
 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Ebba Svantesdotter Mårtensson 
 
 
 

Ne bis in idem-regeln 
 

ur ett svenskt och internationellt  
perspektiv 

 
 
 
 
 
 

Examensarbete 
20 poäng 

 
Handledare: 

Per Ole Träskman 
 

Ämne: 
Internationell straffrätt 

 
Höstterminen 

2003 



Innehåll 

FÖRORD 1 

SUMMARY 2 

FÖRKORTNINGAR 4 

1 INLEDNING 5 

1.1 Syfte 6 

1.2 Problemställningar 6 

1.3 Avgränsningar 6 

1.4 Metod 6 

1.5 Material 7 

1.6 Problem som uppstått 7 

1.7 Uppsatsens disposition 7 

2 HISTORISK UTVECKLING 8 

2.1 Inledning 8 

2.2 Ne bis in idem-regelns historiska utveckling 8 
2.2.1 Regeln ur ett kontinentalt perspektiv fram till början av 1900-talet 8 
2.2.2 Regeln ur ett svenskt perspektiv fram till början av 1900-talet 9 

2.3 Utländska domars rättskraft i Sverige 10 
2.3.1 Utländska domars rättskraft i Sverige innan 1972 10 
2.3.2 Utländska domars rättskraft i Sverige efter 1972 10 

2.4 Ne bis in idem-regelns utveckling på kontinenten efter 1900 11 

2.5 Egna slutsatser 12 

2.6 Politiska aspekter 12 

3 NE BIS IN IDEM-REGELN I SVENSK LAGSTIFTNING 13 

3.1 Inledning 13 

3.2 Genomgång av 2 kap. 5 a § brottsbalken 13 

3.3 Ändringarna i och med Schengen och andra internationella konventioner17 
3.3.1 Sveriges avgivna förklaringar till de internationella överenskommelserna 18 



3.3.2 Andra fall där hinderverkan kan uppstå 18 

3.4 Aktuella ändringar i brottsbalken 19 
3.4.1 Ne bis in idem-regelns nya utformning 19 
3.4.2 Önskan om en definition av begreppet ”annan domstol” 21 

3.5 Egna slutsatser 22 

3.6 Politiska aspekter 23 

4 VAD HÄNDER OM ETT LAND BRYTER MOT NE BIS IN IDEM-
REGELN? 24 

4.1 Inledning 24 

4.2 Hemlandet bryter mot ne bis in idem-regeln 24 

4.3 Främmande stat accepterar inte hemlandets (domicillandets) dom 24 
4.3.1 Båda länderna har ratificerat europeiska brottmålsdomskonventionen 25 
4.3.2 Den enskilde personens rättigheter 26 

4.4 Vad händer vid frikännande dom? 27 

4.5 Utlämning 27 

4.6 Egna slutsatser 28 

4.7 Politiska aspekter 28 

5 “UTOMRÄTTSLIGA FÖRFARANDEN” OCH UPPGÖRELSER 
MED BROTTSLINGAR 29 

5.1 Inledning 29 

5.2 Strafföreläggande 29 

5.3 Två olika former av överenskommelser inom EU 30 
5.3.1 ”Utomrättsliga överenskommelser” 30 
5.3.2 Uppgörelser med brottslingar 31 

5.4 Rättsfall 32 
5.4.1 Kort bakgrund av fallen 32 
5.4.2 Domstolsutlåtandet av EG-domstolen 33 

5.5 Egna slutsatser 36 

5.6 Politiska aspekter 36 

6 NE BIS IN IDEM-REGELN I DE INTERNATIONELLA 
TRIBUNALERNA OCH DEN INTERNATIONELLA 
BROTTMÅLSDOMSTOLEN 38 

6.1 Inledning 38 

6.2 Internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda 38 



6.2.1 Internationella tribunalernas jurisdiktion 39 
6.2.2 Ne bis in idem-regeln i de internationella tribunalernas stadgor 39 

6.3 Internationella brottmålsdomstolen 40 
6.3.1 Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion 40 
6.3.2 Möjliga vägar för ett fall att nå internationella brottmålsdomstolen 42 
6.3.3 Ne bis in idem-regeln i Romstadgan 45 
6.3.4 Skillnaderna mellan ne bis in idem-regeln i de internationella tribunalernas 
stadgor och Romstadgan 46 

6.4 Egna slutsater 47 

6.5 Politiska aspekter 48 

7 AMNESTI SOM RÄTTEGÅNGSHINDER ENLIGT NE BIS IN 
IDEM-REGELN UR SVENSKT PERSPEKTIV 51 

7.1 Inledning 51 

7.2 Utgör amnesti rättegångshinder enligt ne bis in idem-regeln i Sverige? 52 
7.2.1 Amnesti given av utländsk domstol 52 
7.2.2 Amnesti given av en sanningskommission 53 

7.3 Egna slutsatser 55 

7.4 Politiska aspekter 55 

8 AMNESTI SOM RÄTTEGÅNGSHINDER ENLIGT NE BIS IN 
IDEM-REGELN I INTERNATIONELLA BROTTMÅLSDOMSTOLEN56 

8.1 Inledning 56 

8.2 Utgör amnesti given av en sanningskommission ett rättegångshinder i 
internationella brottmålsdomstolen? 56 

8.2.1 Amnesti given av en nationell domstol 56 
8.2.2 Amensti given av en sanningskommission 58 

8.3 Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika 59 
8.3.1 Stiftandet av den sydafrikanska sannings- och försoningskommissionen 59 
8.3.2 Sanningskommissionens uppbyggnad 60 
8.3.3 Bestridandet av sanningskommissionens arbete och dess amnestiförfarande61 
8.3.4 Sanningskommissioens amnestibeslut i internationella brottmålsdomstolen62 

8.4 Egna slutsatser 64 

8.5 Politiska aspekter 65 

9 ANALYS 66 

9.1 Inledning 66 

9.2 Egna slutsatser 66 

9.3 Politiska aspekter 69 



9.4 Framtida utveckling 70 

BILAGA A 72 

LITTERATURFÖRTECKNING 74 
Litteratur: 74 
Lagar och förordningar: 74 
Konventioner: 75 
Propositioner: 75 
Statens offentliga utredning (SOU): 75 
Departementsserien (Ds): 76 
Materialsamlingar: 76 
Artiklar: 76 
Otryckt Material: 77 
Lästips: 77 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 78 
 



Förord 
Det är en ynnest att skriva en uppsats i sitt favoritämne, men det innebär 
också vånda. Hur skall jag kunna få med allt? För att inte säga hur skall jag 
kunna få med allt och samtidigt göra det begripligt och lättillgängligt för 
läsaren? 
 
Jag valde att skriva om ett ämne som jag verkligen brinner för men där 
materialet har varit begränsat. Stundtals under arbetes gång slog det mig, att 
ämnet inte bara var svårt utan möjligtvis också en dum idé. Men skam den 
som ger sig. Jag har fått ovärderlig inspiration och hjälp från min 
handledare Per Ole Träskman och jag vill samtidigt tacka honom för hans 
förståelse och stöd. 
 
Att arbeta samtidigt som jag skrivit mitt examensarbete har inte varit en 
ideal situation. Men det har fungerat. Ett stort tack vill jag rikta till Marcus 
Liffner på ICA Kvantum i Lund som slitit med mitt arbetsschema för att 
underlätta mitt skrivande. 
 
My two last chapters have been the most interesting part to work with. 
However completing those wouldn’t have been possible without help from 
Christopher Baird. Thanks for your untiring answers to my questions. Also 
a special thanks to Valerie Oosterveld and Gerhard Kemp for interesting 
discussions and changing ideas. I also want to thank my friends Diane and 
Marlize for always being there despite living on different continents. 
 

* * * 
 
Mitt examensarbete har varit en lång och mödosam process. Jag vill 
speciellt tacka Lena, Annika och Peter för ert outtröttliga stöd, uppmuntran 
och visat intresse, även fast ni stundtals inte haft en aning om vad jag talat 
om. 
 
Att jag uppslukas totalt av mitt skrivande har inte undgått någon, allra minst 
mina vänner. Tack till Anna, Helena, Kristina och Quinci för att ni trott på 
mina idéer och uppmuntrat mig när examensarbetet verkat vara 
ogenomförbart. Tack för att ni lånat mig böcker och för era inspirerande 
samtal. Utan er hade arbetsprocessen varit mycket tråkig. Tack även till 
mina andra vänner som förgyllt mitt liv under mitt examensarbetsskrivande. 
 
Jag hoppas att mitt arbete kommer väcka engagemang och nyfikenhet hos 
läsaren och öppnar ett intresse för ämnet. Ett ämne som idag är högaktuellt. 
 
Ebba Svantesdotter Mårtensson 
Lund, september 2003 
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Summary 
This paper deals with the question of the ne bis in idem rule, known in the 
Common Law Countries as ‘double jeopardy’. The rule’s purpose is to 
protect a person from being prosecuted or sentenced for an offence a second 
time, for which he or she had already been tried, whether convicted or 
acquitted. 
 
The paper comprises two parts: the first is related to the question of the ne 
bis in idem rule in the Swedish Criminal Code and its validity within the 
European Union; the second is related to the ne bis in idem rule in 
international criminal law and amnesty procedures. Both parts deal with the 
question of traditional judicial procedure and alternative judicial procedure, 
such as out of court settlements, ’deals’ and amnesty decisions of a truth and 
reconciliation commission. 
 
Although the ne bis in idem rule can be traced back to Roman law, it did not 
feature in the Swedish Criminal Code until 1972. Today, the rule could 
claim universal acceptance, particularly after the establishment of the 
International Criminal Tribunals for former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda 
(ICTR) and the International Criminal Court (ICC). 
 
The Swedish ne bis in idem rule has changed over the years due to 
ratifications of different international conventions and protocols, refining its 
use. In November 2002, the Commission on International Criminal Law, 
working under the Swedish Justice Department, suggested among other 
things a new phrasing of the Swedish ne bis in idem paragraph, which has 
been warmly welcomed. 
 
If the legal system of one country breached the ne bis in idem rule, there is 
not much that another country, could do. It could try to encourage the first 
country to accept the verdict through diplomatic channels, or perhaps, 
impose economic or other sanctions. This opens the question of extradition 
and the ways a country can refuse to extradite a citizen. However the 
position of the ‘political offence exception’ has been left somewhat vague 
after September 11, 2001. 
 
There is also the possibility for a person who faces a criminal charge to 
make a ‘deal’ or agree an out of court settlement with the prosecutor instead 
of facing trial. These settlements have recently been accepted by the Court 
of Justice of the European Communities of falling within the ne bis in idem 
rule in the Schengen countries. That is, the ne bis in idem rule also applies 
to cases where the judgement is not made by a court. 
 
The ne bis in idem rule is found both in the statute of ICTY and ICTR as 
well as in the statute of the ICC. Even though the rule is basically the same, 
its application differs. The ICC can only rule in a case once the trial in the 
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national court has rendered its final judgement. Due to this, the Court has to 
prove that the national trial was unfair to be able to reopen the case. 
 
The question of amnesty proceedings barring another court from passing 
judgement in the case has also been investigated in this paper. My 
conclusion in this matter is that an amnesty given by a truth and 
reconciliation commission should bar the International Criminal Court from 
reopening the case, under the condition that the hearings in the truth and 
reconciliation commission was impartial and fair. 
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1 Inledning 
Ne bis in idem-regeln är en skyddsregel både för individer och stater. För en 
person innebär det att en domstols beslut i frågan skall gälla och på så sätt 
skydda personen från förföljelser av rättsväsendet. Att en person har den 
psykiska kraften och ekonomiska förmågan att genomgå en process är 
troligt. Men en andra process i samma sakfråga tär antagligen inte bara 
psykiskt utan också ekonomiskt.1 För staten i sin tur innebär regeln ett mått 
av rättsäkerhet. Domstolarnas beslut accepteras av staten och domstolarna 
upprätthåller sin självständighet och opartiskhet.  
 
Frågan om ne bis in idem-regelns tillämplighet mellan länder har inte alltid 
varit självklar. Det är först under senare delen av 1900-talet och framför allt 
genom samarbetet inom EU och Schengen som regeln har fått ett starkare 
fäste mellan de europeiska staterna. Det här arbetet kommer att belysa ne 
bis in idem-regeln på nationell nivå, mellanstatlig nivå och även regelns 
position i den internationella straffrätten. 
 
Det som fick mig att fastna för ämnet var aspekten på rättsäkerhet. Om en 
dom har avkunnats och vunnit laga kraft – är den då oåterkallelig eller finns 
det undantag till regeln? Under studierna inför mitt arbete har jag lagt märke 
till att det finns en mängd olika undantag, men också att definitionen av 
regeln kan spela en avgörande roll. Mitt intresse för den internationella 
straffrätten har alltid varit stort, och därför föll det sig naturligt att en del av 
mitt arbete även skulle beröra detta ämne. Tanken på införandet av en 
permanent brottmålsdomstol har för mig förefallit förnuftigt. Ur 
rättssäkerhetssynpunkt var varken Nürnberg- eller Tokyorättegångarna 
särskilt lyckade. Att vinnarmakterna dömde över förlorarna gav en bitter 
bismak av partiskhet i själva processen. Även de båda internationella ad 
hoc-tribunalerna blev ifrågasatta för sin juridiska kompetens. De 
upprättades nämligen efter att konflikterna uppstått. Kritiska röster menar 
att upprättandet av de två internationella tribunalerna var retroaktiv 
lagstiftning. Tribunalerna har försvarat sin jurisdiktion med att hävda att den 
är grundad på folkrättsliga principer som funnits sedan andra världskriget. 
 
Rättsäkerhetsaspekten för individen i arbetet är central, men jag har även 
fascinerats av ne bis in idem-regelns räckvidd. Kan regeln utvidgas att gälla 
även beslut som inte är tagna av en domstol? Vilka blir egentligen 
konsekvenserna om ett land signalerar att det inte accepterar ett annat lands 
sätt att lösa konflikter på? Ställer jag frågan på sin spets blir det rätt och 
slätt: vem har rätt att säga att ett annat lands sätt att lösa konflikter på är fel? 
 
Examensarbetet är indelat i två olika block. Det första blocket handlar om 
ne bis in idem-regeln i svensk rätt samt regelns giltighet inom EU. Det 
andra blocket handlar om ne bis in idem-regeln i den internationella 

                                                 
1 Olivecrona 1961 s. 140 
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straffrätten och dess relation till amnestiförfaranden. Båda blocken utreder 
först hur ne bis in idem-regeln betraktas i ett domstolsförfarande och sedan 
hur ne bis in idem-regeln relaterar till alternativa domstolsförfaranden, t. ex. 
utomrättsliga överenskommelser och amnesti given av en 
sanningskommission.  
 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera och utreda ne bis in idem-
regeln samt se hur stor dess räckvidd är på nationell och internationell nivå. 
Jag kommer också att undersöka vad som händer om ett land faktiskt inte 
godtar regeln. 
 

1.2 Problemställningar 

Arbetet kommer utgå från följande problemställningar: 
  Vilken utformning har ne bis in idem-regeln i den svenska 

straffrätten? 
  Vad händer om ett land inte accepterar ett annat lands dom? 
  Vad gäller vid utomrättsliga överenskommelser? 
  Vilken utformning har ne bis in idem-regeln i den internationella 

straffrätten? 
  Omfattas ett domstolsbeslut av ne bis in idem-regeln även om 

påföljden bortfallit genom ett amnestiförfarande? 
 

Den sista och mest intressanta frågan är: 
  Kan ett beslut av en sanningskommission hindra en annan domstol 

från att ta upp samma fall igen enligt ne bis in idem-regeln? 
 

1.3 Avgränsningar 

För att arbetet inte skulle bli för stort har jag hållit mig inom EU och främst 
Schengenländerna när det gäller utredningen av ne bis in idem-regelns 
ställning på mellanstatlig nivå. När det gäller arbetets frågeställning om 
amnestiförfaranden har jag fokuserat på den sortens amnesti som beviljas av 
efterträdande regeringar gentemot den tidigare statsmakten genom en 
sanningskommission. När det gäller sanningskommissioners utformning har 
endast den sydafrikanska sanningskommissionen undersökts i detta arbete. 
Av utrymmesskäl har ingen annan sanningskommission analyserats. 
 

1.4 Metod 

För genomförandet av detta arbete har jag använt mig av rättsfall, 
förarbeten, doktriner och artiklar. Jag har valt att i avslutningen av varje 
kapitel ha två återkommande avsnitt, nämligen ”Egna slutsatser” och 
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”Politiska reflektioner”. Jag valde att ha ett avsnitt där jag kunde reflektera 
över det politiska läget i frågan, främst för att inte blanda mina juridiska 
slutsatser och tankegångar med politikiska frågeställningar som dök upp. 
Jag vill här poängtera att de politiska reflektionerna är av högst personlig 
karaktär. För att svaren på problemställningarna i mina kapitel skall bli så 
klara och tydliga som möjligt har jag använt mig av teoretiska 
tankeexempel. 
 

1.5 Material 

När det gäller genomgången av den svenska rätten har jag främst använt 
mig av brottsbalkskommentaren supplement 7 och de olika propositionerna 
som ligger till grund för ändringarna i 2 kap. 5 a § i brottsbalken. När det 
gäller den internationella delen har jag nästan uteslutande använt mig av 
artiklar från olika juridiska tidsskrifter samt rättsfall. 
 

1.6 Problem som uppstått 

Eftersom den internationella straffrätten är ett relativt ungt ämnesområde 
och ne bis in idem-regeln en ganska outforskad regel har relevant material 
bitvis varit svårt att få tag på. Jag har fått använda mig av teoretiska 
tankeexempel för att klargöra ett rättsläge istället för att basera 
resonemanget på rättsfall, vilket jag hellre velat. 
 

1.7 Uppsatsens disposition 

Första kapitlet är inledningen till detta examensarbete. Andra kapitlet ger en 
kort historisk introduktion till ne bis in indem-regeln Tredje kapitlet handlar 
om ne bis in idem-regelns ställning i svensk rätt och regelns rättsutveckling. 
Fjärde kapitlet tar upp problematiken som uppstår om ett land vägrar 
acceptera ne bis in idem-regeln. Femte kapitlet handlar om utomrättsliga 
förfaranden och dess möjlighet att erkännas res judicata-verkan även i ett 
annat land. Sjätte kapitlet behandlar ne bis in idem-regelns ställning i den 
internationella straffrätten. Sjunde kapitlet handlar om amnestiförfarande 
och om dessa kan utgöra hinderverkan i svensk rätt. Åttonde kapitlet 
handlar om en sanningskommissions amnestiförfarande och om dessa kan 
utgöra hinderverkan i den permanenta brottmålsdomstolen. Nionde och sista 
kapitlet är en analysdel som sammanfattar mina egna slutsatser och politiska 
aspekter. 
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2 Historisk utveckling 

2.1 Inledning 

Ne bis in idem-regeln2 eller double jeopardy, som motsvarande regel kallas i 
Common Law-länderna, är en straffprocessrättslig regel och en form av 
skyddsregel: har en person blivit dömd eller frikänd för en gärning kan en 
annan domstol inte ta upp fallet igen. Ne bis in idem-regeln kan härledas 
ända tillbaka till den romerska rätten.3 Detta kapitel kommer kort att 
beskriva ne bis in idem-regelns historiska utveckling i Europa och framför 
allt i Sverige. För att göra kapitlet mer lättöverskådligt har den historiska 
utvecklingen fram till början av 1900-talet samlats i ett avsnitt, medan ne 
bis in idem-regelns utveckling under 1900-talet fram tills idag 
sammanställts i ett separat avsnitt. 
 

2.2 Ne bis in idem-regelns historiska utveckling 

2.2.1 Regeln ur ett kontinentalt perspektiv fram till början av 
1900-talet 

Ne bis in idem-regeln går att spåra tillbaka ända till den romerska rätten.4 
Allt eftersom kyrkan fick starkare fäste runt om i Europa växte den 
kanoniska (kyrkliga) rätten fram parallellt med den romerska rätten.5 Under 
inkvisitionens tid fick den kanoniska rätten ett starkare fäste, ne bis in idem-
regeln tillämpades alltjämt i domstolsförfaranden under början av 
inkvisitionen.6 Men under glossatorernas (1000-talet till 1200-talet)7 och 
postglossatorernas tid började en mer restriktiv tillämpning av ne bis in 
idem-regeln. Ett undantag till ne bis in idem-regeln växte fram i Italien 
under denna period och spred sig sedan till övriga Europa. Undantaget 
”absolutio ab instantia” innebar, att domstolen inte gav en slutgiltig dom i 
saken. Den tilltalade blev varken frikänd eller dömd utan fallet sköts fram 
tills ny bevisning kom upp. I praktiken innebar det att fallet när som helst 
kunde tas upp igen. Ne bis in idem-regeln blev helt enkelt satt ur spel 
genom detta undantag.8  
 
Under upplysningstiden (mitten och slutet av 1700-talet)9 kom bland annat 
kraven på frihet och jämlikhet i fokus; upplysningens ideologier växte sig 
                                                 
2 Latin, betyder ungefär översatt “ej två gånger i samma sak” 
3 Se Friedland 1969 s. 15 f samt Olivecrona 1961 s. 141 
4 Ib. 
5 Se Tamm 1996 s. 272 
6 Se Welamson 1949 s. 59 
7 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”glossatorerna”  
8 Se Welamson 1949 s. 59 och Olivecrona 1961 s. 141 
9 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”upplysningen” 
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starka och den kanoniska rätten fick träda tillbaka.10 Under en längre tid 
hade kritik riktats mot de inkvisitoriska rättsprocesserna och dessa försvann 
i Frankrike i och med franska revolutionen 1789. Istället ersattes de 
inkvisitoriska rättsprocesserna med mer liberala tankegångar, som stämde 
väl överens med upplysningstidens ideal. Ne bis in idem-regeln återupptogs 
och befästes i den franska grundlagen 1791, där regeln betraktades som en 
garanti för rättssäkerheten i landet.11 Upplysningsidealen spreds vidare till 
bland annat Tyskland där det inkvisitoriska tänkandet tidigare fått fäste och 
där ne bis in idem-regeln också blivit åsidosatt. Ne bis in idem-regeln blev 
återigen aktuell runt 1830-1840 och fick då stor utbredning i tysk 
rättspraxis.12 Under nationalsocialismens framväxt (början av 1900-talet)13 i 
Tyskland fick ne bis in idem-regeln återigen träda tillbaka.14

 

2.2.2 Regeln ur ett svenskt perspektiv fram till början av 1900-
talet 

Det var först i och med Magnus Erikssons landslag från 1350 som dåtida 
Sverige fick en gemensam lagbok. Men det skulle dröja ända till 1600-talet 
innan en tryckt lagbok utkom i landet.15 Under 1600-talet upprättades även 
de första hovrätterna i Sverige.16 I början av 1600-talet kom stadganden som 
anspelade på ne bis in idem-regeln, men det var inte förrän 1734 års lag som 
regeln lagfästes i rättegångsbalken.17 Även i Sverige hade dock principen 
”absolutio ab instantia” vunnit viss framgång. Det gällde främst i grövre 
brottsmål, där beslutet i fallet helt enkelt kunde lämnas till framtiden. 
Absolutio ab instantia återfanns även i 1734 års lag, vilket torde begränsat 
tillämpningen av ne bis in idem-regeln avsevärt i det svenska 
rättsförfarandet.18 Under 1800-talet kom den tilltalades intressen att få större 
fokus i lagstiftningsprocessen och åsikter om avskaffandet av absolutio ab 
instantia hördes alltmer. Men det var inte förrän absolutio ab instantia 
avskaffades 1934 och res judicata-regeln definierades i 30 kap. 9 § 
rättegångsbalken som ne bis in idem-regeln befästes ordentligt i Sverige.19

 

                                                 
10 Jfr Modéer 1997 s. 139 och Strömberg 1989 s.39 f. 
11 Se Welamson 1949 s. 61 och Olivecrona 1961 s. 141 
12 Se Welamson 1949 s. 62 f. 
13 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”nationalsocialism” 
14 Se Welamson 1949 s. 63 f. 
15 Se Tamm 1996 s. 277 och Modéer s. 53 och s.67 
16 Se Tamm 1996 s. 278 
17 Se Welamson 1949 s. 65 och Olivecrona 1961 s. 142 
18 Se Welamson 1949 s. 66 f och s. 72 och Olivecrona 1961 s. 142 
19 Se Welamson 1949 s.69 f och s. 72 
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2.3 Utländska domars rättskraft i Sverige  

2.3.1 Utländska domars rättskraft i Sverige innan 1972 

I början av 1900-talet rörde ne bis in idem-regeln, eller 
orubblighetsprincipen som den också kallas för, endast inhemska domar. 
Det vill säga att hade en person blivit dömd för en gärning i Sverige kunde 
en annan svensk domstol inte ta upp fallet igen. Hade däremot personen 
blivit dömd för en gärning utomlands fanns det inget som hindrade att 
svensk domstol tog upp samma fall. Utländska domar ansågs inte vara 
bindande i Sverige och vice versa.20 I SOU 1923:9 slås det tydligt fast att 
staten endast kan ta upp och döma i fall som är begränsade till landets 
territorium.21 Undantaget till denna regel var om brottet var riktat mot 
Sveriges säkerhet.22 I SOU 1953:14 stadgas det också att ingen skall kunna 
dömas här i landet som redan avtjänat sitt straff utomlands utan Kunglig 
Majestäts förordnande.23 Däremot nämns det inget om olägenheten för den 
tilltalade att än en gång underkastas en rättsprocess i samma sak, än mindre 
om att Sverige borde respektera andra länders domar. En utländsk dom 
innebar inget hinder mot att än en gång ta upp samma fall i Sverige.24 Inte 
heller kunde Sverige verkställa ett annat lands dom. Detta ändrades i och 
med ett lagstiftningssamarbete inom Norden 1963, då lagen om samarbete 
med Danmark, Finland, Island och Norge trädde i kraft i svensk lag.25 Detta 
innebar att om en person blivit dömd i t.ex. Danmark kunde domen 
verkställas i Sverige.26

 

2.3.2 Utländska domars rättskraft i Sverige efter 1972 

Efter andra världskriget ökade samarbetet mellan de europeiska staterna och 
därigenom uppstod också en ökad acceptans av andra länders rättssystem. 
Men det var inte förrän 1972, inför Sveriges tillträde till europeiska 
brottmålsdomskonventionen27, som ne bis in idem-regeln inrättades i 
brottsbalkens 2 kapitel.28 Som nämnts ovan var det vid tidpunkten för 
införandet av brottmålsdomskonventionen endast svenska domar som 
tillerkändes ne bis in idem-verkan.29

                                                 
20 Se SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion del 1 [SOU 2002:98 del 1] 
s. 104 
21 Se SOU 1923:9 Förslag till strafflag –allmänna delen [SOU 1923:9] s. 73 
22 Se SOU 1923:9 s. 74 
23 Se SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk [SOU 1953:14] s. 461 
24 Se Träskman 1977 s. 331 
25 Se Ds Ju 1972:4 Angående lagstiftning om verkställighet av utländsk brottmålsdom m.m. 
[Ds Ju 1972:4] s. 6 
26 Ds Ju 1972:4 s. 6 f. 
27 Europeiska konventionen 28 maj 1970 om brottmålsdoms internationella rättsverkningar  
28 Se Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:48 och s. 2:49 
29 Prop. 1972:98 Förslag till lag om internationellt samarbete rörande verkställighet av 
brottmålsdom m.m. [Prop. 1972:98] s. 28 
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Införandet av 2 kap. 5 a § brottsbalken kom även att innebära att den 
svenska jurisdiktionen begränsades. Departementschefen menade i prop. 
1972:98 att den svenska jurisdiktionen begränsades i och med att Sverige 
godtog utländska domar, även om gärningen som begåtts varit straffri på 
gärningsorten. Slutsatsen departementschefen drog var att en begränsning 
av detta slag inte var till nackdel för Sverige utan att det fanns bra 
anledningar till en ändring av detta slag. I en internationell jämförelse var 
Sveriges jurisdiktionsregler på denna tid tämligen omfattande.30 När det 
gällde svenska medborgares ökande resor utomlands, tillade 
departementschefen att det borde anses som självklart, att svenska 
medborgare som vistades i andra länder faktiskt var underkastad det landets 
lagar (och inte svensk rätt) under vistelsen där.31 Dock behölls undantaget 
att om brottet var riktad mot Sveriges säkerhet eller svenskt offentligt 
intresse gäller svensk rätt. Detta främst på grund av att utländska 
lagstiftningar inte straffbelägger t.ex. spioneri riktat mot ett annat land.32

 

2.4 Ne bis in idem-regelns utveckling på 
kontinenten efter 1900 

Sedan 1970-talet har ne bis in idem-regeln fått ökad internationell 
tillämpning. Regeln återfinns i en mängd konventioner på mellanstatlig nivå 
bland annat i Schengenkonventionen33, korruptionskonventionen34 och 
bedrägerikonventionen35. 
 
