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Summary 
 
Sweden has both an interest and an obligation not to let perpetrators of 

grave war crimes reside within the borders of the state without being tried in 

the penal system. According to the rules in the Swedish Aliens Act a specif-

ic situation may arise when an asylum seeker, who have committed such 

grave war crimes before his or her arrival to Sweden, have been excluded 

from his or her right to asylum but nevertheless cannot be returned to the 

origin state due to risk of becoming victim of torture or death penalty. 

According to international law there is a general right for states to pros-

ecute for the most serious international crimes. The crimes involved in this 

essay are genocide, crimes against humanity and war crimes, these have the 

status of jus cogens. By analysing international commitments that Sweden 

has undertaken in the form of treaties and customary law, it is established 

that Sweden also has this obligation. This obligation is titled aut dedere aut 

judicare, the obligation to prosecute or to extradite, and the scope of this 

obligation is defined through the precedential ruling from the International 

Court of Justice called the Habré-case. 

The handling of suspected war crimes during an asylum process is man-

aged through instructions for the handlers at the Swedish Migration Agency. 

The handlers are to submit the case to a decision-maker with special compe-

tence in that area of expertise. When suspicions are confirmed the case is to 

be submitted to the War Crimes Commission at the Swedish Police and 

criminal proceedings are to be initiated in cooperation with the International 

public prosecution office in Stockholm. 

In Swedish national law war crimes are criminalized through the Geno-

cide Act. As a general rule, to prosecute for offenses committed outside 

Sweden, a decision to prosecute is required from the Government. 

All together the Swedish process for handling suspected war criminals 

is sufficient according to the standards that are defined in the precedency 

from the International Court of Justice. Some room for improvement could 

be said to exist when discussing the decision to prosecute, for which there is 

already a bill for a new act.  
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Sammanfattning 

Sverige har både ett intresse och en skyldighet att inte låta grova krigsbrotts-

förbrytare få uppehålla sig inom landets gränser utan att prövas straffrätts-

ligt. Enligt reglerna i utlänningslagen kan en särskild situation uppstå då 

asylsökande som, genom att begå krigsbrott innan sin ankomst till Sverige, 

exkluderas från rätt till asyl men ändå inte kan återsändas på grund av att 

han eller hon riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. 

Enligt folkrättsliga regler finns en allmän rättighet för stater att åtala 

personer för de grövsta internationella brotten. Brotten som berörs i uppsat-

sen är folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, dessa har 

jus cogens-status. Genom analys av de internationella förpliktelser som Sve-

rige har åtagit sig i form av traktater och sedvanerätt, kan konstateras att 

Sverige också har sådan skyldighet. Denna skyldighet benämns som princi-

pen aut dedere aut judicare, att åtala eller utlämna och omfånget av denna 

skyldighet är definierat i Internationella domstolens praxis Habré-fallet. 

Gällande hanteringen av brottsmisstankar under asylprocessen finns of-

ficiella instruktioner till handläggarna på Migrationsverket att överlämna 

ärendet till beslutsfattare med specialkompetens. Vid konstaterad misstanke 

lämnas fallet vidare till Krigsbrottskommissionen hos polisen och en straff-

rättslig process inleds i samarbete med Internationella åklagarkammaren i 

Stockholm.  

I svensk lagstiftning är brotten kriminaliserade genom folkmordslagen. 

För att åtala för brott som begåtts utomlands krävs som huvudregel åtalsför-

ordnande från regeringen. 

Sammantaget når den svenska processen upp till de krav som etablerats 

i Internationella domstolens praxis. Viss förbättringspotential skulle kunna 

konstateras gällande förfarandet vid åtalsförordnande, vilket det finns lag-

förslag på. 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av problematiken 

Att få sin asylansökan prövad är en mänsklig rättighet. Att få den beviljad är 

inte det, om inte vissa förutsättningar är uppfyllda. Rätten till asyl bygger på 

folkrättsliga regler. Den svenska regeln om uppehållstillstånd, som återfinns 

i 5 kap. 1 § utlänningslag (2005:716), utlänningslagen, har däremot ingen 

uttrycklig internationell motsvarighet. För att beviljas uppehållstillstånd 

enligt denna paragraf krävs att asylsökande klassas som skyddsbehövande 

enligt reglerna i utlänningslagens fjärde kapitel.1 

 

I motvikt till reglerna om uppehållstillstånd finns regler om exklusion i 4 

kap. 2 § utlänningslagen. Innebörden av att bli exkluderad är att den asylsö-

kande utesluts från att beviljas flyktingstatus trots att skyddsgrund eventuellt 

föreligger. Exklusion ska enligt lagtexten bland annat ske om det finns syn-

nerlig anledning att anta att den asylsökande har gjort sig skyldig till brott 

mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten. 

 

Regeln om exklusion bygger på art. 1 F i FN:s Genèvekonvention om flyk-

tingars rättsliga ställning2, flyktingkonventionen, och finns i art. 12.2 Rådets 

direktiv 2004/83/EG3, skyddsgrundsdirektivet. Regeln riktar sig mot de 

brott som anses vara allra mest klandervärda enligt folkrätten, bland annat 

krigsbrotten, som de definieras i denna uppsats.  

