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Abstract

The conflict in the former Yugoslavia was characterised by extensive war crimes committed 

by all parties in the conflict. Two international courts, The International Court of Justice and 

the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, have both judged if a genocide 

was committed in this conflict. This paper examines how these two courts relates to each 

other concerning their legal judgement of the crime of genocide. Two cases are analysed; the 

judgement of Radislav Krstic´ at the ICTY and the case Bosnia and Hercegovina v. Serbia 

and Montenegro at the ICJ. For the first time a state was beeing accused for beeing

responsible for genocide. Krstic´ was the only person convicted for the crime when the 

dispute between Bosnia and Serbia was beeing settled. The international court and the tribunal 

came to the same conclusion that genocide was only committed in the town of Srebrenica 

during the summer of 1995. The relationship between these two forums are examined from 

the theory of forum shopping in international law. From the perspective of these two 

judgements the conclusion is drawn that the these two forums cooperates in their judgement 

of genocide.
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1 Inledning

Konflikten i forna Jugoslavien pågick mellan sommaren 1991 till december 1995 och 

präglades av omfattande krigsförbrytelser begångna av alla parter i konflikten.1 Som svar på 

omfattningen av krigsförbrytelserna inrättade FN:s säkerhetsråd Internationella 

krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien, ICTY. Tribunalens jurisdiktion omfattar 

personer skyldiga för brott mot humanitärrätten, bland dem folkmord. Parallellt med 

tribunalens bedömning behandlades ”folkmordsfallet” vid Internationella domstolen, ICJ. I 

målet anklagade Bosnien Serbien för brott mot folkmordskonventionen och hävdade att 

Serbien var ansvarigt för folkmord mot alla icke-serber i konflikten. Situationen i forna 

Jugoslavien bedömdes därmed av två FN-organ, båda internationella domstolar men med 

olika mandat. Internationella domstolen är FN:s främsta juridiska organ medan 

krigsförbrytartribunalen är ett biträdande organ till FN:s säkerhetsråd.

1.1 Frågeställning
Med utgångspunkt i domen mot Radislav Krstic´ vid ICTY och målet mellan Bosnien och 

Serbien vid ICJ kommer relationen mellan dessa två forum att undersökas utifrån 

huvudfrågeställningen: Konkurrerar eller samarbetar ICJ och ICTY med avseende på den 

juridiska bedömningen av folkmord? Följdfrågan blir då hur konkurrerar eller samarbetar de?

1.2 Metod
För att besvara frågorna har dessa forums bedömning av huruvida ett folkmord begicks i forna 

Jugoslavien undersökts och jämförts. Först presenteras Internationella domstolen och 

krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien. Därefter görs en genomgång av 

bestämmelserna i folkmordskonventionen och begreppet folkmord. Sedan undersöks hur 

bedömningen av folkmordskonventionen har gjorts i domarna vid dessa två forum. Syftet är 

att se om de gör olika bedömningar, och i så fall hur de skiljer sig åt. Efter det presenteras 

                                                

1 Mennecke, Martin och Markusen, Eric. ”The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and 
the Crime of Genocide” i Jensen, Steven L.B. (red.) Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates. 
s. 302.
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Laurence Helfers teori om forum shopping och en diskussion förs kring hur dessa forum 

förhåller sig till varandra. Efter dessa kapitel diskuteras frågan om ICJ och ICTY konkurrerar 

eller samarbetar i en slutsats. 

Materialet består av både primär och sekundärkällor. Analysen av dessa forum utgår ifrån 

publikationer från ICJ och ICTY, vetenskapliga artiklar och läroböcker i folkrätt. 

1.3 Teori
Relationen mellan ICJ och ICTY har analyserats utifrån kontexten av forum shopping i 

internationell rätt. Två förhållningssätt till forum shopping tas upp. Restriktiva teorier om 

forum shopping som har framhållit riskerna med överlappande jurisdiktion. Om flera 

instanser gör bedömningar av samma fall finns en risk att det uppstår konkurrens mellan dem 

vilket hotar deras auktoritet. Enligt Laurence Helfers teori kan forum shopping leda till att en 

dialog uppstår mellan forumen och att juridiska normer på detta sätt kan belysas. 

1.4 Avgränsningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan ICJ och ICTY i bedömningen av 

folkmordskonventionen vid dessa två fall. Studien av hur dessa forum förhåller sig till 

varandra är därmed begränsad, eventuella bakomliggande politiska motiv inför och reaktioner 

på dessa domar kommer inte att utredas närmare. Uppsatsen är begränsad till dessas 

bedömning i två fall och omfattar inte andra aspekter av relationen mellan Internationella 

domstolen och Jugoslavientribunalen. 
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2 ICJ och ICTY

International Court of Justice, ICJ, och International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia, ICTY, är två internationella domstolar vilka båda har behandlat fall gällande 

folkmordet i Jugoslavien. I fallet ”Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro” vid 

ICJ behandlades frågan om huruvida Serbien, som efterträdde Jugoslavien, var skyldig till 

folkmord.2 Vid ICTY var Radislav Krstic´ den förste att dömas för medhjälp till folkmord i 

Srebrenica 1995.3 För att senare jämföra hur dessa två domstolar har resonerat kring 

tillämpningen av folkmordskonventionen i Jugoslavien, presenteras i detta kapitel de två olika 

domstolarnas inrättande, syfte och funktion.

2.1 International Court of Justice, ICJ
Den Internationella domstolen, ICJ, upprättades efter ett beslut av FN:s generalförsamling den 

14 november 1947.4 Domstolen ersatte den tidigare Permanent Court of International Justice, 

PCIJ, som skapades av Nationernas Förbund 1920. Syftet med PCIJ var att domstolen skulle 

verka konfliktförebyggande genom att erbjuda en rättslig lösning på internationella tvister.5  

Internationella domstolens verksamhet regleras övergripande i FN stadgan under kapitel XIV 

och mer detaljerat i domstolens stadga. I FN-stadgans artikel 92 fastställs att ICJ är FN:s 

främsta juridiska organ.6 Domstolens sammansättning, jurisdiktion och beslutsprocess 

regleras i domstolens stadga.7

Innan en rättegång kan starta måste domstolen avgöra om fallet omfattas av dess 

jurisdiktion. Enligt FN-stadgan omfattar domstolens jurisdiktion alla FN:s medlemsstater 

                                                

2  Press Release ICJ 2007/8 “Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro).

3 Press Release ICTY 19 April 2004 CC/P.I.S/839e Appeals Chamber “The Posecutor v. Radislav Krstic”.

4 G.F. Res. 171(II), U.N. Doc. G/RES/171 (November 14, 1947). 

5 Shaw, Malcolm  N, 1997. “International Law”. s. 745.

6 UN Charter, art 92.

7 Lindefalk, Ulf (red.). ”Folkrätten i ett nötskal”. s. 112.
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(ratione personae),8 samt stater vilka inte är medlemmar i FN men som efter ett beslut av 

FN:s generalförsamling, efter rekommendation av säkerhetsrådet, kan bli en part i domstolen.9

För att ICJ skall ha jurisdiktion över ett fall krävs även att båda staterna i fråga har ratificerat 

domstolens stadga och är överens om att vända sig dit (ratione materiae).10 Stater kan också 

omfattas av domstolens jurisdiktion då de ratificerat konventioner eller avtal vilka innehåller 

bestämmelser om att tvister om tolkning av konventionen skall avgöras av internationella 

domstolen.11 ICJ har två funktioner. För det första skall domstolen lösa rättsliga tvister mellan 

stater. Enligt domstolens stadga skall tvisterna vara av en rättslig karaktär angående; 

a. the interpretation of a treaty; 

b. any question of international law; 

c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an 

international obligation; 

d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international 

obligation.12

Vidare skall staterna rätta sig efter domstolens beslut13 som är slutgiltiga och inte möjliga att 

överklaga.14 Domstolen besitter däremot inga rättsframtvingande medel. Den kan kräva 

information av parterna om vilka åtgärder som tagits för att implementera domstolens 

beslut.15 Om en stat inte följer domen kan den andra staten vända sig till säkerhetsrådet vilket 

har möjlighet att utfärda en rekommendation eller besluta om andra åtgärder nödvändiga för 

                                                

8 UN Charter, art 93(1).

9 UN Charter, art 93(2).

10 ICJ Statue, art 36(2), Shaw, 1997. s. 755.

11 Shaw, 1997. s. 757.

12 ICJ Statue, art 38(1).

13 UN Charter, art 94(1).

14 International Court of Justice, “the international court of justice” s. 72.

15 Rules of the court. art. 78.
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att implementera domen.16 Ett sådant beslut är därmed av politisk karaktär. Trots att flera 

stater inte efterföljt domarna har säkerhetsrådet aldrig beslutat om sanktioner.17

För att domstolen skall döma i ett fall krävs att en juridisk konflikt mellan två stater har 

uppstått, detta innefattar inte situationer där en tvist håller på att växa fram. Viktigt att 

understryka är att domstolens syfte är att lösa rättsliga konflikter vari hänsyn till den politiska 

kontexten inte tas, även om det kan föreligga politiska intentioner bakom staters beslut att 

välja att vända sig till domstolen.18 Förutom att avgöra juridiska tvister har ICJ även en 

rådgivande funktion. ICJ kan på begäran ge juridiska råd till generalförsamlingen, 

säkerhetsrådet och andra av generalförsamlingen utsedda FN-organ samt internationella 

organisationer knutna till deras arbete.19 Till skillnad från domarna utfärdade av ICJ är de 

juridiska råden inte bindande.20

Internationella domstolen består av 15 självständiga domare som är självständiga i den 

meningen att de representerar sig själva, inte sin regering.21 Domarna väljs genom två 

separata omröstningar av generalförsamlingen och säkerhetsrådet (vilket i denna fråga inte 

kan tillämpa veto22). Fem domare väljs vart tredje år för en period om nio år.23 De kan enbart 

avsättas om de inte uppfyller sina åtaganden efter ett enhälligt fattat beslut av de andra 

domarna.24  

                                                

16 UN Charter, art 94(2).

17 Quigley, John, 2006. “The Genocide Convention: an international law analysis”.s. 231.

18 Shaw, 1997. s. 752-753.

19 UN Charter, art 96.

20 International Court of Justice, “the international court of justice” s. 87.

21 ICJ Statute, art 2, art. 3.

22 International Court of Justice, “the international court of justice” s. 23.

23 ICJ Statute, art 13(1).

24 ICJ Statute, art 18(1).
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2.2 International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia, ICTY

Konflikten i forna Jugoslavien pågick mellan 1991 till 1995 och var en av de många väpnade 

konflikter av icke-internationell karaktär som bröt ut efter slutet på kalla kriget.25 Konflikten 

utbröt i samband med upplösningen av det forna Jugoslavien och kom att bli den mest 

våldsamma konflikten i Europa sedan andra världskriget. Kriget karakteriserades av etnisk 

rensning och respektlöshet för krigets lagar. Konflikten var också mycket komplicerad. Elva 

olika militära enheter deltog i konflikten, och allianserna mellan dem skiftade under 

konfliktens gång. Alla parter i konflikten; Muslimer, Kroater och Serber begick förbrytelser

under konflikten.26

Som ett svar på en dominerande uppfattning om behovet av intervention av det 

internationella samfundet för att stoppa konflikterna, genomförde FN flera fredsskapande 

operationer. Konflikternas komplicerade natur ledde dock till att många operationer 

misslyckades.27 FN sände soldater till Jugoslavien men dessa var för få och hade inte ett 

tillräckligt starkt mandat, enligt mandatet fick de bara utöva självförsvar, för att kunna stoppa 

konflikten. Kritik riktades mot FN om att organisationen var för passiv då den inte kunde 

förhindra övergreppen på civilbefolkningen. 

