller andra, icke-rättsliga hänsyn alltför ofta kan komma i vägen för utövandet av universell 

jurisdiktion.  

Human Rights Watch ser viktiga framsteg i form av att allt fler stater tillträder traktater som 

möjliggör universell jurisdiktion, faktumet att det numera finns en växande och genuin 

angelägenhet hos många stater att undvika att bereda fristäder åt grova brottslingar. Man 

välkomnar också ansträngningar på EU-nivå som uppmuntrar upprättandet av specialiserade 

polisenheter för folkrättsbrott och europeiska nätverk för samarbete kring utredning och åtal av 

dessa brott. Man menar dock att det fortfarande, till följd av de politiska och i viss mån 

ekonomiska hänsynstaganden som har beskrivits ovan, finns en klyfta mellan de rättsliga medel 

och strukturer som finns tillgängliga för staterna för utövandet av universell jurisdiktion, och 

staternas faktiska tillämpning av dessa regelverk.
413

  

4.1.3. Aut dedere aut judicare i förhållande till internationella tribunaler 

En stor del av rättsutvecklingen och den faktiska tillämpningen av bestämmelser avseende brott 

som faller inom artikel 1F(a) har skett inom internationella brottmålstribunaler, och inte vid 

nationella domstolar.
414

 I syfte att utreda i vilken mån brott enligt artikel 1F(a) kan beivras med 

stöd av aut dedere aut judicare-principen är det därför intressant att se hur denna princip 

förhåller sig till utlämning till internationella tribunaler.  

Skaparna av de fyra Genèvekonventionerna framförde redan år 1952 att det så kallade tredje 

alternativet, överlämning till en internationell tribunal, stod i överensstämmelse med staternas 

förpliktelser enligt aut dedere aut judicare.
415

 ILC inkluderade också en uttrycklig bestämmelse 

                                                 
410

 Ibid, stycke 53-55.  
411

 Se exempelvis BrB 2:5 stycke 2 som stadgar att åtal för brott som förövats utom riket endast får väckas efter 

åtalsförordnande enligt 2:5 stycke 1, med undantag  (kap. 2:5 stycke 2 punkt 1-6) för om brottet förövats inom 

sjö-och luftfart, av vissa specialsubjekt inom Försvarsmakten, polisen, tullen etc. eller av medborgare från de 

nordiska länderna mot svenskt intresse.  
412

 Regeln innebär att universell jurisdiktion ska fungera som ett reservverktyg att använda när den stat som brottet 

har starkast koppling till är ovillig eller oförmögen att åtala den misstänkte. Se vidare Report of the Secretary-

General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, S/2004/616, 3 augusti 

2004, stycke 48.   
413

 Human Rights Watch, Universal Jurisdiction in Europe - The State of the Art, Vol. 18, Nr. 5(D), juni 2006, s. 

34. 
414

 Se A Cassese, 2008, s.132. Cassese menar att en betydelsefull praxis kring definitionen av folkmord enligt 

Folkmordskonventionen från 1948 har byggts upp genom domar från ICTY och ICTR, särskilt i fallen 

Prosecutor v. Goran Jelisic, Case No. IT-95-10, 5 juli 2001 och Prosecutor v. Radislav Krstic, Case No. IT-98-

33-A, 19 april 2004 respektive Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, 2 september 1998 

och Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana (Kayishema and Ruzindana), Case No. ICTR-95-

1-T , 21 maj 1999. Upprättandet av dessa tribunaler har i sin tur stimulerat nationella domstolar att i högre 

utsträckning tillämpa Folkmordskonventionen, såsom visades genom fallet Jorgic v. Germany, ECHR, Appl. 

no. 74613/01, 7 december 2007. På den normativa nivån har också vissa av huvudbestämmelserna i 

Folkmordskonventionen genom tribunalernas praxis blivit en del av sedvanerätten. Se här ICJ:s Advisory 

opinion on Reservations to the Convention on Genocide från den 28 maj 1951 samt fallet Case Conserning the 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of  Genocide (Bosnia and 

Herzegovina v. Serbia and Montenegro), ICJ General List No. 91, 26 februari 2007 där domstolen bekräftade 

att förbudet mot folkmord numera utgör en erga omnes-förpliktelse.  
415

 Internationella Röda Korskommittén (ICRC) framförde i sin kommentar till den första Genèvekonventionen att 

det inte finns något i första paragrafen av konventionens artikel 49 som utesluter att den misstänkte överlämnas 
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angående överlämning till internationell tribunal i 1996 års Draft Code angående internationella 

brott i artikel 9 av dokumentet där det förklaras att staterna, utan att det inverkar på 

jurisdiktionen hos en internationell domstol, har en förpliktelse att utlämna eller åtala  personer 

misstänkta för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser eller brott mot 

internationellt skyddade personer.
416

 

I statspraxis finns det ett antal exempel på nationella regler, särskilt i samband med staternas 

implementering av Romstadgan, som påbjuder överlämning till internationell domstol som ett 

giltigt tredje alternativ i enlighet med principen aut dedere aut judicare.
417

 För de stater som 

har tillträtt Romstadgan finns alltjämt, enligt den så kallade komplementaritetsprincipen,
418

 en 

förpliktelse att överlämna en misstänkt till ICC i det fall att staten varken är villig eller 

kapabel,
419

 att själv åtala eller utlämna en person som misstänks för brott som faller under 

domstolens jurisdiktion. Likväl noterar ILC att det finns skillnader mellan staterna i huruvida 

man betraktar det tredje alternativet som en förpliktelse eller en möjlighet.
420

 

ICC har alltså jurisdiktion enligt komplementaritetsprincipen, men för att jurisdiktion ska 

kunna utövas krävs dessutom att brottet ifråga har begåtts på territoriet hos en stat som är part 

till Romstadgan (artikel12(2)(a)), eller att den misstänkte förövaren är medborgare i en sådan 

stat (12(2)(b)). I båda fallen krävs också samtycke från staten ifråga innan ICC kan utöva 

jurisdiktion.
421

 Följden av den alternativa formuleringen i artikel 12(2) är att det inte verkar 

krävas vid utövande av jurisdiktion enligt artikel 12(2)(a) att den individ som har begått ett 

brott på en partstats territorium och vars brott blir föremål för ICC:s jurisdiktion också är 

medborgare i en partstat.
422

  

Sverige är part till Romstadgan sedan år 2001,
423

 men det hör till ovanligheterna att personer 

som utesluts från flyktingstatus enligt artikel 1F(a) har begått brotten ifråga på mottagarstatens 

                                                                                                                                                           
till en internationell tribunal. Se vidare International Committee of the Red Cross (ICRC), The Geneva 

Conventions of 12 August 1949, Commentary, I Geneva Convention, Genève 1952, s.366. 
416

 ILC:s originalformulering lyder: “Without prejudice to the jurisdiction of an international criminal court [min 

kursivering], the State Party in the territory of which an individual alleged to have committed a crime set out in 

article 17 [folkmord], 18 [brott mot mänskligheten], 19 [brott mot internationellt skyddad personal] or 20 

[krigsförbrytelser] is found shall extradite or prosecute that individual.” Se vidare ILC, “Draft Code of Crimes 

against the Peace and Security of Mankind with commentaries”, Yearbook of the International Law 

Commission, 1996, vol. II, Part Two, artikel 9. Se även s. 32 i samma utgåva av Yearbook of the International 

Law Commission där ILC förklarar att artikel 9 innebär att att överlämning till en internationell domstol är ett 

giltigt tredje alternativ i enlighet med staternas förpliktelser enligt aut dedere aut judicare.   
417

 Amnesty International, International Law Commission: The Obligation to Extradite or Prosecute, februari 

2009, tar på s. 17-20 upp nationella regler från bland annat Frankrike, Schweiz, Portugal, Brasilien och 

Argentina med formuleringar som erbjuder eller påbjuder överlämning till en internationell domstol avseende 

grova internationella brott (folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten) om varken nationellt åtal eller 

utlämning till annan stat kan genomföras.  
418

 Se vidare A Cassese, 2008, s. 342-344.  
419

 Se vidare slutet av preambeln till Romstadgan samt artikel 1 i Romstadgan där komplementaritetsprincipen 

uttrycks, samt artikel 17(2)-17(3) där stadgan utvecklar begreppen “ovillighet” (“unwillingness”)och 

“oförmåga” (“inability”) som förutsättning för ICC att utöva jurisdiktion. Cassese menar att 

komplementaritetsprincipen i huvudsak motiveras av två orsaker; dels de praktiska skälen att staterna ville 

undvika att domstolen överbelastades av fall från hela världen och antagandet att nationella domstolar ofta har 

bättre förutsättningar att utreda som samla information om fall som finns i deras närhet, dels den principiella 

motivationen att i högsta möjliga mån upprätthålla respekten för staters suveränitet. Se vidare A Cassese, 2008, 

s. 342-344 angående komplementaritetsprincipens innebörd och funktion.  
420

 Amnesty International, International Law Commission: The Obligation to Extradite or Prosecute, februari 

2009, s.17. 
421

 Se Romstadgans artikel 12(2)(a)-(b). Det är också enligt Romstadgans artikel 12(3) möjligt för en stat som inte 

är part till Romstadgan att på ad hoc-basis överlämna en av sina medborgare till ICC. 
422

 A Abass, 2006, s. 350. 
423

 Se Prop. 2000/01:122. 
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territorium. Även om Romstadgan i skrivande stund har 111 partstater,
424

 återstår det 

fortfarande många stater, däribland USA, Ryssland och Kina, samt exempelvis ett antal stater i 

Afrika och Mellanöstern, som inte har undertecknat och/eller ratificerat stadgan.
425

 I fall där 

den misstänkte förövaren härrör från några av dessa länder och inte har begått brottet på en 

partstats territorium kan det alltså uppstå situationer där ICC enligt bestämmelserna i artikel 

12(2)(a)-(b) saknar jurisdiktion över brott som faller under artikel 1F(a) i 

Flyktingkonventionen. I fall där staten som har uteslutit personen ifråga från flyktingstatus inte 

vill eller kan åtala eller utlämna en misstänkt individ, och inte heller på ad hoc-basis vill 

hänskjuta fallet till ICC, är det enda alternativ som återstår för ICC att utöva jurisdiktion i så 

fall att Säkerhetsrådet under bestämmelserna om hot mot internationell fred och säkerhet i 

artikel VII i FN-stadgan beslutar att hänskjuta en situation till ICC:s åklagare. Detta alternativ 

är dock belagt med motsvarande begränsningar eftersom USA, Ryssland och Kina som 

permanenta medlemmar i säkerhetsrådet också där har möjlighet att lägga in sitt veto mot 

eventuella hänskjutandebeslut som man av någon anledning inte vill ställa sig bakom.  

Frågan som uppstår i denna situation är huruvida ICC till följd av att flera av de brott som finns 

i Romstadgan enligt sedvanerätten faller under universell jurisdiktion kan agera och utöva 

jurisdiktion med stöd av principen aut dedere aut judicare. Frågan fick särskild uppmärksamhet 

sedan USA-ambassadören David Scheffer år 2001 förklarade att ICC:s försök att åtala 

amerikanska soldater som är verksamma utomlands utan att USA har tillträtt eller accepterat att 

bli bunden av Romstadgan, stod i strid med grundläggande principer inom traktaträtten.
426

  

Vissa har menat att ICC, eftersom dess partstater på sedvanerättslig grund har rätt att utöva 

universell jurisdiktion över vissa av Romstadgans brott, genom en delegation av denna 

kompetens också kan utöva sådan universell jurisdiktion. ICC:s agerande skulle på så vis 

manifestera en sorts kollektivt utövande av jurisdiktion från partstaternas sida.
427

 En annan 

                                                 
424

 Antalet partstater avser den senaste uppdateringen den 23 mars 2010 då regeringen i Bangladesh  beslutade att 

ratificera Romstadgan. När stadgan träder i kraft för Bangladesh den 1 juni 2019 kommer stadgan att ha 111 

partstater. Sammanställning över parterna till Romstadgan finns på http://www.icc-

cpi.int/Menus/ASP/states+parties/ 2010-04-16. 
425

 Exempelvis Irak har dragit tillbaka sin underskrifter och därigenom signalerat att man inte avser att bli bunden 

av Romstadgan. Se vidare http://www.rferl.org/content/article/1057782.html, 2005-03-02. Inte heller Sudan, 

Libyen, Quatar eller Yemen har ratificerat stadgan, i stort sett med hänvisning till samma invändningar om 

statssuveräniteten och principerna bakom Wienkonventionens artikel 34 som USA och Kina representerar. För 

en analys av USA:s, Kinas, Indiens, Irans och Rysslands inställning till ICC och universell jurisdiktion se 

Journal of International Criminal Justice, European University Institute, vol. 3, nr.1, 2005 där ett antal artiklar 

tar upp dessa respektive staters förhållande till ICC samt även ICC:s förhållande till situatinen i Darfur, Sudan.  
426

 D. J. Scheffer, 'The United States and the International Criminal Court', 

 American Journal of International Law, vol. 92 nr. 12, 1999, s. 18, se även D. Scheffer, “Letter to 

 Editors”, American Journal of International Law nr. 95, 2001, s. 624. D Scheffer uttalade sig i en hearing inför 

Subcommittee on International operations of the Senate Committee 

 on Foreign Relations i USA:s senat den 23 July 1998 (105e Cong., 2d Sess., S. Rep. Nr. 105 724 vid 13). 
427

 M P Scharf, “The ICC Jurisdiction over Nationals of Non-Party States”, S B. Sewall och C Kaysen (red.), The 

United States and the International Criminal Court, Maryland, Rowman & Littlefield, 2000, s. 13. 