 

Den allmänna rätten till asyl går således att förverka. Vad som däremot inte 

går att förverka är allas rätt att inte återsändas till en stat där de riskerar att 

                                                
1 Fridström, Utlänningslag (2005:716) 5 kap. 1 §, Lexino 2014-07-03. 
2 Konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Convention relating to the Status of 
Refugees. Genève 28 juli 1951. UNTS 189 s. 151. 
3 Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelands-
medborgare eller statslösa ska betraktas som flyktingar eller som personer som av andra 
skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om inne-
hållet i det beviljade skyddet. 
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utsättas för tortyr eller dödsstraff. Denna bestämmelse kallas det totala tor-

tyrförbudet och bygger på artikel 3 i Europakonventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna4, Europakonventionen. Förbudet finns utvecklat i 

FN:s tortyrkonvention5, tortyrkonventionen, samt en rad andra internation-

ella traktat. Den svenska regleringen av tortyrförbudet återfinns i 2 kap. 6-7 

§§ regeringsformen och 12 kap. 1 § utlänningslagen om verkställighetshin-

der. 

 

Tortyrförbudet är ett absolut förbud vilket fastslagits i Europadomstolen – 

Chahal mot Storbritannien6 och även i svensk domstol i exempelvis MiG 

2011:24. Detta innebär således att man under inga omständigheter får lov att 

utvisa eller avvisa någon till ett område där denne kan riskera att utsättas för 

tortyr eller dödsstraff. 

 

Situationen kan därför uppkomma att asylsökande som exkluderats från 

flyktingstatus inte kan återsändas eftersom denne riskerar att utsättas för 

tortyr eller dödsstraff. Det rapporteras flitigt, i spåren av kriget i Syrien, om 

flyktingar som vittnar om de hemska händelser de genomlidit. Ur ett mora-

liskt perspektiv ter det sig som självklart att dessa människor inte ska be-

höva leva sida vid sida med de förövare som föranlett deras flykt.7 Hur pass 

förankrat är detta intresse i folkrättens regler? Och hur pass väl förhåller sig 

den svenska processen till detta? 

 

                                                
4 Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläg-
gande friheterna, Rom 4 november 1950, SÖ 1925:35. 
5 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning, New York 10 december 1984, SÖ 1986:1. 
6 Arts. 95-107, Chahal v. United Kingdom, Judgement of 15 November 1996, Appl. No. 
22414/93. 
7 Se t.ex. Dicker & Matteoli-Zeltner, Human Rights Watch, Syrian Refugees Help Nab 
Suspected War Criminals In Europe – Refugees Assist Investigators In France, Germany 
And Sweden, Publicerad den 24 juni 2016. Hämtad den 20 december 2016 från 
www.hrw.org/news/2016/06/24/syrian-refugees-help-nab-suspected-war-criminals-europe. 
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1.2 Syftet i sin enklaste form 

Fokus för denna uppsats är att klargöra Sveriges rättigheter och skyldigheter 

gällande åtgärder då misstanke om krigsbrott uppkommer under ett asyl-

ärende. Syftet är även att försöka avgöra om Sverige, på ett formellt plan, 

lever upp till dessa. 

1.3 Frågeställning 

För att uppnå syftet ämnar jag att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka folkrättsliga skyldigheter har Sverige som stat att utreda per-

soner som misstänks ha begått krigsbrott i den stat de flytt ifrån då 

de inte kan återsändas på grund av verkställighetshinder? 

2. Vilka folkrättsliga skyldigheter har Sverige gällande lagföring av 

personer som begått krigsbrott? 

3. Hur behandlar Sverige ärenden där sådan misstanke om krigsbrott 

uppkommer under ett asylärende? 

4. Hur ser den svenska processen ut vid lagföring av krigsbrott? 

5. Utifrån ovanstående frågor – lever Sverige upp till sina internation-

ella åtaganden eller finns förbättringsutrymme? 

1.4 Avgränsningar 

Det finns många typer av internationell brottslighet. På grund av uppsatsens 

ringa storlek kommer denna framställning vara avgränsad till att beröra brot-

ten som anges som ”de mest allvarliga brotten” i Romstadgan, nämligen: 

• Folkmord 

• Brott mot mänskligheten 

• Krigsförbrytelser8 

 

                                                
8 Prop. 2013/14:146. s. 30. 
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En empirisk undersökning av ärenden över tid berörande hur processen de 

facto fungerar skulle vara av stort intresse. Även detta perspektiv har dock 

fått stå tillbaka på grund av utrymmesskäl.   

1.5 Metod och material 

Framförallt på grund av uppsatsens omfång, men även på grund av fördelen 

med att systematisera för att bättre förstå, har den rättsdogmatiska metoden 

valts för detta projekt. Analyser av internationella konventioner och folk-

rättslig reglering har gjorts och försökts återges på ett systematiskt sätt. Gäl-

lande den svenska delen har här analysen skett i ljuset av reglernas förarbe-

ten och dess tillämpning i praxis för att lättare begripa och förklara gällande 

rätt. Den folkrättsliga och den nationella belyses ur ett komparativt perspek-

tiv för att kunna dra slutsatser som bemöter uppsatsens syfte. 

 

Genom att presentera dels den nationella processen, dels den bakomliggande 

folkrättsliga regleringen med dess för- och motargument på ett opartiskt sätt 

har ämnats att påvisa på inte bara hur gällande rätt ser ut, men även varför 

den ser ut som den gör. Detta för att ge läsaren en möjlighet att bilda sig en 

egen uppfattning om Sveriges agerande. 