Händelserna i Srebrenica i Serbien 1995 bidrog särskilt till denna kritik. Srebrenica var 

ett av de ”säkra områden” i regionen som bevakades av FN-soldater dit flyktingar kunde söka 

sig. Sommaren 1995 attackerades området av en gerillagrupp av bosniska serber. De 

holländska FN soldater som skulle övervaka staden vädjade om internationell hjälp och 

flygunderstöd men stödet uteblev och de holländska trupperna kunde inte försvara staden och 

lämnade den. Efter att soldaterna lämnat staden avrättades mellan 5000-7000 muslimska 

män.28 Det är med bakgrund i FN:s skamfilade rykte och kravet från omvärlden på 

                                                

25 Schindler, Dietrich. “International Humanitarian Law: It´s remarkable Development and its Persistent 
Violation” Journal of the History of International Law (2003) s. 173-174.

26 Mennecke, Martin, Markusen, Eric. “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia” Jensen, 
Steven L.B. “Genocide: Cases, Comparisons and Contemporary Debates”. s. 302-303.

27 Schindler, 2003. s. 173-174.

28 Weiss, Thomas G, Forsythe David P., Coate, Roger A 2004. “The United Nations and Changing World 
Politics” . s. 63-66.
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organisationen att ingripa som diskussioner om en internationell tribunal för Jugoslavien 

fördes.

2.2.1 Skapandet av ICTY 

1991 antog FN:s säkerhetsråd flera resolutioner vilka för första gången fastställde att 

omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter kunde utgöra ett hot mot internationell fred 

och säkerhet. Mänskliga rättigheter kunde för första gången ligga till grund för ett kapitel VII 

beslut om fredsframtvingande åtgärder.29 Två år senare, efter en utredning tillsatt av 

säkerhetsrådet om situationen i Jugoslavien, antog rådet den 22 februari 1993 resolution 808 

om inrättandet av en internationell ad hoc tribunal - ICTY.30

Det fanns flera skäl bakom beslutet att skapa en tribunal. Jämfört med alternativet att ta 

fram ett internationellt avtal var ett beslut av säkerhetsrådet ett snabbt tillvägagångssätt. Det 

krävde inte heller de i konflikten inblandade parternas samtycke, vilket troligen hade varit 

mycket svårt att få.31

Beslutet att skapa ICTY var inte helt okontroversiellt. En diskussion uppstod kring

huruvida säkerhetsrådet hade överträtt sina maktbefogenheter vid beslutet att inrätta ICTY. 

Rätten att inrätta en krigsförbrytartribunal har generalförsamlingen och inte säkerhetsrådet.32

Säkerhetsrådet har rätt att besluta om tvångsåtgärder i form av sanktioner. Rådet har också rätt 

att etablera ”such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its 

functions”.33 Tribunalens legitimitet grundar sig därmed på att den är ett sätt att återställa fred 

och säkerhet i det forna Jugoslavien. Tribunalens relation till säkerhetsrådet är kluven. Å ena 

sidan är tribunalen beroende av säkerhetsrådet eftersom den är rådets biträdande organ vilket 

skall återställa fred och säkerhet i forna Jugoslavien. Å andra sidan skall tribunalen vara 

oberoende, opartisk och inte ta några politiska hänsyn.34

                                                

29 Schindler, 2003. s. 174.

30 S/RES/808 (22 februari 1993).

31 Abrams, Jason S., Ratner, Steven R. “Accountability For Human Rights In International Law”. s. 191-192, 
S.C. Res. 808 U.N. Doc. S/RES/808 (Februari 22, 1993).

32 Feinberg, Gary. “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: The Establishment and 
Evaluation of a Unique Concept in International Justice Administration” War Crimes, Genocide and Crimes 
against humanity. s. 100.

33 UN charter. art. 29. 

34 Agrell, Wilhelm och Alcalá, Jesús. 1997. “Den rättsliga interventionen. Folkrätten, Haagtribunalen och 
krigsförbrytelserna i forna Jugoslavien”. s. 270-271.
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Kritik har framförts av stater från utvecklingsländer som har ifrågasatt det 

bakomliggande motivet bakom skapandet av ICTY.35 Kritiker hävdar att beslutet att skapa 

tribunalen främjade politiska intressen hos medlemmarna i säkerhetsrådet och var utanför 

säkerhetsrådets maktbefogenheter.36 Förespråkare framhåller istället att inrättandet av 

tribunalen satt stopp för den kultur av straffrihet som försvårar åtal mot politiskt mäktiga 

personer. Stort arbete har också lagts ner på att ta fram fakta om begångna förbrytelser för att 

utom allt tvivel kunna döma skyldiga individer.37

Tribunalens funktion är att stoppa krigsbrotten i Jugoslavien, ställa ansvariga personer 

för allvarliga kränkningar av internationell humanitärrätt begångna inom dess territorier från 

den 1 januari 1991, samt stoppa cykeln av etniskt våld.38 Inget besluts togs om att 

tidsbegränsa tribunalens arbete utan dess existens avgörs av den politiska situationen i 

regionen.39 Tribunalens stadga skrevs av den dåvarande generalsekreteraren Boutros Boutros-

Ghali och antogs av säkerhetsrådet genom resolution 827.40 I artikel 2-5 framgår att 

domstolens jurisdiktion omfattar grova kränkningar av 1949 års Genèvekonventioner,41 grova 

brott mot krigets lagar eller sedvanerätt i krig,42 folkmord43 samt brott mot mänskligheten.44

Till skillnad från ICJ har ICTY inte jurisdiktion över stater utan över enskilda 

personer.45 Jurisdiktionen omfattar inte alla skyldiga för brott mot internationell humanitärrätt 

utan enbart de personer som är särskilt ansvariga för de begångna 

människorättskränkningarna.46 Tribunalen har företräde att åtala misstänkta personer framför 

                                                

35 Abrams, Ratner, 2001. s. 192. 

36 Feinberg, 2006. s. 100-101.

37 Feinberg, 2006. s. 97-98.

38 ICTY Statute, art. 1, S.C. Res. 827 U.N. Doc. S/Res/827 (May, 25 1993).

39 Abrams, Ratner, 2001.s. 192-193. 

40 S.C. Res. 827 U.N. Doc. S/Res/827 (May, 25 1993).

41 ICTY Statute, art. 2.

42 ICTY Statute, art. 3.

43 ICTY Statute, art. 4.

44 ICTY Statute, art. 5.

45 ICTY Statute, art. 6.

46 Shaw, 1997. s. 189.
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nationella domstolar, och kan av dessa begära samarbete med tribunalen genom att utlämna 

bevis och åtalade personer.47

ICTY består av tre s.k. ”Trial Chambers” och en ”Appeals Chamber”.48 Domarna väljs 

av generalförsamlingen efter en lista framtagen av säkerhetsrådet.49 Åklagaren har en central 

position i tribunalens arbete och skall utföra ett självständigt arbete utan påverkan från någon 

regering. Han eller hon väljs av säkerhetsrådet efter rekommendation av FN:s

generalsekreterare.50

Processen vid ICTY går till enligt följande. Först inleder åklagaren en förundersökning 

och kan, om hon anser det nödvändigt, kräva att en person häktas av en stat eller överlämnas 

till tribunalens häkte i Haag. Om tillräckliga bevis finns för misstanke om brott lämnar 

åklagaren in ett åtal till Trial Chamber. Åtalet skall sedan godkännas av domarna i Trial 

Chamber varpå tribunalen kan kräva att den åtalade utlämnas. Domstolen kan utdöma 

fängelsestraff men inte dödsstraff. 

Den åtalade har rätt att överklaga domen till Appeals Chamber där domen kan fastslås, 

upphävas eller revideras. Domen i Appeals Chamber är slutgiltig.51

                                                

47 ICTY Statute, art. 9(2).

48 ICTY Statute, art. 11.

49 Abrams, Ratner, 2001. s. 192, ICTY Statute, art. 12, art. 13.

50 ICTY Statute, art 16. 

51 Abrams, Ratner, 2001. s. 193-196.
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3 Folkmordskonventionen

Folkmord har ansetts som det grövsta av brott och ett hot mot hela den mänskliga existensen. 

Efter andra världskriget och mordet på åtta miljoner människor antogs Konvention om 

förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (hädanefter ”folkmordskonventionen”). 

Aldrig skulle ett så fruktansvärt brott få hända igen. Trots angelägenheten om att förhindra 

folkmord dröjde det nära ett halvt sekel innan FN tillämpade folkmordskonventionen då 

säkerhetsrådet inrättade ICTY som har jurisdiktion att döma skyldiga för brottet.52 I detta 

kapitel presenteras folkmordskonventionen och hur folkmord på grund av sin moraliskt 

laddade natur har lett till problem för tillämpningen av konventionen.