1993 och 1994 upprättades de två ad hoc-tribunalerna för f.d. Jugoslavien 
och Rwanda. I tribunalernas stadgor återfinns ne bis in idem-regeln, vilket 
gav regeln en stärkt position i den internationella straffrätten.36 Efter 
upprättandet av den permanenta brottmålsdomstolen och ne bis in idem-
regelns införande i Romstadgan kan regeln allmänt ses som universellt 
accepterad.37 Däremot kan det fortfarande råda en viss tvekan om regelns 
tillämplighet mellan länder och även vad som anses utgöra en dom av en 
annan domstol. 
 

                                                 
30 Prop. 1972:98 s. 98 f. 
31 Prop. 1972:98 s. 99 
32 Prop. 1972:98 s. 100 
33 Konventionen den 19 juni 1990 om tillämpningen av Schengenavtalet den 14 juni 1985 
artikel 54 
34 Konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, artikel 10 
35 Konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen artikel 17 
36 Se artikel 10 ICTY-stadgan och artikel 9 ICTR-stadgan 
37 Se artikel 20 Romstadgan 
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2.5 Egna slutsatser 

Ne bis in idem-regel är en gammal straffprocessuell skyddsregel och har 
syftat till att skydda medborgarnas rättigheter. Ända fram till mitten av 
1900-talet ansågs regeln främst gälla inom ett lands gränser. Efter 1970-talet 
och främst genom tillkomsten av internationella 
brottmålsdomskonventionen fick ne bis in idem-regeln ökad internationell 
betydelse. Som visats tidigare i kapitlet kunde Sverige redan på 1960-talet 
verkställa nordiska domar tack vare det mellanstatliga avtalet härom. I och 
med Sveriges ratificerande av den internationella 
brottmålsdomskonventionen befästes ne bis in idem-regeln för första gången 
i svensk lagtext genom 2 kap. 5 a § brottsbalken. Tidigare hade regeln 
endast fått uttryck i res judicata-regeln i 30 kap. 9 § rättegångsbalken. 
Införandet av 2 kap. 5 a § brottsbalken medförde att de svenska 
jurisdiktionsreglerna begränsades på så sätt att svensk strafflag inte följde 
med en resenär utomlands. Detta i sin tur medförde också, att frikännande 
domar som givits av ett främmande land faktiskt hade hinderverkan i 
Sverige även om gärningen ansågs som brottslig här, men inte i landet där 
den begåtts. Ne bis in idem-regeln har dessutom fått ett starkare fäste 
internationellt i och med införandet av regeln i stadgorna för de två ad hoc-
tribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda samt införandet av regeln i 
Romstadgan. 
 

2.6 Politiska aspekter 

Som nämnts ovan är ne bis in idem-regeln en straffprocessuell skyddsregel. 
Personligen anser jag att den hör hemma i varje land som gör anspråk på att 
vara en demokratisk stat. Historien har visat oss att det under mindre 
demokratiska förhållanden, som t.ex. under inkvisitionens tid, inte fanns 
utrymme för ne bis in idem-regeln. Ländernas rättsväsenden lämnade hellre 
ett fall öppet, vilket innebar att fallet när som helst kunde tas upp igen när 
nya bevis tillkom. Ingenstans har jag kunnat utröna när eller hur dessa nya 
bevis kunde tillkomma. Det verkar precis som att den tilltalade ansetts 
skyldig men att fallet lades på is för att tillräcklig bevisning härom inte gick 
att frambringa. Resultatet av detta var att den tilltalade kunde när som helst 
underkastas en ny rättsprocess i saken ända fram tills brottet preskriberades 
(om det nu någonsin gjordes).  
 
Jag anser det som självklart att ne bis in idem-regeln skall gälla i varje 
demokratisk stat och att andra länders domar skall respekteras. Annars finns 
det en risk att rättsutvecklingen går bakåt och att inkvisitionstänkandet 
återkommer. 
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3 Ne bis in idem-regeln i 
svensk lagstiftning 

3.1 Inledning 

Ne bis in idem-regeln infördes i brottsbalken i början av sjuttiotalet, sedan 
dess har regeln ändrats flera gånger. Bland annat genom Sveriges tillträde 
till lagföringskonventionen38 1976, genom tillträdet till 
bedrägerikonventionen39, prop. 1998/99:32 samt genom Sveriges tillträde 
till Schengenkonventionen40, prop.1999/2000:61. Ne bis in idem-regelns 
ursprungliga formulering från början av sjuttiotalet finns endast i tredje 
stycket 2 kap. 5 a § brottsbalken.41

 
Nedan presenteras en genomgång av 2 kap. 5 a §. Paragrafens utformning 
har blivit onödigt komplicerad till följd av de ändringar som gjorts genom 
åren. För att underlätta förståelsen av paragrafen och genomgången nedan 
har en schematisk skiss42 av paragrafen gjorts för att lättare hålla isär de 
olika undantagen från huvudregeln. 
 

3.2 Genomgång av 2 kap. 5 a § brottsbalken 

2 kap. 5 a § brottsbalken har följande lydelse: 
 
”5 a §  Har fråga om ansvar för gärning prövats genom 
lagakraftägande dom, meddelad i främmande stat där gärningen förövats 
eller i främmande stat som tillträtt någon av de överenskommelser som 
anges i fjärde stycket, får den tilltalade inte här i riket lagföras för samma 
gärning, 
 1. om han har frikänts från ansvar 
 2. om han har förklarats skyldig till brottet utan att påföljd har 
ådömts, 
 3. om ådömd påföljd har verkställts i sin helhet eller 
verkställighet pågår, 
eller 
 4. om ådömd påföljd har bortfallit enligt lagen i den 
främmande staten. 

Första stycket gäller inte i fråga om brott som avses i 1 § eller 
3 § 4, 6 eller 7 såvida inte lagföringen i den främmande staten har skett på 

                                                 
38 Europeiska konventionen 15 maj 1972 om överförande av lagföring 
39 Konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen 
40 Konventionen den 19 juni 1990 om tillämpningen av Schengenavtalet den 14 juni 1985 
41 Se Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:49 
42 Se bilaga A 
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begäran av svensk myndighet eller sedan personen utlämnats från Sverige 
för lagföring. 
 Om en fråga om ansvar för en gärning har prövats genom en 
dom meddelad i en främmande stat och om det inte finns hinder mot 
lagföring på grund av vad som förut sagts i denna paragraf, får åtal för 
gärningen väckas här i riket endast efter förordnande av regeringen eller den 
som regeringen bemyndigat. 
 De överenskommelser som avses i första stycket är 
 1. den europeiska konventionen den 28 maj 1970 om 
brottmålsdoms internationella rättsverkningar, 
 2. den europeiska konventionen den 15 maj 1972 om 
överförande av lagföring i brottmål, 
 3. konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska  
gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om gärningen omfattas 
av överenskommelsen, 
 4. protokollet den 27 september 1996 till konventionen om  
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om 
gärningen omfattas av överenskommelsen 
 5. konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption 
som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens 
medlemsstater är delaktiga i, dock endast om gärningen omfattas av 
överenskommelsen, och 
 6. konventionen den 19 juni 1990 om tillämpningen av 
Schengenavtalet den 14 juni 1985, 
 7. konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska 
gemenskapernas medlemsstater om förbud mot dubbel lagföring, och 
 8. andra protokollet den 19 juni 1997 till konventionen om 
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, dock endast om 
gärningen omfattas av överenskommelsen. 

Har ett brott begåtts delvis här i riket och delvis också inom 
den medlemsstats territorium där domen meddelats, skall första stycket 
tillämpas om gärningen omfattas av de överenskommelser som anges i 
fjärde stycket 3-5 eller 8 eller om domen meddelats av stat som tillträtt en 
överenskommelse som anges i fjärde stycket 6 eller 7”43

 
I första stycket i 2 kap. 5 a § brottsbalken stadgas, att om en person begått 
ett brott utomlands får det landets domstol, eller konventionsstatens 
domstol, lagföra i frågan. Domen får sedan laga kraft i Sverige. Definitionen 
av vart brottet skall anses begånget framgår av 2 kap. 4 § brottsbalken. Med 
en konventionsstats domstol avses en domstol vars land har tillträtt någon 
av konventionerna i stycke fyra samma paragraf.  
 

I brottmålsdomskonventionen artikel 53 stadgas att en dom i en 
konventionsstat även får gälla i de andra konventionsstaterna. 
Av artikel 55 framgår dessutom, att ne bis in idem regeln får 
utvidgas. Sverige har valt detta och ger även utländska domar, 

                                                 
43 Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:48 
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som inte fastställts av en konventionsstat, hinderverkan i 
Sverige, förutsatt att brottet begåtts i den dömande staten. 

 
För att den tilltalade skall åtnjuta fullgott skydd mot dubbel lagföring gäller 
det som stadgas i punkterna 1 – 4 i första stycket, nämligen 1) att den 
tilltalade har frikänts från ansvar 2) att den tilltalade har förklarats skyldig 
men ej fått någon påföljd 3) om påföljden verkställts eller verkställighet 
pågår 4) om påföljden bortfallit enligt lagen i den främmande staten. 
Exempel på påföljd är enligt brottmålsdomskonventionen även amnesti, 
utfärdad nåd och preskription.44 Domens res judicata-verkan upphör om den 
tilltalade skulle rymma eller på annat sätt undandra sig verkställigheten av 
domen. 
 
Undantagen till första stycket i 2 kap. 5 a § brottsbalken återfinns i andra 
stycket och består av två delar. Första delen stadgar att en person som blivit 
prövad för sin begångna gärning kan prövas i svensk domstol om 1) brottet 
begåtts i Sverige 2) brottet förövats mot Sverige, svensk kommun, annan 
menighet eller svensk inrättning 3) vid kapning, sabotage, 
penningförfalskning, eller försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig 
befattning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor eller osann 
eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol 4) lindrigaste straffet 
för brottet är fängelse i fyra år eller mer enligt svensk lagstiftning. Punkten 
fyra ger Sverige möjligheten att ompröva de utländska domar som kan anses 
som direkt stötande för det svenska allmänna rättsmedvetandet, exempelvis 
att en person dömd för mord får en oskäligt mild påföljd,45 att offrets eller 
den tilltalades etnicitet har tagits i beaktan eller liknande omständigheter. 
Res judicata-verkan gäller alltså inte i nyss nämnda fall. 
 
Den andra delen i andra stycket utgör ett undantag till undantaget. Om 
svensk myndighet har begärt, att gärningen skall prövas i en främmande 
stat, får den domen res judicata-verkan i Sverige. För att underlätta 
förståelsen för andra styckets uppbyggnad kan den visas schematiskt på 
följande sätt: 
 
Huvudregeln: Första stycket 
 

 ↘ Undantag: 2:1 brottsbalken och 2:3 p 4, 6 och 7  
  brottsbalken (andra stycket första delen)  
 
              ↘ Undantag: Sverige begär att främmande stat  

                                                 
44 Artikel 53 p 1 b iii) brottmålsdomskonventionen 
45 2000 väckte ett hedersmord stor uppmärksamhet i Sverige när Pele Atroshi berövades 
livet av sina farbröder under ett besök i Kurdistan. Hennes farbröder dömdes till ett års 
fängelse av domstolen i Kurdistan. Peles syster anmälde brottet till de svenska 
myndigheterna. Både tingsrätten och hovrätten ansåg att hela gärningen begåtts på svenskt 
territorium. Därför hade de svenska domstolarna jurisdiktion i frågan och undantagen i 2 
kap. 5 a § andra stycket brottsbalken ansågs inte tillämpliga i detta fall, se RH 2000:84 
samt brottsbalkskommentaren 2002 s. 2:52 b 
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                skall döma i fallet (andra stycket 
         andra delen) 

 

När det gäller de uppräknade brotten i 2 kap. 3 § p. 6 är det internationella 
förpliktelser, som Sverige antagit, som ligger bakom stadgandet.46 I dessa 
fall kan inte en frikännande dom ha res judicata-verkan om gärningen i sig 
är straffri på gärningsorten. 
Hittills har 2 kap. 5 a § brottbalken gett ett gott skydd för individen mot 
dubbel lagföring enligt första stycket, samt stadgat vilka undantagen till 
detta skydd är. Dock kan det uppkomma andra fall som inte omfattas av 
skyddet i första eller andra stycket.  
 
I första stycket 2 kap. 5 a § brottsbalken talas det om gärning och i andra 
stycket om brott, denna terminologiskiftning kan leda till en lucka i lagen. 
Ett bra exempel härpå som ges i brottsbalkskommentaren är följande fall:  
 

En norsk medborgare smugglar varor över gränsen mellan 
Norge och Sverige. Det rör en och samma gärning men får två 
brottsrubriceringar beroende på vilket land gärningen skall 
anses begången, nämligen utförselbrott enligt norsk 
lagstiftning och införselbrott enligt svensk lagstiftning. Antag 
nu att Sverige begär att fallet skall prövas i Norge. Detta leder 
sedermera till att den norska domen får res judicata-verkan i 
Sverige (enligt första stycket och enligt undantaget i andra 
stycket andra delen 5 a §). Antag istället att personen lagförs i 
Norge, utan att Sverige begärt det. Då kan Sverige ta upp fallet 
enligt andra stycket första delen med hänvisning till att brottet 
(införselbrott) begåtts i Sverige.47

 
Skydd mot denna situation finns i tredje stycket. Där återfinns en regel om 
krav på ett generellt åtalsförordnande av regeringen eller den regeringen 
därtill bemyndigar. I ovan nämnda exempel innebär det att om fallet kan 
prövas i Sverige, enligt första och andra stycket, skall riksåklagaren ge ett 
åtalsförordnande för att domstolen skall kunna ta upp frågan.48

 
I fjärde stycket anges de överenskommelser som åsyftas i första stycket, dvs. 
en uppräkning av de internationella konventioner och protokoll som stadgar 
att en dom i ett konventionsland även skall ha rättsverkan i Sverige. 
Förutom tidigare nämnda brottmålsdomskonvention och 
lagföringskonvention, gäller det även bedrägerikonventionen49, 
korruptionsprotokollet50, korruptionskonventionen51, Schengenavtalet52, 
                                                 
46 Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:50 samt Jareborg och Asp 1995 s. 85 
47 Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:51 
48 Enligt förordning 1993:1467 har RÅ blivit bemyndigad att meddela om åtalsförordnande 
enligt tredje stycket 5 a § brottsbalken se vidare Jareborg och Asp s. 86 
49 Konventionen den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella 
intressen 
50 Protokollet den 27 september 1996 till konventionen om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen 
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konventionen mot dubbel lagföring53 samt andra tilläggsprotokollet till 
bedrägerikonventionen54. 
 
Om en gärning omfattas av bedrägerikonventionen, korruptionsprotokollet, 
korruptionskonventionen eller andra tilläggsprotokollet till 
bedrägerikonventionen och gärningen har begåtts delvis i Sverige delvis i 
det EU-medlemsland som meddelat dom i saken, skall första stycket i 2 kap. 
5 a § brottsbalken tillämpas enligt femte stycket samma paragraf, dvs. 
domen åtnjuter res judicata-verkan i Sverige. Samma sak gäller om ett EU-
medlemsland, som har meddelat dom, har skrivit under Schengenavtalet 
eller konventionen om dubbel lagföringsförbud. Det vill säga, så fort ett 
medlemsland har skrivit under Schengenavtalet åtnjuter det landets domar 
res judicata-verkan i övriga Schengenländer respektive de länder som skrivit 
under konventionen mot dubbel lagföring.  
 

3.3 Ändringarna i och med Schengen och 
andra internationella konventioner 

År 1999 skrevs det fjärde stycket till 2 kap. 5 a § (som kompletterades år 
2002). Fastställandet av fjärde stycket berodde på de internationella 
överenskommelser som Sverige tillträtt. Dessa konventioner och protokoll 
är främst inriktade på att skydda Europeiska unionens ekonomiska intressen 
mot bland annat bedrägeri och korruption. 
 
I artikel 7 punkt 1 bedrägerikonventionen återfinns ne bis in idem-regeln. 
Av artikeln framgår klart och tydligt att en dom som avkunnats i ett 
medlemsland och där påföljden håller på att verkställas, skall även gälla i de 
andra medlemsländerna. Då artikeln i sin exemplifiering är uttömmande, 
innebär det att en frikännande dom inte hindrar ett annat medlemsland att ta 
upp frågan. Ett medlemsland kan dock reservera sig mot ett eller flera av de 
tre alternativ som nämns i artikel 7 punkt 2 bedrägerikonventionen (avsnitt 
3.3.1). 
 
Ne bis in idem-regeln finns även i artikel 10 i korruptionskonventionen. 
Dess formulering är näst intill identisk med bedrägerikonventionens. 
 
I anslutning till Sveriges tillträde till Schengenkonventionen våren 2001 
gjordes ett tillägg i fjärde stycket 2 kap. 5 a § brottsbalken, där 
förteckningen av de internationella överenskommelserna kompletterades 
med Schengenavtalet.55 Artikel 54 stadgar att en dom som meddelats av en 
                                                                                                                            
51 Konventionen den 26 maj 1997 om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i 
52 Konventionen den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985 
53 Konventionen den 25 maj 1987 mellan Europeiska gemenskapernas medlemsstater om 
förbud mot dubbel lagföring 
54 Andra protokollet den 19 juli 1997 till konventionen om skydd av Europeiska 
gemenskapernas finansiella intressen 
55 se prop. 1999/2000:61 s. 24 
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medlemsstat även skall gälla övriga Schengenländer, i de fall påföljden 
avtjänats, håller på att verkställas eller inte längre kan verkställas enligt 
dömande medlemsstats lagar. Till detta finns stadgade undantag i artikel 55. 
Då ett nytt land ansluter sig till Schengenavtalet utgör deras domar genast 
hinderverkan i Sverige.  
 
Samtidigt med ovanstående tillägg i fjärde stycket, tillfördes även 
konventionen om förbud mot dubbel lagföring. Innebörden av konventionen 
är samma som nämnts i de andra internationella överenskommelserna 
nämligen att en dom som förkunnats i en medlemsstat även gäller i övriga 
medlemsstater.  
 

3.3.1 Sveriges avgivna förklaringar till de internationella 
överenskommelserna 

Till alla ovan angivna överenskommelser fanns det möjlighet för länderna 
att reservera sig mot huvudregeln att varje medlemsstats dom ger 
hinderverkan. Sverige utnyttjade denna möjlighet och har i samtliga 
överenskommelser sagt sig inte vara bunden av huvudregeln om 1) 
gärningen har begåtts helt eller delvis i Sverige eller 2) om gärningen har 
skadat statens säkerhet eller annat svenskt intresse.56  
 
För att huvudregeln i de internationella överenskommelserna inte skulle 
urholkas helt av reservationerna finns ett stadgat undantag i vardera 
internationell överenskommelse. Undantagen innebär att reservationen inte 
gäller om gärningen delvis begåtts här i riket och delvis i det lagförande 
landet.57

 

3.3.2 Andra fall där hinderverkan kan uppstå 

Det finns andra anledningar till att utländsk dom utgör hinder mot lagföring 
i Sverige än de ovan nämnda. Hinderverkan uppstår om dom som avkunnats 
i Danmark, Finland, Island eller Norge skall verkställas i Sverige, då kan 
gärningen inte på nytt prövas här i landet.58 Samma gäller för påföljd av 
utländsk brottmålsdom som skall verkställas här.59

 

                                                 
56 Se propositioner 1997/98:42 s. 57, 1998/99:32 s. 35 och 1999/2000:61 s 177 och 178 
samt artikel 7 p 2 bedrägerikonventionen, artikel 10 p 2 korruptionskonventionen, artikel 
55 p 1 Schengenavtalet samt artikel 2 p 1 konventionen mot dubbel lagföring 
57 artikel 7 p 2 a bedrägerikonventionen, artikel 10 p 2 a korruptionskonventionen, artikel 
55 p 1 a Schengenavtalet samt artikel 2 p 1 a konventionen mot dubbel lagföring 
58 29 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående 
verkställighet av straff m.m. se även Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:52 a 
59 38 § lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom 
se även Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:52 a 

 18



3.4 Aktuella ändringar i brottsbalken 

I november 2002 kom Internationella straffrättsutredningens betänkande där 
en fullständig ändring av 2 kapitlet brottsbalken föreslås.60 Sveriges 
ratificering av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen har bland 
annat föranlett ändringarna i brottsbalken och i samband med detta har 
utredningen även sett över reglerna om svensk domstols behörighet.61 
Nedan följer en kort redovisning samt egna reflektioner av ändringen av den 
svenska ne bis in idem paragrafen. 
 

3.4.1 Ne bis in idem-regelns nya utformning 

Den föreslagna lydelsen av nya ne bis in idem-paragrafen i SOU 
2002:98 är följande: 

 
”8 § Har frågan om ansvar för brott prövats genom en 
lagakraftvunnen dom som har meddelats av annan domstol 
än svensk domstol får den tilltalade inte lagföras i Sverige 
för en gärning som omfattas av prövningen. 
 Om inte annat följer av en internationell 
överenskommelse som är bindande för Sverige får dock 
lagföring ske om 
1. den tilltalade har frikänts från ansvar på den grunden 

att gärningen inte utgjorde brott enligt den lag som 
domstolen tillämpade, 

2. verkställighet av den utdömda påföljden redan har 
verkställts i sin helhet eller bortfallit enligt den för 
verkställigheten tillämpliga lagen, 

3. lagföringen gäller brott som avses i 1 § eller 3§ 4, 
såvida inte den tidigare lagföringen har skett på 
begäran av svensk myndighet eller sedan personen har 
utlämnats från Sverige för lagföring, 

4. den tidigare lagföringen eller domen uppenbart strå i 
strid med svenska allmänna rättsprinciper, eller 

5. sådana förhållanden föreligger som enligt 58 kap. 3 
rättegångsbalken kan föranleda resning till men för 
den tilltalade. 