 Se även D Akande, “The Jurisdiction of the International Criminal Court over Nationals of 

 Non-Parties: Legal Basis and Limits”,  Journal of International Criminal Justice, nr. 1, Oxford University 

Press 2003, s.  621f. Argumentet anknyter till en argumentation som användes redan under 

Nürnbergrättegångarna där tribunalens hela konstruktion, dess processuella och materiella regler ansågs vara 

ett sammanförande av den kompetens som fanns hos varje enskild stat som låg bakom upprättandet av 

tribunalen. Tribunalen manifesterade därför ett kollekivt agerande av dessa stater och agerade därför med 

världssamfundets auktoritet och genom en form av universell jurisdiktion. Se vidare Judgement, I The trial of 

the Major War criminals before the International Military Tribunal 171 (1947), s. 218. R Clark, “Nuremberg 

and Tokyo in Contemporary Perspective”, The Law of War Crimes: National and International Approaches, (T 

McCormack och G Simpson red.), Kluwer Law International, Haag, 1997, s. 172. 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/
http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/
http://www.rferl.org/content/article/1057782.html
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åsikt till stöd för ICC:s rätt att utöva universell jurisdiktion är att staternas rätt till sådan 

jurisdiktion, som följer av sedvanerätten och finns upptagen i exempelvis 

Genèvekonventionerna och ett flertal anti-terrorkonventioner,
428

 utgör ett tillåtande prejudikat 

för ICC.
429

 

Grundläggande regler inom traktaträtten har dock förts fram som en begränsning för i vilken 

utsträckning staterna kan delegera sin kompetens till ICC. Artikel 34 i Wienkonventionen, som 

stadgar att en traktat varken skapar förpliktelser eller rättigheter för en tredje stat utan dess 

samtycke,
430

 har ansetts förhindra ICC från att utöva jurisdiktion över individer som är 

medborgare i stater som inte har samtyckt till att bli bundna av Romstadgan.
431

 Det var detta 

argument som USA-ambassadören David Scheffer hänvisade till i sitt uttalande år 2001 

angående rättsstridigheten i ICC:s försök att upprätta jurisdiktion över amerikanska soldaters 

verksamhet utomlands. Madelaine Morris menar att det, vad gäller ICC:s rätt att utöva 

universell jurisdiktion över medborgare i icke-partstater, saknas sådan konsensus
 
och utbredd, 

uniform och representativ praxis eller för den delen genomgående samtycke som krävs för att 

en sådan form av jurisdiktion för ICC ska anses ha stöd i sedvanerätten.
432

 Hon anser inte heller 

att den acceptans som finns på sedvanerättslig grund för staters rätt att utöva universell 

jurisdiktion kan anses omfatta eller vara liktydig med acceptans för en internationell domstol 

att utöva universell jurisdiktion – konsekvenserna av dessa olika aktörers utövande av 

jurisdiktion är alltför olika.
433

 Delegation av staternas kapacitet på den grund att staternas 

utövande av denna kapacitet är accepterad kan därför inte anses ha sedvanerättsligt stöd.
434

 

Abass menar att diskussionen kring huruvida ICC kan utöva universell jurisdiktion utan en 

inblandad stats samtycke sannolikt kommer att pågå under en lång tid framöver mellan de som 

vill se en domstol med en så obegränsad jurisdiktion som möjligt och de som vill se en domstol 

som fungerar i enlighet med rådande regler och principer inom folkrätten. Med hjälp av sin 

kompetens-kompetens
435

 hoppas Abass att ICC själv framöver kommer att få tillfälle att 

definiera sin egen jurisdiktion och i vilken omfattning domstolen kan utöva universell 

jurisdiktion.
436 

Det faktum att USA, som är ”oproportionerligt” involverat i militära operationer 

världen över, uttryckligen motsätter sig Romstadgan och de principer däri som berör universell 

jurisdiktion menar Morris innebär att det saknas sådan acceptans som enligt ICJ:s praxis krävs 

bland de stater som är ”särskilt berörda” av regeln ifråga.
437

 Om ändå en sådan sedvana anses 

                                                                                                                                                           
 En liknande argumentation finns även i Kennth Roths artikel “The Case For Universal Jurisdiction”, Foreign 

Affairs, september/oktober 2001. Artikeln är tillgänglig via: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/57245/kenneth-roth/the-case-for-universal-jurisdiction. 2010-03-17. 
428

  Se ovan i not 315.  
429

  A Abass, 2006, s. 351. 
430

 Principens styrka inom den allmänna folkrätten har bekräftats av ILC i International Law Commission , “Draft 

Articles on the Law of Treaties with Commentaries”, Report on the Work of its Eighteenth Session, , II 

Yearbook of the Inter'L L. Comm 'n , 1966, 266, kommentar till Draft Article 30 "General Rule regarding Third 

States". 
431

 A Abass, 2006, s. 377f. 
432

 M Morris, 2001, s. 59. Morris hänvisar till att Romstadgan (då hennes artikel publicerades) inte hade 

tillräckligt många parter för att kunna träda ikraft och att detta var ett tecken på att det inte fanns allmän 

acceptans för stadgan och de principer som den bygger på. I dagsläget har dock stadgan varit i kraft sedan snart 

åtta år. Den första rättegången inleddes den 26 januari 2009 mot den kongolesiska milisledaren Thomas 

Lubanga. Se vidare information om fallet ICC-01/04-01/06 på ICC:s hemsida. www.icc-cpi.int.  
433

 Ibid, s. 57. 
434

 M Morris, 2001, s. 29. 
435

 ICC har enligt artikel 19(1) i Romstadgan kompetens att själv avgöra tvister rörande huruvida domstolen har 

jurisdiktion i ett visst fall. 
436

 A Abass, 2006, s. 385. 
437

 Morris hänvissr till ICJ i North Sea Continental Shelf-fallet (Den v. F.R.G) 1969 I.C.J. 3, 20 februari 1969 vid 

stycke 42-43 där domstolen deklarerade att statspraxis som ligger till grund för en sedvanerättslig regel måste 

http://www.foreignaffairs.com/articles/57245/kenneth-roth/the-case-for-universal-jurisdiction
http://www.icc-cpi.int/
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finnas, finns det enligt resonemanget ovan om USA:s agerande som ”persistent objector”, 

grunder för att utesluta USA och ett antal andra stater från att vara bundna av en sedvanerättslig 

regel som ger ICC:s rätt att utöva universell jurisdiktion.
438

 

4.1.4. Aut dedere aut judicare på EU-nivå 

EU:s högsta beslutsfattande organ, Ministerrådet, utfärdade i maj 2003 ett beslut avseende 

medlemsstaternas skyldigheter att utreda och om möjligt åtala individer som misstänks för 

folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelser såsom de definieras i Romstadgans 

artikel 6,7, och 8. Beslutet betonade att det, även om ICTY och ICTR har åtalat och dömt ett 

flertal personer för dessa typer av brott, och även om ICC när dess stadga väl träder ikraft 

kommer att kunna utöva jurisdiktion över dessa brott, i första hand åligger medlemsstaterna att 

utreda och om möjligt åtala personer som misstänks för dessa brott. Detta i enlighet med ICC:s 

komplementaritetsprincip, Romstadgans betonande av vikten av att motverka straffrihet för 

denna typ av brott, och den skyldighet för stater att utöva straffrättslig jurisdiktion över dessa 

brott som stadgan ålägger partstaterna, där samtliga av EU:s medlemsstater ingår. I övrigt 

innehåller beslutet inte några konkreta regler för hur och när medlemsstaterna är skyldiga att 

utöva sådan straffrättslig jurisdiktion. Den ger dock i bindande ordalag anvisningar kring hur 

staterna ska samarbeta mellanstatligt och mellan nationella migrations- respektive 

rättsvårdande myndigheter med informationsutbyte om misstänkta folkrättsbrott samt hur 

pågående utrednings- och åtalsprocesser mellan staterna ska koordineras. Beslutet ålägger 

också staterna att överväga upprättandet av specialiserade enheter inom de respektive 

rättsvårdande myndigheterna med specialansvar för att utreda och, om möjligt, åtala personer 

som misstänks för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Sedan beslutet 

trädde i kraft i maj 2003 har bland annat Belgien, Nederländerna, Danmark, Norge och Sverige 

följt denna rekommendation och upprättat en sådan specialenhet.
439

 

EU-kommissionen har, med hänvisning till artikel 7 i Europeiska konventionen om 

bekämpande av terrorism,
440

 slagit fast att staterna enligt internationell rätt är skyldiga att 

överlämna eller åtala en person som slutgiltigt har uteslutits från flyktingstatus enligt artikel 

1F(a). Kommissionen påpekar dock att medlemsstaternas rättsliga ramverk för universell eller 

ordinär jurisdiktion avseende sådana internationella brott som inryms under artikel 1F(a) är 

varierande, och att statspraxis därför är skiftande i tillämpningen av aut dedere aut judicare. 

Dessutom medför de strikta beviskraven för åtal och fällande dom som gäller för de europeiska 

straffrättsliga systemen, liksom svårigheten att få fram bevisning och då särskilt pålitliga 

vittnen, att det i praktiken ofta inte är möjligt att åtala en person för brott enligt artikel 1F(a).
441

 

EU kommissionen betonar att den internationella straffrätten och verksamheten i ICC har stor 

betydelse för tillämpningen av artikel 1F och att staterna framöver bör utveckla olika 

samarbetsformer för att kunna använda sig av ICC:s kompetens exempelvis vad gäller 

                                                                                                                                                           
vara utbredd och enhetlig, inkluderande praxis hos de stater “whose interests are specially affected” av regeln i 

fråga.  
438

 Ibid, s. 58-60. 
439

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 38. Den ansvariga specialenheten i Sverige upprättades år 2001och går 

numera under namnet Krigsbrottskommissionen (fram till 2008 Folkrätts- och krigsbrottskommissionen). 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/ Enheten 

har 10 personer anställda och hade i januari 2010 utrett ett 70-tal ärenden och hade 14 pågående 

förundersökningar. Gripandet i januari 2010 av en svensk medborgare, i medierna kallad ”43-åringen”, 

misstänkt för att ha begått bland annat grovt folkrättsbrott i forna Jugoslavien under våren 1992 var enhetens 

första gripande. Se vidare E Stenberg, ”Tusen krigsförbrytare kan finnas i Sverige”, publicerad i Dagens 

Nyheters webbupplaga den 13 januari 2010, tillgänglig via: http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-

krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005. 
440

 Se ovan i not 315. 
441

  Commission Working Document, december 2001, stycke 2.1-2.2, s. 13. 

http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
http://www.dn.se/nyheter/sverige/tusen-krigsforbrytare-kan-finnas-i-sverige-1.1026005
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utredning och informationsinhämtning inför ett åtal.
442

 I situationer där en individ som har 

uteslutits enligt artikel 1F varken kan åtalas i mottagarlandet eller återsändas till 

ursprungslandet menar kommissionen att mottagarstaten i princip är skyldig att utlämna 

individen på ett sätt som möjliggör åtal. Kommissionen hänvisar dock till de hinder mot 

utlämning som finns enligt exempelvis 1977 års Europeiska konvention för bekämpande av 

terrorism i de fall där det finns välgrundad anledning att misstänka att utlämningsbegäran har 

gjorts i syfte att åtala eller bestraffa en person baserat på dennas ras, religion, nationalitet, 

etnisk bakgrund eller politisk åsikt.
443

 Därutöver betonar man att det finns absoluta hinder mot 

utlämning enligt principen non-refoulement såsom den framkommer i ICCPR, CAT, ECHR och 

Europadomstolens praxis. Det är i detta sammanhang som kommissionen presenterade det 

kritiserade resonemanget att Europadomstolen i framtiden, till följd av terrorattackerna den 11 

september, återigen kan behöva bedöma den absoluta karaktären av non-refoulement enligt 

artikel 3 ECHR och då särskilt frågan om huruvida det kan förekomma en avvägning mellan 

individens skyddsbehov och en stats säkerhetsintressen.444 

4.1.5. Statspraxis avseende åtal och utlämning av individer misstänkta för brott under artikel 

1F(a) 