3.1 Skapandet av Folkmordskonventionen
Begreppet folkmord myntades i mitten av 1930-talet av den polske juristen Raphaël Lemkin 

som fokuserade på brottets organiserade och planerade karaktär. Efter ett ihärdigt lobbyarbete 

av Lemkin togs 1946 det första steget till en internationell konvention. Två år senare, efter 

många utredningar, diskussioner och förhandlingar bland FN:s medlemsstater kunde

generalförsamlingen enhälligt den 9 december 1948 anta Konventionen om förebyggande och 

bestraffning av brottet folkmord.53 Den 12 januari 1951 trädde konventionen i kraft.

Folkmord är det enda humanitärrättsliga brott som regleras i en enskild konvention.54

En internationell reglering av brottet ansågs som nödvändig eftersom folkmord ofta begås av 

regeringar eller grupper vilka har stöd av regeringar.55 Folkmord är tillika förbjudet under 

internationell sedvanerätt.56

                                                

52 Mennecke, Markusen, 2003. s. 293.

53 FN dokument  A/RES/260 (III) A, 9 december 1948.

54 Abrams, Ratner, 2001. s. 26.

55 Destexhe, Alain. “The Third Genocide” Foreign Policy, winter (1994). s. 4.

56 Quigley, John., 2006. s. 80.
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3.2 Brottet folkmord
Målet med folkmordskonventionen är att ”befria mänskligheten från en så avskyvärd 

hemsökelse”.57 Folkmordskonventionen skall politiskt och juridiskt möjliggöra att individer 

ställs inför rätta för folkmord. I FN skall konflikter kunna definieras som folkmord för att 

möjliggöra en intervention mot förövarna och stoppa förbrytelserna.58 Fyra artiklar reglerar 

ansvarsutkrävande för brott mot konventionen. Enligt artikel IX skall mellanstatliga tvister 

om konventionen lösas av ICJ. Artikel IV fastställer att personer vilka gör sig skyldiga till 

folkmord skall bestraffas. Enligt artikel V är det statens ansvar att lagstifta mot brottet, samt 

att enligt artikel VI ställa dessa personer inför rätta. Artikel VI stadgar att en rättegång skall 

ske ”vid behörig domstol i den stat på vars område gärningen begåtts, eller vid den 

internationella straffdomstol som må vara behörig i förhållande till de av denna konventions 

parter vilka erkänt dess domsrätt”.59

Konventionen består av tre element.60 För det första av en uttömmande uppräkning av 

handlingar som utgör folkmord. I artikel II definieras brottet:

”[…] envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell,   

etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan nämligen,

a) att döda medlemmar ur gruppen;

b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig skada eller själslig skada;

c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska 

undergång, helt eller delvis;

d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;

e) att med våld överföra barn från gruppen till en annan grupp.”61

För det andra krävs att dessa gärningar begås mot de särskilda grupper som omfattas av 

konventionen; ”nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp”. För det tredje skall 

                                                

57 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, 9 december 1948. se preambel. 

58 Gerner, Kristian och Karlsson, Klas-Göran, 2005. “Folkmordens historia. Perspektiv på det moderna 
samhällets skuggsida”. s. 52.

59 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, 9 december 1948, art. IV-VI, IX.

60 Abrams, Ratner, 2001. s. 29.

61 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, 9 december 1948, art. II.
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dessa handlingar begås med intentionen att ”i avsikt att helt eller delvis förinta […] grupp som 

sådan”. Med intention menas att gärningarna begås med det specifika syftet, målet eller 

önskan att förstöra gruppen som sådan.62

Den speciella intentionen att genom dessa handlingar förinta gruppen som sådan, är det 

speciella kriterium vilket åtskiljer folkmord från andra liknande brott mot internationell 

humanitärrätt. Krigsbrott och brott mot mänskligheten omfattar båda liknande gärningar men 

har inte detta kriterium. Även ett mycket grymt brott kan inte kategoriseras som folkmord om 

inte den speciella intentionen kan bevisas. Kravet på intention medför att brottet är svårt att 

bevisa, särskilt i frånvaro av nedskrivna planer och order.63 Tillskillnad från 

Nyrembergrättegångarna där det fanns omfattande bevismaterial på grund av att nazisterna 

nedtecknat sina planer, är det idag svårt att bevisa intention om folkmord eftersom 

krigsförbrytare undviker att göra nazisternas misstag att skriva ner planer och ge direkta 

order.64

Konventionens definition av folkmord har också kritiserats för att vara alltför snäv i 

övrigt. Vid skapandet av folkmordskonventionen diskuterades vilka kriterier som skulle 

omfattas i konventionen. Ett förslag som diskuterades var att politiska grupper skulle utgöra 

en av de skyddade grupperna i artikel II. Men flera stater, bland dem Sovjetunionen motsatte 

sig förslaget. En annan diskussion handlade om etnisk rensning, en metod att genom våld och 

hot, fördriva de skyddade grupperna från ett visst geografiskt territorium. Förslaget röstades 

dock ner. En lång debatt om kulturellt folkmord fördes också. Kulturellt folkmord innebär en 

förstörelse av en grupps kulturella tillhörigheter och kännetecken, men innebär inte den 

fysiska eller biologiska förstörelsen av en grupp. Förslaget ansågs som för oprecist och antogs 

därför inte.65

Enligt artikel III är följande gärningar straffbara;

   a) folkmord;

   b) stämpling till folkmord

                                                

62 Kress, Claus. ”The Crime of Genocide under International Law” i International Criminal Law Review (2006). 
s. 492-493.

63 Abrams, Ratner, 2001. s. 35-36.

64 Wald, Patricia M. “General Radislav Krstic´: A war crimes case study” Georgetown Journal of Legal Ethics 
(2003) s. 468-469.

65 Abrams, Ratner, 2001. s. 30-34.
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   c) omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord

   d) försök till folkmord;

   e) delaktighet i folkmord. 66

Två aktörer omfattas av ansvaret för folkmord enligt folkmordskonventionen; individer och 

stater. Stater och individers ansvar existerar parallellt och båda kan avkrävas ansvar för 

samma händelse under internationell rätt. Det är statens ansvar att, enligt namnet på 

konventionen, förebygga och bestraffa folkmord. Men folkmordshandlingar begås av 

individer vars gärningar staten är skyldig att bestraffa. En stat kan göra sig skyldig till brott 

mot åtagandet att förebygga folkmord om det kan bevisas att stadsledningen hade vetskap om 

att folkmordshandlingar begicks, och hade möjlighet att stoppa dem men inte vidtog åtgärder, 

samt om de personer vilka utförde brotten var i statens tjänst. Det är inte nödvändigt att bevisa 

att staten besatt den speciella intentionen eftersom staten har en positiv förpliktelse och brottet 

består av en underlåtenhet. Detta krav på bevisad intention gäller enbart för individer vilka 

genom aktiv handling begår gärningarna. Det som måste bevisas är att folkmord begicks av 

personer eller enheter som rättsligt kan hänföras till staten.67

Ett internationellt ansvar mellan stater stadgas också i folkmordskonventionen. De 

konventionsanslutna staterna är mot varandra skyldiga att efterleva dessa åtaganden. En stat 

kan vända sig till ICJ och föra talan mot en annan stat för folkmord även om staten själv inte 

var inblandad i händelserna.68 Om ICJ finner att en stat brutit mot folkmordskonventionen kan 

domstolen kräva att staten upphör med pågående och framtida kränkningar av konventionen. 

Staten kan också krävas att åtgärda skadorna den orsakat, att kompensera för orsakad skada 

och att be om ursäkt.69

                                                

66 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, 9 december 1948, art. III.

67  International Law Commission, Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, UN GAOR, 56th Session, Supp. No. 10, Article 8, UN Doc. A/56/10 (2001) art. 4–11.

68 Milanovic´ Marko. “State Responsibility for Genocide”  The European Journal of International Law (2006). 
s. 561-562, 574.

69 Quigley, 2006. s. 232.
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3.3 Begreppet folkmord 
Folkmordskonventionen utarbetades i efterdyningen av andra världskriget och förintelsen, där 

åtta miljoner människor mördades på grund av att de tillhörde en speciell ras, religion eller 

etnicitet.70 Innebörden av folkmord, att systematiskt begå handlingar vilka syftar till att utrota 

en grupp människor är oerhört grymt. Stater och internationella organisationer har betraktat 

folkmord som det grövsta internationella brottet.71  I konventionens preambel beskrivs brottet 

som ”en så avskyvärd hemsökelse” och målet med konventionen är att genom ”mellanfolkligt 

samarbete […] befria mänskligheten från en sådan avskyvärd hemsökelse”.72

Krigsförbrytartribunalen för Rwanda, ICTR, och ICTY har också uttalat sig om brottets 

särskilda ohygglighet. I ICTR beskrev domstolen folkmord som ”the crime of crimes”,73 och i 

rättegången mot Krstic´ vid ICTY gjordes i Appeals Chamber följande uttalande: ”Among the 

grievous crimes this Tribunal has the duty to punish, the crime of genocide is singled out for 

special condemnation and opprobirum”.74         

3.3.1 Problemet med ”mellanfolkligt samarbete”. 

Enligt folkmordskonventionens preambel är syftet med konventionen att folkmord skall 

kunna förhindras genom ”mellanfolkligt samarbete”. Detta mellanstatliga samarbete har dock 

inte skett på det oproblematiska sätt som Lemkin hoppats på; att skapandet av 

folkmordskonventionen skulle leda till att världens stormakter skulle vara beredda att yttra 

ordet och vidta åtgärder.75 Har ordet folkmord väl yttrats finns förväntningar på det 

internationella samfundet att agera. Förväntningar på ett agerande kommer från 

folkmordskonventionens första artikel vilken förpliktigar parterna att förebygga folkmord, 

samt artikel VIII vilken ger stater rätt att vända sig till FN för att be om hjälp att stoppa ett 

pågående folkmord. 

                                                

70 Gerner, Karlsson, 2005. s. 49. 

71 Abrams, Ratner, 2001. s. 26.

72 Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, 9 december 1948. se preambel. 

73 Prosecutor v. Jean Kambanda, 4 september 1998, ICTR 97-23-S, p.16.

74 Prosecutor v  Krstic´, Appeals Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-A, p. 36.

75 Dallaire, Romeo, Manocha, Kishan, Degnarian, Nishan. ”The Major Powers on Trial” Journal of 
International Criminal Justice. (2005) s. 862.