Regeringen tillkännager de överenskommelser som avses i 
andra stycket.”62

 
Det nya upplägget och den nya formuleringen av ne bis in idem-regeln i 2 
kap. 5 a § brottsbalken är varmt välkommen. I dagsläget är utformningen av 
5 a § svåröverskådlig och onödigt krånglig med sina undantag till 
undantagen och hänvisningar kors och tvärs i paragrafens olika stycken. I 

                                                 
60 SOU 2002:98 del 1 och del 2 
61 Rome Statute of the International Criminal Court 17 July 1998 
62 Se SOU 2002:98 del 1 s. 418 
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det föreslagna kapitlet i brottsbalken återfinns ne bis in idem-regeln i 2 kap. 
8 §. Internationella straffrättsutredningen har här valt att sätta ne bis in 
idem-regeln som huvudregel i första stycket och att lista alla undantag i 
andra stycket vilket gör att 2 kap. 8 § blir logisk, begriplig och 
lättöverskådlig. Det är en befrielse att de uppräknade internationella 
överenskommelser som återfinns i 2 kap. 5 a § fjärde stycket har ersatts av 
den mer generella formuleringen: ”Om inte annat följer av en internationell 
överenskommelse som är bindande för Sverige får dock lagföring ske om 
[…]”63 som återfinns i den föreslagna paragrafens andra stycke. I och med 
den nya paragrafens lydelse har även den internationella straffrätten fått ett 
fäste i svensk lagstiftning. Internationella straffrättsutredningen har noga 
betonat att internationella domstolars domar skall inkluderas i den 
föreslagna ne bis in idem-paragrafen.64

 
I andra stycket listas de undantag som gäller till den svenska ne bis in idem-
regeln. Även undantagen till regeln har ändrats och nya undantag har lagts 
till. I andra stycket första punkten föreslås att svensk domstol kan ta upp ett 
fall, där en utländsk domstol frikänt den tilltalade eftersom gärningen inte 
faller under domstolens jurisdiktion. Detta kan bli aktuellt när det gäller den 
Internationella brottmålsdomstolen eller någon av FN-tribunalerna för 
Jugoslavien eller Rwanda. Det kan exempelvis röra sig om ett fall där en 
person är åtalad för folkmord men att gärningen inte uppfyller alla kriterier 
på definitionen ”folkmord”. Gärningsmannen kommer då att frikännas från 
åtalspunkten, eftersom internationella domstolen inte har jurisdiktion att 
döma för mord, även fast personen i fråga gjort sig skyldig till just detta. 
Viktigt att notera är att svensk domstol inte får ta upp fallet om personen har 
blivit frikänd på grund av att det inte går att bevisa att personen begått 
gärningen.65

 
Andra punkten i andra stycket är en sammanslagning av punkterna 3 och 4 i 
nuvarande 2 kap. 5 a § brottsbalken. Det vill säga att ny lagföring får inte 
ske i Sverige om påföljden pågår eller har verkställts i sin helhet eller 
bortfallit på grund av nåd, amnesti, preskription eller liknande.66

Tredje punkten i andra stycket har sin motsvarighet i andra stycket 2 kap. 5 
a § brottsbalken. Lagföring i Sverige får ske även om utländsk domstol 
dömt i fallet såvida det inte gjordes på begäran av svensk myndighet eller 
att den tilltalade utlämnats från Sverige för lagföring.67 Viktigt att notera är 
att undantaget mot ne bis in idem-regeln inte längre gäller kapning, sabotage 

                                                 
63 Min kursivering av föreslagna 2 kap. 8 § andra stycket SOU 2002:98 del 1 
64 Fram tills i dag har det varit specialreglerat i 16 § lagen (2002:329) om samarbete med 
Internationella brottmålsdomstolen och i 13§ lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med 
de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt. Se SOU 2002:98 
del 1 s. 106 
65 Jfr. SOU 2002:98 del 1 s. 419 
66 Ib. 
67 Detta gäller om brottet begåtts i Sverige eller om brottsplatsen är okänd men det finns 
anledning att anta att brott begåtts här (2 kap. 1 § brottsbalken) eller om brottet förövats 
mot Sverige, svensk kommun, annan menighet eller svenskt allmän inrättning (2 kap. 3 § 
punkten 4 brottsbalken). 
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av transportmedel, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen, 
olovlig befattning av minor eller osann utsaga vid internationell domstol 
(nuvarande 2 kap. 3 § punkten 6 brottsbalken). Anledningen till att detta 
undantag bortfallit är att det redan är förenligt med de internationella 
överenskommelser som Sverige skrivit under. Undantaget gäller inte heller 
nuvarande 2 kap. 3 § punkten 7 brottsbalken där det stadgas att ett fall får 
tas upp i svensk domstol om det lindrigaste straffet för brottet är fängelse i 
fyra år eller mer enligt svensk lagstiftning, detta undantag återfinns i fjärde 
punkten i den föreslagna ne bis in idem-paragrafen. Undantaget gäller 
självklart även de domar som meddelats av Internationella 
brottmålsdomstolen och de två FN-tribunalerna samt vissa av de fall där 
gärningen anses begången både i Sverige och i ett annat EU-medlemsland 
där den tidigare domen meddelats. Det är främst ekonomisk brottslighet 
inom och mot EU som här åsyftas av Internationella straffrättsutredningen.68

 
Fjärde punkten i andra stycket är ny och innebär att Sverige får ta upp ett 
fall om domen strider mot de allmänna rättsprinciper som finns i Sverige. 
Detta kan bli aktuellt om Sverige anser att den tilltalade har genomgått en 
skenrättegång där det egentliga syftet var att undandra den tilltalade 
straffrättsligt ansvar eller om påföljden som meddelats av domstolen är 
orimligt mild i förhållande till brottet som begåtts enligt svensk lagstiftning. 
Införandet av ett uppenbarhetsrekvisit i fjärde punkten gör att den blir 
tydligare än det undantag som återfinns i andra stycket 2 kap. 5 a § 
brottsbalken idag.69

 
Femte punkten stadgar att svensk domstol får ta upp fallet om det existerar 
förhållanden som skulle leda till resning till men för den tilltalade enligt 58 
kap. 3 § rättegångsbalken.70

 
Tredje stycket stadgar kort och gott att regeringen skall meddela vilka 
internationella konventioner som åsyftas i andra stycket. 
 

3.4.2 Önskan om en definition av begreppet ”annan domstol”  

I den föreslagna ne bis in idem-paragrafen i 2 kap. brottsbalken hänvisas till, 
att regeln gäller om domen meddelats av en ”annan domstol” och om domen 
där vunnit laga kraft. Kan ”annan domstol” jämställas med ”annan liknande 
domstol”? Innebär ”annan domstol” en domstol i strikt civil law eller 
common law mening, där det finns domare, åklagare och försvarsadvokater 
eller finns det utrymme att tolka ”annan domstol” som ett utskott som 
medlar i olika konflikter? Exempel på ”annan liknande domstol” kan bland 
annat vara religiösa rättsutlåtande som tex. fatwa. Exemplet kan visserligen 
verka lite långsökt, hur skulle en dylik konflikt vara intressant för Sverige 
att ta upp? Men faktum är att en gärning behöver inte begås i Sverige för att 

                                                 
68 SOU 2002:98 del 1 s. 420 f.  
69 Se SOU 2002:98 del 1 s. 421 
70 Ib. 
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svensk lag skall bli tillämplig. Det räcker med att gärningen begåtts mot en 
svensk beskickning, för att Sverige skulle ha intresse av att döma i frågan.  
 

Fatwa är ett rättsutlåtande som skrivs av ansedda rättslärda i 
muslimska länder. Ayatolla Khomeyni utfärdade en dödsdom 
mot Salman Rushdie genom en fatwa.71

 

Ett annat och kanske mer relevant exempel är olika sanningskommissioner. 
Bästa exemplet är sanningskommissionen i Sydafrika72. 
Sanningskommissionen var inte en domstol i strikt sydafrikansk common 
law-bemärkelse men uppfyllde ändå kraven som ställs på en opartisk 
domstol. Dess uppgift var att komma tillrätta med de brott som begåtts 
under apartheidregimen. Tanken var, att förövarna berättade för 
sanningskommissionen vilka brott de hade begått och i utbyte fick de 
amnesti för brotten som de gjort sig skyldiga till. Skulle en sådan ”dom” få 
ne bis in idem-verkan i svensk rätt? Kan ett utslag av en 
sanningskommission anses likvärdig en dom given av en traditionell 
domstol? Mer om dessa resonemang återfinns i kapitel 7 och 8 i detta 
arbete. 
 

3.5 Egna slutsatser 

Vad innebär då egentligen dessa ändringar för svensk lagstiftning? Har ne 
bis in idem-regeln inskränks eller utvidgats? 
 
2 kap. 5 a § brottsbalken har inskränkts genom tillägget av de internationella 
överenskommelserna. Innan Sverige ratificerat någon av 
överenskommelserna förelåg inget hinder att ta upp ett fall som redan dömts 
i ett annat medlemsland, förutsatt att gärningen uppfyllde några av de krav 
som ställts upp i undantagsreglerna. I och med Sveriges förberedelser för 
ingåendet i Schengenavtalet konstaterades i proposition 1997/98:42 att 
Sverige måste genomföra ändringar i 2 kap. 5 a § brottsbalken.73 Den nya 
ändringen innebär att hinderverkan uppstår då en stat meddelat dom för en 
gärning som delvis förövats på dess territorium. En doms hinderverkan 
uppkommer också om personen har utlämnats för gärningen fast utlämnande 
land kunnat döma i frågan. Samma tankegångar återfinns i den proposition74 
som kom ett år senare. 
 
Tillägget av fjärde stycket har utvecklat den svenska ne bis in idem-regeln. I 
och med de internationella överenskommelsernas givna definition av regeln 
samt undantagen härtill har lett till att 2 kap. 5 a § brottsbalken har 

                                                 
71 Se Bogdan 1996 s. 223, samt Nationalencyklopedin 2000 under ”fatwa” 
72 Truth and Reconciliation Commission skapad genom Promotion of National Unity and 
Reconciliation Act NO. 34 of 1995 
73 Prop. 1997/98:42 s. 90 
74 Prop. 1998/99:32 s. 36 och s. 77 
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specificerats. Regeln har härigenom fått en generellt accepterad definition 
av de medlemsländer som skrivit under överenskommelserna. 
 
De länder som inte tillträtt någon av ovanstående överenskommelser 
omfattas av 2 kap. 5 a § första och andra stycke brottsbalken. 
 
När det gäller den nya formuleringen av ne bis in idem-paragrafen som 
föreslagits i SOU 2002:98 är den varmt välkommen. Paragrafen har här fått 
en lättöverskådlig och pedagogisk utformning, där reglerna och undantagen 
är klara och tydliga. Särskilt glädjande är att se att den internationella 
straffrätten inkorporeras i paragrafen och därigenom får ett starkare fäste i 
svensk straffrätt. I oroliga tider är det viktigt att värna om rättssäkerheten 
och att kräva att rättsystemet skall förbli opartiskt och professionellt. Att 
Sverige har ratificerat brottmålsdomstolens stadga är ett steg i rätt riktning. 
 

3.6 Politiska aspekter 

Det lagstiftande arbetet inom EU har alltmer intensifierats, senast genom 
Schengenkonventionen. Detta återspeglas självklart även i den svenska 
lagstiftningen. Kort kan här bara konstateras att EU-staternas ratificering av 
konventionerna i 2 kap. 5 a § brottsbalken gör att ländernas lagstiftning 
närmar sig varandra, i synnerhet när det gäller definitionen av ne bis in 
idem-regeln. 
 
Men hur mycket kan ne bis in idem-regeln utvidgas utan att regeln i sig 
urvattnas? I västvärlden är det självklart att om ett brott begåtts skall det tas 
upp av en domstol och påföljden vid en fällande dom är fängelse eller böter. 
Andra länder i världen har valt alternativa lösningar till ett 
domstolsförfarande, som exempelvis att inrätta en sanningskommission. Har 
sanningskommissionens utslag samma rättsliga verkan som en 
domstolsdom? Kan sanningskommissionens utslag också inkluderas av ne 
bis in idem-regeln? Om inte, vem säger att ett lands sätt att lösa ett problem 
är bättre än ett annat lands även fast de i grund och botten strävar efter 
samma sak: att göra upp med det förflutna och grunda en demokratisk 
plattform för att bygga upp samhället. 
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4 Vad händer om ett land bryter 
mot ne bis in idem-regeln? 

4.1 Inledning 

Föregående kapitel berörde den svenska ne bis in idem-regeln och dess 
undantag. Detta kapitel kommer fokusera på frågan: vad händer om ett land 
bryter mot regeln? För att enklare åskådliggöra tankarna kommer kapitlet att 
bygga på fyra fiktiva exempel. Första fallet är vad som händer om 
hemlandet bryter mot ne bis in idem-regeln. Andra fallet rör problematiken 
då en främmande stat inte accepterar en utländsk dom. Tredje fallet tar upp 
vad som händer vid en frikännande dom. Fjärde fallet handlar om ett lands 
möjligheter att få person X utlämnad. 
 

4.2 Hemlandet bryter mot ne bis in idem-regeln 

Tankeexempel: Personen X döms i land B och reser sedan hem till sitt 
hemland A. Land A tar upp fallet igen och dömer X återigen. Vad händer? 
Vilka möjligheter har den enskilde personen att överklaga? 
 
Som tidigare nämnts får svensk åklagare ta upp fallet igen om brottet var 
riktat mot Sverige, dess kommuner eller annan menighet eller mot svensk 
allmän inrättning. Det får även tas upp om brottet är kapning, sabotage, 
penningförfalskning, folkrättsbrott, olovlig befattning av kemiska vapen 
eller minor, osann eller ovarsam utsaga vid internationell domstol, eller om 
påföljden varit lägre för brott som ger minst fyra år i Sverige.75 Enligt de 
internationella överenskommelser som Sverige ingått, gäller hinderverkan 
om gärningen begåtts dels på svenskt territorium samt dels på den 
lagförande statens territorium.76

 
Vad händer om undantagsreglerna i den nationella lagstiftningen inte 
uppfylls? Genom att land A tar upp fallet igen signalerar det att land B inte 
har gett personen en opartisk rättegång eller att land B överhuvudtaget inte 
är en rättsstat. Eftersom personen är medborgare i land A är det tveksamt 
om land B kommer att driva frågan vidare. Land B kan genom diplomatiska 
kanaler och påtryckningar försöka få land A att respektera domslutet, men 
chanserna att det kommer lyckas verkar tämligen små om fallet redan tagits 
upp. Det kan leda till rent ekonomiska sanktioner där land B inför 
handelsembargo gentemot land A. 
 

4.3 Främmande stat accepterar inte hemlandets 
                                                 
75 2 kap. 3 § p 4, 6 och 7 brottsbalken 
76 Jfr. prop. 1998/99:32 s. 77 

 24



(domicillandets) dom  

Tankeexempel: Personen X avtjänar straff i sitt hemland A, reser sedan till 
land B som fängslar honom och prövar fallet en gång till. Vad händer? 
 
Precis som i tankeexempel 1 gäller att Sverige kan få ta upp fallet igen om 
gärningen riktat sig mot statens säkerhet, förutsatt att gärningen inte kan 
anses vara begången dels i Sverige samt dels i den dömande staten.77  
 
Om brottet begåtts både i land A och land B utgör land A:s dom 
hinderverkan i land B. Om gärningen begåtts helt i land A är det 
anmärkningsvärt om land B tar upp fallet igen. Det som kan bli aktuellt är 
om gärningen riktades mot någon av land B:s medborgare. Vilket land som 
har jurisdiktion över brottet torde dock avgöras under 
ursprungsförhandlingarna. Gärningen kan ha varit riktad mot land B men 
personen arresteras i land A och utlämnas inte av någon anledning och döms 
i stället i land A (avsnitt 4.5). 
 
Antag nu att land B tar upp fallet igen. Precis som ovan signalerar detta att 
land A inte är en rättsstat eller att rättegången inte uppfyllt kriterier på 
opartiskhet. Det kan även bero på motsvarande undantag som vi har i andra 
stycket 2 kap 5 a § brottsbalken, d.v.s. om påföljden anses stötande mot det 
allmänna rättsmedvetandet i landet. Om så inte är fallet kommer antagligen 
land A med diplomatiska förhandlingar och påtryckningar försöka förhindra 
att en andra rättegång realiseras. Men om detta inte lyckas, vad sker då? 
Faller principen om ne bis in idem? 
 

4.3.1  Båda länderna har ratificerat europeiska 
brottmålsdomskonventionen 

Om både land A och land B har ratificerat europeiska 
brottmålsdomskonventionen78, kan land A hävda att land B brutit mot 
konventionen och använda sig av det som påtryckning. Men om land A och 
land B trots detta inte når en överenskommelse kan land A vända sig till 
Internationella domstolen i Haag,79 för traktatsbrott. För att internationella 
domstolen i Haag skall få jurisdiktion i fallet krävs att båda länderna 
samtycker till att dispyten tas upp i ICJ.80 Vägrar land B att gå med på detta 
kan land A och ICJ inte göra något. Även om land B skulle gå med på att 
inställa sig inför ICJ så är det tveksamt huruvida domstolen faktiskt skulle 
åta sig fallet om det huvudsakliga skälet skulle vara brott mot ne bis in 
idem-regeln.  
 

                                                 
77 I överenskommelse med de konventioner som Sverige ratificerat som återfinns i 2 kap 5 
a § brottsbalken fjärde stycket 
78 1970 års europeiska konvention om brottmålsdoms internationella rättsverkningar 
79 International Court of Justice hädanefter ICJ 
80 Se Wallace 1997 s. 4 och s. 289 samt Akehurst 1997 s. 3 jfr. s. 282-287 
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Om länderna inte ingått någon liknande internationell överenskommelse, 
eller land B vägrar samtycka till att konflikten tas upp i ICJ, finns det då 
någon annan möjlighet för personen X att slippa rättegång för samma 
gärning två gånger? 
 

4.3.2 Den enskilde personens rättigheter 

Om land A:s försök att hindra land B att ta upp fallet igen inte lyckas, kan 
person X alltid hävda att det är ett brott mot de mänskliga fri och 
rättigheterna. I artikel 14 (7) i International Covenant on Civil and Political 
Rights samt även i artikel 4 protokoll 7 Europeiska konventionen om 
mänskliga fri och rättigheter, stadgas att en person inte kan prövas igen för 
en gärning som redan blivit dömd, ne bis in idem. Viktigt att notera är att 
det uttryckligen står att regeln är begränsad till att bara gälla domar inom 
landet. Vilket innebär att ne bis in idem-regeln endast gäller för domar inom 
land A. Huruvida regeln gäller mellan två stater nämns ingenstans.  
 
M. C. Bassiouni81 uttrycker trots detta ett visst hopp om att regeln är på väg 
att bli universell.82 Att staternas suveränitetsprincip får ge vika åt ne bis in 
idem-regeln. Detta argument bygger Bassiouni främst på utvecklingen inom 
den internationella straffrätten och inom de mänskliga fri och rättigheterna, 
med tanke på alla de konventioner och internationella överenskommelser 
som ratificerats där regeln ingår. Bassiouni själv verkar inte tvivla på att 
regeln faktiskt är generellt accepterad inom den internationella rätten. Men 
det finns de som hävdar motsatsen, att ne bis in idem-regeln inte alls nått 
den graden av acceptans som behövs för att regeln skall bli universell. En av 
dem är C. Van den Wyngaert83 som anser att ne bis in idem-regeln inte nått 
den generella acceptans som innebär att regeln kan tillämpas mellan två 
olika stater. Hon poängterar också tydligt att detta är en allvarlig lucka i den 
internationella rätten.84  
 
Ovan förda resonemang gör att det inte ser ljust ut angående den enskilde 
individens rättighet att inte bli dömd två gånger i enlighet med ne bis in 
idem-regeln. ICJ:s möjlighet att ta upp fallet har diskuterats i föregående 
avsnitt (avsnitt 4.3.1). Dock uttryckes en viss skepticism om domstolen 
enbart på grund av en principkonflikt mellan staterna skulle ta upp fallet. 
Dessutom är det tveksamt att en stat skulle gå så långt som att dra upp en 
dylik konflikt i domstolen.  
 

                                                 
81 M. Cherif Bassiouni, Professor i straffrätt, ordförande för International Human Rights 
Law Institute, De Paul University, Chicago USA 
82 Se Bassiouni 2002. s. 693 och s. 697 
83 Christine Van den Wyngaert, Professor i internationell straffrätt, Universiteit Antwerpen, 
Belgien, Domare i International Court of Justice 
84 Se ”The application of the principle ne bis in idem in respect of judgements rendered by 
international criminal courts” G. Kemp Journal of South African Law (TSAR) volume 1 
2001 samt föreläsningsserie i internationell straffrätt, Juridiska Institutionen på Universiteit 
Antwerpen, våren 1999 
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Person X kan nog med större framgång hävda att rättegången i land B inte 
uppfyller kraven på en ”fair trial” eftersom land B vägrar ta hänsyn till ne 
bis in idem-regeln. 
 

4.4 Vad händer vid frikännande dom? 

Tankeexempel: Person X blir frikänd, gäller endast fällande domar som 
hinderverkan? 
 
I Sverige har en frikännande dom lika mycket hinderverkan som en fällande 
dom.85 Detta innebär, att de undantagsregler som beskrivits ovan gäller för 
att Sverige skall kunna ta upp fallet igen. Samma sak gäller även för 
brottmålsdomskonventionen. 
 
En intressant tanke som dyker upp är hur det är med fall, som är brottsliga i 
hemlandet men inte i landet som de begås i. Ett exempel är bland annat de 
s.k. ”sexturisterna” som åkte till Asien och köpte sexuella tjänster. Tidigare 
gällde regeln om dubbel straffbarhet, nämligen att gärningen skulle vara 
straffbar både i hemlandet och i landet där brottet begåtts. Det är dock 
tveksamt om detta är tillämpligt efter terrordåden den 11 september 2001 
(avsnitt 3.5). 
 

4.5 Utlämning 

Tankeexempel 1 a): Land B vill att land A utlämnar person X som är  
           medborgare i land A 
 1 b): Land A vill att land B utlämnar person X som är  

        medborgare i land A 
 
Regler för utlämning av en person till ett annat land har fram till den 11 
september 2001 varit rätt tydliga. Om land B vill att land A utlämnar en av 
sina medborgare har land A alltid kunnat vägra oavsett vilket brott person X 
begått. Möjligheten att döma person X i hemlandet har alltid varit möjlig. 
 
Om land A vill att land B utlämnar person X för ett brott, har land B tidigare 
haft en möjlighet att vägra. Detta kan land B göra om de redan dömt X för 
gärningen och befarar att land A bryter mot ne bis in idem-regeln. Land B 
har även kunnat använda sig av det politiska undantaget för att inte behöva 
lämna ut person X till land A för ett brott. Detta kunde bli aktuellt om 
hemlandet ansåg, att person X var en terrorist men land B såg person X som 
en frihetskämpe. 
Allt detta har dock kommit i gungning efter terroristattacken mot USA den 
11 september 2001. Enligt Europeiska arresteringsordern gäller fortfarande 
både ne bis in idem-regel samt kravet på dubbel straffbarhet. Däremot är 
tveksamt hur starka de båda reglerna är om allt skulle ställas på sin spets, 

                                                 
85 2 kap 5 a § första stycket brottsbalken 
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när det gäller terrorism. Ännu mer tveksamt är huruvida det politiska 
undantaget fortfarande gäller i dagsläget. Rättsutvecklingen, enligt mig, 
inom området är osäker och oroande ur rättssäkerhetsperspektiv. 
 

4.6 Egna slutsatser 

Om ett land inte accepterar ett annat lands dom och bryter mot ne bis in 
idem-regeln finns det väldigt små möjligheter för den lagförande staten att 
få det andra landet att acceptera domen. Även fast ne bis in idem-regeln 
lutar åt att vara universell finns det säkert de länder som anser att den inte är 
det. Det finns inte mycket det lagförande landet kan göra. Lättast blir det 
nog för personen som riskerar att bli lagförd ytterligare en gång för samma 
sak, att hävda att den andra rättegången bryter mot kriterierna på en ”fair 
trial”. 
 

4.7 Politiska aspekter 

När det gäller det politiska undantaget och kravet på dubbel straffbarhet 
hade det varit förvånansvärt om reglerna försvunnit helt. Men när både EU:s 
och FN:s säkerhet kommer i gungning fattas ibland besluten lite för snabbt. 
Det finns en mänsklig tendens att säga ”klart vi skall samarbeta inom det 
området” utan att sedan beakta alla de konsekvenser som kan uppkomma ur 
beslutet. Vid den krissituation som uppstod 11 september 2001, är det lätt 
att glömma varför gamla undantag (som det politiska undantaget) egentligen 
finns. Viktigt att komma ihåg är, att det undantaget räddat många 
människors liv. För apartheid-regeringen i Sydafrika var ANC en fruktad 
terroristgrupp. I resten av världen var de en militär frihetsrörelse. Yasir 
Arafat var på sjuttiotalet klassad som en av de ledande terroristerna i 
arabvärlden. 1994 vann han Nobels fredspris.86 Idag är han återigen 
klassificerad som terrorist av delar av Israel. Det hade varit uppskattat och 
önskvärt, om lagstiftare och politiker kunde hejda sig och fundera igenom 
de gamla undantagen och försöka ha en nykter och klar syn på det hela i 
detta kaos. Det är trots allt de klokt genomtänkta besluten som gör att 
människor känner att de lever i en rättsstat och får tillbaka sin känsla av 
trygghet. 
 