Trots det breda stöd för utövande av universell jurisdiktion och tillämpande av principen aut 

dedere aut judicare avseende brott som faller in under artikel 1F(a) som finns såväl inom 

internationella organisationer som i doktrinen, är statspraxis på området hittills mycket 

begränsad. Till stor del förefaller svårigheterna bero på bristande resurser och erfarenhet hos de 

respektive nationella myndigheterna samt problem att få fram vittnen och övrig bevisning för 

att stödja åtal.
445

 I länder som Tyskland, Norge, Danmark och Sverige där privatpersoner, till 

skillnad från i exempelvis Frankrike och Belgien, inte kan väcka enskilt åtal har också 

människorättsorganisationer uttryckt oro över att det finns en risk för straffrihet i situationer där 

de statliga institutionerna saknar politisk vilja att åtala och där åtalsmakten helt faller inom 

åklagarmyndighetens diskretion.
446

 Amnesty International menar att det, trots en bred formell 

acceptans för universell jurisdiktion och principen aut dedere aut judicare, finns flera hinder 

mot att dessa regler tillämpas i det enskilda fallet. Okunskap om principens rättsliga ställning, 

bristande politisk vilja att utöva jurisdiktion eller politisk styrning av när sådan jurisdiktion får 

utövas liksom svårigheter att samla tillräcklig med bevisning och få till stånd ett fungerande 

samarbete med de andra stater som berörs av utredningen och åtalet.
447

 Många stater tar också 

hänsyn till immunitet trots att detta enligt ett flertal internationella traktater är förbjudet 

                                                 
442

  Commission Working Document, december 2001, stycke 2.2.2., s. 13. 
443

 I detta sammanhang kan FN:s generalförsamlings Model Treaty on Extradition från 1990 nämnas. Artikel 3(f) i 

detta dokument förpliktar en part att neka utlämning om den person som skulle utlämnas har utsatts för eller 

skulle komma att i den begärande staten bli utsatt för tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling, 

eller om individen inte skulle få åtnjuta de minimikrav för en straffrättslig prövning som stadgas i artikel 14 

ICCPR. Artikel 3(b) i detta dokument förpliktar dessutom en part att neka utlämning om utlämningsbegäran är 

gjord i syfte att åtala eller bestraffa en individ på grund av hans ras, religion, nationalitet, etnicitet, politiska 

åsikter, kön eller status, eller om att individens ställning i rättsprövningen skulle påverkas negativt på grund av 

dessa faktorer. Se även liknande förpliktelser i FN:s International Convention for the Suppression of the 

Financing of Terrorism, International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 

A/Res/54/109, 9 december 1999, art. 15. 
444

 Commission Working Document, december 2001, stycke 2.3.1., s. 14. Se ELENA:s kritik ovan i not 293. 
445

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 37ff.  
446

 Ibid, s. 40. 
447

 Amnesty International, Universal Jurisdiction: The Duty of States to Enact and Enforce Legislation: Chapter 

14: Overcoming Obstacles to Implementing Universal Jurisdiction, IOR 53/017/2001, 31 augusti 2001, 

sammanfattning på s. 1. 
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avseende krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten, folkmord och tortyr med flera grova 

internationella brott.
448

 

Samtidigt finns tecken på att universell jurisdiktion i praktiken kan fungera som ett 

komplement till aut dedere aut judicare och därigenom effektivt förbigå det tidigare kravet att 

det för att aut dedere aut judicare ska vara tillämplig förutsätts att fallet ifråga har varit föremål 

för en utlämningsbegäran från en annan stat.
449

 Samtliga av de tre Rwanda-rättegångar som har 

ägt rum inför nationella domstolar i Belgien baserades på argument om universell jurisdiktion 

(trots att samtliga av de sju inblandade individerna var bosatta i Belgien) och detta utan att 

någon utlämningsbegäran från Rwanda först hade mottagits och nekats. I ett fall inleddes även 

en utredning med stöd av universell jurisdiktion utan att den misstänkte ens befann sig på 

belgiskt territorium, alltså vad Cassese kallar absolut universell jurisdiktion.
450

 

4.1.6. Praxis kring folkrättsbrott och universell jurisdiktion i  svenska domstolar 

I Sverige finns ett antal rättsfall där universell jurisdiktion och frågor om tillämpande av aut 

dedere aut judicare gällande folkrättsbrott har aktualiserats. Det enda fall där en person hittills 

har fällts för folkrättsbrott är Arklöv-fallet från 2006.
451

 I detta fall baserades dock den svenska 

tingsrättens jurisdiktion främst på den så kallade aktiva personalitetsprincipen enligt 

Brottsbalkens  (1962:700) 2:2 stycke 1 punkt 1 då den åtalade Jackie Arklöv var svensk 

medborgare.
452

 Åklagarsidan argumenterade dock i andra hand utifrån kapitel 2:3 punkt 6 i 

Brottsbalken som man ansåg gav stöd för att (alldeles oavsett Arklövs medborgarskap) utöva 

universell jurisdiktion över brottet som folkrättsbrott.
453

 Domstolen godtog också åklagarens 

framförda grunder för jurisdiktion.
454

 Det fanns alltså i detta fall inte något behov av att pröva 

svensk domstols möjlighet att pröva brottet baserat på universell jurisdiktion eller tillämpning 

av principen aut dedere aut judicare. Det finns i övrigt flera exempel på att politiska 

överväganden och praktiska bevisproblem i svensk praxis har kommit i vägen för ett åtal som i 

                                                 
448

 Amnesty nämner på s. 32ff i rapporten exempelvis artikel 49 i de fyra Genèvekonventionerna (avseende 

krigsförbrytelser), artikel 1 i FN:s Folkmordskonvention samt artikel 7(1) i CAT som inte medger några 

undantag, inklusive immuniteter, från staternas skyldighet att beivra dessa brott. 
449

 Se ovan under avsnitt 4.1.1. 
450

 Redress & African Rights, juli 2008, s. 42. Se även Cassese, 2008, ovan i not 312. 
451

 Stockholms tingsrätt, mål nr. B 4084-04, 18 december 2006. 
452

 Se s. 12 i domen. BrB 2:2 stycke 1 punkt 1 lyder: “För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och 

vid svensk domstol, om brottet begåtts 

 1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige (…).” 
453

 Se s. 12 i domen. BrB 2:3 punkt 6 som ger grund för svenska domstolar att utöva universell jurisdiktion lyder: 

“För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk 

domstol,   

6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, penningförfalskning, försök till  

sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann  

eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff 

för terroristbrott, försök till sådant brott, brott som avses i 5 § samma lag eller om brottet riktats mot 

Internationella brottmålsdomstolens rättskipning, eller (…).”  

Det bör dock noteras att samtliga dessa brott enligt 2:5 stycke 2 kräver att särskilt åtalsförordnande från 

regeringen, något som hade getts i Arklöv-fallet (se s. 12 i domen). Att det i de flesta stater finns sådana 

åtalsbegränsningar som gör att frågan om utövande av universell jurisdiktion riskerar att påverkas av politiska 

hänsynstaganden har också kritiserats av bland andra Amnesty International och Human Rights Watch. Se 

vidare nedan.  
454

  Se s. 12 i domen. Domen i Arklöv-fallet väckte en debatt kring hur legalitetsprincipen, som har en stark 

ställning i svensk rätt och straffrätt i synnerhet (se Regeringsformen (SFS 1974:152) 1:1 stycke 2 samt BrB 

1:1), förhåller sig till Sveriges internationella förpliktelser enligt sedvanerätten. Domstolen menade nämligen 

att åtalet grundades på de fyra Genèvekonventionerna från 1949 med tilläggsprotokol, I-III, men också på den 

internationella sedvanerätten som förklarades vara “automatiskt bindande” för Sverige (se s. 12 i domen). För 

en utförlig analys av denna problematik se M Klamberg, “Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen 

beträffande folkrättsbrott”, Juridisk Tidskrift 2007-2008 nr. 1. 
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övrigt vore genomförbart baserat på universell jurisdiktion. Ett exempel är Sharon-fallet,
455

  där 

åklagaren fann att de brott som den dåvarande israeliska premiärministern Ariel Sharon 

misstänktes för, folkrättsbrott, skulle ge Sverige jurisdiktion baserat på universell jurisdiktion 

och att de handlingar som hade beskrivits i polisanmälan var tillräckliga för att inleda en 

utredning kring huruvida sådana brott hade begåtts.
456

 Trots detta valde åklagaren att avbryta 

förundersökningen och att inte väcka åtal, detta då han väntade sig svårigheter att inhämta 

tillräcklig bevisning utan den israeliska statens samtycke och inte såg någon möjlighet att få 

Sharon utlämnad till Sverige i det fall att förundersökningen hade lett till åtal och rättegång.
457

  

Amnesty International har kritiserat den svenska åklagarens agerande i Sharon-fallet då man 

inte verkar ha undersökt de faktiska  möjligheterna att få assistans från Israel, och då man inte 

gjorde försök att få fram tillräcklig bevisning från annat håll. Detta hade gjorts med framgång i 

Lt. Astiz/Dagmar Hagelin-fallet där förundersökning inleddes,
458

 och utlämningsbegäran
459

 

baserades på information insamlad av personalen på den svenska ambassaden i Argentina.
460

 

Två andra svenska fall där universell jurisdiktion aktualiserades men det inte fanns tillräcklig 

bevisning för att styrka ”sannolika skäl” och åtal inte kunde väckas var GAM/Ache-fallet,
461

 

samt ett fall avseende en somalisk polischef från 2005.
462

 

Vidare har Amnesty International framfört en rad rekommendationer till Sverige vad avser 

åtgärder för att förhindra straffrihet för de personer som befinner sig i landet och som kan 

misstänkas vara ansvariga för folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser, tvångsvisa 

försvinnanden eller tortyrbrott. Man har påpekat att svensk lag ger domstolarna universell 

jurisdiktion för folkmord och krigsförbrytelser (BrB 22:6), men inte avseende övriga 

folkrättsbrott, såsom brott mot mänskligheten, tortyr, tvångsvisa försvinnanden och 

utomrättsliga avrättningar. Dessa senare brott kan visserligen åtalas som ”vanliga” brott enligt 

bestämmelser i Brottsbalken som i viss mån rent materiellt kan motsvara dessa handlingar. 

Utövande av jurisdiktion står dock i så fall under de begränsningar som gäller för dessa 

ordinära brott, såsom preskriptionsregler, förbudet mot retroaktivitet, allmänna grunder för 

ansvarsfrihet med mera.
463

 Att rubricera och åtala tortyr eller handlingar som är att betrakta 

som brott mot mänskligheten som “vanliga” brott menar Amnesty, med ledning av ICTR:s 

slutsatser i en dom från 2006,
464 

vore att trivialisera dessa brott och skulle inte ge erkännande åt 

offren och de särskilda intressen som dessa brott är avsedda att skydda.
465

  

                                                 
455

 Beslut av åklagare Thomas Lindstrand avseende polisanmälan 0104-K 102-02, 19 september 2002, 

 Dnr C9-1-842-02. 
456

 Ibid. Polisanmälan hade gjorts av Socialdemokraternas ungdomsförbund och avsåg Ariel Sharons roll i 

massakrerna i Sabra och Shatila i Libanon i september 1982, Dnr. C9-1-842-02. 
457

 Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction, No Safe Haven Series, Index: 

EUR 42/001/2009, 2009, s. 84.  
458

 Beslut av överåklagare Tomas Lindstrand, 5 juli 2001, (K 70494-01). 
459

 Beslut av överåklagare Tomas Lindstrand, 30 november 2001, (C9-1-405-01).  
460

 Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction, No Safe Haven Series, Index: 

EUR 42/001/2009, 2009, s. 85.  
461

 Se häktingsbeslutet av åklagare Thomas Lindstrand, beslut K 012-04, den 15 juli, 2004, Dnr C9-691-03, samt 

domstolens avslagsbeslut, den 22 april 2005, Dnr C9-1-691-03. 
462

 Se överåklagare Mats Sällströms beslut avseende polisanmälan K166567-05, 10 november 2005, dnr. 409A-

497-05 samt Göteborgs tingsrätts avslag på häktningsframställan, mål nr. B 10096-05, 10 oktober 2005. 
463

 Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction, No Safe Haven Series, Index: 

EUR 42/001/2009, 2009, s. 30. Se här även liknande kritik i Human Rights Watch, Universal Jurisdiction in 

Europe - The State of the Art, Vol. 18, Nr. 5(D), juni 2006, s. 24. Man menar att dessa begränsnignar 

exempelvis i Danmark har lett till att utredningar kring allvarliga internationella brott har fått avbrytas. 
464

 Prosecutor v. Bagaragaza, Decision on Rule 11 bis Appeal, Case No. ICTR-05-86- AR11 bis, Appeals 

 Chamber, 30 augusti 2006.  
465

 Ibid, stycke 16. Domstolen vägrade att överlämna ett fall involverande åtal för mord till Norge då man ansåg 

att mord, vilket var det brott som norsk lagstiftning hade kapacitet att åtala brottet som, inte stod i 
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Amnesty International rekommenderar att Sverige signerar och ratificerar samtliga 

konventioner som förpliktar parterna att åtala eller utlämna personer misstänka för 

folkrättsbrott, inklusive två centrala konventioner för otillämplighet (“non-applicability”) av 

preskriptionsregler avseende krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.
466

 Därutöver vill 

man att Sverige anpassar den svenska Brottsbalkens ansvarsprinciper i enlighet med de 

striktaste internationella standarderna.
467

 Amnesty menar också att brottsbeskrivningarna i 

Brottsbalken måste ändras så att de, i överensstämmelse med Romstadgans definitioner, upptar 

som folkrättsbrott även brott mot mänskligheten, tortyr, utomrättsliga avrättningar och 

tvångsvisa försvinnanden. I den mån svensk lag inte har definierat en handling som utgör ett 

brott enligt den internationella rätten som ett brott även enligt den nationella straffrätten anser 

man också att Sverige bör säkerställa att svenska domstolar kan utöva universell straffrättslig 

och civil jurisdiktion över dessa handlingar.
468  

Amnesty rekommenderar alltså i egenskap av lobbyorganisation Sverige att ändra sin 

lagstiftning så att den står helt i överensstämmelse med Romstadgans regler och definitioner  – 

men frågan är om det, till följd av Sveriges ratificering av Romstadgan och den för stadgan 

centrala komplementaritetsprincipen, krävs att Sverige anpassar sin lagstiftning på detta vis. 