20

Enligt artikel VIII i folkmordskonventionen har varje part rätt att vända sig till FN för 

att be om hjälp att stoppa ett pågående folkmord. Möjligheten att genom FN förhindra 

folkmord blir en politisk fråga eftersom ett för medlemmarna bindande beslut om aktiva 

åtgärder endast kan tas genom säkerhetsrådet där de fem permanenta medlemmarna har 

vetorätt. Risken är att dessa staters politiska agenda leder till att beslut om åtgärder mot 

folkmord inte kan tas.76

Att brottet ansetts ha en särskilt grym karaktär innebär att begreppet har visa retoriska 

fördelar och begreppet har använts som politiskt propagandaargument.77 Folkmord har 

åberopats vid tillfällen då massmord har förekommit men utan att den legala definitionen av 

folkmord kunnat fastställas. En risk finns att begreppets natur leder till att uppmärksamheten 

inte riktas mot problemet ifråga, att civilbefolkningen dör, utan till frågan om situationen i sig 

utgör folkmord eller brott mot mänskligheten.78 Begreppets karaktär har också lett till att det 

många gånger inte har används i situationer då det har ägt rum.79

      

                                                

76 Quinly, 2006. s. 85-87.

77 Morris, Madeleine. ”Genocide Politics and Policy: Conference Remarks” Case Western Reserve Journal of 
International Law (2003). s. 210.

78 Morris, 2003. s. 209.

79 Milanovi´c, 2006. s. 556.
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4 Domarna

I domen mot general Radislav Krstic´ vid ICTY och i domen vid ICJ mellan Bosnien-

Hercegovina v. Serbien bedömdes huruvida ett folkmord begåtts i Bosnien under konflikten i 

forna Jugoslavien. Rättsprocesserna pågick parallellt och deras bedömning av konflikten är

intressant eftersom det rådde olika uppfattningar bland observatörer, akademiker samt inom 

FN om brotten som begåtts var folkmord eller andra brott mot humanitärrätten.80 I syfte att i 

senare kapitel undersöka vilken roll domarna vid dessa instanser har spelat utifrån teori om 

forum shopping i internationell rätt presenteras i detta kapitel en genomgång av dessa domar. 

Frågor som undersöks är hur tillämpningen av folkmordskonventionen gjorts av 

Internationella domstolen och krigsförbrytartribunalen och hur dessa forum förhåller sig till 

varandra.

4.1 Domen mot Radislav Krstic´ vid ICTY
Radislav Krstic´ var tillförordnad general för armékår Drina, VRS, en enhet av den 

bosnienserbiska armén. Krstic´ hade en lång militär karriär bakom sig och hade varit anställd 

inom den Jugoslaviska nationella armén, JNA. 1992 anslöt han sig till VRS och i augusti 

1994 blev han utsedd till ställföreträdare för VRS. Krstic´ blev sedan befordrad till 

generalmajor den 28 juni 1995 och förde då befäl över trupperna.81 I december 1999 greps 

Radislav Krstic´ av NATO-styrkor i Bosnien och fördes till ICTY:s häkte i Haag.82

Den 30 oktober 1998 åtalades Krstic´ för folkmord, alternativt medhjälp till folkmord 

under artikel 4 i tribunalens stadga, brott mot mänskligheten och brott mot krigets lagar för 

sin inblandning i händelserna i Srebrenica mellan 11 juli och 1 november, 1995.83 Krstic´ 

                                                

80 Mennecke, Markusen, 2003. s.293-295. 

81 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 298-299.

82 Wald, 2003. s. 451.

83 Krstic´ Indictment, Case no. IT-98-33-T.
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nekade till brott på samtliga punkter. Han framhöll att han som professionell militär 

respekterat krigets lagar och inte var skyldig till brott mot dessa.84

Åtalet mot Krstic´ omfattar brott begångna mot civilbefolkningen under anfallet och 

övertagandet av staden Srebrenica i östra Bosnien. Staden är belägen i Centrala Podrinje-

regionen, ca 15 kilometer från serbiska gränsen och utgjorde ett viktigt strategiskt mål för den 

bosnienserbiska armén.85 Under konflikten omgavs Srebrenica av bosnienserbiska styrkor. 

Srebrenica, Zepa och Gorazde var tre så kallade ”säkra områden” som bevakades av FN-

soldater.86

Den 6 juli inledde VRS en offensiv mot Srebrenica och den 11 juli kunde general Radko 

Mladic tillsammans med andra VRS officerare, bland dem Krstic´, gå en segerparad genom 

Srebrenicas huvudgata.87 En stor grupp bosnienmuslimska män, mellan 10 000-15 000,

bestämde sig för att försöka fly. Flyktförsöket stoppades och bara en tredjedel av gruppen 

lyckades fly, de andra männen greps eller avrättades direkt av de bosnienserbiska soldaterna.

De tillfångatagna männen fördes sedan till ett fält i närheten där de avrättades mellan den 12 

och 13 juli.88 I Srebrenica separerades de Bosnienmuslimska männen från kvinnorna och 

barnen.89 Kvinnor och barn transporterades ut från Srebrenica med bussar till Kladanj, ett 

bosnisktmuslimskt kontrollerat område.90 De kvarvarande männen fördes till arrestlokaler i 

Bratunac.91 Efter en till tre dagar transporterades männen i grupper om fem eller tio till fält i 

närheten där de systematiskt avrättades. Männen ställdes upp på rad och sedan sköts sedan av 

soldaterna. Efter avrättningarna och ibland under avrättningarna, grävdes kropparna ner i 

massgravar.92

                                                

84 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 301.

85 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 11-12.

86 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 18.

87 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 31-36.

88 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 60-65.

89 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 41, 41-46, p. 48.

90 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 54-56.

91 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 59.

92 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 66-68.
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4.1.1 Domen mot Krstic´    

Enligt artikel 7 om individuellt straffansvar i tribunalens stadga har tribunalen jurisdiktion 

över de särskilt ansvariga för brotten begångna i Jugoslavien.93 ICTY:s jurisdiktion omfattar 

personer med så kallat ”command responsibility” vilket innebär att en ansvarig officer är 

ansvarig för sina underordnade trupper om han visste eller hade anledning att veta att dessa 

planerade eller hade begått folkmord, även om han inte själv inte deltog i folkmordet.94 Den 

ansvarige är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra eller straffa de som är individuellt 

ansvariga för brottet.95

Krstic´ hävdade att han inte var ansvarig för händelserna i Srebrenica. Han menade att 

han vid övertagandet av Srebrenica inte hade vetskap om avrättningarna eftersom general 

Radko Mladic och hans högsta personal kontrollerade situationen.96 Domstolen fann dock att 

samarbetet mellan ledningen för VRS och andra befäl som fördes skedde i nära samarbete.97

Bevis pekade på att Krstic´ på grund av sin position som generalmajor i VRS måste ha vetat 

om brotten mot civilbefolkningen och avrättningarna av männen i Srebrenica och att hans 

underordnade deltog i utförandet av dessa brott.98

I avlyssnade samtal framkommer att olika ledare för underenheter till VRS kontaktat 

Krstic´ för att be om mer resurser och dela ut order.99 I samtalen framgår att ansträngningar 

görs för att dölja alla konkreta order och namn. Exempel på det kryptiska språk som används 

är smeknamnet på Krstic´ som ”Krle”,100 och ”distribute parcels” vilket var koden för att 

avrätta bosniska muslimer.101

Trial Chamber gjorde följande bedömning av händelserna i Srebrenica. Först 

konstaterade domstolen att av de handlingar som stipuleras i artikel II hade mord samt svår 

                                                

93 ICTY, Statute, art 7(1).

94 Wald, 2003. s. 465.

95 ICTY, Statute, art 7(3).

96 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 264.

97 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 276.

98 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 355, p. 337, p. 340, p. 343, p.419, p. 421, p. 472.

99 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 322-327.

100 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 300.

101 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 380-383.
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kroppslig eller själslig skada begåtts mot männen i Srebrenica.102 Sedan undersöktes huruvida 

det kunde fastställas att en särskild intention förelåg att förinta hela eller delar av gruppen som 

sådan. Domstolen kunde konstatera att avrättningarna skett systematiskt och att ingen 

åtskillnad gjorts mellan civila och kombattanter, samt att alla män i Srebrenica avrättades.103

Det fanns bevis för att de högsta bosnienserbiska politiska och militära ledarna i Srebrenica 

under denna tidpunkt identifierade att de bosniska muslimerna som ”en speciell nationell 

grupp”104. Attackerna mot den bosnienmuslimska befolkningen tydde på att ett beslut togs av 

de bosnienserbiska styrkorna att attackera de bosnienmuslimska invånarna på grund av sin 

grupptillhörighet.105

Domstolen drog därav slutsatsen att intention att begå folkmord inte behöver vara 

planerad sedan lång tid utan kan växa fram som en del i en militär plan. Domstolen kom fram 

till att det fanns en intention med avrättningarna att förinta gruppen som sådan som ingick i en 

längre plan om övertagandet av Srebrenica. Avrättningarna utgjorde en del i en större plan om 

övertagandet av staden.106 Dödandet av männen skulle, tillsammans med bortförandet av 

kvinnorna och barnen, ha försvårat återvändandet för befolkningen till Srebrenica och detta 

måste de serbiska styrkorna ha insett. Eftersom staden var ett patriarkaliskt samhälle skulle 

befolkningen få svårt att komma tillbaka och återgå till sitt normala liv.107 Domstolen fastslog 

att det fanns en intention att genom avrättningarna eliminera en del av den Bosnienmuslimska 

gruppen.108

En fråga som domstolen fick avgöra var huruvida befolkningen i Srebrenica kunde 

anses utgöra en del av den bosnienmuslimska befolkningen. Domstolen ansåg att trots att 

Srebrenica var ett geografiskt begränsat område var avrättningarna att betrakta som folkmord 

om intentionen var att döda medlemmar av gruppen inom detta område, vilket domstolen 

ansåg att det var.109 Domstolen noterade också att brottet folkmord liknar etnisk rensning 

                                                

102 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 543.

103 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 546-547.

104 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 559.

105 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 568.

106 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 562, p. 572.

107 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 595.

108 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 598.