                                                 
86 Se Nationalencyklopedin 2002 under ”Arafat” 
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5 “Utomrättsliga förfaranden” 
och uppgörelser med 
brottslingar 

5.1 Inledning 

Fråga om ansvar och brott behöver inte alltid handla om ett traditionellt 
domstolsförfarande. I tidigare kapitel har riskerna diskuterats vad som kan 
hända då ett fall tas upp två gånger i en domstol. Som tidigare nämnts 
kommer arbetet även att beröra ne bis in idem-regelns tillämplighet vid så 
kallade ”alternativa domstolsförfaranden”.87 Detta kapitel behandlar frågan 
om uppgörelse mellan åklagare och gärningsman. Frågan om amnesti och 
domstolsliknande processer tas upp i kapitel 7 och 8.  
 
För att begränsa omfattningen av kapitlet kommer analysen nedan enbart att 
röra fall som kan uppstå i Schengenländerna inom EU. Det finns många 
olika former av uppgörelser och de kan alla skilja mellan EU:s 
medlemsländer. Detta kapitel fokuserar på två uppgörelseformer, nämligen 
”utomrättsliga överenskommelser”88 och uppgörelser89. Först beskrivs den 
svenska formen av uppgörelse, sedan förklaras innebörden av de 
”utomrättsliga överenskommelserna” och uppgörelserna, därefter följer 
frågan om tillämpligheten av ne bis in idem-regeln. Sist i kapitlet återges två 
domstolsavgörande från EG-domstolen. Möjligheten att få en uppgörelse 
mellan åklagare och gärningsman finns i alla EU länder,90 även om själva 
uppgörelserna markant skiljer sig från varandra.  
 

5.2 Strafföreläggande 

I Sverige finns det möjlighet för åklagaren att träffa en uppgörelse med 
gärningsmannen utan ett domstolsförfarande. Om gärningsmannen erkänner 
brottet kan åklagaren utfärda ett så kallat strafföreläggande.91 När 
strafföreläggandet godkänts kan talan inte väckas på nytt och det vinner då 
motsvarande laga kraft som ett vanligt domstolsförfarande skulle medfört.92  

                                                 
87 Arbetet tar upp tre alternativa domstolsförfarande. ”utomrättsliga förfaranden”, 
uppgörelser med brottslingar samt förfarande vid en sanningskommission 
88 Eng.: “Out of court settlement” 
89 Eng.: “Deals” 
90 Se EG-domstolens mål C-187/01 brottmål mot H. Gözütok och mål C-385/01 brottmål 
mot K. Brügge, förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 
föredraget 19 september 2002 punkterna 64-77 [generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo 
Colomer 2002] 
91 Se vidare 48 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken 
92 48 kap. 3 § rättegångsbalken 
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I juni 2002 inträffade en skolbussolycka i Luleå där två barn 
omkom. Busschauffören erkände att han varit ouppmärksam 
och åklagaren i Luleå utfärdade ett strafföreläggande med 
villkorlig dom och böter.93

 

Om gärningsmannen inte godkänner det strafföreläggande som åklagaren 
lägger fram tas fallet upp i domstol.94

 
Den intressanta frågeställningen är huruvida ne bis in idem-regeln är 
tillämplig även på alternativa domstolsförfarande. Som redogjorts ovan 
gäller ne bis in idem-regeln även strafföreläggandet, eftersom den vinner 
motsvarande laga kraft. Men gäller ett lands uppgörelse mellan åklagare och 
gärningsman även i ett annat land? Meningarna om detta går isär. Nyligen 
har två domstolsavgöranden från EG-domstolen kommit som behandlar just 
denna fråga (avsnitt 5.4). 
 

5.3 Två olika former av överenskommelser 
inom EU 

5.3.1 ”Utomrättsliga överenskommelser” 

I många av EU:s medlemstater finns möjligheten att träffa en 
överenskommelse mellan åklagare och gärningsman innan ärendet nått 
domstolen. När det gäller utomrättsliga överenskommelser rör det sig oftast 
om att gärningsmannen betalar en viss summa pengar för att slippa åtal.95 I 
tex. Österrike finns också möjligheten för gärningsmannen att utföra ett 
allmännyttigt arbete som motprestation istället för att betala.96  
 
Tankeexempel: Utomrättsliga överenskommelser kan illustreras med 
följande exempel. Person X kör ett parti narkotikapreparat från en stad i 
land A till en annan stad i samma land där godset skall tas emot av person 
Y. Antag att polisen arresterar X under färden och åklagaren erbjuder 
honom en överenskommelse, som innebär att X får betala dryga böter om X 
vittnar mot Y. När rättegången mot Y hålls kan inte X ställas till svars 
eftersom överenskommelsen åtnjuter samma rättsäkerhetsskydd som en 
vanlig dom. Det vill säga att ne bis in idem-regeln träder in även när 
överenskommelsen skett utanför ett traditionellt domstolsförfarande. 
 
Den intressanta frågan, när det gäller tillämpningen av ne bis in idem-regeln 
vid dylika överenskommelser, uppkommer när det rör sig om ett brott som 
sker i flera länder eller där flera länder har jurisdiktion. Antag att ovan 
                                                 
93 Se notis Dagens Nyheter 22 oktober 2002 
94 Se Ekelöf 1987 s. 212 
95 Se ”The Transformations of International Criminal Law in Response to the Challenge of 
Organized Crime”, Christine Van den Wyngaert International Review of Penal Law Topic 
IV 1999 s. 176 [Van den Wyngaert 1999] 
96 Se generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2002 punkt 65 
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nämnda exempel istället rör sig om internationell organiserad brottslighet. 
Person X får i uppgift att köra ett parti narkotikapreparat från land A till 
land B och där överlämna godset till person Y. Polisen arresterar X i land A 
och erbjuder honom lindrigare straff om han erkänner försök till 
smugglingsbrottet. Samtidigt arresteras person Y av land B och en rättegång 
inleds. När land B utreder fallet finner de även att X är skyldig till försök till 
införsel av narkotikapreparat. Land B vill därför ställa X inför rätta.  
 
Rent faktamässigt rör det sig om samma omständigheter. Utförsel- och 
införselbrott är faktamässigt samma brott men med två olika 
brottsrubriceringar beroende på vilken sida gränsen det sker. 
 
Vi måste här ta hänsyn till två olika aspekter a) när det gäller ne bis in idem-
regeln är det gärningens faktiska omständigheter som beaktas och inte 
brottsrubriceringen. b) X har redan ”dömts” för brottet även om det inte 
skett genom ett traditionellt domstolsförfarande. Vidare kan ne bis in idem-
regeln delas in i tre kriterier. 1) att det handlar om samma gärning. 2) utövat 
av samma gärningsman. 3) att brottet är riktat mot samma rättsliga 
intresse97. Den stora frågan är om land A:s överenskommelse gäller även i 
land B enligt ne bis in idem-regeln i artikel 54 i Schengenkonventionen. Om 
land B skulle ställa X inför rätta bryter land B mot första aspekten av ne bis 
in idem-regeln. Van den Wyngaert anser i sin artikel98 att land A borde 
diskuterat överenskommelsen med land B innan den verkställdes och att det 
inte är rättvist ur X perspektiv att fallet tas upp än en gång i land B.99 Hon 
föreslår även att konsultation mellan ländernas straffrättsmyndigheter i 
internationell organiserad brottslighet borde vara obligatoriskt. Men om 
överenskommelsen i land A även skall gälla i land B lämnar hon osagt, i 
dagsläget finns däremot ett ledande rättsfall från EG-domstolen som ger 
vägledning i dessa fall (avsnitt 5.4). 
 

5.3.2 Uppgörelser med brottslingar 

I vissa medlemsstater kan gärningsmannen och åklagaren även ingå en 
uppgörelse. Detta kan innebära, att gärningsmannen åtnjuter åtalsimmunitet 
om han samarbetar med åklagaren. I Sverige finns dock inte den 
möjligheten för gärningsmannen och åklagaren.100  
 
Tankeexempel: Person X kör ett parti narkotikapreparat från land A till land 
B för att lämna det till person Y. I land B blir X och Y arresterade. 

                                                 
97 Kritirerna är hämtade från generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2002 punkt 56 
98 Se Van den Wyngaert “The transformations of International Criminal Law in Response 
to the Challenge of Organized Crime” 1999 s. 176 
99 Se Van den Wyngaert 1999 s. 177 
100 Det svenska strafföreläggandet går inte att jämföra med åtalsimmunitet i berörd mening. 
Dock bör uppmärksammas att diplomater och utsänd personal åtnjuter åtalsimmunitet om 
inte värdlandet upphäver immuniteten, ett fall av ”persona non grata”. Se Akehurst 1997 
s. 124 ff., Wallace 1997 s. 125, s. 129 ff. och artikel 9 och artikel 31-32 Wienkonventionen 
den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser. 
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Åklagaren i land B erbjuder X åtalsimmunitet mot att X vittnar mot Y. När 
X återvänder hem vill land A åtala X för narkotikasmuggling, trots att land 
B gett X åtalsimmunitet. Den uppgörelse som åklagaren och X kommit 
överens om borde åtnjuta laga kraft som en vanlig dom. Det vore därför ett 
brott mot ne bis in idem-regeln om X blir åtalad i land A. 
 
Van den Wyngaert påpekar i sin artikel att även detta är otillfredsställande 
ur rättsäkerhetssynpunkt.101 Dels är det stötande för land A att land B gett X 
åtalsimmunitet för ett grovt brott som även land A har jurisdiktion över. Å 
andra sidan om land A också skulle kunna ta upp fallet är det stötande ur 
privatpersonens rättsäkerhet. Om X gått med på att samarbeta och hjälpa 
land B att fälla Y eller bidra till att en stor internationell organiserad 
brottshärva löses, borde den uppgörelsen åklagaren erbjudit X faktiskt gälla 
i land A (ur individens rättsäkerhetsperspektiv). 
 
I Sverige har vi löst problemet på följande sätt. En person som åtnjuter 
åtalsimmunitet från ett annat land och som skall vittna i en rättegång i 
Sverige, har rätt att resa in i landet och alltjämt åtnjuta åtalsimmunitet i 
anslutning till vistelsen och rättegången här. Om personen stannar längre än 
den godkända tiden upphävs immuniteten. Det samma gäller om personen i 
fråga återvänder till Sverige.102

 

5.4 Rättsfall 

Ovan har nämnts två rättsfall i EG-domstolen vilka handlar om uppgörelse i 
godo mellan åklagare och gärningsman.103 Dessa fall är principiellt 
intressanta när det gäller ne bis in idem-regeln och dess rättsverkan mellan 
Schengenländerna. 
 

5.4.1 Kort bakgrund av fallen 

Mål C-187/01 brottmål mot Hüseyin Gözütok 
Vid två tillfällen i januari och februari 1996 beslagtog holländska polisen 
narkotika under en husrannsakan i Hüseyin Gözütoks affärslokal. Den 
holländska åklagarmyndigheten erbjöd Gözütok en uppgörelse (transactie) 
enligt lag. Detta innebar att åklagarmyndigheten inte längre kunde väcka 
talan om Gözütok uppfyllde ett eller flera villkor, i detta fall att betala ett 
fastställt bötesbelopp. Gözütok betalade det överenskomna beloppet och 
uppgörelsen fick laga kraft enlig holländsk lag. I juli samma år väckte 
åklagarmyndigheten i Aachen (Tyskland) åtal mot Gözütok för 
narkotikabrottet i Holland. En tysk bank hade noterat stora transaktioner på 
Gözütoks tyska bankkonto och polisen kom fram till, att det rörde sig om 

                                                 
101 Se Van den Wyngaert 1999 s. 178 
102 Se vidare Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl. 
103 EG-domstolen mål C-187/01 (brottmål mot Hüseyin Gözütok) och mål C-385/01 
(brottmål mot Klaus Brügge) avgjort 11 februari 2003 [mål C-187/01 & mål C-385/01] 
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nämnda narkotikahandel. 1997 dömde Amtsgericht104 Aachen Gözütok för 
narkotikabrott till villkorligt fängelsestraff på ett år och fem månader. 
Domen överklagades av både åklagaren och den tilltalade. Landgericht 
Aachen lade ner fallet med hänvisning till artikel 54 Schengenkonventionen, 
där ne bis in idem-regeln återfinns. Domstolen ansåg att uppgörelsen mellan 
holländska åklagarmyndigheten och Gözütok fått laga kraft efter att 
bötesbeloppet hade erlagts. Tyska åklagarmyndigheten överklagade 
beslutet. Oberlandesgericht i Köln bad EG-domstolen om ett 
tolkningsavgörande i följande frågor. 1) Kan Tyskland väcka åtal i ett fall 
avseende samma gärning även fast Holland inte längre har den möjligheten 
enligt artikel 54 Schengenkonventionen? 2) Är Tyskland även förhindrad att 
väcka åtal på grund av den holländska åklagarmyndighetens uppgörelse om 
en transactie, trots att dylika förfaranden kräver rättens samtycke i andra 
medlemsstater? 
 
Mål C-385/01 brottmål mot Klaus Brügge 
I oktober 1997 vållade Klaus Brügge (tysk medborgare) Benedikt Leliaert 
(belgisk medborgare) kroppsskada som innebar att den senare inte kunde 
fortsätta med sitt arbete. Fallet togs upp av Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne där Leliaert var målsägande och yrkade skadestånd för ideell 
skada.105 I juli 1998 inledde åklagarmyndigheten i Bonn en förundersökning 
mot Brügge och fann att han uppsåtligen hade vållat dessa skador. 
Myndigheten erbjöd honom en uppgörelse enligt tysk lag, om Brügge 
betalade en viss summa avskrev åklagarmyndigheten fallet, detta får ske 
utan godkännande av domstol. Bötessumman betalades i augusti till en 
allmännyttig institution och den tyske åklagaren avskrev fallet. Rechtbank 
van eerste aanleg te Veurne ansåg att det röde sig om en tolkning av artikel 
54 Schengenkonventionen och förde frågan vidare till EG domstolen. Får 
den belgiska åklagarmyndigheten ställa en tysk medborgare inför belgisk 
domstol, när den tilltalade redan gjort upp i godo med den tyska 
åklagarmyndigheten och betalt bötesbeloppet som fastställts? 
 

5.4.2 Domstolsutlåtandet av EG-domstolen 

EG-domstolen klargör i preliminärutlåtandet att den endast är behörig att 
tolka artikel 54 Schengenkonventionen. EG-domstolen har ingen behörighet 

                                                 
104 Första instansen i det tyska rättssystemet. För vidare information se Bogdan 1996 s. 
191ff. 
105 Det belgiska domstolssystemet har fyra rättsinstanser i brottmål. Den första är ”Police 
Courts” som handlägger fall i småbrottslighet där det maximala fängelsestraffet är sju 
dagar. Andra instansen heter ”Court of first instance” där övriga fall samt 
ungdomsbrottslighet tas upp. ”Police Courts” kan överklaga till ”Court of first instance”. 
Tredje instansen är ”Court of Appeal” dit kan enbart fall från ”Court of first instance” 
överklagas. Högsta domstolen i Belgien heter ”Court of Cassation”. Parallellt med ”Court 
of Appeal” finns en domstol som heter ”Court of Assize” som tar upp specifika fall, detta 
kan vara fall av tung brottslighet, brott av politisk karaktär samt t.ex. yttrandefrihetsbrott. 
”Court of Assize” är inte av permanent karaktär eftersom den består av en domare och en 
jury och juryn väljs vid varje enskilt fall. Domen går att överklaga till ”Court of 
Cassation”. Föreläsningsanteckningar 3 maj 1999, University of Antwerp, Belgien 
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att bedöma, huruvida artikel 54 påverkar brottmålet mot Gözütok. Eller för 
den delen om hinder att väcka åtal i Holland även medför hinder att väcka 
talan i Tyskland.106  
 
EG-domstolen börjar med att utreda om ne bis in idem-regeln är tillämplig i 
fallen ovan. I punkterna 28 och 29 i domstolsutlåtandet framgår att 
överenskommelserna, som skett mellan åklagare och den tilltalade, har 
uppfyllt två definierade kriterier av domstolen. För det första fastslår EG-
domstolen att förundersökningen har lagts ned av en straffrättslig myndighet 
(dvs. åklagarmyndigheten). För det andra har Gözütok och Brügge faktiskt 
fått ett straff, i enlighet med den nationella lagstiftningen, för de brott som 
begåtts (dvs. de har ålagts böter).107 Slutsatsen som EG-domstolen drar är, 
att när fallet lagts ned av de nationella myndigheterna och påföljden 
slutförts, vinner beslutet laga kraft och omfattas därför av ne bis in idem-
regeln i artikel 54 Schengenkonventionen. EG-domstolen fastslår också, att 
det är utan betydelse i det här fallen om en nationell domstol medverkat i 
processen eller inte, med tanke på de kriterier som EG-domstolen tagit 
upp.108

 
Vidare i domstolsutlåtandet påminns länderna om att de måste visa 
förtroende och respekt för varandras straffrättssystem, även fast förfarandet 
i det egna landet hade skett annorlunda. EG-domstolen konstaterar vidare att 
ne bis in idem-regeln inte går att villkora. Har ett medlemsland godkänt en 
uppgörelse utanför en domstol kan inte det beslutet rivas upp i ett annat 
medlemsland, bara för att det måste ske genom domstolsförfarande i det 
sistnämnda landet. Detta resonemang leder EG-domstolen till slutsatsen att 
ne bis in idem-regeln i artikel 54 Schengenkonventionen måste 
ändamålstolkas, syftet med principen måste gå före hur förfarandet skett 
rent formellt. Som stöd för denna tolkning påminner domstolen om målet att 
säkerställa den fria rörligheten för personer, säkerhet och rättvisa inom 
unionen enligt Amsterdamfördraget.109 En person som utövat sin fria 
rörlighet inom unionen skall inte behöva ställas till svars en gång till för en 
handling, vars straff redan är avtjänat, bara för att beslutet inte skett genom 
ett domstolsförfarande.110

 
EG-domstolen konstaterar vidare att de nationella överenskommelserna 
mellan den tilltalade och åklagarmyndigheten, som tillåter att fallet kan 
läggas ned utan domstolens medverkan, bara gäller för vissa enklare brott, 
där straffskalan inte överstiger en viss nivå.111

 

                                                 
106 Se generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2002 punkt 37 
107 Viktigt att ha i åtanke är att innehållet i överenskommelsen, som åklagarmyndigheten 
lägger fram, inte är förhandlingsbart och att förfarandet inte på något sätt är av 
avtalsrättslig karaktär. Se generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2002 punkt 86 och 
87 
108 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkterna 28-31 
109 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 36 
110 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 36 och 38 
111 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 39 
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Regeringarna för Frankrike, Tyskland och Belgien invänder att artikel 54 
Schengenkonventionen måste tolkas tillsammans med artiklarna 55 och 58 i 
samma konvention.112 Länderna gör en restriktiv tolkning av artikel 54 och 
menar att den endast skall omfatta fall som genomgått en 
domstolsprocess.113 Belgien invänder också att överenskommelsen som 
skett i Brügges fall endast får laga kraft om brottsoffrets rättigheter har 
tagits tillvara i processen, först då omfattas beslutet av ne bis in idem-regeln 
i artikel 54 Schengenkonventionen.114

 
EG-domstolen bortser från ländernas invändningar och hänvisar till att ne 
bis in idem-regeln gäller även fast en domstol inte medverkat i processen, så 
länge de kriterier som slagits fast tidigare i domen uppfyllts. Vidare 
konstateras att artiklarna 55 och 58 i konventionen stämmer överens med 
den tolkning domstolen gjort. För att få göra undantag från artikel 55 
Schengenkonventionen måste det göras uttryckligen och uttömmande, varje 
fall där undantag skall ske från utländska domars rättskraft måste vara 
angivna. EG-domstolen hävdar vidare att gärningar som återges i artikel 55 
med konsekvent följer de gärningar som inryms i artikel 54. Enligt artikel 
58 får länderna tillämpa ne bis in idem-regeln mer vittgående än vad som 
stadgas i artikel 54. Rätten att göra en mer extensiv tolkning har inget att 
göra med hur de utländska besluten tagits. Ne bis in idem-regeln gäller 
oavsett de utländska beslutens utformning.115

 
Slutligen kommenterar EG-domstolen Belgiens invändning om att 
brottsoffrets rättigheter inte tas tillvara vid dylika överenskommelser. 
Domstolen konstaterar att ne bis in idem-regeln endast har till syfte att en 
person, som redan blivit dömd i ett medlemsland, inte skall kunna bli åtalad 
för samma gärning i ett annat medlemsland. Domstolen menar att ne bis in 
idem-regeln inte hindrar brottsoffret från att väcka en civilrättslig talan och 
därigenom yrka skadestånd.116

 
Slutsatsen som EG-domstolen kommer fram till är, att beslut som fattats 
genom överenskommelser, mellan åklagarmyndighet och den tilltalade (som 
                                                 
112 Artikel 55 Schengenkonventionen stadgar vissa undantag till ne bis in idem regeln, dvs. 
om brottet begåtts inom landets territorium, brottet begåtts mot statens säkerhet eller om en 
tjänsteman blivit dömd i ett annat land för omfattande missbruk av sin tjänsteanställning i 
landet i fråga. Vidare stadgas att om landet vill göra ett undantag till någon av reglerna 
måste detta ske explicit. Artikel 58 Schengenkonventionen stadgar att mer vittgående 
tolkningar av ne bis in idem regeln får ske i de nationella bestämmelserna 
113 Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer påpekar i sitt utlåtande, att den strikta 
tillämpningen av ne bis in idem regeln skulle ge absurda resultat. En person som blivit 
frikänd genom en meddelad dom, åtnjuter fullt skydd av ne bis in idem-regeln, medan en 
person som avskrevs brottsmisstanke under förundersökningsstadiet, kan råka ut för att ett 
annat land inkluderar personen som brottsmisstänkt igen. Vidare, argumenterar 
generaladvokaten, att den restriktiva tolkningen av artikel 54 Schengenkonventionen i 
slutändan skulle motverka all sorts överenskommelser mellan åklagarmyndigheten och den 
tilltalade, eftersom den tilltalade inte kan garanteras att fallet inte tas upp igen i ett annat 
land. Se generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer 2002 punkterna 111 och 112 
114 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 41 
115 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkterna 43-45 
116 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 47 
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i fallet Gözütok och Brügge), åtnjuter laga kraft i samma mening som om ett 
domstolsförfarande hade skett. Detta innebär också att besluten omfattas av 
ne bis in idem-regeln i artikel 54 Schengenkonventionen.117

 

5.5 Egna slutsatser 

EG-domstolens vägledande dom välkomnas starkt. Det är viktigt inte bara 
ur ländernas utan också individens rättsperspektiv att ne bis in idem-regeln 
får en enhetlig tolkning i hela Schengenunionen. Viktigt att ha i åtanke är, 
att de överenskommelser som sker inte är en förhandling mellan 
åklagarmyndigheten och förövaren. Det är helt enkelt ett förslag från 
myndighetens sida där omfattningen av bötesbeloppet redan är bestämt. 
Sedan är det upp till förövaren att acceptera beslutet eller neka och då 
följaktligen genomgå ett domstolsförfarande. Självklart är det av yttersta 
vikt att brottsoffrets rättigheter tas tillvara vid en uppgörelse, precis som 
påpekats i fallet Brügge. Med en dömande dom i handen kan brottsoffret 
lättare ansöka om skadestånd i den civilrättsliga processen, förövaren har 
erkänt sig skyldig för att kunna ta del av överenskommelsen. Ur 
rättsäkerhetssynpunkt både ur landets perspektiv och individens är det 
viktigt att ne bis in idem-regeln får en enhetlig betydelse och att den även 
omfattar överenskommelser som nämnts ovan.  
 