Dag Victor, justitieråd och särskild utredare i Straffrättsutredningen, menar att det inte finns 

något formellt krav i Romstadgan att nationell lagstiftning ändras när en stat tillträder stadgan. I 

direktivet som Straffrättsutredningen fick från regeringen framgick heller ingen skyldighet för 

utredningen att föreslå att de brott som finns i Romstadgan skulle införas i svensk lagstiftning. 

Det enda som krävs enligt den internationella rätten, menar Victor, är att Sverige har regler för 

samarbetet med ICC.
469

 En sådan lag infördes också genom Lag (2002:329) om samarbete med 

Internationella brottmålsdomstolen som reglerar praktiska frågor som överlämnande av 

misstänkt från svenskt territorium till ICC, samarbete kring brott mot ICC:s rättskipning, frågor 

om tvångsmedel,  rättshjälp och verkställighet av straff med mera.
470

 I praktiken menar Victor 

dock att det finns en skyldighet för Sverige att anpassa sin lagstiftning för att undvika 

situationer där Sverige saknar jurisdiktion och måste överlämna fallet till ICC.
471

 

Folkrättsdoktorand Mark Klamberg och riksdagsledamoten Alice Åström (V) har på liknande 

sätt menat att komplementaritetsprincipen innebär att det är partstaterna som har det främsta 

ansvaret att utöva jurisdiktion och att de därför har en skyldighet att anpassa sin lagstiftning så 

långt det är möjligt för att undvika att överbelasta ICC med fall som man, om det inte vore för 

                                                                                                                                                           
överensstämmelse med det särskilda syfte som detta brott förutsätter (avsikten att förgöra, helt eller delvis, en 

viss ras, etnisk, religiös eller nationell grupp). Ett åtal för mord skulle därför inte reflektera det skydd för 

specifikt angivna grupper som folkmordsbestämmelsen omfattar och inte erkänna det allvar som 

folkmordsbrottet besitter. Se vidare Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal 

Jurisdiction, No Safe Haven Series, Index: EUR 42/001/2009, 2009, s. 42ff för en utförlig diskussion om den 

rättsliga och moraliska vikten av att definitioner av grova internationella brott finns i nationell lagstiftning. 
466

 Man hänvisar till Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations for War Crimes and Crimes 

against Humanity, A/Res/2391 (XXIII), New York 26 november 1968 samt European Convention on the Non-

Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes, ETS Nr. 82, 25 januari 

1974. 
467

 Amnesty International, Sweden: End Impunity Through Universal Jurisdiction, No Safe Haven Series, Index: 

EUR 42/001/2009, 2009, s. 90. 
468

 Ibid, s. 91. Utövande av sådan jurisdiktion utan stöd av en uttrycklig svensk straffbestämmelse riskerar dock att 

gå emot den svenska legalitetsprincipen och principen nullum crimen sine lege (lat: inget brott utan lag) som 

har en stark ställning i svensk straffrätt. Se vidare nedan vid not 495 och framåt om denna diskussion.  
469 

Dag Viktor, uttalande vid seminariet “Krigsförbrytare mitt ibland oss”, organiserat av ICC-gruppen inom 

svenska Amnesty International i samarbete med nätverket Mänskliga rättigheter i Fokus samt Svenska Freds-

och skiljedomsföreningen samt Advokater utan gränser på Södra Teatern i Stockholm den 7 november 2006.  

Uttalandet återfinns på s. 4 i anteckningarna från seminariet, vilka finns tillgängliga via 

www2.amnesty.se/.../Anteckningar%20från%20seminarium%20061107.doc. 2010-04-21.
 

470
 Se vidare SFS 2002:329. 

471
 Dag Viktor, uttalande vid seminariet “Krigsförbrytare mitt ibland oss”, 7 november 2006.  
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visssa formella brister, hade kunnat utöva jurisdiktion över.
472

 Staterna får enligt Klamberg inte 

vältra över sitt ansvar på ICC, och han menar att det också ligger i staternas intresse att själva 

få utöva jurisdiktion för att bidra till att motverka straffrihet för de grövsta folkrättsbrotten och 

slippa förknippas med stater som ger fristäder åt personer som har begått dessa brott.
473

  

Klamberg har i en artikel diskuterat den konflikt mellan den svenska dualismen
474

 och 

legalitetsprincipen, respektive Sveriges förpliktelser enligt den internationella sedvanan vad 

gäller folkrättsbrott som uppstår vid Sveriges implementering av Romstadgan.
475

 Han menar att 

det uppstår ett problem när det gäller svenska domstolars möjlighet att utöva jurisdiktion över 

brott som har definierats som folkrättsbrott i den internationella straffrätten i Romstadgan eller 

på sedvanerättslig grund, men som inte har definierats som ett sådant brott i svensk straffrätt.
476

 

Till följd av legalitetsprincipen, som är en central aspekt av svenska offentligrättsliga 

författningar,
477

 finns det hinder mot att åtala en individ för handlingar som inte har definierats 

som brott i svensk lagstiftning.
478

 Samtidigt går det inte att förneka att Sverige är bundet av de 

internationella traktater som man tillträtt och som innehåller förpliktelser om universell 

jurisdiktion eller aut dedere aut judicare, såsom Folkmordskonventionen, CAT och 

Romstadgan. Man är även, då man inte visat något uttryckligt motstånd mot dessa principer, 

bunden av en eventuell framväxande internationell sedvana avseende dessa principer.
479

 BrB 

22:6 har sagts utgöra ett undantag från den i övrigt förhärskande dualismen i den svenska 

rättsordningen genom att bestämmelsen hänvisar direkt till normer i folkrätten, utan att kräva 

en motsvarande specifik regel i svensk rätt.
480

 Det var denna bestämmelse som åklagarsidan 

hänvisade till och som Stockholms tingsrätt godtog som grund för en del av åtalet och 

sedermera den fällande domen mot Jackie Arklöv för folkrättsbrott.
481

 Klamberg menar att 

argumentationen i denna dom är unik i det avseende att det är det första, och hittills enda, fallet 

där en svensk domstol uttryckligen grundade straffansvar på internationell sedvanerätt.
482

 En 

fortsatt liknande tillämpning av kapitel 22:6 i Brottsbalken kan orsaka ytterligare konflikter i 

förhållande till legalitetsprincipen och det svenska rättssystemets dualistiska grunder. Klamberg 

                                                 
472

 Se vidare M Klamberg, ”Regeringen förhalar ny lag”, publicerad i Sydsvenska Dagbladets webbuplaga den 12 

april 2007, tillgänglig via:  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article230942.ece. Alice Åström (V) 

anf. 30. Utdrag ur kammarens protokoll, Riksdagens snabbprotokoll, 2006/07:81, måndagen den 26 mars, 8 § 

Svar på interpellation 2006/07:407 om Romstadgan.  
473

 Se vidare M Klamberg, ”Regeringen förhalar ny lag”, publicerad i Sydsvenska Dagbladets webbuplaga den 12 

april 2007, tillgänglig via:  http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article230942.ece. 
474

 Sveriges dualistiska rättsordning innebär som bekant att internationella normer måste ha inkorporerats i svensk 

lagstiftning för att vara gällande rätt i Sverige. Innan dess kan Sveriges medborgare inte åberopa den eller dess 

domare tillämpa den, även om Sverige har ratificerat och blivit internationellt bunden av det instrument där 

normen ingår. Detta system skiljer sig från det som gäller i monistiska stater som exempelvis Nederländerna 

där de internationella traktater och konventioner som den nederländska regeringen undertecknar blir 

omedelbart gällande som lag i Nederländerna, och alltså kan åberopas i domstol, utan att de först har 

implementeras i lagstiftningen och även om de skulle strida mot vissa nationella nederländska bestämmelser. 

Se vidare A Cassese, International Law in a Divided World, Clarendon Press, Oxford, 1992, s. 17. 
475

 M Klamberg, “Fråga om tillämpning av legalitetsprincipen beträffande folkrättsbrott”, Juridisk Tidskrift, nr. 1 

2007-08, Stockholms universitet, Stockholm.  
476

  M Klamberg, 2007-08, s. 134. 
477

  Se Regeringsformen (SFS 1974:152) 1:1 stycke 3 och 2:10 samt BrB 1:1. Legalitetsprincipen återfinns även i 

ICCPR artikel 15(1), men där finns också ett undantag i artikel 15(2) som stadgar att inget hindrar att åtal 

grundas på brott som var straffbara enligt av världssamfundet erkända rättsliga principer. Det faktum att det i 

svensk lag inte finns något motsvarande undantag tolkar Klamberg som att Sverige kan anses tillämpa en strikt 

tolkning av legalitetsprincipen inom straffrätten. Se Klamberg, 2007-08, s. 134. 
478

  M Klamberg, 2007-08, s. 134. 
479

 M Klamberg, 2007-08, s. 138. Se även Wienkonventionen artikel 38 och Amatos resonemang vid not 398 & 

400 ovan.  
480

 Iain Cameron, Flores juris et legum: Festskrift till Nils Jareborg, Uppsala 2002, s. 143 ff. 
481

 M Klamberg, 2007-08, s. 138. 
482

 Ibid, s. 137. 
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menar därför att regeringen bör lyfta fram och behandla Straffrättsutredningens förslag om 

implementering av Romstadgan så att riksdagen kan anta en lag om internationella brott som 

står i överensstämmelse med Romstadgan.
483

 Först då skulle åtal för samtliga brott i 

Romstadgan ha stöd i svensk lagstiftning på det sätt som krävs enligt legalitetsprincipen.  

4.1.7. Avslutande kommentar 

Det finns ett växande antal traktater, konventioner och resolutioner som ger stöd för universell 

jurisdiktion och/eller principen aut dedere aut judicare avseende de grova folkrättsbrott som 

faller under Flyktingkonventionens artikel 1F(a). För de stater som är bundna av dessa normer 

finns det därför en växande möjlighet eller till och med skyldighet att åtala eller utlämna 

personer som misstänks för sådana brott. Den nyligen inledda verksamheten inom ICC har 

också, i och med att överlämning till ICC anses stå i överensstämmelse med principen aut 

dedere aut judicare, förutsättningarna att täcka upp i situationer där enstaka stater saknar vilja 

eller förmåga att utöva jurisdiktion över sådana brott. Vad som dock måste noteras är att de 

traktater som vissa stater och ett antal frivilligorganisationer och författare i doktrinen hänvisar 

till som grund för universell jurisdiktion endast är bindande för de stater som är parter till dem, 

på samma sätt som att kapaciteten hos ICC är beroende av att staten ifråga har ratificerat 

Romstadgan eller på annat sätt samtycker till att den utövar jurisdiktion. Förmågan hos 

universell jurisdiktion och aut dedere aut judicare att motverka straffrihet som uppstår på grund 

av politiska eller andra överväganden är starkt begränsad av att samtliga stater inte har 

samtyckt till utövandet av denna princip. Det finns dock en diskussion kring huruvida 

universell jurisdiktion avseende några av de allvarligaste folkrättsbrotten har uppnått jus 

cogens-status, vilket skulle göra samtliga stater bundna av denna princip, oavsett deras 

samtycke. Stödet för att universell jurisdiktion har sådan status är dock minst sagt skiftande, 

och det allmänna erkännande bland statssamfundet som krävs för en sådan norms utvecklande 

är svårt att finna. Denna komplicerade diskussion kommer att återkomma i det följande 

analysavsnittet av denna uppsats.  