109 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 590.
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vilket karakteriserade hela konflikten i Jugoslavien, men bedömde att attackerna mot männen 

i Srebrenica skedde mot den bosnienmuslimska befolkningen som grupp.110

Som en av general Mladics närmaste underordnade ansåg rätten att Krstic måste ha 

vetat om brotten som begicks i Srebrenica,111 och den 2 augusti 2001 dömdes han till 46 års 

fängelse för folkmord, förföljelse, grym och inhuman behandling, terrorisering av 

civilbefolkningen och mord.112 Krstic´ överklagade domen till Appeals Chamber vilken 2003 

bekräftade Trial Chambers bedömning av händelserna i Srebrenica som folkmord men 

ändrade domen mot Krstic´ till; hjälp och medhjälp till folkmord, brott mot krigets lagar och 

för brott mot mänskligheten.113

4.1.2 Hänvisningar till ICJ

För att avgöra om Krstic´ var skyldig till folkmord gjordes i Trial Chamber en bedömning av 

hur folkmord var reglerad i internationell sedvanerätt vid tiden för händelserna i Srebrenica. I 

sin tolkning hänvisar Trial Chamber till flera olika källor; förarbetet till konventionen, 

internationella organ vilka har arbetat med nedtecknandet av sedvanerätten och praxis vid 

ICTR och nationella domstolar. ICJ är en utav flera rättskällor som Trial Chamber använder 

sig av och ingen särskild vikt läggs vid materialet från just ICJ.

I tolkningen av brottet folkmord hänvisar rätten till ICJ:s utredning från 1951 i vilken

folkmordskonventionen betraktades som en kodifiering av en länge erkänd norm inom

internationell rätt vilken skulle komma att bli en indispositiv regel.114 Sedan följer en 

uppräkning av flera andra källors tolkning av konventionen.

I domstolens bedömning av intention, del av grupp och ansvaret för deltagande i folkmord 

görs också hänvisningar till rapporter från Internationella domstolen och även i dessa fall är 

ICJ en utav flera källor som domstolen använder sig av.115 På en punkt, i frågan om 

tolkningen av vad del av en grupp innebar, görs en hänvisning till fallet mellan Bosnien och 

Serbien vid ICJ där en ad hoc domare utnämnd av Bosnien uttalar sig i en ’separate opinion’ i 

                                                

110 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 562, p. 568.

111 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 608.

112 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 727.
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26

vilken domaren menade att händelserna i Srebrenica visade på en intention hos de 

bosnienserbiska styrkorna att förstöra gruppen som sådan och att Srebrenica utgjorde ett 

strategiskt viktigt mål för parterna i konflikten.116 Detta är en av flera källor som Trial 

Chamber tar hänsyn till i sin tolkning av del av gruppen, där tribunalen kommer fram till en 

liknade slutsats.

4.2 Bosnien och Hercegovina v. Serbien och Montenegro 
I januari 2007 avgjordes målet Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro vid ICJ.

Målet vid ICJ var första gången som en suverän stat anklagades för att vara skyldig för

folkmord. Domen vid ICJ utgjorde en milstolpe i frågan om staters internationella ansvar i 

folkmordskonventionen då ingen tidigare prövning av statsansvar för folkmord har gjorts vid 

en internationell domstol förrän i målet vid ICJ.117

4.2.1 Domstolens beslut om jurisdiktion

Redan den 20 mars 1993 lämnade Bosnien och Hercegovina (hädanefter ”Bosnien”) in en 

ansökan till Internationella domstolen om att Jugoslavien var skyldig till brott mot 

folkmordskonventionen. Bosnien baserade sin ansökan på artikel IX i 

folkmordskonventionen.118 Jugoslavien försökte få ansökan ogiltigförklarad genom att på 

flera grunder ifrågasätta domstolens jurisdiktion över fallet. Först menade Jugoslavien att 

konflikten i forna Jugoslavien inte var av internationell karaktär och att det därför inte förelåg 

någon internationell tvist mellan staterna. Invändningen avvisades av domstolen eftersom två 

stater var oense om brott mot folkmordskonventionen. 

Statens ansvar för folkmord i folkmordskonventionen ifrågasattes, och Jugoslavien 

menade att staten endast hade ansvar under artikel V, VI och VII . Jugoslavien hävdade också 

att staten inte kunde bli skyldig till folkmord eftersom staters ansvar i folkmordskonventionen 

handlar om skyldigheten att förhindra folkmord. 1996 avslog domstolen detta bestridande och 

menade att statens ansvar under folkmordskonventionen inte uteslöt någon typ av 

                                                

116 Krstic´ Trial Chamber Judgement, Case No. IT-98-33-T, p. 588.
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statsansvar.119 (Senare i 2007 års dom fastställer domstolen att den kan döma en stat för 

folkmord även om inga individer har dömts för brottet tidigare. Domstolen noterade också att 

ansvariga för folkmord har många gånger inte ställts inför rätta vid nationella domstolar på 

grund av att de har politisk makt.).120

Den nya legala efterträdaren till Jugoslavien, Serbien och Montenegro (hädanefter 

”Serbien”) Till grund för omröstningen ligger en lista på lämpliga kandidater föreslagna av en 

särskild grupp i permanenta skiljedomstolen.121, motsatte sig också domstolens jurisdiktion 

och hävdade att Jugoslavien inte varit medlem i FN och därmed inte ansluten till 

folkmordskonventionen. Domstolen avslog även denna invändning. 1999 hade Jugoslavien

själv vänt sig till ICJ och hävdat att tio NATO länderna brutit mot våldsförbudet. Domstolen 

fann att den enligt folkmordskonventionens artikel IX hade jurisdiktion över fallet och kunde 

2006, efter tretton år börja rättsprocessen.122

4.2.2 Domen

Bosnien hävdade att det var ett folkmord som hade begåtts i Jugoslavien då serbiska styrkor 

systematiskt begått folkmordshandlingar i Jugoslavienkonflikten, och att dessa brott var del i 

en större plan om ett ”Storserbien” skapad av den serbiska regeringen. Bosnien visade på det 

finansiella och militära stöd den serbiska regeringen gett Republica Srpska och hävdade att 

den serbiska regeringen därmed var ansvarig för de brott som begicks.123 Enligt 

folkmordskonventionens artikel II sker folkmord mot en särskilt definierad grupp som sådan. 

I detta fall hävdade Bosnien att Serbien begått folkmord mot alla ”icke-serber”124 speciellt den 

muslimska befolkningen, både i Bosnien och i nuvarande Serbien.125

Domstolen fann dock att den skyddade gruppen måste vara positivt definierad för att 

kunna fastställa att en intention fanns att förstöra denna speciella grupp. ”Icke-serber” kan 

                                                

119 Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the crime of genocide 
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124 Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, Judgement, 2007 26 February. p.191.
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därför inte utgöra en grupp, men bosniska muslimer ansågs falla inom definitionen av en 

etnisk och religiös grupp i folkmordskonventionen. Bedömningen av huruvida Serbien var 

skyldig till brott mot folkmordskonventionen gjordes därför utifrån om folkmord begåtts av 

Serbien mot bosniska muslimer.126

Domstolen behandlade vidare frågan om geografiska kriterier. Parterna var oense om 

huruvida händelserna i Srebrenica kunde betraktas som folkmord med avseende på dess 

geografiskt begränsade yta. Bosnien visade på många platser där serbiska styrkor begått 

grymma handlingar mot den bosnienmuslimska befolkningen. Srebrenica var dock det enda 

fall i vilket domstolen fann att folkmord hade begåtts. Domstolen lade betydande vikt vid 

domen mot Krstic´ där Trial Chamber bekräftade att händelserna vid Srebrenica var folkmord. 

I domen betonades att antalet bosniska muslimer som befann sig i Srebrenica, ca 40 000, 

visserligen var en liten del av den totala andelen bosniska muslimer, 127 men citerade Trial 

Chambers resonemang att ”the importance of the muslim community of Srebrenica is not 

captured by its size”128. 

Domstolen undersökte huruvida folkmord begåtts på olika platser i Bosnien, varav flera 

var fångläger. Omfattande bevis fanns för att det materiella kriteriet var uppfyllt, dvs. att i 

flera fall hade en många bosniska muslimer dödats eller utsatts för fysisk eller psykisk tortyr. 

Det emotionella elementet, själva intentionen att genom dessa handlingar ämna förstöra 

gruppen som sådan, kunde dock inte bevisas. Domstolen konstaterade att dessa handlingar 

kunde kategoriseras som krigsbrott eller brott mot mänskligheten vilka båda var brott som låg 

utanför domstolens jurisdiktion i detta fall.129

Vidare hävdade Bosnien att de många våldtäkter och det systematiska våld som serbiska 

styrkor utsatte bosniska muslimska kvinnor för under kriget, speciellt i fånglägren, också 

utgjorde folkmord under artikel II(d) ”att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra 

födelser inom gruppen”. Domstolen ansåg det dock inte bevisat att det fanns en övergripande 

policy om sexuellt våld med intentionen att förstöra gruppen som sådan.130
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En annan typ av brott som Bosnien menade var folkmordhandlingar var förstörelsen av 

historiska, religiösa och kulturella föremål. Bevis visade på att serbiska styrkor systematiskt 

förstörde föremål som moskéer och katolska kyrkor, kyrkogårdar, monument och bibliotek 

med muslimsk litteratur och arkiv. I domstolens slutsats konstateras att folkmord innebär 

fysisk och biologisk förstörelse av en folkgrupp, och att föremål av detta slag därför inte faller 

under folkmordskonventionen. Det noteras dock att en utveckling av sedvanerätten på detta 

område pågår, men att det inte var en rådande uppfattning att förstörelse av dessa föremål 

utgjorde folkmord vid tiden för konflikten.131

Slutligen utreddes huruvida Serbien var skyldig till folkmordet i Srebrenica i juli 1995. 