5.6 Politiska aspekter 

Bekämpningen av den organiserade brottsligheten är idag omfattande, det 
gäller bland annat förhindrande av tillverkning och spridning av narkotika, 
trafficking av kvinnor och barn och ekonomisk brottslighet. Länderna i EU 
är eniga i kampen och stiftar på nationell och mellanstatlig nivå lagar som 
kriminaliserar dessa verksamheter. Däremot är det oftast svårt att binda de 
verkliga hjärnorna bakom verksamheten till brotten. Därför anser jag att det 
är till stor hjälp att åklagarmyndigheterna och polisen kan erbjuda en 
överenskommelse till personer, som är villiga att exempelvis vittna i en 
rättegång mot verksamheten som de deltagit i. Visserligen skiljer sig teori 
och praktik vitt åt. I teorin är det lätt att se att en överenskommelse mellan 
åklagarmyndigheten och den tilltalade i dylikt fall skulle falla väl ut. I 
praktiken kanske den tilltalade på grund av rädsla för repressalier faktiskt 
hellre genomgår en domstolsprocess och håller tyst om den illegala 
verksamheten. Det är alltså av yttersta vikt att ett fungerande vittnesskydd 
kan erbjudas av länderna. 
Det är också viktigt hur ne bis in idem-regeln tillämpas av länderna. 
Schengenländerna har fått en enhetlig tolkning av regeln efter EG-
domstolens utlåtande. De europeiska länderna som står utanför 
Schengenunionen saknar fortfarande enhetlig tolkning. I dessa fall blir 
rättsläget svårbedömt. Skall ett land acceptera en dom som saknar 
motstycke i den egna nationella lagstiftningen? Som tidigare nämnts (se 

                                                 
117 Se EG-domstolens dom i mål C-187/01 och mål C-385/01 punkt 48 
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kapitel 4) bör ett land acceptera ett annat lands domar och beslut så länge de 
skett genom ett demokratiskt och opolitiskt förfarande. Att ifrågasätta ett 
annat lands juridiska system är politiskt ytterst känsligt. Dessutom är det 
oerhört viktigt att en person, som ingått en överenskommelse med 
åklagarmyndigheten i ett land, faktiskt kan lita på att inget annat land kan ta 
upp samma fall igen. Ne bis in idem-regeln är en av förutsättningarna för ett 
rättsamhälle och därmed också en fundamental förutsättning för en 
fungerade internationell straffrätt. 
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6 Ne bis in idem-regeln i de 
internationella tribunalerna och 
den internationella 
brottmålsdomstolen  

6.1 Inledning 

Den internationella straffrätten är ett relativt ungt rättsområde. Efter andra 
världskriget insåg FN behovet av en fristående internationell 
brottmålsdomstol. Framförallt ville FN undvika den kritik som riktats mot 
krigsförbrytartribunalerna i Nürnberg och Tokyo, där vinnarstaterna dömde 
förlorarna. I FN väcktes planerna på en opartisk domstol. Inte förrän efter 
kalla krigets slut kunde FN förverkliga planerna på att inrätta en permanent 
brottmålsdomstol. 1990 fick FN:s folkrättskommission118 på nytt uppdraget 
av FN:s generalförsamling att se över möjligheterna att upprätta en 
permanent brottmålsdomstol.119 Fyra år senare lämnade kommissionen ett 
bearbetat förslag till generalförsamlingen. Förslaget har legat till grund för 
fortsatta diskussioner kring upprättandet av den permanenta 
brottmålsdomstolen.120 Ett par år senare inrättade generalförsamlingen en ad 
hoc-kommitté som skulle fortsätta undersöka förslaget.121 1998 lade ad hoc-
kommittén fram sitt förslag på diplomatkonferensen i Rom.122 Under 
folkrättskommissionens arbete hade behovet av en permanent 
brottmålsdomstol tydliggjorts av konflikterna och krigsförbrytelserna som 
skett i f.d. Jugoslavien och Rwanda. 1993 respektive 1994 inrättade FN:s 
säkerhetsråd två ad hoc-tribunaler, en i Haag för konflikten i f.d. 
Jugoslavien och en i Arusha, för konflikten i Rwanda. 
 
Tidigare i detta arbete har ne bis in idem-regeln diskuterats, dels på en 
nationell nivå och dels på en mellanstatlig nivå. Detta kapitel fokuserar på 
ne bis in idem-regelns ställning inom den internationella straffrätten. 
Kapitlet kommer att beröra de två internationella tribunalerna för f.d. 
Jugoslavien och Rwanda och den permanenta brottmålsdomstolen.  
 
 

6.2 Internationella tribunalerna för f.d. 
                                                 
118 Eng.: International Law Commisssion, ILC. För vidare information om ILC se 
”Inrättandet av en internationell domstol för brottmål”, Per Ole Träskman, Nordisk 
Tidsskrift for Kriminalvidenskab nummer 2 1994 fotnot 7 [Träskman 1994] 
119 SOU 2002:98 del 1 s. 220  
120 Ib. 
121 Se ”Obstacles in the way of an International Criminal Court” Dugard Cambridge Law 
Journal 1997 s. 331 
122 SOU 2002:98 del 1 s. 220 
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Jugoslavien och Rwanda 

6.2.1  Internationella tribunalernas jurisdiktion 

Året efter varandra följde upprättandet av två internationella tribunaler, den 
ena för konflikten i f.d. Jugoslavien och den andra för konflikten i Rwanda, 
där grova krigsförbrytelser begåtts i båda områdena. Ad hoc-tribunalerna 
upprättades av FN:s säkerhetsråd med stöd av kapitel VII i FN stadgan som 
rör hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar.123 I de båda 
stadgorna för internationella tribunalen för f.d. Jugoslavien124 och för 
internationella tribunalen för Rwanda125 har tribunalernas jurisdiktion 
begränsats både territoriellt och tidsmässigt.126 Dessa båda tribunaler är 
alltså tillfälligt (ad hoc) uppsatta och gäller endast för konflikten i de 
nämnda länderna. 
 
De båda internationella tribunalerna har en ”jämlöpande jurisdiktion”127, 
vilket innebär, att både de nationella domstolarna och internationella 
tribunalerna kan pröva om en person gjort sig skyldig till brott mot 
humanitärrätten. De brott som är definierade enligt de internationella 
tribunalernas stadgor är brott mot Genèvekonventionerna från 1949; brott 
mot krigets lagar och sedvänja; folkmord; brott mot mänskligheten.128 Trots 
att det fastslås att de internationella tribunalerna och de nationella 
domstolarna har jämlöpande jurisdiktion, står det uttryckligen i stadgorna att 
de internationella tribunalerna har företräde framför de nationella 
domstolarna. Tribunalerna kan i vilket skede som helst i processen begära 
att de nationella domstolarna överför fallet till de internationella 
tribunalerna.129

 

6.2.2  Ne bis in idem-regeln i de internationella tribunalernas 
stadgor 

Eftersom de internationella tribunalerna har jämlöpande jurisdiktion med de 
nationella domstolarna, har ne bis in idem-regeln stor betydelse när det 
gäller att ta upp fall, där en person antas ha begått brott mot 
humanitärrätten.130

Tankeexempel 1: Antag att person X ställs inför rätta i en nationell domstol 
(antingen Jugoslavien eller Rwanda) för de brott som de internationella 
                                                 
123 SOU 2002:98 del 1 s. 220 
124 Eng.: Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, 1993 [ICTY-
stadgan]. I: Van den Wyngaert 1996 s. 427 
125 Eng.: Statute of the International Tribunal for Rwanda [ICTR-stadgan]. I: Van den 
Wyngaert 1996 s. 467 
126 Artikel 1 och artikel 8 ICTY-stadgan samt artikel 1 och artikel 8(1) ICTR-stadgan 
127 Eng.: Concurrent Jurisdiction 
128 artikel 2, 3, 4 och 5 ICTY-stadgan samt artikel 2, 3 och 4 ICTR-stadgan. Notera dock att 
brott mot krigets lagar och sedvänja inte tas upp i ICTR stadgan 
129 Artikel 9 punkt 1och 2 ICTY-stadgan samt artikel 8 punkt 1 och 2 ICTR-stadgan 
130 Jfr. Tallgren 2001 s. 420 
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tribunalerna har jurisdiktion över. Antag vidare att X redan blivit frikänd av 
den internationella tribunalen. Kan då den nationella domstolen fortsätta sin 
process mot X? 
 
För det första begränsar inte de internationella tribunalernas stadgor de 
nationella domstolarna. De nationella domstolarna får ta upp och pröva 
personer för de brott som även tribunalerna har jurisdiktion över. För det 
andra står det klart och tydligt i stadgornas ne bis in idem-artiklar, att om en 
person ställs inför en nationell domstol och personen i fråga redan har blivit 
dömd eller frikänd av den internationella tribunalen, gäller tribunalens 
dom.131 För att besvara frågan kan den nationella domstolen inte fortsätta 
sin process mot X. Tribunalens dom har res judicata verkan även i de 
berörda nationella domstolarna. Ne bis in idem-regeln träder in för att 
skydda privatpersonen mot ytterligare rättsliga förfaranden. Detta kan 
tyckas självklart med tanke på tribunalernas jurisdiktion: att de har företräde 
framför de nationella domstolarna. 
 
Tankeexempel 2: Antag att person X ställs inför rätta i en av de 
internationella tribunalerna, trots att personen ifråga redan har blivit frikänd 
eller fälld för gärningen i den nationella domstolen. Kan tribunalen fortsätta 
sin process mot X? 
 
Den internationella tribunalen kan endast ta upp samma fall igen om 
gärningen X begått betraktats av tribunalen som brott mot humanitärrätten 
men däremot bara som ett ”vanligt brott” av den nationella domstolen (tex. 
folkmord, där den nationella domstolen endast prövar mord). Det kan också 
bero på att den nationella domstolen inte uppfyller krav på opartiskhet och 
oberoende; eller om processen är till för att skydda X från rättvisa; eller om 
åklagarens ansträngningar att åtala X inte var tillräckliga.132 Viktigt är 
också, att de internationella tribunalerna kan begära att ett pågående fall i 
den nationella domstolen överförs till tribunalen. Det står även tydligt i 
stadgorna, att tribunalerna skall ta hänsyn till redan avtjänat straff när 
tribunalen skall bestämma påföljd.133

 

6.3 Internationella brottmålsdomstolen 

6.3.1 Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion 

I stadgan till den Internationella brottmålsdomstolen,134 står uttryckligen att 
domstolen bara har jurisdiktion över de brott som begåtts efter att 

                                                 
131 Artikel 10 ICTY-stadgan och artikel 9 ICTR-stadgan 
132 Artikel 10 punkt 2 a) och b) ICTY-stadgan respektive artikel 9 punkt a) och b) ICTR-
stadgan 
133 Artikel 10 punkt 3 ICTY-stadgan samt artikel 9 punkt 3 ICTR-stadgan 
134 Rome Statute of the International Criminal Court 1998 [Romstadgan]. I: Van den 
Wyngaert 1996 supplement 1999 
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konventionsstaten har tillträtt domstolen.135 De brott som omfattas av 
Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion är de fyra kärnbrotten136 
inom den internationella straffrätten. Dessa är: folkmord, brott mot 
mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott.137 Kärnbrotten 
definieras i detalj i Romstadgans artiklar 6-8. 
 

Viktigt att notera i sammanhanget är att begreppet våldtäkt som 
ingår i kategorin brott mot mänskligheten, blev utvidgat i 
Romstadgan till skillnad från de internationella tribunalernas 
stadgor. Romstadgan fastställer, att även sexuellt slavarbete, 
påtvingad prostitution, påtvingad sterilisering eller annan 
liknande form av sexuellt våld också är brott mot 
mänskligheten. Att begreppet utvidgats har sin rättsliga 
bakgrund i de sexuella övergrepp som riktades mot 
civilbefolkningen under kriget i f.d. Jugoslavien. Våldtäkt och 
andra sexuella övergrepp användes systematiskt mot 
civilbefolkningen både ute i landet och i fängelserna. 

 
När det gäller aggressionsbrott eller anfallskrig står det uttryckligen i 
Romstadgan att internationella brottmålsdomstolen har jurisdiktion över 
detta brott först när brottet har definierats av medlemmarna i 
brottmålsdomstolen och att bestämmelsen skall vara i överenskommelse 
med FN stadgan.138  
 

Aggressionsbrott eller anfallskrig är definitionsmässigt ett av 
de svåraste brotten för FN:s medlemsländer att fastställa. Vad 
är ett anfallskrig? Vad får föregå innan ett anfallskrig? Är en 
terroristhandling mot ett land ett anfallskrig? Vad är terrorism? 
Vilka är terrorister och vilka är frihetskämpar? Till hur stor 
utsträckning kan ett land använda sig av sin självförsvarsrätt i 
artikel 51 FN stadgan innan det betraktas som ett anfallskrig? 
FN:s medlemsstater har länge debatterat dessa frågor utan att 
nå konsensus. 

 
Internationella brottmålsdomstolen har jämlöpande jurisdiktion med den 
nationella domsrätten. Detta innebär att de nationella domstolarna alltid har 
företräde att pröva en person framför internationella brottmålsdomstolen så 
länge som de nationella domstolarna är opartiska och oberoende. Det är 
först när de inte uppfyller dessa krav som internationella 
brottmålsdomstolen får överta fallen. Denna jurisdiktionsform kallas för 
komplementaritetsprincipen.139 Internationella brottmålsdomstolens 
jurisdiktion finns formulerad i artikel 17 i Romstadgan.140  

                                                 
135 Artikel 11 Romstadgan 
136 Eng: Core crimes 
137 Artikel 5 Romstadgan 
138 Artikel 5 punkt 2 Romstadgan 
139 Se SOU 2002:98 del 1 s. 221 
140 I framställningen av artikel 17 Romstadgan har viss hjälp tagits från den svenska 
översättningen som återfinns i SOU 2002:98 del 2 
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Artikel 17 punkt 1 fastställer vilka fall den internationella 
brottmålsdomstolen skall avvisa. Det första exemplet är om medlemsstaten 
har jurisdiktion över fallet och för en pågående process mot den tilltalade 
eller har startat en undersökning mot personen i fråga. Internationella 
brottmålsdomstolen avvisar inte fallet om medlemslandet är ovilligt eller 
inte har möjlighet att ställa personen i fråga inför rätta.141

 
Det andra exemplet gäller om medlemsstaten har undersökt fallet och 
beslutat att inte ställa personen inför rätta. Fallet avvisas inte av 
internationella brottmålsdomstolen om staten på grund av ovilja eller 
bristande möjlighet låtit bli att ställa personen inför rätta.142

 
Tredje exemplet stadgar, att Internationella brottmålsdomstolen skall avvisa 
fallet om personen redan blivit prövad i frågan av en nationell domstol (ne 
bis in idem-regeln).143

 
Det fjärde och sista exemplet fastslår, att internationella brottmålsdomstolen 
skall avvisa fall som inte är tillräckligt allvarigt, det vill säga om kriterierna 
för folkmord inte uppfylls, bör domstolen avvisa fallet eftersom den inte har 
jurisdiktion över ”vanligt” mord.144

 
I artikel 17 punkt 2 räknas de fall upp där domstolen beaktar, att ett 
medlemsland inte uppfyllt kriterierna ställda i punkt 1. Fallen som 
exemplifieras är när ett medlemsland försöker undandra en person från 
straffansvar; eller när landet vill skydda en viss person genom att ha en s.k. 
skenrättegång; eller skydda personen genom att förhala eller försena 
förfarandet; eller att rättegången inte varit opartisk eller oberoende.145

 
Punkt 3 i artikel 17 stadgar att domstolen måste avgöra om medlemsstatens 
oförmåga att ställa en person inför rätta är en följd av en kollaps av 
rättssystemet i landet, vilket leder till att landet saknar förmåga att få fram 
tillräcklig bevisning, vittnesmål eller den skyldige.146

 

6.3.2 Möjliga vägar för ett fall att nå internationella 
brottmålsdomstolen 

För att Internationella brottmålsdomstolen skall betraktas som behörig 
måste brottet begåtts antingen på ett medlemslands territorium eller begåtts 
av ett medlemslands medborgare.147 Ett fall har tre olika vägar att nå 
domstolen. Första möjligheten är om brottet blir överfört till domstolens 

                                                 
141 Se artikel 17 punkt 1 a) Romstadgan  
142 Se artikel 17 punkt 1 b) Romstadgan 
143 Se artikel 17 punkt 1 c) Romstadgan 
144 Se artikel 17 punkt 1 d) Romstadgan 
145 Se artikel 17 punkt 2 Romstadgan 
146 Se artikel 17 punkt 3 Romstadgan 
147 Artikel 12 punkt 2 a) och b) Romstadgan 
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åklagare av ett medlemsland. Den andra vägen är om FN:s säkerhetsråd 
överför ett brott till domstolen under sin kapacitet av kapitel VII, FN-
stadgan. Det tredje sättet är att en av domstolens åklagare påbörjar en 
utredning av fallet.148

 
Tankeexempel 1: Diktaturen i land A har störtats och person X har under 
diktaturen begått brott mot mänskligheten riktat mot minoritetsbefolkningen 
i landet. De domstolar och det rättsväsende som finns i land A är kvarlevor 
från diktaturen och anses därför inte uppfylla kravet på opartiskhet eller 
oberoende av den nya regeringen. Land A är medlem i internationella 
brottmålsdomstolen. Vem prövar X? 
 
I detta fall kan land A enligt artikel 12 punkt a) överföra X till 
internationella brottmålsdomstolen som då tar upp och prövar fallet. De 
problem som uppstår efter att en diktatur, som begått brott mot 
mänskligheten, har störtats är att förövarna har haft både tid och möjlighet 
att förstöra alla bevis. 
 
Tankeexempel 2: Person X, som är medborgare i land A har begått folkmord 
under kriget mellan land A och land B. Båda länderna är medlemmar av 
internationella brottmålsdomstolen. Vem ställer person X inför rätta? 
 
I detta fall är det mest troligt att internationella brottmålsdomstolen 
uppfyller kriterierna på en opartisk och oberoende domstol. Det är lika 
tveksamt att land A skulle utlämna person X till rättegång i land B, som att 
land B skulle låta person X bli dömd i hemlandet. Båda länderna kan ansöka 
om, att internationella brottmålsdomstolen tar över fallet. 
 
Tankeexempel 3: Person X, som är medborgare i land A har begått folkmord 
under kriget mellan land A och B. Land A är inte medlem av internationella 
brottmålsdomstolen men det är land B. Vem prövar fallet? 
 
Här är det bara det ena landet som är medlem i internationella 
brottmålsdomstolen, vilket komplicerar frågan när det gäller domstolens 
jurisdiktion. Om brotten begåtts på land B:s territorium kan land B 
hänskjuta fallet till internationella brottmålsdomstolen. Om brotten begåtts 
enbart på land A:s territorium men uteslutande på medborgare av land B 
(som kanske är en minoritet i land A) kan internationella domstolen inte ta 
upp fallet om inte land A godkänner domstolens jurisdiktion i det här fallet. 
I artikel 12 punkt a) och b) står uttryckligen, att brottmålsdomstolen endast 
prövar de fall som begåtts på ett medlemslands territorium och av ett 
medlemslands medborgare.  
 
Tankeexempel 4: Person X, som var medborgare i land A har begått 
folkmord under kriget mellan land A och B. Därefter har X flyttat till land 
C. Land A och B är medlemmar i internationella brottmålsdomstolen men 
inte land C. Vem dömer i fallet? 
                                                 
148 Artikel 13 Romstadgan 
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Eftersom land C står utanför den internationella brottmålsdomstolen kan 
landet vägra utlämna X till domstolen. Istället kan de genomföra en opartisk 
och oberoende rättegång mot X i landet. Om FN anser att det finns risk att 
land C försöker undandra X rättvisa eller ställer X inför en skenrättegång, 
kan FN:s säkerhetsråd överföra person X till internationella 
brottmålsdomstolen med sin befogenhet i kapitel VII FN-stadgan, enligt 
artikel 13 b Romstadgan. 
 
Tankeexempel 5: Person X, som är medborgare i land A har begått folkmord 
under kriget mellan land A och B. Därefter har X flyttat till land C. Varken 
land A, B eller C är medlemmar av internationella brottmålsdomstolen. 
Land D, som är medlem i internationella brottmålsdomstolen, tycker att det 
är så till den grad stötande att X inte ställs inför rätta att det vill föra över 
fallet till domstolen. Vad händer? 
 
Här finns två möjliga vägar, den ena är att FN:s säkerhetsråd överför fallet 
till internationella brottmålsdomstolen med sin kapitel VII befogenhet. Det 
enda land D kan göra, är att bedriva lobbyverksamhet för att frågan skall 
föras upp på säkerhetsrådets agenda. En andra möjlighet är, att land A eller 
B godkänner internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion i just detta 
fall, först då kan domstolen pröva X enligt artikel 12 punkt 3. 
 
Tankeexempel 6: Diktaturen i land A har störtats och person X har under 
diktaturen begått brott mot mänskligheten riktat mot minoritetsbefolkningen 
i landet. Efter regimbytet i land A råder politisk instabilitet och polis-, 
åklagar- samt domstolsväsendet är satt ur spel. Vem prövar X? 
 
Vid internationella brottmålsdomstolen finns även ett åklagarämbete som 
har rätt att starta en förundersökning. Åklagaren har lagstadgad rätt att 
hämta ytterligare information från landet ifråga, från FN och från 
internationella, icke statliga organisationer (NGO) eller andra opartiska och 
pålitliga källor. Om åklagaren anser, att det finns skäl att pröva en person i 
internationella brottmålsdomstolen lägger åklagaren fram fallet för 
brottmålsdomstolens ”förberedelse-kammare”149. Därefter beslutar 
domstolen om de skall ta upp och pröva personen i fråga.150 Detta skulle 
kunna vara en möjlig lösning i tankeexempel 6, där land A:s rättsväsende 
satts ur spel och där medlemsstaten inte har möjlighet att överföra X till 
domstolen pga. den politiska instabilitet som råder i landet.  
 

                                                 
149 Eng: Pre-Trial Chamber 
150 Artikel 15 punkt 1-4 Romstadgan. Punkt 5 ger åklagaren möjlighet att lägga fram nya 
bevis i fallet om förberedelse-kammaren skulle avslå åklagarens ansökan om att ställa en 
person inför brottmålsdomstolen och punkt 6 statuerar att åklagaren måste meddela de 
organisationer som han/hon begärt information ifrån om åklagaren bestämmer sig för att 
lägga ner förundersökningen. 
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6.3.3 Ne bis in idem-regeln i Romstadgan 

Redan i artikel 17 punkt 1 c Romstadgan står det uttryckligen, att 
internationella brottmålsdomstolen skall avvisa fall när en nationell domstol 
redan har dömt i frågan, under förutsättning att processen varit rättvis, 
opartisk och oberoende. Ne bis in idem-regeln återfinns i artikel 20 
Romstadgan. Första punkten statuerar att en person som redan prövats av 
den internationella brottmålsdomstolen inte kan prövas igen av nämnda 
domstol. 
 
Andra punkten klargör också att en person vars fall prövats av den 
internationella brottmålsdomstolen ej skall ställas inför rätta i en nationell 
domstol.  
 
Tankeexempel 1 a): Land A överför person X till internationella 
brottmålsdomstolen. X döms i domstolen till fängelse i 10 år för folkmord 
under inbördeskriget i land A. Efter avtjänat straff återvänder X hem till 
land A. I land A:s brottsbalk stadgas att straffet för folkmord är dödsstraff. 
Land A tycker, att X kommit alldeles för billigt undan, därför startar land A 
en ny process mot X. Land A är medlem i internationella 
brottmålsdomstolen. Vad händer? 
 
Land A som accepterat internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion i 
fallet över X måste också acceptera de domar domstolen avger. Här träder 
ne bis in idem regeln tydligt in och skyddar X i alla fall teoretiskt mot en 
andra rättegång i samma sak.  
 
Tankeexempel 1 b): FN:s säkerhetsråd överför person X till internationella 
brottmålsdomstolen. X döms i domstolen till fängelse i 10 år för folkmord 
under inbördeskriget i land A. Efter avtjänat straff återvänder X hem till 
land A. I land A:s brottsbalk stadgas, att straffet för folkmord är dödsstraff. 
Land A tycker att X kommit väldigt billigt undan, därför startar land A en 
ny process mot X. Land A är inte medlem i internationella 
brottmålsdomstolen och har inte beviljat domstolen jurisdiktion i det 
enskilda fallet. Vad händer? 
Det som markant skiljer svaret från tankeexempel 1 a) är, att land A kanske 
inte har accepterat internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion. 
Visserligen stadgas det klart och tydligt att brottmålsdomstolens domar får 
laga kraft och därför inte kan omprövas i enlighet med ne bis in idem-
regeln. Men vad händer om landet vägrar acceptera domen? Visserligen 
lutar ne bis in idem-regeln mer än förut åt att vara en internationellt 
vedertagen princip, men det finns ingen straffrättslig åtgärd mot det land 
som bryter mot principen. Vem hjälper person X? Huruvida 
brottmålsdomstolen kommer att utreda, om det är möjligt för X att 
återvända till land A igen efter avtjänat straff framgår inte av Romstadgan. 
Det kanske är möjligt för X att söka asyl i det land där han avtjänat straffet 
av rädsla för att bli dömd igen. Men för att X skall få asyl krävs starka och 
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klara bevis på att det finns en risk att bli dömd igen i hemlandet. Frågan är 
om hemlandet klart och tydligt kommer att visa det innan X återvänt. 
 
Punkt tre i artikel 20 tar upp de undantag som internationella 
brottmålsdomstolen får göra från ne bis in idem-regeln. Internationella 
brottmålsdomstolen får pröva en person på nytt, om syftet med den 
nationella rättegången var att skydda personen från brottmålsdomstolens 
jurisdiktion. Samma gäller om rättegången inte var opartisk och oberoende 
enligt de principer som fastställts av folkrätten och där rättegången utförts 
på ett sätt som var oförenligt med syftet att ställa en person inför rätta. 
 
Tankeexempel 2: Person X misstänks ha begått folkmord under 
inbördeskriget i land A mot minoriteten i landet. Efter krigets slut ställs 
person X inför rätta i land A. Land A prövar X och frikänner honom för 
brottet. 
 