                                                 
483

 Ibid, s. 139. 
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5. Analys och diskussion 

Flyktingkonventionen innehåller som framkommit ovan inga egna processuella regler eller 

andra närmare uttryckliga regler för hur prövningen under artikel 1F(a) ska gå till. Att 

konventionen överlämnar åt staterna att bestämma formerna för asylprövningen har sagts vara 

en följd av statssuveräniteten och staternas rätt att - inom ramen för de internationella 

förpliktelser staterna står under på traktats- eller sedvanerättslig grund – utforma regler för sina 

myndigheter och bestämma villkoren för de individer som befinner sig på dess territorium. 

Statssuveräniteten har på motsvarande sätt länge lett till begränsningar i staternas benägenhet 

och möjlighet att utlämna eller åtala icke-medborgare som befinner sig på deras territorium. 

Genom utvecklingen inom den humanitära rätten, den internationella straffrätten och de 

mänskliga rättigheterna har det dock uppstått allt fler och kraftfullare mellan- och ibland 

överstatliga regler och principer inom båda dessa områden – principer som utmanar, begränsar 

och kanske i viss mån också omdefinierar statssuveräniteten och inflytandet från politiska 

hänsynstaganden i dessa frågor.  

I de följande avsnitten kommer de internationella regler och principer som har framkommit i 

utredningen ovan att diskuteras för att ge en bild av vilka krav den internationella rätten ställer 

idag på staterna vad gäller prövningen av artikel 1F(a) respektive efterföljande beslut om 

utlämning eller åtal samt hur dessa förpliktelser samverkar i sträva att identifiera och ställa de 

som misstänks för folkrättsbrott inför rätta.  

5.1. Gällande kriterier för prövningen enligt artikel 1F(a) idag 

Den internationella aktör som har producerat det mest omfattande materialet angående 

tolkningen och tillämpningen av Flyktingkonventionen, inklusive artikel 1F(a) är av naturliga 

skäl UNHCR. Vad man bör komma ihåg vid hanteringen av detta material är dock att 

UNHCR:s publikationer är rekommendationer, det vill säga icke-bindande, och att de riktlinjer 

man anger för hur prövningen bör gå till därför inte nödvändigtvis återspeglar det aktuella 

rättsläget utan ofta organisationens vision av hur läget borde se ut.  

UNHCR har genom hela sitt arbete behållit en stark fokus på individens rättigheter och 

skyddsbehov – något som har gjort att man förespråkat strikta procedurregler och genomgående 

prövningar även, eller kanske särskilt, vid artikel 1F(a)-fall. Att i samtliga fall tillämpa sådana 

utförliga prövningar är dock tidskrävande och kostsamt, något som har föranlett många stater 

att frångå UNHCR:s riktlinjer och i stället försöka införa procedurer och regler för att 

effektivisera asylprövningarna så långt det är rättsligt möjligt. EU:s Kvalifikations- och 

Asylprocedurdirektiv är exempel på detta.  

Frågor som har skapat tydliga oenigheter mellan UNHCR och flera MR-organisationer å den 

ena sidan, respektive många stater och regionala organisationer som EU å den andra sidan, är 

huruvida det ska göras en inkluderingsprövning före uteslutandeprövningen enligt artikel 1F(a), 

samt den relaterade frågan om det finns ett avvägningselement i artikel 1F(a) eller om 

bestämmelsen är tillämplig och ska leda till ett uteslutandebeslut så fort det kan konstateras att 

en person kan misstänkas för brott enligt artikel 1F(a).  

Vid en första läsning av artikel 1F i förhållande till artikel 1A kan det se ut som om 

Flyktingkonventionen inte överhuvud taget ska tillämpas avseende personer som faller in under 

artikel 1F, att vissa personer inte har en rätt att prövas enligt artikel 1A utan att de ska uteslutas 

direkt enligt artikel 1F. Om man dock accepterar att artikel 1F(a), som ett undantag från 

grundläggande rättigheter, måste rymma ett avvägningselement eller en 

proportionalitetsbedömning så skulle det utan en bedömning av individens skyddsskäl och 

risken för förföljelse inte finnas något som kan vägas emot det begångna brottets allvar och 

individens inblandning i det. Då artikel 1F i sig inte innehåller några kriterier för bedömningen 
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av risken för förföljelse kan man säga att det, för att en prövning ska kunna genomföras enligt 

artikel 1F, måste det ha skett en prövning av den sökandes asylskäl, vilket lämpligen sker inom 

ramen för artikel 1A.  

Artikel 1F(a) är enligt UNHCR:s och flera andra organisationers synsätt inte ett undantag från 

att få sin flyktingstatus prövad över huvud taget utan ett undantag från att åtnjuta de rättigheter 

som man annars skulle ha fått enligt konventionen baserat på sina skyddsbehov. Artikel 1F är 

placerad efter artikel 1A(2) men före de materiella bestämmelserna om vilka medborgerliga, 

sociala och ekonomiska rättigheter som ska tillkomma en flykting – detta tyder på att 

bestämmelsen ska ses som ett undantag från dessa materiella rättigheter, inte som ett undantag 

från att en prövning över huvud taget inleds enligt de bestämmelser i artikel 1A(2) som föregår 

artikel 1F. Artikel 1 är således en tillämplighetsbestämmelse för de resterande artiklarna i 

konventionen, och utan att prövas enligt dessa artiklar är det därför omöjligt att överhuvudtaget 

exkludera en person från flyktingstatus.  

Det kan också finnas en risk, som har påpekats i doktrinen, att stater, genom att hävda att 

artikel 1F kan prövas fristående från artikel 1A och utan någon avvägning gentemot individens 

risk för förföljelse, kan kringgå den rätt till asyl som stadgas i artikel 14 UDHR och artikel 18 i 

EU:s stadga om grundläggande rättigheter. Risken för en ofullständig prövning blir än större 

om detta synsätt kombineras med specialiserade procedurer för personer som anses kvalificera 

sig för uteslutandebestämmelserna.  

De grunder som EU:s Asylprocedurdirektiv för fram för att pröva en ansökan i en påskyndad 

process avser inte främst de omständigheter som typiskt förekommer vid fall som kvalificerar 

sig för en prövning enligt artikel 1F, utan ska främst sålla bort ansökningar som på grund av 

formaliafel, att den sökande är medborgare i ett ”säkert tredjeland” eller obehörigen försöker 

utnyttja asylsystemet kan klassas som ”uppenbart ogrundade”. Då dessa processuella regler är 

tillämpliga innan en asylprövning ens blir aktuell kan de dock i realiteten leda till att individer 

som utgör potentiella ”artikel 1F(a)-fall” nekas tillträde till en asylprövning. I ljuset av den oro 

som UNHCR med flera har framfört kring att stater i allt högre utsträckning blandar samman 

de skilda syften och funktioner som gäller för artikel 1F respektive artikel 33(2), samt att man i 

flera fall inte följer UNHCR:s linje att en inkluderingsprövning bör göras före 

uteslutningsprövningen, kan det finnas en risk att stater, genom påskyndade procedurer 

använder den angivna säkerhetsrisken som grund för att direkt ”utesluta” en person från 

möjligheten att få sina asylskäl fullständigt prövade. Om de EU-rättsliga asylredskapen 

missbrukas eller överanvänds av medlemsstaterna kan man komma att utesluta sådana personer 

från skydd som verkligen behöver det, men också sålla ut från den fullständiga asylprövningens 

rigida identifikations- och utredningssystem, sådana personer som har begått grova brott enligt 

artikel 1F(a) och som det är en internationell angelägenhet att ställa till svars för deras 

handlingar. I förhållandet till intresset att identifiera och utreda brottsmisstankar avseende 

personer som faller under artikel 1F(a) kan därför påskyndade procedurer vara 

kontraproduktiva. I detta avseende är det i stället fördelaktigt både för enskilda individer (i 

allmänhet) och för strävan att ställa misstänkta krigsbrottsförbrytare till svars, att 

uteslutandeprövningen görs grundligt enligt strikta procedurregler. En sådan metod främjar 

också respekten för asylsystemet och för den internationella straffrätten.  

Frågan om det finns eller bör finnas ett avvägningselement i bedömningen av 

uteslutandeklausulerna har också besvarats på mycket olika sätt i statspraxis och i doktrinen 

och har nära kopplingar till frågan om inbegripandeklausulerna skall eller bör prövas före 

uteslutandeklausulerna. Båda varianterna är olika sätt att inkludera ett specifikt individ- och 

MR-perspektiv under uteslutandeprövningen och särskilt vad gäller avvägningstestet ett sätt att 

införa en sista ”säkerhetsventil” i prövningen. Särskilt bland common law-stater finns dock den 

uppfattningen att uteslutandeklausulerna kan tillämpas ovillkorligt så länge misstankarna om 
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individens brottslighet är tillräckligt starka. Användningen av ett avvägningselement 

sammanhänger också med vilken roll man ger principen non-refoulement inom ramen för 

prövningen av flyktingstatus. Singh menade ovan i avsnittet om non-refoulement att det vore 

orimligt att väga in risken för förföljelse i bedömningen av uteslutandeklausulerna på grund av 

att hänsynstagandet till en sådan risk är just vad som undantas genom uteslutandeklausulernas 

tillämpning. Samtidigt finns argumentet från FN:s Tortyrkommitté i Suresh v. Canada att 

uteslutandeklausulerna inte får användas för att beröva en individ rätt till skydd som denne 

annars har enligt internationella konventioner och principer med universell giltighet. Frågan 

som uppstår är om de mänskliga rättigheterna och särskilt principen non-refoulement kan 

förhindra att ett uteslutandebeslut ens får fattas, eller endast kan begränsa vilka följder ett 

sådant beslut kan få, det vill säga om utlämning eller utvisning till en viss stat kan bli aktuell. I 

båda fallen kommer individen att tillerkännas grundläggande rättigheter enligt non-refoulement. 

När det gäller övriga sociala och ekonomiska rättigheter blir skillnaden dock stor mellan den 

individ som, trots allvarlig brottslighet, inte anses kunna uteslutas från flyktingstatus på grund 

av att skyddsintressena anses väga tyngre, och den person som inte får ”tillgodoräkna sig” sina 

skyddsskäl vid uteslutandeprövningen utan utesluts från flyktingstatus och endast tillerkänns 

skydd enligt kärnan av principen om non-refoulement, det vill säga i bemärkelsen skydd från 

återsändande till tortyr eller liknande behandling eller bestraffning. Valet att inkludera ett 

avvägningselement kan således ha stor påverkan på i vilken grad det blir möjligt att fatta ett 

uteslutandebeslut och i vilken utsträckning man kan genomföra begränsningar avseende sociala 

och ekonomiska rättigheter för de individer som befinner sig på statens territorium.  

Det omvända förhållandet gäller avseende möjligheten att göra avvägningar mellan rätten till 

skydd och individens farlighet/allvaret i begångna brott när det gäller verkställigheten av ett 

utvisningsbeslut och non-refoulement. Här skulle i stället en avvägning resultera i en 

uppmjukning av det absoluta förbudet mot refoulement, i strid mot fastlagd praxis hos 

Europadomstolen och FN:s Tortyrkommitté. Proportionalitetsprincipen, som utgör grunden för 

en sådan avvägning som UNHCR menar bör göras vid uteslutandeprövningen, är avsedd att 

operera avseende bestämmelser som medger undantag från grundläggande mänskliga 

rättigheter – detta för att tillse att tillämpningen av dem blir restriktiv och aldrig går utöver vad 

som är absolut nödvändigt. Att inkludera en sådan avvägning vid en bestämmelse som tvärtom 

skyddar grundläggande mänskliga rättigheter (som non-refoulement) skulle därför strida mot 

proportionalitetsprincipens grundfunktion.  

LCHR menade att det i länder som inte har tillträtt centrala MR-konventioner är särskilt viktigt 

att det inom ramen för uteslutandebedömningen görs en avvägning gentemot risken för 

förföljelse eftersom det annars finns en risk att individen, om han eller hon blir utesluten från 

flyktingstatus, hamnar i ett skyddslöst läge. Det kan ifrågasättas om man kan kalla en sådan 

situation för ”skyddslöst” då förbudet mot tortyr och non-refoulement enligt vad som har utretts 

ovan har uppnått jus cogens-status vilket gör att regeln binder samtliga världssamfundets stater, 

oberoende av deras samtycke eller eventuella undertecknande av en viss traktat. Vad man 

menar kanske snarare är att det är svårare att kontrollera och sanktionera en stat som begår brott 

mot grundläggande mänskliga rättigheter om staten ifråga inte har tillträtt sådana konventioner 

avseende de relevanta rättigheterna som erbjuder processer för mellanstatliga klagomål eller 

granskning utförd av oberoende internationella organ. Även om det enligt vad som framkommit 

ovan finns en möjlighet för vilken stat som helst att åtala en individ för folkmord, brott mot 

mänskligheten, krigsförbrytelser med stöd av universell jurisdiktion är läget inte lika klart när 

det gäller statsansvar för sådana typer av brott eller individers ansvar för brott som tortyr. ILC:s 

Draft Articles on State Responsibility som har nämnts ovan,
484

 anger generella riktlinjer för när 

en stat kan göras ansvarig för en viss brottslig handling som utförts av en individ eller grupp. 