Ansvarsfrågan handlade dels om ett negativt ansvar i form av att statliga personer eller 

enheter skall avstå från att begå folkmord, och dels ett positivt ansvar vilket innebär att staten 

är skyldig att förhindra folkmordshandlingar om den visste, eller borde ha vetat om att ett 

folkmord höll på att ske.132 Händelserna i Srebrenica begicks inte av personer, enheter eller

organ vilka tillhörde den serbiska staten, utan militära grupper som löd under Republica 

Sprska och VRS. Händelseförloppet i Srebrenica och beslutet att döda alla bosnienmuslimska 

män utvecklades dessutom snabbt. Serbien kunde därmed inte anses skyldig till att ha begått 

folkmord eller anses ha varit medveten om vad som skedde.133

Det kunde konstateras att den serbiska staten samarbetade med de bosnienserbiska 

styrkorna och bidrog med finansiellt och materiellt stöd till dessa.134 Kommunikationen 

mellan Milosevic´ och Mladic´ samt det faktum att risken för folkmord i Srebrenica ansågs 

som överhängande i juli 1995 betraktades av domstolen stödja det faktum att den serbiska 

staten borde ha vetat om den allvarliga risken för folkmord när de bosnienserbiska styrkorna 

övertog staden. Domstolen konstaterade att Serbien var ansvarigt för brott mot skyldigheten 

att förebygga folkmord enligt folkmordskonventionens första artikel.135

Konventionens första artikel ålägger även de kontraktsslutande staterna att bestraffa 

folkmord, i nationella domstolar eller i en internationell straffdomstol. Domstolen noterade att 
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ansvariga för händelserna i Srebrenica hade ställts inför rätta inför nationella domstolar.136

Enligt Daytonavtalet åligger det dessutom Serbien att samarbeta med ICTY, vilket Serbien 

hävdade hade skett sedan regimskiftet i Belgrad år 2000.137 Faktum kvarstår dock att Radko 

Mladic´, som en utav de högst ansvariga för folkmordet i Srebrenica, inte hade utlämnats till 

ICTY. Därmed ansåg domstolen att Serbien även var skyldig till brott mot 

folkmordskonventionens första artikel om skyldigheten att bestraffa ansvariga.138

Bosnien krävde att domstolen skulle besluta om flera typer av gottgörelse av Serbien för 

brott mot folkmordskonventionen. Först krävde Bosnien att Serbien skulle betala skadestånd 

för att ersätta statens och dess invånares förluster i samband med folkmordet i Srebrenica, 

samt att Serbien mer effektivt skulle samarbeta med ICTY.139 Kravet på ekonomisk 

kompensation förutsätter att en stat är skyldigt till folkmord eller medhjälp till och kan därför 

inte ådömas Serbien. Serbiens skadeståndsskyldighet för att inte ha förhindrat folkmordet 

beror på om det kunde fastställas att folkmordet kunde ha förhindrats om Serbien vidtagit 

åtgärder. Detta kunde inte bevisas och därför dömdes inte Serbien till skyldighet att betala 

skadestånd. 

Domstolen ansåg dock att dess deklaration om att Serbien brutit mot 

folkmordskonventionens första artikel om förhindrande av folkmord ”in itself appropriate 

satisfaction”.140 Beslut togs att om en deklaration i ICJ:s dom om att Serbien måste samarbeta 

med ICTY och lämna ut Mladic´.141 Sedan krävde Bosnien att Serbien i ett uttalande skulle 

garantera att dessa händelser inte återupprepades. Kravet baseras på antagandet att Serbien var 

skyldig till aktivt deltagande i folkmordet vilket inte hade bevisats. Därför var frågan om 

huruvida skyldigheten att inte förhindra folkmord kunde medföra skyldighet till sådant 

uttalande. Ovannämnd deklaration om samarbete med ICTY ansågs även omfatta detta 

ansvar. Slutligen krävde Bosnien att Serbien skulle betala en symbolisk summa som 
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kompensation. Domstolen ansåg i likhet med tidigare resonemang att en deklaration om 

Serbiens brott mot folkmordskonventionen var en tillräcklig ersättning.142

4.3 ICJ:s bedömning av ICTY
I fallet var bevismaterialet omfattande och utgjordes av flera olika typer av bevismaterial.

Innan genomgången av tvistemålspunkterna noterade rätten att detta fall hade ett ovanligt 

kännetecken; bevismaterialet bestod av material från ICTY vilket var bevismaterial som redan 

tolkats i en annan rättsprocess vid en internationell domstol. Efter att ha konstaterat 

bevisningens ovanliga karaktär gjorde domstolen en bedömning dess trovärdighet. Denna typ 

av bevis ansågs falla inom ”particular item of evidence”143 vilket domstolen kan bedöma som 

opålitligt eller pålitlig. 

Domstolen hänvisade till ett tidigare fall, Democratic Republic of the Congo v. Uganda 

där följande resonemang förts; ”The Court moreover notes that evidence obtained by 

examination of persons directly involved, and who were subsequently cross-examined by 

judges skilled in examination and experienced in assessing large amounts of factual 

information, some of it of a technical nature, merits special attention”144.145 Bevismaterialet 

från ICTY bedömdes falla inunder formuleringen “evidence obtained by examination of 

persons directly involved”.146

Parterna var inte överens om huruvida allt material från tribunalen kunde utgöra bevis. 

Serbien menade att enbart domarna från ICTY kunde användas som bevisning i fallet.147

Domstolen gick igenom stegen i beslutsprocessen vid ICTY och gjorde bedömningen att de 

resonemang och slutsatser som tribunalen drar i fall där en individ står anklagad för folkmord, 

baseras på omfattande bevismaterial; ”The process of the Tribunal leading to finial findings 

are rigorous”.148 Tribunalens domar samt de bevis och dess tolkning av dessa ansågs som 
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övertygande. Rätten noterade även att domstolen dömt flera politiska och militära 

nyckelpersoner som medverkat i konflikten samt tribunalens tioåriga verksamhet.149

Tidigare steg i processen; åtalet och accepterandet av åtalet av Trial Chamber ansågs 

inte som användbar bevisföring eftersom det i dessa steg enbart är en parts, åklagarens, 

anklagelser som framförts. Dessa uppgifter ansågs därför inte relevanta för ICJ i detta fall. 

Undantaget var de fall då åklagaren beslutade att inte inkludera, eller att utesluta anklagelse 

om folkmord vilket kunde anses som relevant.150

4.3.1 Bedömningen om folkmord

I domen, vid genomgången av de olika åtalspunkterna stödjer sig framförallt Bosnien på 

omfattande bevisning i form av faktauppgifter från domar vid ICTY. Domarna användes dels 

för att bevisa att det var ett folkmord som begicks i Srebrenica, och dels för att med hjälp av 

faktauppgifter i domarna visa på systematiken i de våldsbrott begångna av styrkor under 

Jugoslaviens kontroll i kriget. Det är således inte bara den fällande domen mot Radislav 

Krstic´ som Bosnien använder sig av och hänvisar till utan även andra fall. Serbien hänvisar 

också till tribunalens slutsatser, dock är syftet det motsatta; att visa på de fall där ICTY inte 

har kunnat fastställa att folkmord begåtts. Igenom hela domen görs således hänvisningar till 

olika domar vid ICTY, inte bara domen mot Krstic´. 

Vilken hänsyn tar då ICJ till dessa domar? I de slutsatser som rätten drar har domstolen 

observerat och noterat vad utslaget vid domarna blev i ICTY där samma situationer 

behandlats. Detta har sedan tagits med tillsammans med annan framförd bevisning i 

domstolens bedömning av fallet. Endast i Srebrenica kunde domstolen fastslå att folkmord 

hade begåtts. Domstolen noterar i domskälen att rättens bedömning av händelserna i 

Srebrenica stöds av bedömningen som ICTY gjorde i domen mot Krstic´,151 och ”[…] sees no 

reason to disagree with the concordant findings of the Trial Chamber and the Appeals 

Chamber”152 . 

I de andra fall där Bosnien menade att folkmordshandlingar begåtts och där hänvisning 

gjordes till domarna vid ICTY, noterade domstolen att händelserna inte karakteriserats som 
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folkmord av tribunalen.153 I sina slutsatser tar domstolen således hänsyn till hur ICTY har 

bedömt situationen, och väger in tribunalens bedömning. Domstolen stödjer sig därmed på 

tribunalens domar för att stärka sina egna slutsatser då den ”noterar”, ”observerar” och ”dess 

bedömning styrks av” domarna vid ICTY.

4.3.2 Bedömning av ICTY som ”Internationell Tribunal”

På en sista punkt får ICJ förhålla sig till ICTY. I frågan om statsansvar i 

folkmordskonventionen åtar sig konventionsstaterna att bestraffa personer skyldiga till 

folkmordshandlingar. Enligt artikel VI skall detta ske genom att ”[…] vid behörig domstol i 

den stat på vars område gärningen begåtts, eller vid den internationella straffdomstol [här 

kursiverat] som må vara behörig i förhållande till de av denna konventions parter vilka erkänt 

dess domsrätt”. För att avgöra huruvida Serbien efterföljde denna artikel fick internationella 

domstolen först avgöra om ICTY kunde anses utgöra en ”internationell straffdomstol” i 

enlighet med konventionen. 

Domstolen noterade att grundarna till konventionen troligtvis tänkt sig att en sådan 

internationell straffdomstol skulle vila på ett ömsesidigt slutet avtal, och inte ha upprättats av 

FN:s säkerhetsråd i ett kapitel VII beslut. Men en tolkning att ICTY på grund av dess mandat 

under säkerhetsrådet inte kunde anses falla under konventionens mening av en internationell 

straffdomstol ansågs av ICJ vara en alltför snäv tolkning av folkmordskonventionen vilken 

skulle gå emot dess syfte.154 ICJ ansåg därmed att ICTY utgjorde en internationell

straffdomstol enligt artikel VI i folkmordskonventionen. Detta är den enda kommentaren om 

att ICTY inte är ett juridiskt rättsforum på samma sätt som ICJ i den meningen att dess 

mandat styrs av FN:s säkerhetsråd som ett politiskt organ.
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5 Forum shopping

En utredning om folkmord begåtts i konflikten i forna Jugoslavien pågick parallellt vid två 

internationella domstolar, båda inrättade av FN och båda med belägna i Haag. Båda dessa 

forum hade jurisdiktion att döma samma händelser under kriget. Detta fall av överlappande 

jurisdiktion är inte unikt, framväxten av globala och regionala konventioner om mänskliga 

rättigheter har lett till möjligheten att vända sig till flera instanser för utredning av en och 

samma händelse. Studier om forum shopping har visat på både risker och möjligheter med 

fenomenet. Nedan presenteras Laurence Helfers teori om forum shopping och en analys görs 

av förhållandet mellan ICJ och ICTY utifrån denna teori om forum shopping. 