 

Materialet har, när det gäller den folkrättsliga delen, framförallt fokuserat på 

litteraturen från Cherif Bassiouni och Wise samt Cryers framställning när 

det gäller mer djupgående analys. Detta i kombination med de aktuella kon-

ventionstexterna. Linderfalks framställning har framförallt använts för en-

klare folkrättsliga beskrivningar. I den svenska delen har förarbetena givits 

en framträdande roll, vilket stämmer väl överens med den svenska rättskul-

turen. En mer praktisk inblick har även försökts återges genom att använda 

de faktiska styrdokumenten som de olika myndigheterna har att följa. Denna 

typ av källor passar för övrigt väl i ett rättsdogmatiskt arbete.9  

                                                
9 Kleineman. (2013) s. 21, 31 f. 
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1.6 Hur ser forskningsläget ut? 

Den grundläggande principen aut dedere aut judicare, finns mycket väl be-

skriven av Cherif Bassiouni och Wise, som är huvudinspiratörerna till kapi-

tel två. Även den bakomliggande traktaträtten är på flera håll kommenterad. 

När det gäller den svenska lagstiftningen som berörs är dock området mera 

skralt beskrivet. Det är snåriga regler där parallella processer sker samtidigt 

och en lättillgänglig systematiskt beskrivning av reglerna verkar vara i stort 

sett oberörd mark. Förutom vad som sägs i förarbetena till de relevanta reg-

lerna är forskningsläget kring den svenska asylrätten utifrån principen om 

aut dedere aut judicare och krigsbrott mycket kortfattad. 

1.7 Begrepp 

I uppsatsen kommer krigsbrott att användas som ett samlingsbegrepp för de 

brotten som uppsatsen berör, nämligen folkmord, brott mot mänskligheten 

och krigsförbrytelser som de är definierade i lag (2014:406) om straff för 

folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. 

 

1.8 Disposition 

En stor del av uppsatsen kommer i kapitel två ägnas åt att redogöra för och 

undersöka vilka rättigheter och förpliktelser Sverige har åtagit sig gällande 

bekämpandet av krigsbrott. Denna del tar avstamp i folkrätten. Kapitel tre 

utgör en redogörelse för den svenska processen som bygger på vilka regler 

som berörda myndigheter har att följa. I kapitel fyra ges analys av huruvida 

de gällande internationella förpliktelserna står sig mot hur den svenska pro-

cessen. I kapitel fem ges en kort sammanfattande analys av uppsatsen i sin 

helhet. 
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2 Folkrätten som grund för den 
svenska rätten 

2.1 Rätten att lagföra för internationella 
brott – universell jurisdiktion 

För att kunna föra en diskussion om staters skyldighet att lagföra internat-

ionella brottslingar bör den internationella statsjurisdiktionen klargöras. 

Denna del av folkrätten berör staters rätt att utöva makt i förhållande till 

andra stater och distinktion görs mellan legislativ, exekutiv och judikativ 

jurisdiktion. Legislativ jurisdiktion utgör en stats rätt att lagstifta inom sitt 

territorium och exekutiv jurisdiktion är en stats rätt att utöva statsfunktioner 

såsom exempelvis att gripa eller häkta misstänkta brottslingar. Vad som är 

föremål för denna framställning är den sistnämnda, judikativa jurisdiktion-

en, som utgör stats rätt att utöva domsrätt gentemot individer.10 

 

Staters rätt att utöva domsrätt mot individer är begränsad. Begränsningarna 

har utvecklats på grund av att utövande av jurisdiktion, framförallt den judi-

kativa, är ett utövande av överhöghet och detta kan ge upphov till konkur-

rens mellan flera staters suveräniteter vid gränsöverskridande situationer. 

Det kan helt enkelt vara fler än en stat som anser sig ha rätt att åtala en miss-

tänkt brottsling.11  

 

För att lösa problemet med konkurrerande jurisdiktionsanspråk finns inom 

den internationella sedvanerätten ett antal anknytningsprinciper där någon 

måste vara för handen för att domsrätt ska föreligga. Dessa principer ska 

inte tas upp i detalj men ett exempel är territorialitetsprincipen som bygger 

på att brottet har begåtts i den stat som vill utöva domsrätt. Syftet som an-

                                                
10 Se Linderfalk m.fl. (2012) s. 39-50. 
11 Se Cryer m.fl. (2014) s. 49. 
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knytningsprinciperna fyller är att konstatera någon form av koppling mellan 

den domsrättsutövande staten och det påstådda brottet.12 

 

Vad som sagts hittills gäller internationell straffrätt i allmänhet. När det gäl-

ler de specifika internationella brotten som är föremål för denna text är rätts-

läget annorlunda. Den judikativa jurisdiktionen legitimeras inte längre ge-

nom koppling till platsen för brottet eller någon annan av de erkända an-

knytningsprinciperna. I det internationella samhället anses krigsbrotten vara 

mycket viktiga att utreda och därför är det inom den internationella sedvane-

rätten accepterat att man tillämpar så kallad universell jurisdiktion för just 

denna brottskategori. Detta även eftersom dessa brott har jus cogens-status 

vilket innebär att de är av tvingande karaktär och gällande mot hela internat-

ionella samhället, erga omnes.13 

 

2.1.1 Universell jurisdiktion 

Juridiskt definieras denna jurisdiktion motsatsvis genom att ange att den 

föreligger utan att någon av de andra är för handen. Det innebär i teorin att 

alla stater, oavsett inblandning i brottet, har rätt att göra vad som ankommer 

dem för att ställa brottslingen till svars och av den anledningen görs i littera-

turen en uppdelning mellan absolut och villkorad universell jurisdiktion. 