                                                 
484

 Se not 121 ovan.  



Examensarbete för Juristprogrammet 30hp  Ida Lundborg 

Örebro universitet vt 2010 
 

s. 71 / 93 

 

Det finns dock, med undantag för ICJ som är beroende av staternas acceptans av dess 

jurisdiktion, i dagsläget inga processer för att genomdriva dessa regler och sanktionera stater 

som kan anses ansvariga för brott mot dessa regler men som inte har tillträtt de konventioner 

som erbjuder gransknings- och klagomålsprocesser avseende kränkningar av dem. Det är dock 

viktigt att skilja på faktumet att en norm anses ha en jus cogens-status och det förhållande att 

flera stater bryter mot denna regel och att detta inte effektivt kan förhindras eller bestraffas på 

internationell nivå.  

Frågan om rättsläget kring vilka processuella regler som gäller för prövningen enligt artikel 

1F(a) är svår att besvara entydigt just eftersom det inte finns några specifika, bindande regler 

för denna prövning. Många allmänna processuella regler har ansetts tillämpliga även för 

uteslutandeklausulerna, men dessa är just allmänna och är inom ramen för vissa yttre gränser 

föremål för en mängd olika tolkningar bland staterna och i doktrinen. Rätten till individuell 

prövning och kravet på personligt ansvar för de brottsliga handlingarna under artikel 1F(a) är 

generella grundregler. Så länge statssuveräniteten och olikheterna mellan staternas rättssystem 

medför att asylprövningens utformning måste falla utanför Flyktingkonventionens och andra 

internationella flyktingrättsliga regelverks tillämpningsområde kommer sannolikt något 

specifikt internationellt ”rättsläge” avseende kriterierna för prövningen enligt artikel 1F inte att 

kunna finnas. Uppkomsten av asylprocessuella regler på EU-nivå är positivt i det avseende att 

det ger en mer enhetlig och jämförelsevis rättvis asylprövning inom Europa och kan ge jämnare 

kvalitet i besluten. Samtidigt medför sådana gemensamma regler också en risk, vilket har 

påpekats i doktrinen och av bland andra Human Rights Watch, för en harmonisering som av 

politiska skäl anpassar sig till lägsta gemensamma nivån bland EU:s medlemsstater. Dessa EU-

rättsliga regler utgör det närmsta man i dagsläget kan komma avseende kriterier för prövningen 

enligt artikel 1F(a) eftersom de är de enda regler som är bindande för staterna i detta avseende. 

De resolutioner från säkerhetsrådet som angett bindande krav för staterna exempelvis avseende 

vissa anti-terroråtgärder har viss påverkan på staternas asylprövningar och hur man ska 

handskas med individer som anses uppfylla en viss profil, men i övrigt har internationella 

regler på detta område varit av icke-bindande karaktär, främst från UNHCR, FN:s 

Generalförsamling och olika MR-organ inom FN. Bindande regler som påverkar prövningen 

enligt artikel 1F(a) är också principer som non-refoulement som anger gränser för vilka följder 

ett uteslutningsbeslut kan få samt vilka begränsningar som kan göras av individers möjlighet att 

söka asyl och få en individuell prövning av denna ansökan.  

Det återstår att se hur det förändrade Asylprocedurdirektivet kommer att se ut och tillämpas av 

staterna, samt vilka ytterligare bestämmelser som kommer att tillkomma för att klargöra och 

utveckla EU:s alltmer samordnade asylsystem. Det kommer också att vara intressant att se 

vilken betydelse EU:s stadga för grundläggande rättigheter samt en tilltagande praxis från 

Europadomstolen kan ha i styrningen av EU:s och övriga europeiska staters tillämpning av 

artikel 1F(a). 

Hur individer behandlas under uteslutandeprövningen och vilka processregler som tillämpas 

vid utredningen påverkar också vilka uppgifter man kan få om dem och  därigenom vilket 

”underlag” den internationella straffrätten har att förhålla sig till när det gäller personer som, 

genom uteslutandeklausulernas tillämpning, blir aktuella för utredning och eventuellt åtal 

avseende grova folkrättsbrott. Givetvis finns andra vägar som en individ kan bli föremål för 

utredning och åtal om folkrättsbrott, men som nämnts ovan i inledningen visar siffror från den 

svenska Krigsbrottskommissionen att merparten av de anmälningar om sådana brott som 

kommer till kommissionens kännedom härrör från Migrationsverket genom det organiserade 

samarbete som finns mellan dessa två myndigheter.  

Rättsläget inom tillämpningen av artikel 1F(a) är vidare helt beroende av utvecklingen inom 

den internationella straffrätten vad avser definitionen av de brott som ingår under 
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bestämmelsen samt vilka kriterier om ska gälla för individuellt straffansvar, bevisning etcetera. 

Uteslutandeklausulernas funktion och berättigande
485

 påverkas av huruvida det finns en effektiv 

straffrättslig hantering av de personer som utesluts från flyktingstatus. Det som framkommit i 

utredningen ovan angående i vilken mån det är möjligt att ställa de personer som har uteslutits 

från flyktingstatus enligt artikel 1F(a) inför rätta, nationellt eller internationellt, är vad som 

kommer att diskuteras i det följande avsnittet.  

5.2. Stödet för universell jurisdiktion avseende artikel 1F(a)-brott 

Frågan om utlämning eller åtal av annan stats medborgare har länge varit helt villkorad av 

politiska hänsynstaganden men har i takt med utvecklingen av universella mänskliga rättigheter 

och regelverk för den internationella straffrätten bemötts av en framväxande förpliktelse och 

universell strävan att, oavsett politiska och andra hänsyn, beivra de grova internationella brott 

som anses beröra hela världssamfundet. Ett viktigt redskap för att försöka komma runt de 

politiska och andra hinder som alltjämt kan ligga i vägen för ett utlämnings- eller åtalsbeslut 

har varit att utveckla regler för universell jurisdiktion avseende grova folkrättsbrott så att dessa 

brott kan åtalas av samtliga stater och i vissa fall, enligt principen aut dedere aut judicare, ger 

upphov till förpliktelser för stater att åtala eller utlämna en individ. I det följande kommer att 

diskuteras hur långt dessa principer sträcker sig och vilket ramverk den internationella 

straffrätten i dagsläget ger för stater att ställa personer som misstänks för brott som faller under 

Flyktingkonventionens artikel 1F(a) till svars. 

Det finns tendenser till och goda skäl
486

 för en utveckling till att universell jurisdiktion får 

sedvanerättslig eller till och med jus cogens-status. Det är dock tveksamt om det, baserat på det 

underlag som framkommit ovan, i dagsläget, vid sidan om det flertal traktater, konventioner 

och resolutioner som stadgar en sådan förpliktelse, kan sägas finnas en sådan allmän regel som 

tillåter eller till och med, enligt principen aut dedere aut judicare, förpliktar stater att utöva 

universell jurisdiktion över de grövsta folkrättsbrotten. ICJ har som nämnts ovan,
487

 uttalat att 

det för att en sedvanerättslig regel ska kunna anses föreligga krävs att det finns en 

förhållandevis allmän acceptans för regeln och att staterna, inklusive de stater som särskilt 

berörs av regeln i fråga, har visat konsensus vad gäller deras godtagande av att bli bundna av 

regeln.
488

 Motstånd till universell jurisdiktion som princip från USA, Ryssland, Kina, Israel, 

Indien med flera stater,
489

 gör att det är svårt att tala om någon  allmän acceptans för en sådan 

regel. Om det finns eller har börjat utvecklas en sedvanerättslig regel bland de stater som är 

parter till Romstadgan och som på annat sätt samtycker till förpliktelser enligt aut dedere aut 

judicare och universell jurisdiktion, så kommer denna regel alltså inte att omfatta stater som 

USA, Ryssland, Kina, Indien med flera.  

I det fall att aut dedere aut judicare avseende grova folkrättsbrott kan anses existera som en 

bindande sedvanerättslig regel för den krets av stater som är parter till och tillämpar traktat där 

en sådan princip ingår, och som därtill likt Australien, Spanien och Nederländerna förklarar sig 

vara bundna av en sådan princip på sedvanerättslig grund, är detta ett positivt steg mot att grova 

folkrättsbrott i högre utsträckning blir föremål för åtal, oavsett var och av vem de har begåtts. 

                                                 
485

 Se vidare nedan i det följande avsnittet angående uteslutandeklausulerna syfte att bereda en väg för 

straffrättsligt åtal av misstänkta folkrättsförbrytare.  
486

 Se vidare nedan under avsnitt 5.3. avseende en eventuell ny roll för Flyktingkonventionen pga. utvecklingen 

inom den internationella straffrätten.  
487

 Se M Morris, 2001, s. 58- 60 som hänvisar till North Sea Continental Shelf Case, stycke 74. Se ovan avsnitt 

4.1.3. 
488

 North Sea Continental Shelf Case, stycke 74. 
489

 Sudan och Irak har dragit tillbaka sina undertecknanden av Romstadgan och det är oklart om och när det 

kommer bli aktuellt för dem att underteckna stadgan http://www.rferl.org/content/article/1057782.html 2005-

03-02.  

http://www.rferl.org/content/article/1057782.html
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Det är dock ett genomgående problem i den internationella rätten att kravet på acceptans för att 

en stat ska bli bunden av en sedvanerättslig regel medför att de stater som särskilt berörs av en 

sedvanerättslig regel och som regeln kanske också delvis är avsedd att påverka - om de inte har 

intresse av att en sådan regel uppstår - kan välja att konsekvent motsätta sig denna regel och 

därmed undgå att bli bunden av den.
490

 Detta problem blir särskilt tydligt och svårlöst när det 

gäller de grova folkrättsbrott som Romstadgan omfattar då de ofta begås med vetskap, 

inblandning eller åtminstone tolerans från stater. Stater som ser nackdelar i åtal mot deras egna 

medborgare för sådana brott där staten själv är inblandad kan alltså genom att motsätta sig en 

sedvanerättslig regel som möjliggör sådant åtal förhindra att dessa brott beivras av andra stater 

eller utomstående organ såsom ICC. Den kritik som har framförts mot staters möjlighet att vara 

kontinuerliga opponenter mot sedvanerättsliga regler som värnar de mänskliga rättigheterna
491

 

är särskilt relevant i detta sammanhang. En grundtanke med universell jurisdiktion och aut 

dedere aut judicare är att dessa principer ska omfatta samtliga stater så att man i mesta möjliga 

mån kan undvika straffrihet för de allvarliga brott som regeln omfattar. En regel om universell 

jurisdiktion som inte är universellt tillämpbar eller som motarbetas av vissa stater är därför i 

princip ofullständig som sådan regel i förhållande till dess syften.  

Utvecklingen inom den internationella straffrätten och upprättandet av ICC utgör en viktig 

komponent i strävan att motverka straffrihet och täcka upp med jurisdiktion i situationer där 

stater varken vill eller kan åtala individen i fråga. Överlämning till internationell tribunal har 

också ansetts vara i överensstämmelse med staternas förpliktelser enligt aut dedere aut 

judicare. Motståndet mot universell jurisdiktion från stater som USA  på den grund att en stats 

utövande av jurisdiktion över en annan stats medborgare utan dennas samtycke skulle strida 

mot grundläggande internationell traktaträtt och principen om statssuveränitet gör dock 

utnyttjandet av ICC:s förmåga problematiskt. Att stater som USA, Kina, Ryssland, Indien, 

Libyen och Sudan inte har tillträtt Romstadgan och vägrar erkänna universell jurisdiktion som 

sedvanerättsligt grundad princip medför att den sedvanerättsliga regel om universell 

jurisdiktion som skulle kunna utvecklas bland andra stater får en endast begränsad nytta och 

verkan då den inte omfattar många av de stater som typiskt sett, genom sitt omfattande 

internationella inflytande och militära kapacitet, bedriver en verksamhet där är det finns en risk 

att grova kränkningar av folkrätten uppstår. 

Den enda kvarvarande möjligheten för att få till stånd en universellt bindande norm avseende 

universell jurisdiktion och aut dedere aut judicare är att normen antar jus cogens-status och 

därmed går bortom enskilda staters samtycke. Frågan huruvida om universell jurisdiktion och 

principen aut dedere aut judicare har uppnått jus cogens-status berör komplicerade frågor som 

relationen mellan jus cogens-regler och statssuveränitet samt vad som krävs för att en regel ska 

uppnå jus cogens-status och vad en sådan status i så fall innebär för staterna.  

Det intressanta argumentet att det är en logisk följd av att en regel har jus cogens-status att det 

också föreligger universell jurisdiktion avseende kränkningar av denna regel skulle kunna 

innebära att det alltså redan, genom det allmänna erkännandet av jus cogens-status avseende 

förbudet mot tortyr, folkmord mera, skulle föreligga en jus cogens-regel avseende universell 

jurisdiktion för brott mot dessa förbud. Vägran från USA, Kina, Ryssland att tillämpa och bli 

bundna av en sådan regel skulle i ett sådant läge var ovidkommande för regelns jus cogens-

status och i stället betraktas som brott mot denna regel. 