5.1 Forum shopping i internationell rätt
I internationell rätt finns tillskillnad från nationell rätt inte en hierarki av instanser där ett 

beslut vid en lägre instans kan överklagas till en högsta instans vars beslut är slutgiltigt. 

Istället regleras internationell rätt och mänskliga rättigheter av regionala och globala

konventioner.155 Konventionerna är knutna till en självständig domstol eller kontrollorgan 

som skall försäkra att bestämmelserna efterlevs. Många av dessa olika överenskommelser 

reglerar samma eller liknande rättigheter vilket innebär att ett slags överlappande system av 

rättigheter har vuxit fram. Samtidigt har dessa olika organ bara rätt att pröva de bestämmelser 

vilka är knutna till den konventionen vilken skapade dem.156

Framväxten av ett överlappande system för övervakningen av mänskliga rättigheter, 

samt det faktum att flera av rättigheterna inom de olika systemen liknar varandra eller är 

samma, ligger till grund för forum shopping.157 Ett exempel på detta är FN:s konvention om 

civila och politiska rättigheter, ICCPR. ICCPR kontrolleras av Human Rights Committee som 

kan höra klagomål både från individer mot stater158 och mellanstatliga klagomål.159 Civila och 

                                                

155 Helfer, Laurence R. ”Forum Shopping for Human Rights” University of Pennysylvania Law. (1999) s. 296. 

156 Helfer, 1999. s. 298.

157 Helfer, 1999. s. 290

158 Fakultativt protokoll till Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 16 
december 1966. art. 1.
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politiska rättigheter regleras också av olika regionala konventioner. I Europa finns European 

Convention on Human Rights, ECHR, vilken övervakas av Europeiska domstolen. Domstolen 

har, liksom UNHCR, jurisdiktion över enskilda klagomål och mellanstatlig mål.160 Forum 

shopping i internationell rätt innebär att en part strategiskt väljer bland olika forum och väljer 

det som anses vara mest fördelaktigt, det som antas komma med det mest fördelaktiga beslutet 

för parten själv. Försök till en ny prövning av samma fall kan därmed ske baserat på samma 

rättighet eller en liknande bestämmelse i en annan konvention.161

Forum shopping kan ske antingen samtidigt (eng: simultaneous) eller successivt. Vid 

samtidig forum shoppning väljer en part att processa om samma mål vid flera instanser 

samtidigt. Successiv forum shopping innebär att en part efter ett beslut vid en instans vilket 

inte resulterade i ett för parten fördelaktigt utfall vänder sig till en annan för att få målet 

omprövat.162

Laurens Helfer vänder sig emot tidigare studier om forum shopping om mänskliga 

rättigheter som talar för att en restriktiv reglering av forum shopping. Riskerna med forum 

shopping har ansetts vara att överlappande avtal och konventioner leder till ett ”vertikalt 

system” där en part efter en prövning vid en första domstol inte når ett önskat resultat varpå 

han vänder sig till ett annat forum. Detta skulle kunna jämföras med ett överklagande av det 

första forumets beslut. En sådan process är för det första väldigt resurskrävande. Vidare 

innebär det en risk för att olika instanser kommer fram till olika slutsatser. En risk finns att 

konflikter skapas mellan de forumen och att deras status skulle undergrävas om deras 

resonemang och slutsatser kritiserades av en annan instans.163

Helfer ser istället till fördelar och möjligheter med forum shopping, och då särskilt 

successiv forum shopping som han menar främjar en ”horisontell dialog” mellan olika forum.

Eftersom det inte finns en högsta global instans vars beslut är prejudicerande för tolkningen 

av mänskliga rättigheter får de olika forumen själva avgöra detta. När samma fall prövas vid 

två instanser kan den andra se på hur den tidigare behandlat liknande frågor. Den andra 

                                                                                                                                                        

159 Internationell konvention om de politiska och medborgerliga rättigheterna, 16 december 1966. art. 28, art. 41.

160 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 4 
november 1950. art. 19, art, 33, art. 34.

161 Helfer, 1999. s. 290.

162 Helfer, 1999. s. 305-306.

163 Helfer, 1999. s. 341-343.
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domstolen kan då ta ställning till dess resonemang och slutsatser. Detta kan leda till att en 

diskussion kring rättsliga normer klarläggs, preciseras och harmoniseras. Möjligheten att 

vända sig till flera instanser innebär också fler möjligheter för en part vars fall nekats 

prövning vid ett forum, att få sitt fall prövat vid en annan instans.164

5.2 Analys av relationen mellan ICJ och ICTY utifrån teori 
om forum shopping

För att undersöka om ICTY och ICJ konkurrerar eller samarbetar med varandra utifrån teorin 

om forum shopping diskuteras hur dessa två forum skiljer sig åt, vilken status de och deras 

beslut har, samt om relationen mellan domstolarna, i bedömningen av dessa två fall, tyder på 

konkurrens eller samarbete. Då syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan 

ICJ och ICTY kommer inte en analys av motiven bakom parternas agerande kring 

rättskipningen i denna konflikt att göras. I stället kommer skillnaden i auktoriteten hos dessa 

domstolar att undersökas, alltså varför domstolarnas domar skulle kunna ha betydelse för 

parterna i denna konflikt och hur förhållandet mellan dessa instanser ser ut. 

5.2.1 Frågan om skuld

Konflikten i forna Jugoslavien präglas av krigsförbrytelser begångna av alla parter i 

konflikten. Bland alla parter fanns en uppfattning om att de var de största offren i konflikten 

och de anklagade varandra. Alla beskyllningar om förbrytelser ursäktades med exempel på 

vad de själva blivit utsatta för. Kroaterna ansåg sig vara offer för den storserbiska politiken, 

den storserbiska propagandan framhöll serberna som förföljda och hotat, och bosnierna ansåg 

sig som övergivna av det internationella samfundet.165  

Som FN:s högsta juridiska organ sedan 1947 fungerar ICJ som rådgivande åt FN vid 

juridiska frågor och är den främsta uttolkaren av internationell rätt.166 Ett beslut av domstolen 

har således hög status. Internationella Domstolens uppgift är att tolka lagen och detta skall ske 

utan hänsyn till någon politisk kontext.167 Ett beslut av domstolen kan dock ha politisk 

                                                

164 Helfer, 1999. s. 292-293, 398.

165 Agrell, Alcalá, 1997. s. 260-261.

166 Shaw, 1997. s. 745.

167 Shaw, 1997. s. 753.
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betydelse just på grund av domarnas opolitiska natur. Domstolens natur skiljer den från ICTY 

vilken är underställt säkerhetsrådet som är ett maktpolitiskt organ. Detta får särskilt betydelse 

vid fall vilket rör skuldfrågan vid folkmord. En fråga om huruvida en stat gjort sig skyldig till 

folkmord är en tung moralisk anklagelse och knappast något som en stat skulle erkänna. Att få 

en bekräftelse på att ett folkmord har ägt rum och samtidigt avgöra vem som bär skulden för 

folkmordet kan därför bli ett politiskt ställningstagande. 

Det kan således vara svårt att avgöra skuldfrågan för folkmord genom internationella 

politiska institutioner som FN. Internationella domstolen utgör i detta avseende ett 

självständigt juridiskt forum vilket kan avgöra om folkmord har begåtts och av vem och dess 

domar hög auktoritet.168 Trots att domstolen inte har några rättsframtvingande medel, förutom 

den teoretiska möjligheten för staterna att vända sig till FN:s säkerhetsråd, kan en dom 

fastställa det faktum att ett folkmord faktiskt har begåtts. ICTY är i detta avseende inte lika 

politiskt oberoende då de är underställt säkerhetsrådet. Tribunalen har blivit kritiserad för att 

de flesta som har blivit dömda av tribunalen är av Serbisk nationalitet. Serbiens president 

Slobodan Milosevic´ och Franjo Tudjman greps först efter de deltagit i fredsförhandlingarna 

och skrivit under Daytonavtalet. Att gripa dem innan ett fredsavtal hade slutits skulle ha gått 

emot säkerhetsrådets, och tribunalens syfte att skapa fred i området.169

Bosnien vände sig 1993 till säkerhetsrådet och bad rådet att ta ett beslut om att upphäva 

det vapenembargo vilket infördes mot Jugoslavien före Bosniens självständighet. Enligt 

Bosnien hindrade embargot dem från möjligheten att kunna försvara sin befolkning och 

stoppa det pågående folkmordet. En överenskommelse om ett sådant beslut kunde inte nås i 

säkerhetsrådet och vapenembargot kvarstod. Beslutet ledde till kritik mot säkerhetsrådet vilka 

ansågs som passiva vid ett pågående folkmord.170 Samma år lämnade Bosnien in ansökan till

ICJ där de menade att Serbien bröt mot folkmordskonventionen. Serbien motsatte sig en 

prövning av fallet vid ICJ och försökte på flera sätt få fallet avvisat. 1999 vände sig även 

Serbien till ICJ och hävdade att tio NATO länder brutit mot folkmordskonventionen.171 Även 

Kroatien har anklagat Serbien för folkmord vid ICJ.172

                                                

168 Shaw, 1997. s. 749.

169  Agrell, Alcalá, 1997. s. 271.

170 Quigley, 2006. s. 86.

171 Craven, 2002. s. 341-342.

172 Quigley, 2006. s. 238.



38

5.2.2 Relationen mellan forumen

ICTY skapades efter ett beslut av säkerhetsrådet och tribunalens legitimitet har ifrågasatts, 

inför rättegången vid ICJ ifrågasatte FRY lämpligheten i tribunalens legala ramverk och dess 

neutralitet. Efterträdaren Serbien drog dock tillbaka denna kritik och valde i stället att 

använda sig av tribunalens slutsatser då de påpekade att ICTY bara hade dömt en person för 

folkmord.173

Då Bosnien använder sig av bevis från ICTY, vilket först kritiseras av Serbien, fick ICJ 

bedöma bevisningens tillförlitlighet och därmed en bedömning av kvalitén i tribunalens 

arbete. ICJ menar att tribunalen förvisso inte utgör den internationella straffdomstol vilken 

stadgas i folkmordskonventionen artikel VI. Domstolen gör dock bedömningen att domstolen 

på grund av sitt mandat under säkerhetsrådet inte faller inom betydelsen av artikel VI skulle 

vara alltför restriktiv tolkning av folkmordskonventionen och gå emot dess syfte. I sina 

slutsatser hänvisar ICJ till hur bedömningen av händelser har gjorts av ICTY och går inte 

emot dessa beslut på någon punkt. Att ICJ i sina slutsatser hänvisar till hur ICTY har 

resonerat och beslutat tyder på att ICTYs rykte stärks. Då ICTY:s legitimitet har kritiserats, 

har ett forum med högt internationellt anseende och politiskt oberoende, betydelse. Frågan är 

om ett uttalande från något annat forum skulle ha vägt lika tungt. 