Denna åtskillnad kan vara praktiskt bra att betona för att närmare ringa in 

kärnfrågan till diskussionsdelen. 

2.1.2 Absolut eller villkorad universell 
jurisdiktion? 

Skillnaden som görs mellan de två är att den absoluta universella jurisdikt-

ionen är opåverkad av territoriella eller geografiska frågor och kan tillämpas 

mot förövare, oberoende av var denne befinner sig, genom att framställa 

krav på utlämning. Denna absoluta jurisdiktion är trots dess teoretiska ka-

raktär användbar för förståelsen av jurisdiktionsfrågan. 
                                                
12 Se Linderfalk m.fl. (2012) s. 41. 
13 Cryer m.fl. (2014) s. 57. 
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Den villkorade universella jurisdiktionen tar sikte på de fall där förövaren 

befinner sig i den åtalande staten men där jurisdiktionsanspråket berör ett 

brott som är förövat i annan stat. Det är denna typ av universell jurisdiktion 

som Sverige hävdar vid ett eventuellt åtal då Sverige inte kan utvisa eller 

avvisa misstänkt brottsling på grund av det totala tortyrförbudet. Det anses 

både inom litteraturen och i praxis att sådan universell jurisdiktion förelig-

ger för de brott som denna text berör vilket innebär att Sverige har rätt att 

åtala misstänkta i den berörda situationen.14 

2.2 En allmän skyldighet att lagföra – Aut 
dedere aut judicare 

På andra sidan av den universella jurisdiktionens mynt kan maximen aut 

dedere aut judicare ställas. Den vanligaste översättningen skrivs som an-

tingen utlämna eller åtala och det är härigenom en skyldighet att lagföra 

internationella brottslingar kan härledas. Därför ska detta ges ett mer ingå-

ende avsnitt.  

 

”The maxime aut dedere aut judicare is the cornerstone of Internat-

ional Criminal Law´s indirect enforcement system.”15 

 

Redan vid tiden för folkrättens begynnelse argumenterade Hugo Grotius för 

en skyldighet att utlämna eller straffa, aut dedere aut punire. Denna princip, 

som egentligen uttalades i ett betydligt längre resonemang, syftade till att all 

form av brottslighet som skadar en nation ska kunna straffas och att sådan 

brottsling inte ska kunna skydda sig i annan nations territorium. Fram till 

början av 1900-talet tillämpades dock bara regler om utlämning och det 

fanns ingen folkrättslig skyldighet att åtala om den skadade staten inte själv 

framförde viljan. I takt med ökande mellanstatliga relationer och genom 
                                                
14 Cryer m.fl. (2014) s. 57 f. 
15 Cherif Bassiouni. (2014) s. 487. Indirect enforcement system syftar enligt Bassiouni till 
ett gemensamt system för att upprätthålla lag och ordning då överstatliga organ i praktiken 
inte alltid är effektiva inom folkrätten. 
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historiska händelser, såsom de hemska övergreppen under andra världskri-

get, har dock inställningen till individuellt straffansvar för krigsbrott och 

staters skyldighet att lagföra ökat.16 Mer om detta nedan. 

 

Det är idag uppenbart att det inte finns någon skyldighet att åtala för varje 

bagatellartad förseelse som personer inom Sveriges territorium någon gång 

har begått innan deras ankomst till Sverige. Det finns därför ett värde i att 

närmare undersöka huruvida denna skyldighet finns för krigsbrott. En sådan 

skyldighet bygger helt på folkrätt och finns inte uttryckligen reglerad i 

svensk rätt.  

 

Då folkrätten regleras genom traktat och internationell sedvanerätt kommer 

principen diskuteras utifrån dessa båda aspekter. Vad som här ska försöka 

klargöras är ifall, och till vilken grad, maximen att åtala eller utlämna är 

gällande rätt för krigsbrott enligt de folkrättsliga åtaganden som Sverige är 

bunden av. 

2.2.1 Romstadgan och ICC som komplement 

Det mest framträdande instrumentet gällande lagföring av individer på ett 

folkrättsligt plan är International Criminal Court, ICC. Romstadgan, som är 

den traktat som ICC bygger på, innehåller dock inte någon regel som ut-

tryckligen föreskriver en skyldighet gällande lagföring. Romstadgan var inte 

heller avsedd att skapa ny rätt utan utgör endast kodifiering av gällande rätt 

vid stadgans ingående.17 

 

Eftersom Romstadgan är kodifiering av gällande rätt och saknar uttrycklig 

bestämmelse som berör principen aut dedere aut judicare får åtalsplikten 

sökas i de äldre traktat och sedvanerätt som Romstadgan utgör kodifiering 

av. 

                                                
16 Cherif Bassiouni & Wise (1995) s. 4-5. 
17 Prop. 2013/14:146 s. 67 f. 
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2.2.2 Aut dedere aut judicare inom traktaträtten 

Principen aut dedere aut judicare har inte alltid uttryckts på samma sätt och 

dess innehåll har likaså inte varit oförändrat. Som framgår enligt vad som 

anförts ovan är, trots ICC:s och Romstadgans framträdande roll, bakomlig-

gande traktat och sedvanerätt de rättskällor som utgör grunden till ansvaret. 