Samtidigt är ett grundläggande kriterium för att anse att en regel har uppnått jus cogens-status 

att regeln åtnjuter ett allmänt erkännande som sådan regel bland statssamfundet som helhet. Det 

går inte att komma ifrån att motstånd från betydelsefulla stater som USA, Kina, Ryssland och 
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det alltmer inflytelserika Indien gör det svårt att tala om något sådant allmänt erkännande. Det 

kan dock noteras att flera av de argument som ifrågasätter existensen av en sedvanerättslig 

regel som ger ICC rätt att utöva universell jurisdiktion, eller för den delen en allmän 

förpliktelse för staterna enligt aut dedere aut judicare, härrör från åren innan eller precis efter 

det att Romstadgan trädde ikraft. Här används ofta det faktum att Romstadgan har ett begränsat 

eller otillräckligt antal parter för att kunna träda i kraft som en indikation på att stadgan och 

reglerna däri inte ännu åtnjuter sådan allmän acceptans som krävs för att en sedvanerättslig 

regel ska föreligga. Nu när Romstadgan har varit i kraft i snart åtta år, har tillträtts av 111 parter 

världen över och ICC har inlett sina första rättegångar, finns alltså förutsättningar för att 

uppfattningen om det allmänna stödet för ICC och dess bärande principer har eller håller på att 

ändras.  

Även om det vore önskvärt att universell jurisdiktion skulle uppnå sådan rättslig status att det 

binder även de stater som, kanske på grund av politiska skäl, motsätter sig denna princip, kan 

man fråga sig huruvida det är rättsligt möjligt att en regel uppnår jus cogens-status innan eller 

utan att den uppnår sedvanerättslig status. Jus cogens-regler beskrivs ibland som en 

kvalificerad principiell form av sedvanerätt som har ett än starkare stöd av opinio juris. Om det 

saknas stöd för en allmän sedvanerättslig regel för universell jurisdiktion är det därför svårt se 

hur en jus cogens-regel avseende denna princip ändå skulle kunna föreligga. Om USA, Kina, 

Ryssland med flera stater forsätter att hålla fast vid ett officiellt motstånd mot universell 

jurisdiktion är det också osäkert när och hur en jus cogens-regel kring universell jurisdiktion 

skulle kunna utvecklas framöver och därigenom kunna binda dessa stater, utan att de har 

samtyckt till utvecklandet av en sådan regel medan den har vuxit fram. 

Det är intressant att jämföra sambandet mellan jus cogens-förbudet mot folkmord och jus 

cogens-status för universell jurisdiktion avseende sådana brott, med sambandet mellan förbudet 

mot tortyr och principen om non-refoulement. Som redogjordes för i Soering v. UK ovan har 

Europadomstolen menat att det är en oundgänglig del av upprätthållandet av förbudet mot 

tortyr att staterna respekterar non-refoulement – något annat vore att indirekt bidra till och 

möjliggöra staters kränkning av tortyrförbudet. Det finns stora likheter mellan denna 

argumentation och den från Brownlie och Bassouni ovan att stater kan anses undergräva 

förbudet mot tortyr, folkmord med mera i det fall att man tolererar eller åtminstone låter 

individers eller staters brott mot dessa förbud fortgå utan att ingripa och utöva jurisdiktion över 

dessa brott.
492

 I linje med dessa argument anses det vara en naturlig del av ett förbud som har 

jus cogens-status att det åtföljs av en erga omnes-förpliktelse i form av universell jurisdiktion 

avseende brott mot denna regel, detta för att värna det allmänna internationella intresset av att 

regeln upprätthålls och att brott mot den beivras. Kopplingen mellan tortyrförbudet och non-

refoulement kan dock betraktas som mer direkt än den mellan folkrättsbrott och universell 

jurisdiktion. Upprätthållande av non-refoulement innebär ett konkret, förebyggande och 

förhindrande av att situationer med kränkningar av tortyrförbudet uppstår i det enskilda fallet. 

Tillämpning av universell jurisdiktion avseende grova folkrättsbrott är i stället ett mer 

principiellt, övergripande och reaktivt sätt att påvisa statssamfundets fördömande av ett brott 

mot en jus cogens-regel. I förlängningen innebär ju dock ett sådant fördömande 

(förhoppningsvis) i linje med den straffrättsliga preventionsteorin att individer avskräcks från 

att begå folkrättsbrott framöver. 

Frågan om universell jurisdiktion avseende grova folkrättsbrott har jus cogens-status är alltså 

till stor del beroende av hur man definierar de aktuella folkrättsbrotten i sig – om universell 

jurisdiktion anses vara en del av dessa brott, om de två koncepten i stället är nära 

sammanlänkade och i så fall hur pass nära, eller om det är två skilda och oberoende faktorer i 
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den bemärkelsen att jus cogens-förbud anses möjliga att upprätthålla av varje respektive stat 

utan utövande av universell jurisdiktion eller förpliktelser enligt aut dedere aut judicare. 

Det bör också noteras att universell jurisdiktion avseende folkrättsbrott, även om den skulle 

etableras som en allmänt erkänd sedvanerättslig regel eller som en princip med jus cogens-

status, inte är helt oproblematisk att genomdriva. Situationer med straffrihet kan idag uppstå på 

grund av att ingen stat anser sig ha, eller vilja utöva, jurisdiktion över ett brott, eller att en stat 

motsätter sig utövande av jurisdiktion över dess medborgare. Det kan dock även uppstå en risk 

för straffrihet om universell jurisdiktion etableras som allmän sedvanerättslig regel eller jus 

cogens-regel och utövandet av jurisdiktion lamslås av en konflikt mellan flera stater som anser 

sig ha domsrätt enligt denna princip. Det kommer i ett sådant läge krävas ytterligare regler för 

att avgöra vilken stat som ska få utöva jurisdiktion i händelse av konflikt. Dag Victor har 

uppmärksammat detta problem i Straffrättsutredningen från 2002 där han hänvisar till Princeton 

Principles of Universal Jurisdiction
493

 som ett tillskott i strävan att reglera kompetenskonflikter. 

Principerna lägger fram anknytningsfaktorer som på många sätt liknar de traditionella grunder 

för jurisdiktion som staterna hittills har tillämpat,
494

 och det kan tyckas märkligt att universell 

jurisdiktion ska behöva regleras av kriterier som på ett sätt binder universell jurisdiktion vid 

samma territoriella eller nationella begränsningar som principen är avsedd att kringgå. Det bör 

dock understrykas att de kriterier som Princeton presenterat är av rekommenderande karaktär 

och icke-uttömmande, samt att de inte syftar till att begränsa rätten till universell jurisdiktion 

som sådan (vilket ju de övriga jurisdiktionsprinciperna gör) utan bara att avgöra eventuella 

konflikter i enskilda fall, för att säkerställa att universell jurisdiktion faktiskt kan utövas och 

inte förhindras av kompetenskonflikter mellan stater.
495

 Överlag främjar principerna, genom att 

systematisera och klarlägga universell jurisdiktion och dess förhållande till centrala koncept 

och principer inom den internationella rätten (som non-refoulement, immunitet, statssuveränitet 

och legalitetsprincipen) ett fortsatt utvecklande av universell jurisdiktion och konstruktiva sätt 

att lösa de konflikter som kan uppstå mellan denna princip och den internationella rätten i 

övrigt.  

Faktumet att Princeton Principles har tagits fram av en till stor del nordamerikansk samling 

jurister, forskare med flera inom den internationella rätten gör också att USA:s officiella starka 

motstånd mot universell jurisdiktion ger ett alltmer politiskt och inte rättsligt intryck – en 

rättslig argumentation och stöd för principen finns ju bevisligen även bland betydelsefulla 

amerikanska jurister. Även USA:s argument att universell jurisdiktion och upprättandet av ICC 

utgör ett ingrepp i statssuveräniteten kan ifrågasättas på den grund att ICC alltjämt opererar 

utifrån komplementaritetsprincipen och att domstolen endast är tänkt att utöva jurisdiktion där 

den berörda staten ifråga på grund av allvarliga brister i dess rättssystem, korruption eller 

liknande, är oförmögen eller ovillig att utöva sådan jurisdiktion. För en stat som USA som har 

ett välutvecklat rättssystem med stora resurser och ett politiskt system som anses vara öppet 

och demokratiskt är därför den generella ”risken” att ICC skulle behöva utöva komplementär 

jurisdiktion liten, förutsatt att USA inte av politiska skäl motsätter sig att utöva jurisdiktion 

över ett visst brott. Frågan är hur den akademiska uppslutningen kring universell jurisdiktion 

som uttryckts i bland annat Princeton Principles kommer att påverka USA:s regerings officiella 

policy kring denna fråga framöver, samt hur USA kommer att hantera en tilltagande trend till 

officiellt politiskt ställningstagande för denna princip från många stater inom Europa och även i 

Sydamerika och Australien.  

Även i stater som Sverige som inte har visat något principiellt motstånd mot universell 

jurisdiktion eller aut dedere aut judicare kan det finnas andra hinder som gör att det, blir svårt 

                                                 
493

 Se ovan angående dessa principer i not 347. 
494

 Se not 350 ovan samt SOU 2002:98 del II s. 89. 
495

 Se vidare SOU 2002:98, del II, s. 89. 



Examensarbete för Juristprogrammet 30hp  Ida Lundborg 

Örebro universitet vt 2010 
 

s. 76 / 93 

 

att genomdriva denna princip. Diskussionen ovan om konflikten mellan den svenska 

legalitetsprincipen och Sveriges förpliktelser enligt den internationella sedvanan är ett exempel 

på hur grundläggande regler och principer i Sveriges rättssystem kan komma i konflikt med 

landets internationella förpliktelser. Det kan sägas att Sverige befinner sig i en brytningspunkt 

där man måste välja om man vill utveckla och gå vidare med det resonemang som etablerades 

genom Arklöv-fallet där Sverige med stöd av Brottsbalkens kapitel 22:6 avvek från en strikt 

tolkning av den straffrättsliga legalitetsprincipen och tillät åtal och fällande dom som delvis 

baserades på internationell sedvanerätt. Alternativet är att helt och hållet implementera 

Romstadgan inom svensk rätt så att samtliga brott som upptas där också kan prövas i svensk 

domstol i enlighet med legalitetsprincipens krav på grund i svensk lag för straffrättsligt åtal. Att 

inte göra något i detta läge bäddar för nya situationer där Sverige kan vara förhindrat att utöva 

jurisdiktion över allvarliga brott på grund av principiella konflikter mellan landets 

internationella förpliktelser och dess dualistiska rättstradition. Komplementaritetsprincipen 

innebär, som bland andra Klamberg och Viktor har visat, att ICC ska träda in där staters 

rättssystem inte fungerar på grund av allvarliga brister - och inte där det, som i Sverige, finns 

både faktiska och institutionella resurser och ofta en politisk vilja att genomdriva ett åtal, men 

där formella hinder står i vägen. För att främja ICC:s effektivitet och ge domstolen en rimlig 

möjlighet att kunna hantera de fall där det faktiskt finns allvarliga brister i den ordinarie 

forumstaten är det därför viktigt att svenska myndigheter gör det man kan för att själva kunna 

utöva jurisdiktion, så att man inte överbelastar ICC med fall som man har goda materiella 

förutsättningar för att pröva. Denna komplexa fråga kommer sannolikt att diskuteras vidare 

under en lång tid framöver och det finns, som Klamberg noterar, inte några klara besked från 

den svenska regeringen kring när och hur man kommer att följa upp Straffrättsutredningens 

förslag.  

Universell jurisdiktion och principen aut dedere aut judicare är ett område där det pågår en 

snabb utveckling både på traktats- och principnivå, och där staters politiska intressen och 

lojaliteter ofrånkomligen har en stor betydelse. Även där en möjlighet finns att tillämpa 

universell jurisdiktion och principen aut dedere aut judicare är det därför långtifrån säkert att så 

faktiskt också sker, beroende på vilka politiska effekter som ett åtalsbeslut kan få och vilka 

praktiska resurser som finns för att stödja ett åtal och genomföra en rättegång. En av de 

avgörande faktorerna när det gäller samverkan mellan den internationella flyktingrättens 

uteslutandeklausuler och den internationella straffrätten i strävan att identifiera och åtala 

misstänka folkrättsbrottslingar präglas alltså fortfarande av oklarheter och inkonsekvens mellan 

det formella rättsläget och den faktiska tillämpningen.  