I domen mot Krstic´ vid ICTY görs hänvisningar till flera rättskällor varav ICJ utgör en

av dem. Ingen särskild vikt läggs dock vid ICJ:s rapporter. På en punkt refereras till ICJ:s syn 

på folkmord som en kodifierad norm i internationell rätt. Enligt Helfers teori om forum 

shopping kan juristerna vid ett forum se till hur andra juridiska bestämmelser har tolkats vid

andra forum. Referenserna till ICJ:s tolkning är bara ett av flera forum som ICTY hänvisar 

till, men ICTY använder sig av ICJ:s tolkningar i sin bedömning av sedvanerätten.     

Risken med forum shopping är att olika forum kan komma att kritisera varandras beslut 

och därmed undergräva dess auktoritet. På en punkt kritiserar ICJ ICTY. Serbien hänvisar vid 

en punkt till fallet Tadic´ vid ICTY. I detta fall kan inte domstolen hålla med om tribunalens 

slutsatser. Enligt ICJ behandlade ICTY frågan om statsansvar och påpekar att detta var en 

fråga vilken tribunalen inte hade jurisdiktion över.174 I fråga om relationen mellan dessa två 

forum kan denna kritik inte bortses ifrån. Att det ena forumet kritiserar det andra för att ha 

agerat utanför dess jurisdiktion är ingen lätt kritik. Men i samma punkt påpekas att ICJ 
                                                

173 Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, Judgement, 2007 26 February. p. 215.

174 Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, Judgement, 2007 26 February. p. 403.
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värderar bevismaterialet från ICTY som mycket trovärdigt, men kan inte dela tribunalens 

resonemang i just detta fall.

I detta fall har ett forum både berömt och kritiserat ett annat. I frågan om dessas forum 

auktoritet och status blir frågan vad som väger tyngst. ICJ:s kritik mot tribunalen i domen mot 

Tadic´ är allvarlig. Den huvudsakliga kritiken mot ICTY har dock handlat om ICTY:s 

legitimitet. Att ICJ vars beslut besitter högt internationellt anseende konstaterar att tribunalen 

utgör en internationell straffdomstol enligt art. VI i folkmordskonventionen innebär att frågan 

ICTY:s legitimitet har bedömts och tribunalens legitimitet stärkts. Det ena forumet, ICTY har 

hänvisat till det andra, ICJ:s tolkning av regleringen av folkmord i internationell sedvanerätt. 

ICTY har därmed sett till hur det andra forumet har resonerat i sitt arbete att precisera 

juridiska bestämmelser.
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6 Slutsats

För att besvara frågan om ICJ och ICTY konkurrerar eller samarbetar har deras bedömning av 

folkmordet i forna Jugoslavien undersökts. Radislav Krstic´ var den förste att dömdes för 

folkmord av ICTY, och domen var första gången som det juridiskt kunde konstateras att det 

var ett folkmord som hade begåtts Bosnien. Krstic´ dömdes för sitt passiva agerande för hjälp 

och medhjälp till folkmord. I tvisten mellan Bosnien och Serbien vid ICJ var det den första 

gången en stat anklagades för folkmordbrott. Efter protester från Serbien att detta inte var i 

enlighet med folkmordskonventionen klargjorde domstolen att folkmordskonventionen inte 

exkluderade någon typ av statsansvar.

I målet använde sig Bosnien av bevis från ICTY och Internationella domstolen fick då 

ta hänsyn till ICTY:s arbete. Bedömningen gjordes att tribunalen visserligen inte var den 

internationella straffdomstol som skaparna till folkmordskonventionen hade haft i åtanke, men 

att den föll inom betydelsen av artikel VI i konventionen. Det påpekade också att tribunalens 

arbete att samla in bevis för att utom allt tvivel kunna döma skyldiga personer gjorde 

tribunalens bedömning mycket trovärdig. I domstolens slutsatser tas hänsyn till om ICTY 

bedömt händelser som folkmord eller inte. 

ICJ och ICTY hade vid 2007 gjort samma bedömning av händelserna i forna

Jugoslavien, folkmord hade bara kunnat konstateras i Srebrenica. Vid ICTY har personer 

dömts för krigsbrott och brott mot mänskligheten, och ICJ påpekar också att de gärningar 

vilka inte kan bedömas som folkmord utgör andra brott mot humanitärrätten (dessa brott 

behandlades dock inte i detta fall). Serbien dömdes inte som skyldig för folkmordet men för 

att ha misslyckats med att förhindra det. Både Krstic´ och Serbien dömdes för sin 

underlåtenhet. Det vill säga för att de måste ha vetat om vad som hände i Srebrenica men inte 

vidtog aktiva åtgärder för att stoppa folkmordet. 

Folkmord anses, med fog, vara det grymmaste internationella brottet och ett hot mot 

hela mänskligheten. Gripandet av personer åtalade för folkmord vid ICTY har inte skett 

friktionsfritt. Det har involverat militära operationer där flera personer har omkommit. 

General Radko Mladic´ har fortfarande inte utlämnats till ICTY av Serbien. Om Serbien hade 

blivit dömt för folkmord skulle Bosnien haft möjlighet att kräva stora skadestånd av Serbien. 
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Möjligheten till skadestånd och möjligheten att avgöra Serbiens skyldighet för folkmordet 

innebar att det fanns förväntningar på ICJ:s dom. Frågan om vad som hade hänt i konflikten 

och vem som var skyldig avgjordes i båda dessa forum. Domen vid ICJ visar att beviskravet 

för folkmord är högt, och det mycket svårt att bevisa att en stat är skyldig för folkmordet. Att 

Krstic´ är den ende som dömts för brottet av alla instanser vid ICTY visar också på att brottet 

är svårt att bevisa. 

Risker med forum shopping har ansetts vara att olika beslut vid olika forum skulle 

kunna leda till att olika forum kritiserar varandra och att deras auktoritet därmed skadas.  

Fördelar med forum shopping har ansetts vara att det uppstår en dialog mellan olika forum då 

de kan ta hänsyn till varandras beslut. På samma sätt som olika slutsatser vid olika forum kan 

undergräva ett forums legitimitet kan samma slutsatser stärka den. I detta fall kom ICJ och 

ICTY fram till samma slutsats; att folkmord bara kunde konstateras i Srebrenica. ICJ 

fastställde dessutom att krigsförbrytartribunalen inte kan kritiseras för att inte ha legitimitet att 

döma skyldiga för folkmord. 

I domen vid ICJ uppstod en tvist mellan parterna kring bevismaterialet från ICTY och 

domstolen fick då bedöma ICTY:s domar. ICJ bedömde bevismaterialet från ICTY som 

mycket trovärdigt och hänvisade till tribunalens domar vid sina slutsatser. Domstolen 

kritiserar ett av tribunalens domar, och kritiken är hård; I domen mot Tadic´ agerade ICTY 

utanför dess jurisdiktion. Denna kritik handlar dock inte om ICTY:s bedömning av huruvida 

ett folkmord begåtts eller inte. I bedömningen av folkmordskonventionen är dessa forum 

överens. I domen mot Krstic´ har ICTY hänvisat till ICJ:s tolkning av internationell 

sedvanerätt.

Att internationella domstolen stödjer sig på tribunalens bedömningar samt att forumen 

kommer fram till samma slutsatser tyder knappast på ett konkurrensförhållande mellan 

forumen. Istället tyder detta på samarbete mellan Internationella domstolen och 

Jugoslavientribunalen. Forumen kan sägas komplettera varandra då ICTY i detta fall har 

samlat in bevis vilket ICJ sedan använder i sin bedömning, och då ICTY ser till hur ICJ har 

tolkat bestämmelserna i folkmordskonventionen. Domstolarnas parallella bedömning av 

konflikten har lett till att både individers och staters ansvar har utretts.
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6.1 Avslutande diskussion
Denna uppsats har undersökt relationen mellan ICJ och ICTY vid bedömningen av 

folkmordskonventionen. Undersökningen har utgått ifrån två fall där dessa två forum har

bedömt samma händelse som folkmord. Olika slutsatser vid dessa forum hade blivit 

problematiskt. Uppsatsen är begränsad till dessas bedömning i två fall och omfattar inte andra 

aspekter av relationen mellan internationella domstolen och Jugoslavientribunalen. Frågan om 

vad som hade hänt om de hade bedömt konflikten i forna Jugoslavien olika blir hypotetisk och 

man kan bara spekulera i vad det hade fått för konsekvenser. Frågan om brotten i forna 

Jugoslavien var folkmord är en fråga om vem som är offer och vem som är förövaren, en 

skuldfråga vilken i likhet med andra konflikter utnyttjats för att ursäkta den egna gruppens 

gärningar. 

Denna diskussion skulle troligen intensifieras eftersom folkmord anses vara det 

grymmaste brottet. Vidare skulle olika slutsatser innebära att två domstolar som är knutna till 

FN inte gör samma bedömning. Serbiens president Slobodan Milosevic´ stod åtalad vid ICTY 

för folkmordet Srebrenica. Milosevic´ avled innan rättegångsprocessen var avslutad och 

frågan om vilket ansvar han hade fick inte sitt svar.175 Hade rättegången mot den förre 

presidenten kunnat genomföras hade ICJ i sin bedömning haft en dom mot en statschef att 

förhålla sig till och frågan är om domen mot Serbien då blivit en annan. Men även en sådan 

fråga blir hypotetisk.

Denna uppsats har fokuserat på två domar vid ICJ och ICTY men effekterna av dessa 

domar för parterna inblandade i kriget har inte undersökts. Det skulle därför vara intressant att 

studera vilken inverkan dessa domar haft på försoningsprocessen i Bosnien och Serbien. 

                                                

175 BBC News. ”Milosevic found dead in his cell”. Publiserad 2006/03/11. Press Release ICTY, Haag 11 mars 
2006.
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