Här presenteras en redogörelse för de viktigaste konventionerna gällande 

krigsbrotten och deras utformning av principen aut dedere aut judicare.  

 

Brottet krigsförbrytelse har sitt ursprung i FN:s Genèvekonventioner om 

krigets lagar18, Genèvekonventionen, och principen uttrycks enligt följande 

gemensamma artikel: 

 

”Each High Contracting Party shall be under the obligation to se-

arch for persons alleged to have committed, or to have ordered to 

be committed, such grave breaches and shall bring such persons, 

regardless of their nationality, before its own courts (or hand them 

over to other High Contracting Party).”19 

 

Genom detta stadgande kan konstateras att principen är gällande för krigs-

förbrytelse. Vilka faktiska effekter detta stadgande får kommer beröras när-

mare nedan då det materiella innehållet undersöks. 

 

När det gäller brottet folkmord är FN:s folkmordskonvention20, folkmords-

konventionen, den traktat där motsvarande skyldighet hittas. Åtalsskyldig-

heten, som återfinns i artiklarna 1 och 3, är uttryckt som en plikt att mot-

verka och bestraffa folkmord. En skillnad här är att jurisdiktionen är begrän-

sad till den stat där brottet begicks och att man inte anger en uttrycklig skyl-

                                                
18 FN:s Genèvekonventioner I-IV, ratificerade 12 augusti 1948, om krigets lagar. UNTS 
volym 75 s. 31, 85, 136 & 287, framöver Genèvekonventionen. 
19 Arts. 49-50 i Genèvekonvention I; Arts. 50-51 i Genèvekonvention II; Arts. 129-130 i 
Genèvekonvention III; Arts. 146-147 i Genèvekonvention IV. 
20 FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Convention on 
the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris, 9 december1948. UNTS 
volym 78 s. 277. 
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dighet att utlämna brottslingen. 21 Argument framförs dock ibland i litteratu-

ren för att man numera ska läsa in den fullständiga principen att åtala eller 

utlämna i stadgandet. 

 

För brottet brott mot mänskligheten, som är ett samlingsnamn för flertalet 

brott, finns ingen uttrycklig grundläggande traktat som behandlar brottet i 

sin helhet. Däremot finns traktat gällande bland annat tortyrbrottet, som ut-

gör ett av brotten i brott mot mänskligheten, och i art. 7 i FN:s tortyrkon-

vention22, tortyrkonventionen, är regeln tydlig: 

 

1. ”Den konventionsstat som har jurisdiktion över territorium 

inom vilket en person påträffas som påstås ha begått 

[…tortyrbrott…] skall, om den inte utlämnar denna person, 

underställa behöriga myndigheter ärendet i och för åtal. 

2. Dessa myndigheter skall fatta sitt beslut på samma sätt som 

när det är fråga om ett vanligt brott av allvarlig karaktär en-

ligt den statens lag…” 

 

Denna utformning är den mest moderna och flertalet senare traktat följer 

detta mönster. I punkt 2 kan utläsas principen lex loci deprehensionis som 

anger att utredningen vid lagföring ska nå upp till samma krav som allvar-

liga inhemska brott. 

 

Ett annat argument som framförts menar på att principen aut dedere aut ju-

dicare existerar i alla ovan nämnda fall genom att vara inkorporerad i trakta-

ten som berör mänskliga rättigheter. Detta argument bygger på att ett krigs-

brott är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och att principen går att läsa 

                                                
21Folkmordskonventionen arts. 1-5. 
22 FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman ord Degrading 
Treatment or Punishment. New York 10 december 1984. UNTS volym 1465 s. 85. 



 14 

in i skyldigheten att respektera och säkerställa att rättigheterna efterlevs.23 

Det är dock tveksamt om detta anses vara gällande rätt överallt.24 

 

Om man ska försöka dra någon gemensam slutsats för de olika brotten och 

åtalsskyldigheten som berör dem kan ledning sökas i Europeiska rådets be-

slut 2003/335/RIF25. I detta beslut görs en tydlig förklaring av vad Europe-

iska rådet anser är gällande rätt och här kan utläsas ett gemensamt intresse 

att bekämpa denna typ av brott och staternas ansvar att i första hand lagföra. 

I skäl 7 anges särskilt att: 

 

”Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste, om de får veta att 

en person som ansökt om uppehållstillstånd misstänkt för att ha 

begått eller medverkat till folkmord, brott mot mänskligheten eller 

krigsförbrytelser, se till att de aktuella gärningarna utreds och, när 

det är befogat, lagförs i överrensstämmelse med nationell lagstift-

ning.” 

 

Sammantaget verkar det, trots att det inte finns en gemensam uttrycklig aut 

dedere aut judicare för de tre brotten, ändå finnas en förhållandevis etable-

rad opinio juris, dvs. allmän uppfattning i det internationella samhället, att 

denna princip existerar i stor utsträckning och är gemensam för alla de 

grövsta internationella brotten. 