En positiv utveckling vad gäller strävan att motverka att åtal eller utlämning begärs i politiska 

syften är det allt starkare stöd som principen non-refoulement har fått genom Europadomstolens 

och CAT:s praxis, ICTR:s policy kring utlämning till Rwanda samt traktater inom 

utlämningsrätten som förhindrar parterna att bevilja utlämning i situationer där individen kan 

misstänkas få en icke-korrekt rättegång eller kommer att utsättas för andra repressalier eller 

förföljelse. Förutom att skydda individen från grova kränkningar av grundläggande mänskliga 

rättigheter, främjar dessa regler att en beviljad utlämning leder till ett genuint och rättvist åtal 

som baseras på individens ansvar för ett ”verkligt” brott och inte på försök att av andra 

anledningar skada eller straffa individen ifråga eller den stat eller organisation som individen 

har kopplingar till. Detta värnar i sin tur integriteten hos den internationella straffrätten och 

stärker dess legitimitet som ett fungerande verktyg för att, oberoende av politiska hänsyn, värna 

grundläggande mänskliga rättigheter och ställa de som har begått grova folkrättsbrott inför 

rätta.  
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5.3. Ett ändrat syfte för Flyktingkonventionen sedan Romstadgans inträde?  

Uteslutandeklausulerna har som framkommit ovan aldrig varit kapabla eller avsedda att hantera 

den straffrättsliga prövningen av en person som har uteslutits från flyktingstatus. Ett viktigt 

motiv bakom klausulerna är i stället att säkerställa att straffrättsliga mekanismer kan operera 

avseende dessa personer, utan att flyktingrättens skyddsregler skapar hinder för utredning, 

utlämning eller åtal. Att den internationella straffrätten utvecklar sin kapacitet att åtala personer 

som har begått sådana brott utgör på detta sätt ett positivt tillskott och komplement till 

uteslutandeklausulerna så att deras tillämpning oftare kan resultera i att personer som har 

uteslutits kan ställas till svars förde handlingar som de är misstänkta för. 

Uteslutandeklausulernas berättigande kan därigenom anses förstärkt snarare än försvagat av 

utvecklingen inom den internationella straffrätten. För att denna samverkan ska bli positiv och 

ömsesidigt förstärkande krävs dock att uteslutandeklausulerna tillämpas på ett rättssäkert och 

noggrant sätt, samt att den internationella straffrätten faktiskt också utnyttjas och utvecklas 

vidare och inte begränsas av politiska hänsyn eller vissa staters egna intressen.  

Vad gäller frågan om Flyktingkonventionens berättigande i ljuset av framväxande regionala 

asylrättsliga strävanden inom exempelvis EU och USA kan det fortfarande anses finnas ett 

behov av Flyktingkonventionen som en universell motvikt till dessa begränsade asylregelverk. 

På grund av dess regionala avgränsning kan dessa användas i egna intressen för att effektivisera 

eller begränsa flyktingmottagandet, eller för att stjälpa över problemet med asylsökande på 

andra länder utanför den krets av stater som är inblandade i samarbetet. Flyktingkonventionen 

påminner sina parter om deras gemensamma ansvar för hanteringen av de problem som 

flyktingströmmar kan medföra
496

, och kan, genom UNHCR:s rekommendationer, utgöra en 

balanserade faktor som alltjämt behåller fokus på individers skyddsbehov och internationellt 

samarbete. Samtidigt är tydligare processuella regler för prövningen av uteslutandeklausulerna 

önskvärda, såsom har framkommit inom EU-samarbetet – dock förutsatt att dessa regler inte 

strävar mot en lägsta gemensam nämnare utan syftar till att garantera individer vissa 

grundläggande rättigheter vid denna för dem i många fall livsavgörande rättsliga prövning.  

Den rättsliga konflikten mellan det absoluta skyddet mot refoulement och staternas ansvar för 

nationell säkerhet har förutsättningar att mildras nu när staterna får allt större möjligheter att 

ställa de individer som har begått grova folkrättsbrott inför rätta.
 
Med den internationella 

straffrätten som tillgänglig sanktionsmekanism finns det fler alternativ för staterna vad gäller 

hanteringen av personer som har begått grova folkrättsbrott än att försöka skydda sina 

respektive territorier genom att återsända dem till deras hemländer och därigenom riskera att 

bryta mot non-refoulement. En allt starkare rättslig grund för tillämpande av universell 

jurisdiktion har vidare förutsättningarna att förändra synen på ett åtalsbeslut från att betraktas 

som en politisk markering till att accepteras som efterlevnad av en folkrättslig skyldighet. Det 

finns dock fortfarande, som kan ses i statspraxis, politiska hänsynstaganden och hinder som 

påverkar frågan om utlämnande eller åtal. Förutom exemplen från svensk praxis där bristande 

samarbete från Israel i utredningen av den tidigare presidenten Ariel Sharons ansvar för 

folkrättsbrott, finns det som visats i fallet Chitat Ng. v. Canada ett betydelsefullt politiskt 

element i att åtala en utlänning eller för den skull vägra utlämning till en viss stat. Kanada 

menade i detta fall att en vägran att utlämna en individ som inte baseras på några uttryckliga 

internationella normer för varför en sådan utlämning skulle vara rättsstridig, vore att på ett 

otillåtet sätt blanda sig i en stats inre angelägenheter och nationella lagstiftning.
497

 En stat är 

alltså endast skyldig att respektera förpliktelser som (tydligt) framkommer av den 

internationella rätten. Fördömanden som går utanför dessa förpliktelser kan därför betraktas 
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som kränkningar av den staternas suveräna rätt att, inom ramen för dessa förpliktelser, själva 

avgöra hur deras lagstiftning ska se ut.  

Nekande av utlämning eller beviljande av flyktingstatus avseende en viss individ innebär också 

rent allmänt att den mottagande staten skickar en signal till den begärande staten respektive 

ursprungsstaten att den senare inte upprätthåller en tillfredsställande respekt för de mänskliga 

rättigheterna eller att denna stat inte är kapabel att skydda sina medborgare utan kanske tvärtom 

utsätter dem för allvarliga kränkningar. Ju tydligare internationella regler det utvecklas kring 

vad som utgör hinder mot utlämning, exempelvis genom ECHR:s och CAT:s praxis, desto 

stabilare rättslig grund finns det för stater att kunna neka utlämning, utan rädsla för att anklagas 

för kränkning av statssuveräniteten eller politiska repressalier.  

Det bör också nämnas att globaliseringen har stora effekter på globala migrationsströmmar, 

frågor om medborgarskap och nationalitet, och i förlängningen möjligheten att fastställa vilken 

stats territorium som förövaren, offret eller brottet har starkast koppling till och under vilken 

stats jurisdiktion ett brott ska prövas. USA motsätter sig av olika skäl användandet av universell 

jurisdiktion, men frågan är om det ens är möjligt att motarbeta framväxten av en sådan princip i 

ljuset av denna utveckling. I en situation där brott i allt högre utsträckning innehåller 

gränsöverskridande element riskerar en strategi som försöker vidmakthålla staternas absoluta 

suveränitet över sin territoriella jurisdiktion att ge upphov till situationer där brott som inte 

definitivt kan knytas till en stat faller mellan flera staters jurisdiktion och därför inte kan bli 

föremål för en rättslig prövning. Universell jurisdiktion är därför bättre lämpad för att bemöta 

denna utveckling. 

De principer som styr uteslutandeklausulerna syftar dels till att värna flyktingrättens integritet 

och berättigande, men delar också samma underliggande humanitära syften som 

Flyktingkonventionen i stort. Enligt UNHCR och flera MR-organisationer krävs därför en 

avvägning mellan individens skyddsintressen och allvaret i de brott som individen misstänkts 

för. Universell jurisdiktion och principen aut dedere aut judicare styrs däremot av ett mer 

övergripande intresse att upprätthålla den internationella rätten och motverka att individer inte 

undslipper straff, samtidigt som det också finns ett värnande om offrens och anhörigas rätt till 

upprättelse. Gemensamt för dessa två områden är att de har ett genomgående MR-perspektiv i 

den bemärkelsen att de syftar till att skydda enskilda individer och/eller grupper eller hela 

världssamfundet i stort. De sätter därför upp gränser för enskilda stater eller grupper av dessa 

för hur och i vilka syften de får tillämpa uteslutandeklausulerna samt motverkar att stater söker 

förhindra att deras medborgare ställs till svars för grova folkrättsbrott. Den konflikt mellan de 

syften som dessa två rättsområden uppvisar kan därför vara en gynnsam, balanserande 

motsättning i det att den representerar olika sidor av de mänskliga rättigheternas funktion av att 

på ett rättssäkert, grundligt och transparent sätt identifiera misstänkta folkrättsförbrytare och 

ställa dem inför rätta. 
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6. Slutsats 

Uteslutandeklausulerna drivs av syftet att värna Flyktingkonventionens integritet genom att 

säkerställa att konventionens humanitära skyddsbestämmelser enbart tillämpas på den som på 

ett moraliskt plan kan anses berättigad till sådant skydd, samt att de som har begått grova brott 

inte utnyttjar flyktingrätten för att undslippa åtal. Klausulerna är dock inte avsedda att användas 

av staterna som ett led i deras säkerhetspolitik genom att möjliggöra utvisning av personer som 

anses utgöra en säkerhetsrisk för staten ifråga. Detta syfte kan i stället genomdrivas i enlighet 

med Flyktingkonventionens artikel 33(2). Processregler och principer inom folkrätten och de 

mänskliga rättigheterna som ger individen en rätt till en individuell prövning där individuellt 

ansvar för de begångna handlingarna ska bevisas har en viktig roll i att motverka att staterna 

inte utnyttjar klausulerna i olämpliga syften eller på otillräckliga grunder. Dessa regler 

framkommer främst av rekommendationer från FN, och då särskilt UNHCR samt ett antal 

fristående MR-organisationer. Några bindande regler för asylprocessen finns dock inte, och 

praxis varierar bland staterna. Medan common law-stater tenderar att förlita sig på en 

ovillkorlig tillämpning av uteslutandeklausulerna vid tillräcklig misstanke om brott, inkluderar 

ofta civil law- stater och nordiska stater som Sverige en avvägning gentemot individens 

skyddsbehov. Ett framväxande regelverk på EU-nivå har främjat tydligare och mer samordnade 

europeiska asylprocessregler, men har också mötts av kritik för att reglerna anses väga in 

staters ekonomiska eller politiska intressen, på bekostnad av enskilda individers rättigheter. 

Vad gäller möjligheten att åtala individer för brott som faller under artikel 1F(a) har principer 

kring universell jurisdiktion och aut dedere aut judicare etablerats i allt fler internationella och 

regionala konventioner, varav särskilt Romstadgan idag ger ett starkt stöd för dessa 

förpliktelser avseende sådana grova folkrättsbrott som ryms under artikel 1F(a). Statspraxis 

kring dessa principer är dock hittills sparsam och tillämpningen präglas av politiska, 

administrativa och resursmässiga hinder. I Sverige kan den svenska legalitetsprincipens krav på 

uttryckligt stöd i svensk lag för åtal i kombination med en ofullständig implementering av 

Romstadgan i svensk rätt skapa hinder för utövandet av universell jurisdiktion. Det är alltjämt 

sällsynt att stater tillämpar universell jurisdiktion utan hänvisning till traktater, vilket gör det 

svårt att godta det argument som finns från flera MR-organisationer att det existerar en 

sedvanerättslig eller jus cogens- baserad förpliktelse avseende universell jurisdiktion för de 

grövsta folkrättsbrotten. Argumentet att det är en förutsättning för upprätthållandet av en jus 

cogens-regel att det finns en erga omnes-förpliktelse för staterna att ingripa när en sådan norm 

kränks är dock rationellt och övertygande. Samtidigt finns ett konsekvent motstånd från stater 

som USA, Indien, Ryssland, Kina med flera mot detta resonemang, mot universell jurisdiktion 

som princip och mot ICC:s utövande av sådan jurisdiktion. I den utsträckning det har börjat 

utvecklas en sedvanerättslig regel kring universell jurisdiktion bland de stater som har tillträtt 

Romstadgan, och som officiellt har deklarerat stöd för sådan jurisdiktion, kommer därför USA 

med flera inflytelserika stater inte att omfattas av denna regel. Detta är en allvarlig begränsning 

av principens syfte att på global nivå förebygga straffrihet för de grövsta folkrättsbrotten.  

Möjligheten att åtala eller utlämna en person som misstänks för brott under artikel 1F(a) kan 

tänkas minska staternas intresse av att använda uteslutandeklausulerna för att sanktionera eller 

utvisa en asylsökande. Samtidigt förstärker den internationella straffrätten 

uteslutandeklausulernas berättigande och gör det än viktigare att klausulerna används i rätt 

syften och enligt strikta procedurregler för att ge den internationella straffrätten ett så gott 

underlag som möjligt. Tillsammans med det starka stöd för den absoluta karaktären av non-

refoulement som finns i ECHR, CAT och som upprepade gånger har bekräftats av 

internationella domstolar finns allt bättre förutsättningar för att universell jurisdiktion ska 

användas i genuina syften och i linje med det angelägna intresset av att tillämpningen av 

uteslutandeklausulerna också följs upp av straffrättsligt ansvarsutkrävande.  
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