I detta fall får internationella brottmålsdomstolen först pröva om 
rättegången mot X har varit opartisk och oberoende. Om internationella 
brottmålsdomstolen finner att så är fallet kan den inte pröva X igen i 
enlighet med ne bis in idem-regeln i artikel 20 Romstadgan. Om den 
nationella rättegången tex. varit en skenrättegång får internationella 
brottmålsdomstolen ta upp fallet igen. 
 

6.3.4 Skillnaderna mellan ne bis in idem-regeln i de 
internationella tribunalernas stadgor och Romstadgan 

I. Tallgren151 poängterar i sin doktorsavhandling att trots att ne bis in idem-
regeln i Romstadgan har inspirerats av motsvarande regel i de 
internationella tribunalernas stadgor, skiljer sig principen åt på en viktig 
punkt.152 Tribunalernas jurisdiktion och internationella brottmålsdomstolens 
jurisdiktion är utformad på två olika sätt. De internationella tribunalerna har 
jämlöpande jurisdiktion med de nationella domstolarna, men vid en 
intressekonflikt står tribunalerna över de nationella domstolarna (avsnitt 
6.2.1). Däremot har internationella brottmålsdomstolen en jurisdiktion som 
bygger på komplementaritetsprincipen vilket innebär, att så länge som de 
nationella domstolarna uppfyller krav på opartiskhet och oberoende har de 
alltid företräde framför den internationella brottmålsdomstolen (avsnitt 
6.3.1). De internationella tribunalerna har rätt att själva ta upp fall, som de 
har jurisdiktion över, när de vill även om fallet är pågående vid nationell 
domstol. Detta minskar risken med att samma fall prövas två gånger, 
tribunalerna kan överföra fallet till sig innan den nationella domstolen 
avkunnat en dom. Internationella brottmålsdomstolen måste däremot vänta 
tills medlemslandet överför fallet till brottmålsdomstolen. Om detta inte 
sker finns det inget brottmålsdomstolen kan göra. Visserligen kan FN:s 

                                                 
151 Immi Tallgren, doktorand vid Helsingfors universitet 
152 “A study of the ‘International Criminal Justice System’ What everybody knows” 
Tallgren 2001 s. 420 f. 
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säkerhetsråd agera i frågan eller åklagaren vid brottmålsdomstolen, men det 
först när det fastställts, att rättsväsendet i landet rasat samman. 
Internationella brottmålsdomstolen kan inte överföra ett pågående fall till 
sig och måste därför vänta på den nationella domstolens dom. Först efter 
domen kan brottmålsdomstolen ta upp fallet men då endast om den kan 
bevisa att rättegången varit en skenrättegång eller inte uppfyllt kraven på 
opartiskhet eller oberoende.153

 

6.4 Egna slutsater 

Ett återkommande problem med överstatliga domstolar, vare sig de är 
internationella tribunaler, krigsdomstolar (som de i Nürnberg och Tokyo 
efter andra världskriget) eller en permanent internationell brottmålsdomstol, 
är domstolens jurisdiktion. De internationella tribunalerna fick sin 
jurisdiktion ifrågasatt, eftersom de upprättades av FN:s säkerhetsråd efter 
själva konflikten och över huvudena på folket i f.d. Jugoslavien och 
Rwanda. Krigsdomstolarna i Nürnberg och Tokyo kritiserades för att det var 
vinnarmakterna som dömde förlorarna. Förhoppningen att upprätta en 
internationell brottmålsdomstol var att komma runt dessa problem. Att 
permanenta brottmålsdomstolen skulle uppnås genom en konvention, som 
alla stater skrev under och därmed accepterade dess jurisdiktion. Tiden var 
inne, kalla kriget var slut och en maktbalansreglerare behövdes. Tyvärr 
verkar det nu som att internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion blev 
en kompromiss. När det väl kommer till kritan, är inte stater helt villiga att 
släppa sin suveränitet när det gäller brottmålsprocesser. Istället får 
brottmålsdomstolen vänta tills ett medlemsland överför fallet till domstolen, 
men hur många länder, vars invånare begått krigsbrott mot ett annat lands 
invånare, kommer att göra det? Visserligen får FN:s säkerhetsråd överföra 
fall, men då är vi tillbaka där vi började: svagheten med de internationella 
tribunalerna är, att de uppförts över huvudet på folk i ett land. I en 
tidningsnotis går att läsa, att ”många serber tycker att tribunalen i Haag är 
partisk och orättvis”154.  
Vilken sorts jurisdiktionsform som hade passat bäst för internationella 
brottmålsdomstolen låter jag vara osagt. Men själv hade jag föredragit en 
jämlöpande jurisdiktion, samma sorts jurisdiktion som de internationella 
tribunalerna har. Kort kan bara konstateras att en domstol som är opartisk 
och oberoende är bäst lämpad att döma över krigsbrott. Teoretiskt hade det 
också varit lämpligast om domstolen omedelbart fått jurisdiktion över de 
krigsbrott som begåtts. Anmärkas bör dock att väldigt få, om ens något land, 
i praktiken då hade accepterat den internationella brottmålsdomstolen. 
 
Ne bis in idem-regeln kan ses, inte bara som ett skydd för en individ att inte 
bli straffad två gånger, utan även som en garanti i en rättsstat. Därför är det 
av yttersta vikt att den återfinns i de internationella tribunalernas stadgor 
samt Romstadgan. Tribunalerna och brottmålsdomstolen hade inte blivit 

                                                 
153 Se artikel 20 punkt 3 Romstadgan 
154 Sydsvenskan 27 maj 2003 under rubriken “Serbien grep 23 krigsförbrytare” 
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framgångsrika internationellt om de nationella domstolarna hade kunnat 
ompröva brottmålsdomstolens eller tribunalernas dom. Tribunalerna och 
brottmålsdomstolen hade inte heller vunnit respekt om de hade ignorerat 
domarna, som de nationella domstolarna avkunnat. Att ne bis in idem-regeln 
införts i stadgorna tyder på, att regeln är på väg att bli universell. Fast vad 
händer om ett land inte respekterar ne bis in idem-regeln? Vad händer om 
det tar upp fallet igen? Internationella brottmålsdomstolen har ingenting att 
sätta emot, den har ingen jurisdiktion över stater eller över brutna principer. 
Visserligen kan FN införa sanktioner mot landet, men vad händer om någon 
av de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet motsätter sig 
sanktionen? Alltså har inte brottmålsdomstolen den suveränitet som 
länderna först hoppats på. 
 

6.5 Politiska aspekter 

Listan på fördelar och nackdelar med en internationell brottmålsdomstol kan 
göras lång. Men ursprungsfrågan kvarstår: behövs en internationell 
brottmålsdomstol? Eftersom brottmålsdomstolens jurisdiktion bygger på 
komplementaritetsprincipen har de nationella domstolarna företräde att 
rättsligt pröva individer. Först då brottmålsdomstolen misstänker, att 
rättegången inte uppfyllt kraven på oberoende eller opartiskhet kan 
domstolen ta upp fallet.  
 
P.O. Träskman155 skriver i en artikel, att tanken bakom straffrätten är att 
kriminalisera vissa gärningar och att kriminaliseringen skall ha en 
allmänpreventiv verkan, dvs. det skall avskräcka människor från att begå 
brott.156 Vidare konstaterar han att detta inte alltid är fallet och han för upp 
diskussionen på det internationella planet. Skulle en internationell 
brottmålsdomstol kunna ha en allmänpreventiv verkan? Svaret som 
Träskman ger är att de politiker eller militärer som bestämmer sig för en 
väpnad konflikt, inte är särskilt mottagliga för straffhot. Än mindre 
betydelse får straffhotet vid politisk och ekonomisk instabilitet i landet. 
Träskman har relativt nyligen än en gång slagit fast, att den 
allmänpreventiva verkan inte spelar någon roll när det rör sig om 
krigsbrott.157 Han ställer den retoriska frågan: hade den internationella 
brottmålsdomstolens existens verkligen förhindrat förbrytelserna i f.d. 
Jugoslavien? En viss skepticism mot en permanent internationell 
brottmålsdomstol genomsyrar artiklarna, både den äldre158 och den yngre159 
artikeln, samtidigt som en rädsla för att brottmålsdomstolen kommer bli mer 
politiskt gällande än juridiskt, kommer till uttryck. I slutet av den äldre 

                                                 
155 Per-Ole Träskman, professor i straffrätt på Juridiska Fakulteten i Lund 
156 “Etableringen av en internationell brottmålsdomstol II. Straffrätten vårt hopp för en 
bättre framtid” P.O. Träskman Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab Nr 3 1993 s. 198 
ff. [Träskman 1993] 
157 Se tidigare ej publicerade föreläsningsanteckningar “ICC – den internationella 
brottmålsdomstolen” Per Ole Träskman [Träskman, föreläsningsstomme] 
158 Se Träskman 1993 s. 198 ff. 
159 Se Träskman, föreläsningsstomme 
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artikeln uttrycks farhågorna, att det inte är de mäktiga staterna eller de 
betydelsefulla organisationerna eller bolagen som kommer att prövas i 
brottmålsdomstolen; de som hamnar inför brottmålsdomstolen är istället de 
som anses obekväma för dessa stater och organisationer.160 Träskmans 
slutsats blir, att den enda betydelsen den internationella brottmålsdomstolen 
har, är den av symbolvärde. 
 
Medan Träskman har en reserverad inställning till den internationella 
brottmålsdomstolen uttrycker Bassiouni och Blakesley mer entusiasm för 
domstolen i sin artikel.161 De menar, att stadgan till den internationella 
brottmålsdomstolen effektivt kan motverka att domstolen blir politisk 
genom dess struktur och dess regler. Vidare skriver de, att domstolen 
kommer att skydda alla mot rättsvidriga processer, inte bara 
statsöverhuvuden och statstjänstemän. De tillägger också, att skyddet som 
den internationella brottmålsdomstolen ger, kan vara bättre än de skydd som 
finns i dag, när allt fler länder utsträcker sin jurisdiktion till brott som 
begåtts i andra länder. Dock kommer det försynta tillägget, att den politiska 
verkligheten kan se annorlunda ut och att alla ändå inte är lika inom 
systemet, att statsöverhuvuden och statstjänstemän trots allt kanske får mer 
skydd. 
 
Naturligtvis finns det alltid en viss risk för att det är politiska avgöranden 
som gör att internationella brottmålsdomstolen prövar en person för 
krigsbrott. Om inget av länderna är medlemmar i internationella 
brottmålsdomstolen och inte vill överföra fallet till den, kan det vara skäl för 
FN:s säkerhetsråd att överväga om fallet skall prövas (avsnitt 5.3.2 
tankeexempel 5). Men för att säkerhetsrådet skall ta upp saken måste det 
först hamna på rådets agenda och där kommer fallet att konkurrera med 
många andra konflikter (så väl mellanstatliga som internationella); då är 
frågan hur pass aktuellt och viktigt det anses vara, att pröva krigsbrottet i 
jämförelse med de andra konflikterna på agendan. 
 
Träskman anser, att internationella brottmålsdomstolen endast kan ha ett 
symbolvärde och ingen allmänpreventiv verkan. Jag håller med om, att 
domstolens syfte knappast kan vara att avskräcka en människa från att begå 
krigsbrott, antagligen ges orderna i alla fall. Men jag vill ändå understryka 
brottmålsdomstolens symbolvärde. En internationell brottmålsdomstol som 
kan döma de förbrytare som begått krigsbrott, en domstol som uttalat skall 
vara opartisk och oberoende, en domstol som ser till att de starka staterna 
inte överröstar de svagare, att vinnarstater inte längre kan döma förlorarna. 
Den internationella brottmålsdomstolen behövs både symboliskt och reellt. 
Efter 11 september 2001 och USA:s och Englands kamp mot terrorismen 
genom aktiv krigsföring är behovet av en dylik domstol stor. I dagsläget 
tycks det vara de starka staterna som styr oavsett vad det internationella 

                                                 
160 Se Träskman 1993 s. 205 
161 “The need for an International Criminal Court in the New International World Order” 
Bassiouni & Blakesley Vanderbilt Journal of Transnational Law volume 5 number 2 1992 
s. 162.  
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världssamfundet tycker eller vad FN anser. Visst finns det en risk att stater 
använder internationella domstolen för politiska utspel. Men jag ser hellre 
att en opolitisk, oberoende och opartisk domstol prövar individer för 
påstådda brott än att stater, som är demokratiska idag men odemokratiska i 
morgon, dömer i fallen. 
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7 Amnesti som 
rättegångshinder enligt ne bis 
in idem-regeln ur svenskt 
perspektiv 

 

7.1 Inledning 

I tidigare kapitel har relationen mellan ne bis in idem-regeln och olika 
former av juridiska förfaranden diskuterats: allt från vanliga nationella 
domstolar till utomrättsliga förfaranden till fall som beaktas av den 
internationella brottmålsdomstolen. Där har beskrivits hur påföljder som 
fängelsestraff eller nationella överenskommelser i en stat kan bedömas helt 
annorlunda i ett annat land. Hur ne bis in idem-regeln sätts in för att skydda 
den enskilda individen mot att ställas inför rätta igen. Detta kapitel kommer 
att fokusera på en specifik form av påföljd, nämligen amnesti given av 
nationell domstol.  
 
Amnesti är en form av nåd som ges av en regering. Speciellt utmärkande för 
amnesti är att det kan ges till en grupp av individer. Det finns många olika 
former av amnesti, och i stora drag kan de delas upp i tre grupper, enligt 
mig, (där den första är renodlat juridisk medan de två efterföljande är av 
mer juridisk-politisk karaktär): amnesti som ges till enskilda individer av 
regeringen efter att individen blivit dömd i domstol; amnesti som beviljas av 
efterträdande regeringar gentemot det tidigare statsskicket; amnesti som 
statsöverhuvuden ger sig själva (blank amnesti). Många gånger klingar 
amnesti falskt för det allmänna rättsmedvetandet. Främst åsyftas här blank 
amnesti, är statsöverhuvuden ger sig själv amnesti för brott, som begåtts 
under dess regim, utan någon form av rättslig prövning. Bland annat kan 
nämnas Augusto Pinochet, president i Chile mellan 1973 och 1989, som 
benådade sig själv och sin regering för brott mot mänskligheten som begåtts 
under dess regim.162

 
Det finns även tidsbegränsad amnesti som exempel kan nämnas den 
tidsbegränsade amnesti, som förre presidenten Liamine Zérouals 
tillerkändes genom en folkomröstning i Algeriet 1999.163 Amnesti kan även 
ges av en sanningskommission, som granskar den förra regeringens brott i 
ett land: exempel på detta är amnestin som medlemmar av 
apartheidregeringen beviljades av sanningskommissionen i Sydafrika 
(avsnitt 7.2.2 och avsnitt 8). 

                                                 
162 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”Pinochet” 
163 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”statskick” i Algeriet 
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Detta kapitel kommer att fokusera på amnesti given dels till en enskild 
person av en regering, dels även beröra amnesti given av en 
sanningskommission liknande den i Sydafrika. Den centrala frågan i kapitlet 
är om amnesti, given av en regering eller sanningskommission, kan utgöra 
rättegångshinder enligt ne bis in idem-regeln. Resonemanget kommer att 
utgå från svensk rätt.  
 

7.2 Utgör amnesti rättegångshinder enligt ne 
bis in idem-regeln i Sverige? 

7.2.1 Amnesti given av utländsk domstol 

Amnesti kan inte utfärdas av den svenska regeringen, men däremot har 
regeringen möjlighet att benåda en person för ett brott.164 Frågan i detta 
avsnitt är om Sverige har möjlighet att rättsligt pröva en person, som 
tidigare fått amnesti i ett annat land för ett brott. 
 
Tankeexempel 1: Svenska medborgaren Y blir under en semesterresa i land 
A bragt om livet av person X. Domstolen i land A dömer X för mord till 
livstidsfängelse. Land A:s regering ger X amnesti för brottet på grund av 
hälsoskäl. Sveriges regering uppskattar inte gesten och vill istället pröva X i 
Sverige. Vad händer? 
 
Både land A och Sverige har jurisdiktion i fallet: land A enligt 
territorialprincipen samt aktiva personalitetsprincipen och Sverige enligt 
passiva personalitetsprincipen. Det här är ett klart fall där ne bis in idem-
regeln träder in. Sverige har överlåtit till land A att pröva X. Sverige får inte 
på nytt pröva X för samma gärning, även fast påföljden bortfallit genom 
amnesti,165 (avsnitt 3.2). 
 
Tankeexempel 2: X, som är medborgare i land A, har förskingrat pengar 
från kommun M i Sverige under sin anställningstid hos kommunen. X 
arresteras för förskingring i land A och ställs inför rätta där. X döms för 
förskingring till fängelse i tre år. Land A:s regering ger X amnesti på grund 
av hälsoskäl. Sverige som gärna sett en annan påföljd vill pröva X i Sverige. 
Går det? 
 
Sverige har här möjlighet att än en gång ställa X inför rätta utan att ne bis in 
idem-regeln träder in,166 (avsnitt 3.2). Det beror endast på att brottet X 
begått har utförts mot en svensk kommun. Svensk domstol kan alltså på nytt 
ta upp fallet och döma till en annan påföljd.  
 

                                                 
164 Aktuellt i detta fall kan vara den yngling som tårtade kung Carl XVI Gustaf där dom 
väntas. 
165 Se 2. kap 5 a § första stycket fjärde punkten brottsbalken 
166 Se 2 kap. 5 a § andra stycket brottsbalken 
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Tankeexempel 3: X, som är medborgare i land A, har förskingrat pengar 
från kommun M i Sverige under sin anställningstid hos kommunen. X 
arresteras för förskingring i land A och ställs inför rätta där på Sveriges 
begäran. X döms för förskingring till fängelse i tre år. Land A:s regering ger 
X amnesti på grund av hälsoskäl. Sverige, som inte är nöjd med påföljden, 
vill istället pröva X i Sverige. Är det möjligt? 
 
Detta exempel skiljer sig inte mycket från tankeexempel 2 men det finns en 
viktig skillnad, nämligen att Sverige har begärt att X skall lagföras i land A. 
Därigenom har Sverige frånsagt sig sin jurisdiktionsrätt i fallet och ne bis in 
idem-regeln träder in till X favör.167

 

7.2.2 Amnesti given av en sanningskommission 

I inledningen av kapitlet har nämnts att personer eller hela regeringar har 
fått amnesti för brott mot mänskligheten som begåtts under dess regim. 
Vissa regeringar har gett sig själva amnesti medan andra har upprättat en 
sanningskommission där förbrytarna kan söka amnesti för brotten de begått. 
Avsnittet kommer att fokusera på den senare formen av amnesti. Viktigt att 
ha i åtanke är, att en sanningskommission inte är en domstol i strikt juridisk 
mening. Det är lika viktigt att beakta, att varje sanningskommission är unik.  
 
Tankeexempel: Person X, medlem i f.d. säkerhetsstyrkorna under 
apartheidregimen, söker amnesti hos den sydafrikanska 
sanningskommissionen för tortyr av ett antal medlemmar i ANC. 
Sanningskommissionen fastställer att X är skyldig till påstådda gärningar, 
att X sanningsenligt berättat allt och ger X amnesti. Sverige som har haft ett 
långt och gediget samarbete med ANC redan under apartheidtiden anser, att 
X kommit alldeles för lätt undan och vill pröva X för tortyr i Sverige. Är det 
möjligt? 
 
Svaret på exemplet ovan blir en aning invecklat, därför kommer det att 
brytas ned i följande kategorier: 1) Är Sverige behörigt att pröva X? 2) 
Medför just brottet tortyr speciell jurisdiktion? 3) Kan den svenska ne bis in 
idem-regeln träda in om a) tortyr inte betraktas som folkrättsbrott och X 
blivit dömd i domstol för brottet i hemlandet eller b) om tortyr betraktas 
som folkrättsbrott och X blivit dömd i domstol för brottet i hemlandet? 4) X 
har fått amnesti av en sanningskommission.  
 
1) Låt oss först se om Sverige är behörigt att pröva X överhuvudtaget. Till 
att börja med har brottet begåtts i ett annat land av en icke svensk 
medborgare. Det innebär att Sverige varken har jurisdiktion enligt 
territorialprincipen eller den aktiva personalitetsprincipen. Dessutom har 
brottet riktats mot en icke svensk medborgare eller svenskt intresse, därför 
faller Sveriges jurisdiktionsrätt även på den passiva personalitetsprincipen. 
Men Sverige har långtgående jurisdiktion vilket innebär, att utländska 

                                                 
167 Ib. 
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medborgare som begått ett brott utomlands, som ger mer än sex månaders 
fängelse, och som tillfälligt vistas i Sverige kan prövas här om åtal väcks 
under personens vistelse i Sverige.168 Slutsatsen blir alltså att Sverige är 
behörigt att pröva X om X tillfälligt befinner sig i Sverige. 
 
2) Men om X inte befinner sig här i riket, varken permanent eller tillfälligt, 
medför då brottsarten tortyr att Sverige i alla fall kan vara behörig att pröva 
fallet? Folkrättsbrotten per se åtnjuter universell jurisdiktion och det innebär 
att vilket land som helst kan ta upp och pröva personer som begått 
folkrättsbrott.169 Sverige har även genom internationella konventioner åtagit 
sig att pröva folkrättsbrott som begåtts utomlands.170 Om tortyr betraktas 
som ett folkrättsbrott kommer att lämnas öppet, det är dock klart att tortyr 
betraktas som ett världsbrott.171 Observera att X inte ens tillfälligt behöver 
vistas här i landet för att Sverige skall kunna pröva fallet när det gäller 
folkrättsbrott: ”För brott som begåtts utom riket dömes även i annat fall än 
som avses i 2 § efter svensk lag och vid svensk domstol (…)”.172  
 
3 a) Här är utgångspunkten att tortyr inte betraktas som folkrättsbrott. X har 
blivit dömd av en domstol i hemlandet för tortyr och hemlandets regering 
har givit X amnesti för brottet. Sverige blir upprört över att X kommer så 
billigt undan och vill pröva X här. Går det? Nej, Sverige kan inte pröva 
fallet. Den svenska ne bis in idem-regeln träder in och förbjuder ny 
lagföring av X.173  
 
3 b) Här är utgångspunkten att tortyr utgör ett folkrättsbrott. X har blivit 
dömd av en domstol i hemlandet för tortyr och hemlandets regering har givit 
X amnesti för brottet. Sverige blir upprört över att X kommer så billigt 
undan och vill pröva X här. Går det? I detta fall kan Sverige ta upp fallet. I 2 
kap. 5 a § andra stycke stadgas, att redan dömda fall får tas upp i Sverige 
om det rör sig om folkrättsbrott. 
 
4) Som ursprungsexemplet lyder har X inte blivit prövad av en domstol utan 
av en sanningskommission. Kan sanningskommissionens utlåtande 
jämställas med en dom av en juridisk domstol i svensk rätt? I ne bis in idem-
paragrafens första stycke hänvisas bara till ”lagakraftägande dom, meddelad 
i främmande stat”. Det krav som tas upp i brottbalkskommentaren när det 
gäller lagakraftägande dom är, att ”ansvar för viss gärning prövats genom 
utländsk dom som vunnit laga kraft enligt domslandets regler”.174 Om 
sanningskommissionens beslut om amnesti kan jämställas med en 
sydafrikansk lagakraftägande dom bör sanningskommissionens beslut även i 
svensk rätt åtnjuta res judicata-verkan, trots att beslutet inte är fattat i en 
strikt juridisk domstol.  
                                                 
168 Se 2 kap. 2 § punkt 3 brottsbalken, se även Jareborg och Asp,1995 s. 39  
169 Se Jareborg och Asp 1995 s. 22-23 
170 Se 2 kap. 3 § punkt 6 brottsbalken, se även Jareborg och Asp, 1995 s. 60 
171 Se Träskman, föreläsningsstomme 
172 2 kap. 3 § första stycket brottsbalken (min kursivering) 
173 Se 2 kap. 5 a § stycke 1 punkt 4 
174 Se Holmqvist m.fl. 2002 s. 2:49 
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Den nya ne bis in idem-regeln i SOU 2002:98 har däremot en 
annan lydelse. I paragrafens första stycke hänvisas till 
”lagakraftvunnen dom som har meddelats av annan domstol”. 
Enligt kommentaren ställs här istället kravet att en utländsk 
domstol skall pröva ansvarsfrågan för gärningen genom en 
lagakraftvunnen dom.175 För att sanningskommissionens beslut 
om amnesti skall vara giltigt framöver i Sverige gäller, att dess 
förfarande kan jämställas med ett domstolsförfarande. Det vill 
säga att ”annan domstol” kan jämställas med ”annan liknande 
domstol” som tex. sanningskommissionens förfarande. 

 

7.3 Egna slutsatser 

Som konstaterats ovan kan amnesti given av en utländsk domstol, utgöra 
rättegångshinder i Sverige. Däremot är det lite vanskligare när det gäller en 
sanningskommissions beslut. 
 