2.2.3 Aut dedere aut judicare inom 
internationell sedvanerätt 

Diskussion om principen aut dedere aut judicares gällande ska förutom 

inom traktaträtten även föras inom sedvanerätten. Argumenten för en sådan 

tillämpning är bland andra att dessa brott har status som jus cogens, det vill 

                                                
23 Art. 1, Europakonventionen; Art. 2. Konventionen om medborgerliga och politiska rät-
tigheter. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 december 
1966. UNTS volym 999 s. 171, ICCPR. 
24 Cryer m.fl. (2014) s. 75-77. 
25 Rådets beslut 2003/335/RIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, 
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. 
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säga allmänt gällande och omöjliga att tillåta enligt sedvanerätt. Därav är 

även åtalsskyldigheten densamma.26 

 

De som säger emot en sådan tolkning menar att det inte existerar någon 

opinio juris som stödjer det. I motsatt riktning framförs argumentet att 

Europeiska rådets beslut 2003/335/RIF, som finns refererat ovan, talar för 

att sådan opinio juris faktiskt finns. 27 

 

Det bör med ledning i ovan förda resonemang kunna sägas existera en all-

män skyldighet att lagföra misstänkta för krigsbrott som uppehåller sig på 

stats territorium. Både inom traktaträtten och den internationella sedvanerät-

ten. Det materiella innehållet i denna skyldighet ska undersökas i nästa av-

snitt. 

2.2.4 Habré-fallet som en måttstock för 
åtalsskyldighetens omfång 

Den idag använda versionen av principen aut dedere aut judicare, där ordet 

punire (att straffa) har bytts ut mot ordet judicare (att pröva) åsyftar en skyl-

dighet att överlämna misstänkt brottsling till rätt myndighet och måste inte 

betyda att personen de facto straffas. Detta är snarast ett uttryck för oskulds-

presumtionen som idag är allmänt vedertagen och ska inte ses som en 

mindre skyldighet att faktiskt åtala då bevisen finns där, vilket har konstate-

rats av Internationella domstolen, ICJ, i Habré-fallet.28 

 

I fallet uttalade ICJ flera viktiga klargöranden gällande principen och den 

rådande åsikten i litteraturen verkar vara att dessa ställningstaganden anger 

dess omfång. Argumenten mot en sådan tillämpning är att fallet formellt sett 

endast berör tortyrkonventionen och att i denna konvention finns principen 

uttryckligt reglerad. Flertalet författare argumenterar dock för att även om 

                                                
26 Cryer m.fl. (2014) s. 77-79. 
27 Cherif Bassiouni & Wise (1995) s. 20-25. 
28 Paras. 90 & 94. Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium 
vs. Senegal), Judgement, I.C.J. Reports 2012, p. 244. Framöver Habré-fallet. 
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det i framtiden kommer krävas individuella prövningar av åtalsskyldigheten 

gällande de olika brotten bör Habré-fallet kunna användas som en vägvisare 

vid framtida bedömningar.29 

 

Ett ytterligare argument för att kunna tillämpa Habré-fallets principer även 

på de andra huvudbrotten i Romstadgan är att de alla har jus cogens-status 

och av den anledningen bör alla vara lika angelägna att beivra. 

 

Fallet, som rörde Tchads före detta diktator Hissène Habré och Belgiens 

krav att få honom utlämnad från Senegal där han uppehöll sig, klargjorde 

vad som faktiskt åligger en stat som har en misstänkt för tortyrbrott i sitt 

territorium. Det som angavs var följande: 

• Förundersökning ska inledas så fort det tillkommer anledning att 

misstänka brott. Detta är senast när ett officiellt klagomål inkommer 

till en myndighet.30 

• Även om stater själva har rätt att bestämma hur brotten utreds, finns 

en skyldighet att ta reda på all relevant fakta till samma grad som 

staten gör i nationella brottsutredningar. Detta kan inkludera att be-

höva vända sig till andra stater för att söka fakta.31 

• Gällande åtalsskyldigheten behöver inte åtal nödvändigtvis väckas 

för att plikten ska vara uppfylld, utan snarare ska fallet överlämnas 

till rätt myndighet för utredning. Här ska fallet utredas till samma 

grad som om det vore ett nationellt fall.32 

• Det förklaras även att en stats skyldighet att utföra andra åtgärder, 

såsom att införa relevant lagstiftning och ge sina domstolar formell 

jurisdiktion för brotten, kan som en helhet ses som en del i ansvaret 

att hindra misstänkta från att undkomma straffrättsligt ansvar.33 Det 

är således en helhetsbedömning av rättstillämpning och formell lag-

stiftning som prövas. 
                                                
29 Cryer m.fl. (2014) s. 76. 
30 Habré-fallet. Paras. 86, 88. 
31 Ibid. Paras. 83, 94. 
32 Ibid. Paras. 90, 94. 
33 Ibid. Para. 91. 
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3 Sveriges hantering av 
internationella brott 

Följande avsnitt är avsett att ge en bild av hur processen i Sverige ser ut för 

att i analysdelen kunna jämföra den svenska processen med de internation-

ella åtaganden som kan konstateras är gällande. Det är de formella reglerna 

som är under granskning och de rättsfall som berörs är endast tänkta att ex-

emplifiera eller förtydliga innehållet i den svenska rätten. Det är således inte 

en empirisk studie av hur den svenska rättsmaskinen fungerar i praktiken. 

3.1 Folkmordslagen och förarbete 
Riksdagen har antagit lag (2014:406) om straffansvar för folkmord, brott 

mot mänskligheten och krigsförbrytelser, framöver folkmordslagen. Föru-

tom att kriminalisera huvudbrotten i Romstadgan anges även i lagen att pre-

skription för sådana brott inte finns och sedan juni 2016 är även försök, 

stämpling och förberedande till dem kriminaliserat. Det uttalade syftet var 

att Sverige skulle kunna lagföra denna typ av brott i minst samma utsträck-

ning som vid Internationella brottmålsdomstolen, ICC.34 Det framgår även i 

propositionen att de grundläggande förpliktelserna härstammar från äldre 

traktat såsom Genèvekonventionen med flera.35 

 

Den 6 december 2016 avgjordes i Blekinge tingsrätt det första målet som 

tillämpar Sveriges nya lag om folkmord m.m. I målet, som nu är överklagat, 

dömdes en person för att ha poserat med döda kroppar till fängelse i 6 må-

nader.36 

3.2 Åtalsförordnande enligt 2:5 st. 2 BrB 
För brott som begås utom Sveriges gränser finns som huvudregel krav på 

åtalsförordnande i brottsbalken 2 kap. 5 § 2 stycket. Detta innebär att en 

                                                
34 Prop. 2013/14:146 s. 1. 
35 Ibid s. 68 f. 
36 Blekinge tingsrätt mål nr B 569-16. 
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prövning, som idag görs av regeringen eller riksåklagaren efter förordnande 

från regeringen, ska utföras innan åtal får väckas och ska stå i motvikt till 

den mycket vidsträckta formella jurisdiktionen som Sverige teoretiskt sett 

kan utöva. Detta system är tänkt att fungera dynamiskt för att ge stor möj-

lighet att lagföra utländska brottslingar då anledning finns, men även möj-

lighet att vägra utlämning då det ter sig olämpligt ur ett diplomatiskt per-

spektiv. I promemorian Ds 2014:13 föreslås att denna prövning ska överfö-

ras helt till riksåklagaren.37 

 

I ovan nämnd promemoria föreslås även att kriterier för när sådant åtalsför-

ordnande ska ges eller inte även infogas, vilket idag saknas. Vad som kan 

sägas om prövningen idag är att ett generellt krav på restriktivitet tillämpas 

när det gäller extraterritoriell jurisdiktion.38 Det framgår även av kommenta-

ren till den aktuella bestämmelsen att denna prövning är av diskretionär 

art.39 

 

Det förslag på omständigheter, att beakta vid prövning om åtalsförordnande 

ska ges, som presenteras i promemorian lyder: 

 

”Vid prövningen enligt den nya bestämmelsen ska beaktas om ett 

åtal här är förenligt med Sveriges internationella förpliktelser, vil-

ken anknytning brottsligheten eller den misstänkte har till Sverige, 

om åtgärder för lagföring har vidtagits eller kommer att vidtas i en 

annan stat, och de praktiska förutsättningarna för lagföring i Sve-

rige.”40 

 

3.3 Styrreglerna till Migrationsverket 
Den myndighet som är första ventilen för att upptäcka krigsbrottsförbrytare 

under asylprocessen är Migrationsverket. Migrationsverket baserar sitt ar-
                                                
37 Ds. 2014:13 s. 30. 
38 Ibid s. 58. 
39 Se Asp, Brottsbalk (1962:700) 2 kap. 5 §, Lexino 2016-06-01. 
40 Ds. 2014:13 s. 64. 
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bete på olika styrdokument från riksdagen och regeringen. Utifrån dessa har 

Migrationsverket utformat en handbok för sina handläggare att använda som 

hjälp när de handlägger enskilda migrationsärenden.41 

 

I instruktionen till Migrationsverket, förordning (2007:996) som uppdatera-

des genom (SFS:2012:744), anges i 2 § 15 att verket ska anmäla till Rikspo-

lisstyrelsen om det i ett ärende hos verket framkommer misstankar om brott 

enligt folkmordslagen. Detta utgör den formella anmälningsskyldigheten 

som åligger verket och benämns i handboken som åtalsanmälan. 

 

Det framgår även genom Migrationsverkets handbok att Migrationsverkets 

handläggare direkt ska anmäla alla de fall där sådan misstanke om brott 

finns. Detta ska göras till den som enligt delegeringsordningen har rätt att 

besluta om åtalsanmälan.42  

3.4 Krigsbrottskommissionen och 
Internationella åklagarkammaren 

Då ett asylärende uppmärksammats av beslutstagare på Migrationsverket 

överlämnas det till polisen och för denna brottskategori är ansvarig enhet 

Krigsbrottskommissionen. Deras uppgift är att i samarbete med Internation-

ella åklagarkammaren i Stockholm utreda de eventuella brotten. Denna ut-

redning sker på samma premisser som utredning av inhemska brott. 43 

 

Sedan hösten 2014 arbetar åtta åklagare på internationella åklagarkammaren 

och 1 december 2016 tillsattes ytterligare en. De har till uppgift att utreda 

brott som faller under folkmordslagen men har även andra uppgifter.44  

 

Åklagarmyndigheten har också, enligt 9-11 §§ förordning (2015:743) med 

instruktion för Åklagarmyndigheten, skyldighet att samarbeta internationellt 
                                                
41 Migrationsverket. <www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Styrning-och-
uppfoljning/Lagar-och-regler> Hämtad 2016-12-28. Publicerad 2015-05-13. 
42 Migrationsverkets handbok s. 922. 
43 Polisen. Hämtad 2016-12-28 från: <polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-
brott/Krigsbrott>. Publicerad 2016-10-21. 
44 Hanna Lemoine, telefonintervju. 
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för att underlätta bland annat informationsutlämning mellan staterna. Det 

internationella samarbetet består delvis av att representanter från internat-

ionella åklagarkammaren två gånger årligen deltar i informationsmöten 

inom organisationen Eurojust och specialgruppen Genocide Network.45 

 

Det är under processen hos åklagarmyndigheten och Krigsbrottskommision-

en som frågan om åtalsförordnande blir aktuell. Detta kommer beröras när-

mare i analysdelen. 