7.4 Politiska aspekter 

Jag anser att seriösa sanningskommissioner i likhet med den sydafrikanska 
skall kunna jämställas med ”annan domstol”. Därigenom omfattas dess 
utslag av den svenska ne bis in idem-regeln. Jag tycker att det är viktigt att 
se till syftet med sanningskommissionen och se till landets olika alternativ 
att hantera situationen. Länder som styrts av en diktatur och vill ställa 
tidigare förövare inför rätta, har oftast problem med bevismaterialet. De som 
kan vittna om brotten är många gånger de som begått brotten eller personer i 
deras anställning. Risken är därför överhängande att förövarna sopar igen 
spåren för att undgå rättvisa. Offren är med stor sannolik döda eller allt för 
skrämda för att kunna vittna. En viktig aspekt är också att juridiska 
rättegångar är kostsamma och långsamma. Frågan är då vilket som är bäst: 
att försöka driva en juridisk process i domstol som medför svårigheter att 
bevisa brottet och som är kostsam, eller att förövarna berättar vad de gjort, 
och de anhöriga slutligen får veta vad som hänt med deras nära och kära? 
Den yttersta frågan jag ställer mig, när det gäller sanningskommissioner, är: 
Är det verkligen det svenska rättssystemets sak att bedöma om ett annat 
lands försök att skipa rättvisa genom en sanningskommission är rätt eller 
fel? Vilken rätt har vi att tala om för ett land att deras juridiska processer 
inte är giltiga bara för att de inte stämmer överens med det västerländska 
synsättet? 
 

                                                 
175 SOU 2002:98 del 1 s. 418-419 
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8 Amnesti som 
rättegångshinder enligt ne bis 
in idem-regeln i internationella 
brottmålsdomstolen 

8.1 Inledning 

Detta kapitel kommer fokusera på om en sanningskommissions beslut (som 
den i Sydafrika) skulle gälla i internationella brottmålsdomstolen. 
Resonemanget kommer till viss del påminna om resonemanget i föregående 
kapitel, men är ändå värt att poängteras. 
 

8.2 Utgör amnesti given av en 
sanningskommission ett rättegångshinder i 
internationella brottmålsdomstolen? 

8.2.1 Amnesti given av en nationell domstol 

Låt oss först se om amnesti, utfärdad av en nationell domstol för brott mot 
mänskligheten, utgör rättegångshinder i internationella brottmålsdomstolen.  
 
Tankeexempel: Under president X:s diktaturvälde i land A begicks flera 
brott mot mänskligheten. Efter diktaturens fall ställs X inför den nationella 
domstolen i land A. X döms för brott mot mänskligheten, men får amnesti 
av den nya, demokratiskt valda regeringen, eftersom detta lovats vid 
regimskiftet. Land B tycker att amnestin till X är huvudlös och vill ta upp 
fallet i internationella brottmålsdomstolen. Både land A och land B är 
medlemmar av domstolen. Kan X prövas i internationella 
brottmålsdomstolen? 
 
Till att börja med måste internationella brottmålsdomstolen först avgöra om 
den nationella domstolens rättegång mot X var ett försök att undandra X 
rättvisa genom att ge honom amnesti för brott mot de mänskliga fri- och 
rättigheterna. X i sin tur måste kunna visa att domstolsprocessen var 
opartisk och oberoende och argumentera för att amnestin faktiskt skall gälla. 
 
M. P. Sharf176 skriver i sin artikel, att det står i strid med Romstadgans 
preambel, att amnesti skulle hindra internationella brottmålsdomstolen från 
att ta upp fallet. Sharf fortsätter med att ge fyra exempel på 

                                                 
176 Professor i juridik och chef för ”Centre for International Law and Policy” 
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undantagsmöjligheter, som skulle kunna medföra att internationella 
brottmålsdomstolen godkänner amnesti.177

 
Det första är att FN:s säkerhetsråd agerar i frågan enligt artikel 16 
Romstadgan. Enligt den artikeln kan säkerhetsrådet genom en resolution 
fordra att brottmålsdomstolen accepterar amnestin given till X, om två krav 
uppfylls säger Sharf. Det första kravet är, att säkerhetsrådet har konstaterat 
att det finns ett hot mot fred och säkerhet i det berörda landet enligt VII 
kapitlet i FN-stadgan (dvs. att säkerhetsrådet har gjort bedömningen att det 
fanns risk för inbördeskrig om amnestin inte hade blivit given av den 
nationella domstolen). Det andra kravet är att resolutionen som 
säkerhetsrådet utfärdar för att brottmålsdomstolen skall godkänna amnestin 
är i enlighet med de regler och principer FN står för.178  
 
Den andra undantagsmöjligheten enligt Sharf ges i artikel 53 Romstadgan, 
nämligen åklagarmyndighetens möjlighet att bedöma om 
brottmålsdomstolen skall ta upp ett fall. Här är det åklagarens sak att 
bedöma om fallet skall tas upp eller inte. Om åklagaren anser att fallet inte 
bör tas upp, efter att noga övervägt brottets art och tyngd och utrett att 
brottsoffrens intresse tillgodosetts, kan åklagarmyndigheten underlåta att ta 
upp fallet. Detta måste han eller hon ta upp med ”förberedelsekammaren” 
enligt första punkten c) och andra stycket första punkten i artikel 53 
Romstadgan.179  
 
Den tredje möjligheten enligt Sharf är att land A själv tar upp frågan med 
brottmålsdomstolen. I detta fall rör det sig om artikel 17 punkt 1 a) 
Romstadgan som föreskriver, att internationella brottmålsdomstolen inte får 
ta upp ett fall som undersöks eller prövas av en nationell domstol som har 
jurisdiktion i fallet. Sharf påpekar här, att inget tyder på att undersökningen 
måste ske genom ett rättsligt förfarande.180  
 
Den sista och fjärde möjligheten att hindra internationella 
brottmålsdomstolen att pröva X, som redan fått amnesti av den nationella 
domstolen, sker genom ne bis in idem-regeln i artikel 20 Romstadgan. X 
kan alltid hävda, att han redan genomgått en rättegång som varit oberoende 
och opartisk och att ne bis in idem-regeln skall träda in.181

 
Slutsatsen av detta resonemang blir, att det finns en relativt stor chans att X 
slipper, att än en gång ställas till svars. Dock finns risken att X i alla fall blir 
ställd inför internationella brottmålsdomstolen, nämligen om X inte kan 
visa, att förhandlingarna vid den nationella domstolen varit opartiska och 
oberoende, och att amnestin var ett led i den fredsprocess som förhandlades 
fram under regeringsskiftet. 
                                                 
177 Se “The Amnesty Exception to the Jurisdiction of the International Criminal Court” 
M.P. Sharf, Cornell International Law Journal vol. 32, 1999 s. 522 [Sharf 1999] 
178 Se Sharf 1999 s. 522-523 
179 Se Sharf 1999 s. 524 
180 Se Sharf 1999 s. 524-525 
181 Se Sharf 1999 s. 525 
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8.2.2 Amensti given av en sanningskommission 

Tankeexempel: Under president X:s diktaturvälde i land A begicks flera 
brott mot mänskligheten. Efter diktaturens fall ställs X inför en 
sanningskommission i land A. X erkänner sina brott och får därigenom 
amnesti för de samma. Land B tycker att amnestin till X är huvudlös och vill 
ta upp fallet i internationella brottmålsdomstolen. Både land A och land B är 
medlemmar av domstolen. Kan X prövas i internationella 
brottmålsdomstolen? 
 
Även här blir Sharfs fyra undantagsregler gällande. I det första fallet kan 
FN:s säkerhetsråd lägga en resolution som säger att sanningskommissionens 
amnesti skall gälla och därigenom utgör ett rättegångshinder i 
internationella brottmålsdomstolen.182 Sharf påpekar dock, att oavsett hur 
väl sammansatt sanningskommissionen är och alldeles oavsett om 
sanningskommissionens förfarande är likt ett rättegångsförfarande, bryter 
internationella brottmålsdomstolen mot folkrätten, om den inte tar upp och 
dömer över brott mot Genèvekonventionerna och 
folkmordskonventionen.183 Men om det ”endast” rör sig om brott mot 
mänskligheten, som i tankeexemplet ovan, är detta en möjlighet för en 
sanningskommissions avgörande, att utgöra rättegångshinder i 
internationella brottmålsdomstolen. När det gäller åklagarmyndighetens 
möjlighet att ta upp fallet enligt artikel 53 Romstadgan, kan åklagaren låta 
bli att ta upp fallet om han eller hon bedömer att sanningskommissionens 
utredning av fallet är tillräcklig. Dock skall detta beslut alltid godkännas av 
”förberedelsekammaren”.184 Enligt artikel 17 Romstadgan kan land A 
hävda, att sanningskommissionens beslut skall gälla eftersom det i artikeln 
inte uttryckligen står att undersökningen måste ske genom ett rättsligt 
förfarande. Här gäller det alltså för land A att bevisa, att 
sanningskommissionen och dess beslut om amnesti inte är ett sätt att 
kringgå internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion.185 Tillsist kan även 
i detta fall ne bis in idem-regeln åberopas: att sanningskommissionen i 
mångt och mycket uppfyllt samma kriterier som ställs för en oberoende 
domstol och därför bör dess beslut omfattas av ne bis in idem-regeln i 
artikel 20 Romstadgan. Som Sharf mycket tydligt påpekar, kan det vara 
vanskligt att hävda detta då det uttryckligen står i artikel 20 punkt 3 att 
förfarandet skall ha beslutats av en annan domstol.186

 
När det gäller slutsatsen om att sanningskommissionens beslut än en gång 
kan prövas i internationella brottmålsdomstolen eller av ett annat land är det 
viktigt att tänka på de politiska signaler brottmålsdomstolen eller det landet 
ger. De signalerar att de inte godkänner landets sätt att handskas med 
                                                 
182 Enligt artikel 16 Romstadgan 
183 Se Sharf 1999 s. 523-524 
184 Se Sharf 1999 s. 524 
185 Se Sharf 1999 s 524- 525 
186 Se Sharf 1999 s. 525 
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konflikten. Precis som J. Dugard187 konstaterar i sin artikel kan andra länder 
döma i de fall som tagits upp av den sydafrikanska sanningskommissionen, 
men antagligen kommer de att låta bli eftersom alla länder glädjer sig åt 
Sydafrikas sätt att hantera situationen.188

 

8.3 Sannings- och försoningskommissionen i 
Sydafrika 

Ovan har jag använt mig av teoretiska fall, men låt oss se närmre på ett land 
som faktiskt använt sig av en sanningskommission och som gett förövarna 
amnesti för att komma tillrätta med de brott som begåtts av den förra 
regeringen i landet. Nämligen Sydafrika. Viktigt att ha i åtanke är att just 
Sydafrikas amnesti inte kan tas upp i internationella brottmålsdomstolen 
eftersom den bara har jurisdiktion över konflikter som begåtts efter dess 
inrättande 2001. Den sydafrikanska modellen kan dock vara aktuellt i 
många andra länder som också vill ta i tu med sitt förflutna. 
 

8.3.1 Stiftandet av den sydafrikanska sannings- och 
försoningskommissionen 

Sannings- och försoningskommissionen189 upprättades i Sydafrika 1995 
genom en ”nationell sammanhållnings- och försoningslag” antagen av det 
sydafrikanska parlamentet.190 Syftet med sanningskommissionen var att 
komma tillrätta med det förflutna apartheidsystemet och ställa ansvariga till 
svars där anhöriga till slut fick veta vad som hänt deras nära och kära. I 
gengäld fick förövarna, som berättade vilka brott de begått inför 
sanningskommissionen, amnesti för de samma. Observeras bör att ingen 
generell amnesti gavs: varje person fick ansöka om amnesti i det enskilda 
fallet.191

Under ANC:s kamp mot apartheidregeringen lovades att 
ansvariga skulle ställas inför rätta. Verkligheten blev 
annorlunda. Förre presidenten F.W. de Klerk och Nelson 
Mandela samarbetade i stor utsträckning för att nå en 
kompromiss som passade alla parter och framförallt försöka få 
en oblodig övergång i regeringsskiftet.192 Att ställa 
Nationalistpartiets (NP) medlemmar inför domstol skulle bli en 
lång, kostsam och svårbevisad process, eftersom NP själva satt 

                                                 
187 John Dugard, professor i juridik vid Witwatersrand universitet, Johannesburg, tillfälligt 
innehav av professur på Cambridges universitet mellan 1995-1996, chef för ”Research 
Center for International Law” vid Cambridges universitet 1995-1997 
188 Se ”Retrospective Justice: International Law and the South African Model” J. Dugard s. 
431 
189 Truth and Reconciliation Commission (TRC) hädanefter “Sanningskommissionen” 
190 Promotion of National Unity and Reconciliation Act NO. 34 of 1995 (TRC-stadgan) 
191 Tutu 1999 s. 30-31 
192 Tutu 1999 s. 25 
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på bevisen.193 Lika hopplöst skulle det vara att ställa militanta 
ANC aktivister inför rätta på samma grund. 

 
Sanningskommissionen i Sydafrika var en unik lösning där både 
medlemmar ur Nationalistpartiets säkerhetspolis och militanta ANC-
aktivister ansökte om amnesti för de brott som begåtts under ”kriget” mellan 
anhängarna. Sanningskommissionen har antagligen bidragit till att 
sydafrikaner idag tillsammans kan bygga upp landet utan hat och bitterhet.  
 

8.3.2 Sanningskommissionens uppbyggnad 

Till ordförande för sanningskommissionen valdes ärkebiskop Desmond 
Tutu, som under apartheidtiden förespråkade ”icke-vålds”-metoden i 
kampen mot apartheid. 1984 fick han motta Nobels fredspris.194 Förhören i 
sanningskommissionen var offentliga och öppna för allmänheten.195 I 
sanningskommissionens stadga stod det också uttryckligen att 
kommissionen skulle vara opolitisk och dess medarbetare oberoende av 
politiska partier, staten och andra intresseorganisationer.196 Tanken med 
sanningskommissionen var att klargöra alla brott som begåtts under 
apartheidtiden mellan 1 mars 1960 fram till senast december 1993.197 För att 
uppnå målet med sanningskommissionen upprättades tre kommittéer: 
”Kommittén för brott mot mänskliga fri- och rättigheter”198, 
”Amnestikommittén”199 och ”Reparations- och 
rehabiliteringskommittén”200. 
 
Kommittén för brott mot mänskliga fri- och rättigheter arbetade med att i så 
stor utsträckning som möjligt dokumentera de brott som begåtts under 
apartheidtiden.201 Kommitténs uppgift var bland annat att samla information 
och dokumentera anklagelser och klagomål om brott mot mänskligheten.202  
 
Amnestikommitténs uppgift var att hantera alla frågor som rörde 
amnestiförfarandet.203 För att kunna åtnjuta amnesti måste personen i fråga 
kunna bevisa att det bakomliggande syftet varit politiskt och att han eller 
hon redogjort för alla händelser och detaljer rörande brottet.204 Om det 
visade sig under förhören i sanningskommissionen att brottet inte varit av 
                                                 
193 Tutu 1999 s. 27-28 
194 Se Nationalencyklopedin 2000 under ”Tutu” 
195 6 kap art 33 TRC-stadgan 
196 7 kap. art 36 TRC-stadgan 
197 2 kap. art. 3 (1) (a) TRC-stadgan samt rättsfallet “Azanian peoples organisation 
(AZAPO) and others v President of the Republic of South Africa and others, 1996 (4) SA 
(CC)” s. 678 [AZAPO 1996] 
198 Egen fri översättning av ”Committee on Human Right Violations” 
199 Egen fri översättning av “Committee on Amnesty” 
200 Egen fri översättning av ”Committee on Reparation and Rehabilitation” 
201 2 kap art 3 (3) (a) TRC-stadgan 
202 3 kap art 14 (1) TRC-stadgan 
203 2 kap art 3(3) (b) samt 4 kap art 18 TRC-stadgan 
204 4 kap art 20 (1) (b) och (c) TRC-stadgan 
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politisk karaktär eller att personen ifråga undanhöll uppgifter nekades den 
ansökande amnesti. Sedan var det upp till åklagaren om han eller hon ville 
föra fallet vidare till domstol. 
 
Reparations- och rehabiliteringskommitténs uppgift var bland annat att 
samla information och uppgifter från de som fallit offer under kampen mot 
apartheid eller från offrens anhöriga samt att försöka lokalisera 
brottsoffren.205 Kommittén ansvarade även för beviljandet av gottgörelse till 
brottsoffren.206  
 

8.3.3 Bestridandet av sanningskommissionens arbete och dess 
amnestiförfarande 

Under tiden som amnestiprocesserna pågick i sanningskommissionen 
stämde organisationen ”Azanian peoples organisation”207 m.fl. den 
sydafrikanska regeringen inför konstitutionsdomstolen och hävdade att 
sanningskommissionen och dess amnestiförfarande bröt mot den 
sydafrikanska konstitutionen och internationella konventioner. Fallet blev 
senare känt under namnet ”The AZAPO case”.208

 
Azanian peoples organisation byggde sitt fall på främst två grunder. Den 
första grunden var att sanningskommissionen och dess amnestiförfarande209 
bröt mot 3 kapitlet artikel 22 i den sydafrikanska konstitutionen från 
1993,210 som handlar om rättigheten att få sin sak prövad av en domstol.211 
Organisationen ansåg att de mord, lemlästningar och förföljelser som utförts 
under apartheidtiden skulle dömas av en nationell domstol, där förövarna 
skulle få sitt rättmätiga straff och betala skadestånd till offren. Den andra 
grunden var att amnestiförfarandet även bröt mot Genèvekonventionerna 
från 1949 och mot tilläggsprotokollen från 1977.212

 
Den Sydafrikanska konstitutionsdomstolen fastslog i sitt domstolsutlåtande 
att sanningskommissionens amnestiförfarande inte bröt mot 3 kapitlet 
artikel 22 i den sydafrikanska konstitutionen från 1993. Istället kom de fram 
till att konstitutionens epilog inte bara auktoriserade det sydafrikanska 

                                                 
205 5 kap art 25 och 2 kap art 4 TRC-stadgan 
206 5 kap art 26, 27 TRC-stadgan 
207 “Azanian peoples organisation” var en av de svarta motståndsrörelserna som omfattade 
principerna om ”svart medvetenhet” som utvecklats av Steve Biko m.fl. Om Steve Biko se 
vidare Tutu 1999 s. 23 
208 AZAPO 1996  
209 Se kapitel 4 artikel 20 (7) TRC-stadgan 
210 The Constitution of the Republic of South Africa Act 200 of 1993. Detta var en 
interimistisk konstitution som förhandlats fram mellan Nationalistpartiet och ANC innan de 
fria valen 1994. Konstitutionen skrevs helt om av ANC 1996. Se vidare 
Nationalencyklopedin 2000 under ”Sydafrika- statskick och politik” 
211 ”Access to Court -Every person shall have the right to have justiciable disputes settled 
by a court of law or, where appropriate, another independent and impartial forum” 
212 Se AZAPO 1996 s.673 f.  
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parlamentet att stifta en ”amnestilag” utan faktiskt förpliktigade parlamentet 
härtill.213

 
När det gällde den andra invändningen, det vill säga att amnestiförfarandet 
bröt mot Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll kom domstolen 
fram till följande. För det första ansågs inte Genèvekonventionerna vara 
tillämpliga. Konventionerna riktar sig främst mot väpnade konflikter mellan 
två eller fler konventionsstater,214 och eftersom varken Nationalistpartiet 
eller ANC kunde betraktas som konventionsstater föll det argumentet.215 För 
det andra beaktades även möjligheten att Tilläggsprotokoll I och II kunde 
vara tillämpliga. Tilläggsprotokoll I är tillämplig på väpnade konflikter mot 
kolonisationsmakten inom ett land,216 och domstolen kom fram till att 
protokollet eventuellt kunde tillämpas på den sydafrikanska konflikten, men 
att detta inte fanns som troligt av högsta domstolen i Kapprovinserna.217 
Domstolen fortsätter med att konstatera att Tilläggsprotokoll II visserligen 
rörde konflikten inom ett land, men i protokollet står det klart och tydligt att 
myndigheterna i så stor utsträckning som möjligt skall bevilja amnesti till de 
som deltagit i konflikten.218 Vidare fastslås även att Sydafrika varken hade 
skrivit under eller ratificerat något av tilläggsprotokollen och de ansågs 
därför inte vara bindande i sydafrikansk rätt.219 Eftersom domstolen kom 
fram till att varken Genèvekonventionerna eller Tilläggsprotokollen var 
tillämpliga föll även denna invändning. Istället hade domstolen hittat legal 
grund i internationell rätt för ett amnestiförfarande. Azanian peoples 
organisations talan avslogs och sanningskommissionens amnestibeslut 
ansågs utgöra rättegångshinder i de sydafrikanska domstolarna. 
 

8.3.4 Sanningskommissioens amnestibeslut i internationella 
brottmålsdomstolen 

Den stora frågan som nu återstår är om ett dylikt amnestiförfarande faktiskt 
hade kunnat utgöra rättegångshinder i internationella brottmålsdomstolen. 
Som tidigare påpekats kan inte det sydafrikanska fallet tas upp i 
brottmålsdomstolen eftersom konflikten skett innan domstolens upprättande. 
Men det hade kunnat vara möjligt. I kampen mot apartheid stred även bland 
andra engelska medborgare som bodde i Sydafrika. Ett möjligt scenario är 
att Storbritannien hade velat ställa Sydafrika inför internationella 

                                                 
213 AZAPO 1996 s. 674 och s. 678 
214 Se artikel 2 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded 
and Sick in Armed Forces in the Field 1949. I: Van den Wyngaert 1996 s. 5 och artikel 2 
Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War 1949. I:Bring 
Lysén 1999 s. 141 
215 AZAPO 1996 s. 690 fotnot 30 
216 Artikel 1 (4) Additional Protocol I Relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts 1977. I: Bring Lysén 1996 s. 155 
217 AZAPO 1996 s. 690 fotnot 30 
218 AZAPO 1996 s. 690 fotnot 30 och s. 691 samt artikel 6(5) Additional Protocol II 
Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977. I: Bring 
Lysén 1999 s. 168 
219 AZAPO s. 689 och s. 690 fotnot 30 
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brottmålsdomstolen för att brittiska medborgare blivit förföljda och utsatts 
för brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Antag att Storbritannien 
inte alls accepterat den amnesti som sanningskommissionen gett till 
förbrytarna. Här kommer Sharfs fyra undantagsregler (avsnitt 8.1.1) till 
användning. Sydafrika hade antagligen framgångsrikt kunnat driva Sharfs 
första undantagsregel, nämligen att FN:s säkerhetsråd skall agera i frågan 
och genom en resolution förhindra att fallet tas upp i internationella 
brottmålsdomstolen. Kraven för detta var att det 1) fanns risk för 
inbördeskrig om amnestiförfarandet inte hade genomförts och att 2) 
resolutionen är i enlighet med de regler och principer FN står för. Det 
politiska läget i Sydafrika strax innan och efter de demokratiska valen var 
väldigt skört. Det var inte alla, vare sig svarta eller vita, som var förtjusta i 
att ANC kom till makten. Även inom ANC finns olika skiktningar och 
brytningar. 
 

Sydafrika är ett väldigt komplext land och väl värt att notera är 
att det finns elva officiella språk i landet, där engelska och 
afrikaans är två av dem men Zulu och Xhosa de största 
språken. Viktigt att också komma ihåg är att det finns lika 
många olika kulturer som det finns språk i landet, där kultur 
och tradition skiljer sig markant från provins till provins. 

 
Troligast hade varit att Storbritanniens försök att ställa Sydafrika inför 
internationella brottmålsdomstolen hade stoppats här. Men om 
Storbritannien ändå hade lyckats att komma runt resolutionen av FN:s 
säkerhetsråd (kanske genom att lägga ett veto vid omröstningen) återstår tre 
av Sharfs undantagsmöjligheter för Sydafrika. Den andra möjligheten är att 
internationella brottmålsdomstolens åklagare finner att 
sanningskommissionen har tagit tillvara brottsoffrens intressen och därför 
inte tar upp fallet. Åklagaren anser kanske att Sanningskommissionen 
genom sina omfattande försök att klarlägga vad som hänt med brottsoffren 
under apartheidtiden och kommissionens erbjudande om gottgörelse har 
tillgodosett offrens intressen på bästa möjliga sätt. Om åklagaren i alla fall 
bestämmer sig för att ta upp fallet återstår två möjligheter för Sydafrika. 
Den tredje möjligheten enligt Sharf är att Sydafrika själva tar upp fallet med 
brottmålsdomstolen och åberopar brottmålsdomstolens 
komplementaritetsprincip (avsnitt 6.3 1). Brottmålsdomstolen får inte ta upp 
ett fall som utretts av den nationella domstolen i det berörda landet enligt 
artikel 17 (1) (a) och (b) Romstadgan. Sharf poängterar att inget i lagtexten 
tyder på att utredningen måste ske genom ett rättsligt förfarande. Däremot 
finns det en liten risk att brottmålsdomstolen anser att Sydafrika varit 
ovilliga att ställa de ansvariga inför rätta enligt artikel 17 (2) och därigenom 
tar upp fallet ändå. Sydafrikas sista hopp står nu till ne bis in idem-regeln, 
vilket också är Sharfs fjärde undantagsmöjlighet. Den stora frågan blir nu: 
Kan sanningskommissionens amnestibeslut i varje enskilt fall jämställas 
med en fällande eller friande dom i en nationell domstol? 
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I artikel 20 (3) Romstadgan står det klart och tydligt att ingen skall kunna 
bli ställd inför brottmålsdomstolen om fallet redan blivit prövat av en annan 
domstol. Sharf anser att det kan vara vanskligt att åberopa ne bis in idem-
regeln i detta fall för Sydafrika eftersom sanningskommissionen inte är en 
domstol i juridisk mening. Det finns vidare en risk att brottmålsdomstolen 
anser att sanningskommissionens amnestiförfarande har varit ett sätt att 
undandra de ansvariga rättvisan.220  
 
Jag instämmer med Sharf om att den sydafrikanska sanningskommissionen 
inte är en traditionell domstol. Men jag anser det vara otvistligt att den 
sydafrikanska sanningskommissionen är en juridisk institution. Den är 
stiftad av det sydafrikanska parlamentet, som tillkommit genom fria och 
demokratiska val, där sanningskommissionen har hämtat sin juridiska grund 
från den sydafrikanska konstitutionen. Är inte också en domstol en juridisk 
institution som hämtat sin juridiska grund ur det berörda landets 
konstitution, skapad av det landets riksdag? Jag anser därför att den 
sydafrikanska sanningskommissionen kan jämställas med en ”annan 
domstol”. Och därför skall även sanningskommissionens beslut omfattas av 
ne bis in idem-regeln i artikel 20 (3) Romstadgan. 
 
Om ett dylikt fall som sanningskommissionens förfarande i Sydafrika skulle 
komma upp i internationella brottmålsdomstolen i framtiden bör domstolen 
se till syftet med sanningskommissionen och göra en ändamålstolkning av 
ne bis in idem-regeln.221  
 

8.4 Egna slutsatser 

Varför kan inte beviljandet av amnesti i utbyte mot berättelsen vad som hänt 
ens nära och kära vara lika läkande som att se att förövaren får ett livstids 
fängelsestraff? Ovissheten gör att det är svårt att gå vidare i livet, något ett 
sargat land som Sydafrika måste klara av för att inte hamna i inbördeskrig. I 
Sydafrika under apartheidtiden var alla offer, både förövarna och de som 
hamnat i deras väg. Offer för en regim som förtryckt och förvridit ett folk på 
godtyckliga grunder. Att beslut tagna av en sanningskommission som den i 
Sydafrika, inte skulle kunna utgöra rättegångshinder i internationella 
brottmålsdomstolen verkar för mig något huvudlöst. Sydafrika lyckades 
med det få trodde: att omvälvningen från apartheid skulle ske lugnt och utan 
blodspillan. Dessutom har medlemmar ur apartheidregeringen ställts till 
svars för sina handlingar. Detta har visserligen inte skett genom ett 
domstolsförfarande, men dock genom en öppen process som syftat till att 
försöka läka nationen, så att det nya Sydafrika skall kunna skapa en 
gemensam framtid för alla utan att gamla minnen undergräver demokratin. 
Hur mycket kan omvärlden egentligen begära? Än en gång undrar jag, hur 
ett land skall kunna hävda, att deras sätt att hantera konflikter är det rätta 

                                                 
220 Sharf 1999 s. 525 
221 EG-domstolen ansåg t.ex. i mål C-187/01 och mål C-385/01 att utomrättsliga 
förfaranden som uppfyllt vissa kriterier faktiskt omfattas av ne bis in idem-regeln 
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även för andra länder. Samtidigt vill jag verkligen betona, att det är oerhört 
viktigt att värna om folkrätten och att denna efterlevs. Individer som begått 
brott mot denna skall inte slippa undan. Amnesti för förövarna skall vara 
sista möjligheten för ett land, men någonstans måste en avvägning göras 
mellan att ge amnesti och se konflikten i landet bidra till ett nytt blodigt 
inbördeskrig. Sydafrika har lyckats med något jag tror få länder skulle klara 
av: de har valt att förlåta hellre än döma och därigenom läkt en blödande 
nation och lyckats gå vidare. 
 

8.5 Politiska aspekter 

Självklart är det vanskligt att ge amnesti för brott mot folkrätten och klart är, 
att vissa sanningskommissioner inte lyckas så bra som, eller ens är lika den i 
Sydafrika. Det är alltid farligt när politik och juridik närmar sig för mycket. 
Sanningskommissionen tycker jag är ett utmärkt exempel där de kan gå 
hand i hand. Av det skälet är det viktigt att klara regler sätts upp för en 
sanningskommission och kring hur denna skall vara sammansatt. Det är 
absolut nödvändigt att regeringar inte skall kunna ge sig själva blank 
amnesti. Ur folkrättslig synvinkel är det också en nödvändighet att individer 
som begått brott mot mänskliga fri- och rättigheter skall kunna ställas inför 
någon form av rätta. Risken finns att omvärldens accepterande av 
amnestiförfarande signalerar till andra diktaturer att mänskliga fri- och 
rättigheter inte måste efterlevas eftersom de ändå kan få amnesti för sina 
brott när deras diktaturvälde faller sönder. Som tidigare påpekats är varje 
sanningskommission unik precis som varje lands konflikt. Men viktigt att ha 
i åtanke är, att när en diktatur faller sönder, finns det oftast inget fungerande 
rättsväsende eller polisväsende kvar. De gamla domstolarna och poliskåren 
symboliserar förtryckarmakten och de behöver bytas ut mot en demokratiskt 
sinnad kår. Därför kan sanningskommissioner vara ett lämpligt alternativ. 
Oftast finns det få bevis för de brott som den gamla diktaturen har begått 
och dessutom är det kostsamt att driva juridiska processer i domstol. Dessa 
pengar kan ett nytt land istället behöva till att bygga upp skolor, sjukhus och 
infrastruktur.  
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9 Analys 

9.1 Inledning 

För att läsaren lättare skall kunna få en överblick av slutsatserna jag nått i 
mitt examensarbete kommer dessa att sammanställas i detta kapitel. Även de 
politiska aspekterna som jag reflekterat över, kommer att kort sammanfattas 
här. Sist i kapitlet nämns även några personliga reflektioner över den 
framtida utvecklingen inom området.  
 

9.2 Egna slutsatser 

Ne bis in idem-regelns främsta syfte har ända sedan den romerska rätten 
varit att skydda medborgarna från att förföljas av rättssystemet. Har en 
person en gång blivit dömd i domstol skall fallet inte kunna tas upp igen. 
Denna regel gällde i Sverige endast för de brott som begåtts inom landet 
fram till 1970-talet. Först då började de svenska domstolarna ta hänsyn till 
utländska domar i rättsprocesserna. Ne bis in idem-regeln infördes i svensk 
lagstiftning 1972 genom Sveriges tillträde till den europeiska 
brottmålsdomskonventionen. Regeln blev då lagfäst i dagens 2 kap. 5 a § 
brottsbalken. Visserligen har ne bis in idem-regeln funnits i svensk 
lagstiftning innan 1972, men då har den uttryckts i formen av res judicata-
regeln i 30 kap. 9 § rättegångsbalken. Införandet av ne bis in idem-regeln i 
brottsbalken 1972 fick till följd, att den svenska jurisdiktionsrätten blev 
begränsad. Svenska medborgare underkastades utländsk lag om de vistades 
utanför Sveriges gränser. 
 
På 1990-talet tillträdde Sverige en rad EU-konventioner som medförde, att 
domar från andra länder i den Europeiska gemenskapen skulle respekteras. 
Ratificeringen av konventionerna ledde till ytterligare inskränkningar av de 
svenska jurisdiktionsreglerna. Om en gärning begåtts delvis i Sverige och 
delvis i ett annat land och det andra landet dömer i frågan, är Sverige bundet 
av domen. Tidigare behövde Sverige inte ta hänsyn till ett annat lands dom 
om gärningen delvis begåtts på svensk territorium. Men i och med 
ratificeringen av de internationella konventionerna är detta inte längre 
möjligt (om brottet inte är riktat mot landets säkerhet). Ratificeringen av 
Schengenkonventionen innebar alltså att övriga Schengenländers domar fick 
omedelbar verkan i Sverige. Samma gäller om ett nytt medlemsland skulle 
gå med i Schengen. Ne bis in idem-regeln har genom EU-ländernas tillträde 
till konventionerna lett till en likriktning av regeln. Jag är mestadels positiv 
till det straffrättsliga samarbetet inom Schengen och tycker, att det är bra att 
de nationella domarna får omedelbar hinderverkan i resten av 
Schengenområdet. Detta leder till en större rättsäkerhet både för länderna 
och individerna inom samarbetsländerna. 
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I samband med den svenska ratificeringen av internationella 
brottmålsdomstolen genomfördes en omfattande undersökning av den 
svenska jurisdiktionen i förhållandet till de internationella brotten. I SOU 
2002:98 föreslås bland annat en omformulering av 2 kap. 5 a § brottsbalken. 
Denna omformulering är varmt välkommen då utformningen av den gamla 
paragrafen blivit svåröverskådlig efter tilläggen av de internationella 
konventionerna. Extra glädjande är också att den internationella straffrätten 
inkorporeras i den nya ne bis in idem-paragrafen och därmed får starkare 
fäste i svensk rätt. 
 
Men vad händer om ett land bryter mot ne bis in idem-regeln när det gäller 
ett annat lands dom? I praktiken kan den lagförande staten inte göra särskilt 
mycket för att det andra landet skall acceptera domen. En väg är att det 
lagförande landet försöker nå en överenskommelse genom diplomatiska 
kanaler. Om detta inte skulle lyckas kan det lagförande landet t.ex. införa 
ekonomiska sanktioner mot landet i fråga. En annan väg är att personen, 
som riskerar att bli lagförd igen i samma sak, hävdar att den nya rättegången 
strider mot kriterierna på en ”fair trial”.  
 
Ne bis in idem-regeln syftar till att en dom skall vara slutgiltig och att fallet 
inte skall tas upp en gång till. Men vad händer om fallet inte löses i 
domstol? Vad händer om gärningsmannen träffar en uppgörelse med 
åklagarmyndigheten innan fallet nått domstolen? Kan ett annat land ta upp 
samma fall igen? Dessa frågor var uppe i EG-domstolen rätt nyligen. 
Domstolen hävdade att även uppgörelser av detta slag omfattas av ne bis in 
idem-regeln. EG-domstolen tryckte på, att uppgörelsen från 
åklagarmyndigheten inte var förhandlingsbar. Antingen godtog den 
tilltalade uppgörelsen och betalade ett visst bestämt bötesbelopp vilket 
därmed ledde till att beslutet i frågan fick laga kraft. Eller så nekade den 
tilltalade till uppgörelsen och fallet gick vidare till domstol. EG-domstolen 
ansåg det vara av yttersta vikt, att ett lands uppgörelser även skulle gälla i 
ett annat medlemsland, både ur landets och individens 
rättsäkerhetsperspektiv. EG-domstolens dom är välkommen, eftersom detta 
ger en enhetlig bedömning av ne bis in idem-regeln i hela EU. I domen slås 
det fast, att även utomrättsliga överenskommelser mellan den tilltalade och 
straffmyndigheten gäller i andra länder och fallet kan då inte tas upp igen 
enligt ne bis in idem-regeln. 
 
När det gäller ne bis in idem-regln i de internationella tribunalernas stadgor 
och i Romstadgan är det viktig att även fundera över domstolarnas 
jurisdiktionsregler. De internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien och 
Rwanda har rätt att överföra ett fall från den nationella domstolen under 
pågående process. Detta gör, att tribunalerna inte behöver ta hänsyn till ne 
bis in idem-regeln, på samma sätt som den internationella 
brottmålsdomstolen måste göra. Den internationella brottmålsdomstolen får 
nämligen inte överföra ett fall under pågående nationell domstolsprocess. 
Brottmålsdomstolen måste vänta till den nationella domstolens dom faller 
och först därefter kan brottmålsdomstolen ta upp fallet, fast endast om den 
nationella processen inte uppfyllt krav på opartiskhet och oberoende. Om 
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den nationella domstolsprocessen uppfyllt dessa kriterier gäller den 
nationella domen och den internationella brottmålsdomstolen är bunden av 
ne bis in idem-regeln. Lösningen med den internationella 
brottmålsdomstolens jurisdiktion är beklaglig. Själv hade jag gärna sett att 
även brottmålsdomstolen fick jämlöpande jurisdiktion med de nationella 
domstolarna, precis som de internationella tribunalerna för f.d. Jugoslavien 
och Rwanda. Den internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion är en 
politisk kompromiss. Länder är fortfarandet ovilliga att överföra den 
dömande makten till ett annat institut och i detta fall har det fått tämligen 
olyckliga konsekvenser i form av begränsad jurisdiktion. Jag är dock väl 
medveten om att Romfördraget antagligen inte hade röstats igenom om inte 
kompromissen med brottmålsdomstolens jurisdiktion hade skett. 
 
Som tidigare påpekats är ne bis in idem-regeln inte bara ett skydd för en 
individ utan är även en garanti för en rättsstat. Därför är det viktigt att 
regeln återfinns i de internationella tribunalernas stadgor, precis som i 
Romfördraget. Det är av yttersta vikt att de nationella domstolarna inte kan 
ompröva tribunalernas och brottmålsdomstolens domar, precis som det är 
lika viktigt att tribunalerna och brottmålsdomstolen inte lättvindigt kan 
ignorera de nationella domarna. Att ne bis in idem-regeln tas upp i 
respektive stadgor tycker jag tyder på att regeln är på väg att bli universell. 
Problemet kvarstår dock om ett land skulle bryta mot ne bis in idem-regeln. 
Internationella brottmålsdomstolen har inget att sätta i mot. Endast FN kan 
införa sanktioner mot landet, under förutsättning att ingen av de permanenta 
medlemmarna i säkerhetsrådet lägger in sitt veto. 
 
Ovan har det främst handlat om en domstolsdom gäller i ett annat land. Men 
vad händer vid alternativa domstolsförfaranden? Vad händer om ett 
straffrättslig beslut tas av en sanningskommission? Kan det beslutet 
omfattas av ne bis in idem-regeln? EG-domstolen gjorde klart att 
utomrättsliga förfaranden, som inte varit förhandlingsbar för den tilltalade, 
är precis lika giltig som en domstolsdom. Den sydafrikanska 
sanningskommissionen valde att ge amnesti till de förövare som berättade 
vad de gjort under apartheidregimen. Skulle en dylik amnesti gälla i den 
internationella brottmålsdomstolen? Låt oss först modifiera exemplet: antag 
att Sydafrika hade valt att ställa de ansvariga inför en sydafrikansk domstol 
och sedan benådat förövarna. Hade amnestin gällt i Sverige? Att påföljden 
av ett brott blivit benådat påverkar inte själva ansvarsfrågan. Domen står 
fast, vilket innebär att ett annat land inte kan ta upp fallet enligt ne bis in 
idem-regeln.  
 
Vad händer då i ursprungsexemplet? Sydafrika valde att ställa förövarna 
inför en sanningskommission och i utbyte mot att förövarna berättade allt de 
gjort under den gamla regimen fick de amnesti. Skulle det beslutet gälla i 
internationella brottmålsdomstolen? Hade brottmålsdomstolen varit bunden 
enligt ne bis in idem-regeln? Jag menar att det skulle vara förvånansvärt om 
den internationella brottmålsdomstolen inte hade accepterat den 
sydafrikanska sanningskommissionens beslut. Ne bis in idem-regeln får 
inte, enligt mig, strikt bokstavstolkas utanför sin kontext. Syftet med regeln 
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är att skydda individen att ställas tillsvars två gånger i samma sak. 
Visserligen säger regeln att en dom som trätt i kraft inte får tas upp igen. 
Men att regeln endast skulle gälla juridiska domar anser jag vara orimligt. 
Ett förfarande i en sanningskommission kan vara väldigt snarlik en juridisk 
domstolsprocess. Om fallet skulle tas upp igen av en domstol enbart på 
grund av att sanningskommissionen inte är en juridisk domstol, tycker jag 
det bryter mot ne bis in idem-regelns syfte. Undantagen till ne bis in idem-
regeln i Romstadgan säger klart och tydligt, att icke demokratiska 
rättsprocessers domar inte omfattas av ne bis in idem-regeln. Samma regler 
tycker jag skall gälla en sanningskommissions beslut. Om 
sanningskommissionen uppfyller de krav på opartiskhet, oberoende och 
öppenhet som ställs på ett ”vanligt” domstolsförfarande, och där förövaren 
har en möjlighet att göra sin sak hörd, bör även sanningskommissionens 
beslut gälla i internationella brottmålsdomstolen.  
 
I vilken form ett land, i detta fall Sydafrika, har valt att ställa förövarna till 
svars borde vara upp till det enskilda landet. Hur kan egentligen ett annat 
land hävda, att deras sätt att hantera konflikter är den enda rätta lösningen? 
Jag vill understryka att det är oerhört viktigt att värna om folkrätten och att 
alla länder skall ta sitt ansvar och se till att folkrätten efterlevs. Amnesti för 
förövarna skall vara ett lands sista möjlighet att komma till rätta med 
konflikten. Men i slutändan måste det internationella världssamfundet fråga 
sig, vilket som tjänar folkrätten bäst: amnesti till förövarna genom en 
sanningskommission eller att konflikten urartar i ett blodigt inbördeskrig? 
 

9.3 Politiska aspekter 

Ne bis in idem-regeln är som tidigare påpekats en straffprocessuell 
skyddsregel. Regeln har stor betydelse i ett demokratiskt samhälle. Den ger 
dels skydd åt individen mot förföljelser av rättsväsendet, dels visar staten att 
den accepterar landets juridiska processer och beslut. Under mindre 
demokratiska århundraden fick ne bis in idem-regeln träda tillbaka och jag 
anser att regeln är värd att slå vakt om. 
 
Genom samarbetet inom EU har den politiska viljan att gemensamt reglera 
vissa brottsarter, t.ex. bedrägeri och korruption mot främst EU, lett till att 
ländernas definition av ne bis in idem-regeln närmar sig varandra. Men det 
är alltid viktigt att vara extra uppmärksam när de juridiska och politiska 
sfärerna närmar sig varandra. Vid krissituationen som uppstod 11 september 
2001 är det extra viktigt för politikerna att tänka efter varför de undantag 
som sedan tidigare rått faktiskt finns. Här finns det risk för att politikerna tar 
beslut, som kan få förödande juridiska konsekvenser även fast besluten 
grundats på medmänsklighet och en vilja att värna om det demokratiska 
samhället. Som exempel kan nämnas, att endast några veckor efter 11 
september 2001 hade FN enhälligt nått en definition av terrorism, något FN 
inte kunnat enats om sedan den första terroristkonventionen från 1970-talet. 
I dylika krissituationer är det viktigt att politikerna håller huvudet kallt och 
försöker beakta de tveksamheter som tidigare rått i frågan.  
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Det är också viktigt att ne bis in idem-regeln får en enhetlig tolkning. EG-
domstolen slog fast i sitt avgörande, att ne bis in idem-regeln även omfattar 
beslut som träffats genom utomrättsliga uppgörelser och att dessa gäller i 
hela EU. Det kan vara önskvärt för ett land ur ett rättspolitiskt perspektiv att 
personen ställs inför rätta igen, men denna önskan borde stå tillbaka för 
vikten av att acceptera den tilltalades rättigheter. Ne bis in idem-regeln är en 
förutsättning för ett rättssamhälle. På samma sätt är regeln en förutsättning 
för en demokratiskt och opartisk process i den internationella 
brottmålsdomstolen. Kritiska röster har hörts mot internationella 
brottmålsdomstolen och invändningarna har grundas just på möjligheten att 
domstolsavgörandena kan vara av politisk karaktär. Rädslan för detta kan 
delvis vara befogad. Frågan jag däremot ställer mig är om alternativen till 
en internationell brottmålsdomstol verkligen är bättre? Jag tror snarare att 
risken för politiska utspel i form av juridiska avgöranden i de nationella 
domstolarna är större än i den internationella brottmålsdomstolen, när det 
gäller krigsförbrytelser. 
 
Hur ett land skall lösa sina konflikter är självklart upp till varje land att 
bestämma. Däremot blir det svårare om konflikterna i ett land handlar om 
brott mot de mänskliga fri- och rättigheterna. Sydafrika bestämde sig för att 
ställa förövarna som begått brott under apartheidtiden inför en 
sanningskommission. Dessa erbjöds amnesti för de begångna brotten i 
utbyte mot att de berättade allt de gjort. En av anledningarna till Sydafrika 
valde att upprätta en sanningskommission var att ett traditionellt 
domstolsförfarande skulle bli för kostsamt och att problem med 
bevismaterialet antagligen skulle ha uppstått. Förövarna hade haft gott om 
tid på sig att sopa igen spåren och hota viktiga vittnen. Sett från den 
politiska aspekten hade Sydafrika ingen annan reell möjlighet att ställa 
apartheidregeringen och övriga förbrytare inför rätta. Risken att ett blodigt 
inbördeskrig skulle bryta ut var för stor. Sydafrika behövde lägga pengar på 
uppbyggnaden av det nya demokratiska samhälle som de eftersträvade, 
istället för att bekosta dyra rättsprocesser i domstol. I slutändan gäller det 
trots allt att kunna bygga upp ett demokratiskt samhälle, där skolor, sjukhus 
och infrastruktur fungerar. Hur kan då ett annat land hävda att en 
sanningskommission är fel väg att gå? 
 

9.4 Framtida utveckling 

Hur ser den framtida utvecklingen ut för ne bis in idem-regeln och den 
internationella straffrätten? Det kan jag bara spekulera i. Som påpekats 
anser jag att en sanningskommissions beslut skall gälla i internationella 
brottmålsdomstolen, under förutsättning att sanningskommissionen uppfyllt 
samma krav som ställs på ett opartiskt rättegångsförfarande. Det finns 
länder som inte har möjlighet att ställa den gamla regimen inför rätta. Detta 
kan delvis bero på att domstolsväsendet rasat samman i landet och att 
polismakten inte längre fungerar. Vid dessa tillfällen kan en 
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sanningskommission vara ett bra alternativ. Om landet i fråga har ratificerat 
internationella brottmålsdomstolen kan fallet även tas upp där.  
 
När det gäller ne bis in idem-regeln tror och hoppas jag att regeln skall få en 
ökad giltighet mellan länder. EU har kommit en bra bit på väg genom 
Schengensamarbetet och genom EG-domstolens senaste utlåtande härom. 
En förhoppning hade också varit att FN skrev en konvention liknande den 
europeiska brottmålsdomskonventionen, som kunde gälla internationellt. Ne 
bis in idem-regeln är en viktig straffprocessuell regel och ett viktigt 
instrument för att öka rättsäkerheten såväl inom ett land som mellan länder. 
Frågan är hur komplicerat det egentligen hade varit att införa en ”ne bis in 
idem-konvention”? I dag är den fria rörligheten mellan länder stor, och en 
ne bis in idem-konvention hade kunnat garantera att den tilltalade inte 
behöver frukta ytterligare en rättsprocess i ett annat land. En dylik 
konvention hade stärkt den tilltalades rättssäkerhet. Detta anser jag vara 
eftersträvansvärt och väl värt att begrunda. 
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Bilaga A 
2 kap. 5 a § brottsbalken schematiskt: 
 
Stycke 1 Huvudregel:  utländsk dom, som lämnats av  
   främmande stat eller av stat som  
   skrivit på konventionerna i fjärde  
   stycket, gäller i Sverige.  

 
Stycke 2 Undantag:  utländsk dom gäller inte  
   uppräknade brott 

1) brottet begåtts i Sverige  
2) brottet förövats mot Sverige, 

svensk kommun, annan 
menighet eller svensk inrättning  

3) vid kapning, sabotage, 
penningförfalskning, eller 
försök till sådana brott, 
folkrättsbrott, olovlig befattning 
med kemiska vapen, olovlig 
befattning med minor eller 
osann eller ovarsam utsaga 
inför en internationell domstol  

4) lindrigaste straffet för brottet är 
fängelse i fyra år eller mer 
enligt svensk lagstiftning 

 
↘undantag: andra stycket första delen gäller 

inte om lagföring skett på Sveriges 
begäran eller om Sverige utlämnat 
personen 

 
Stycke 3  Åtalsförordning:  åtalsförordning måste lämnas av  
   RÅ 
 
Stycke 4 Överenskommelser: förtydligande av vilka  
   konventioner som åberopas 

 i stycke 1 
 
Stycke 5 Huvudregel:  en dom som meddelats i ett  

Schengenmedlemsland skall även  
gälla i Sverige. Motsvarande gäller  
en dom som avkunnats av ett EU- 
medlemsland som skrivit under  
konventionen om förbud mot  
dubbel lagföring. Om en gärning  
omfattas av bedrägerikonventionen,  
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korruptionsprotokollet,  
korruptionskonventionen eller  
andra tilläggsprotokollet till  
bedrägerikonventionen gäller  
samma sak: domen får res judicata- 
verkan i Sverige 

 
Undantag  Undantaget i stycke 2 första delen  
andra stycket ändras om gärningen omfattas av  
förändras:  de internationella  
  överenskommelserna 

 
Modifierat undantag: När det gäller  
  bedrägerikonventionen,  
  korruptionskonventionen samt dess  
  andra tilläggsprotokoll och  
  Schengenkonventionen har  
  utländsk dom alltid hinderverkan i  
  Sverige om gärningen har förövats  
  delvis i Sverige och delvis i  
  den lagförande staten 
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