3.5 MIG 2016:22 – Exklusionsfrågan är ej 
fakultativ 

I MIG 2016:22 konstaterades att skyldigheten att utreda huruvida grunder 

för att uteslutas från flyktingskap föreligger inte är fakultativ utan alltid ska 

göras då det övervägs om flyktingstatus ska tilldelas. I målet hade Migrat-

ionsverket avslagit en asylsökande och dennes barn utan att pröva ifall de 

var att anse som flyktingar i den stat de menade, nämligen Gaza. Detta ef-

tersom Migrationsverket ansåg att det inte var styrkt att de inte kunde åter-

vända till Förenade Arabemiraten, som de påstod, och konstaterade att det 

där inte fanns någon hotbild mot dem.  

 

Migrationsdomstolen ändrade dock Migrationsverkets beslut och beviljade 

de båda uppehållstillstånd då man ansåg det styrkt att Förenade Arabemira-

ten endast hade utgjort en tillfällig tillflyktsort och sedan konstaterade att 

grund för flyktingstatus förelåg. Då migrationsdomstolen beviljade flyk-

tingstatus underlät man dock att pröva huruvida uteslutningsgrund förelåg, 

vilket sedermera Migrationsöverdomstolen fastslog är felaktigt. 

                                                
45 Eurojust. Hämtad 2016-12-30 från: <eurojust.europa.eu/Practitioners/networks-and-
fora/Pages/genocide-network.aspx>; Hanna Lemoine, telefonintervju. 
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4 Analys 

4.1 Asylansökan och tortyrförbud 

Ett intresse som framträder vid en diskussion om exklusion i förhållande till 

tortyrförbudet, är att den absolut övervägande delen av flyktingarna som 

söker asyl i Sverige är offer. Det finns ett egenvärde kopplat till att dessa 

inte ska behöva leva sida vid sida med de personer som är ansvariga för de-

ras flykt. Detta intresse går hand i hand med Sveriges strävan mot att inte 

vara en fristad för krigsbrottsförbrytare eller liknande brottslingar.  

 

Samtidigt framträder frågor av mer praktisk karaktär. Till vilken grad ska 

Sverige som stat behöva engagera sig för att lagföra brottslingar som inte 

har någon annan koppling till staten än att de faktiskt vistas i den? Många 

fall av krigsbrott aktualiserar komplicerade processuella problem. Ofta är 

offren, som även ska agera vittnen, mycket traumatiserade och kan ha svårt 

att återge sina upplevelser, ofta finns brottsplatser inte längre kvar eller är 

omöjliga att besöka. 

 

4.2 Skyldigheten att åtala – är den 
gällande i svensk rätt? 

Då det framstår som ostridigt att rättigheten att åtala för dessa brott är gäl-

lande, genom reglerna om universell jurisdiktion, kommer inte närmare ana-

lys av detta ges.46 Istället kommer analysen att fokusera på skyldigheten att 

åtala. 

                                                
46 Se avsnitt 2.1. 
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4.2.1 Analys av aut dedere aut judicare i traktat- 
och sedvanerätt 

Genom en översiktlig analys av de relevanta internationella traktaten kan 

konstateras att det inte är samma formulering som ges i de olika traktaten 

och en exakt korrelation mellan dem kan inte sägas vara solklar. Trots de 

formella skillnaderna så framgår i litteraturen och bland annat i Europeiska 

rådets beslut 2003/335/RIF att denna princip idag kan göras gällande och att 

det inte görs någon skillnad på huvudbrotten i Romstadgan. 47 Detta talar 

snarare för att åtalsskyldigheten är gemensam för krigsbrott.  

 

Det finns även stöd i litteraturen för att Europeiska rådets beslut, som stöd-

jer existensen av åtalsskyldigheten, talar för att en opinio juris på området 

faktiskt finns och att denna skyldighet kan göras gällande enhetligt på de 

olika brotten genom sedvanerätt. Förutom detta argument är Romstadgans 

allmänna del gemensam för de olika brotten och tänkt att utgöra kodifiering 

av gällande rätt vid dess ingående vilket också talar för att en sedvanerättslig 

allmän åtalsskyldighet är gällande. Det finns, som angivits ovan, författare 

som menar på att sådan opinio juris inte existerar.48 

4.2.2 Slutsats kring åtalsskyldigheten i svensk 
rätt 

Även om det framförts en del argument mot åtalsskyldighetens existens 

verkar dessa framförallt beröra hur principen ska tolkas och vara av mer 

teoretisk art. Exempelvis menar Robert Cryer i sin framställning att en 

”fundamental universal jurisdiction” inte skulle kunna existera. Cryer åsyf-

tar då en allmän skyldighet för alla stater att alltid åtala oavsett deras kopp-

ling till brottet och Cryer menar att det automatiskt skulle leda till att stater 

alltid bryter mot sina förpliktelser. 49 

 

                                                
47 Se avsnitt 2.2.2.; avsnitt 2.2.3. 
48 Se avsnitt 2.2.3. 
49 Jfr. avsnitt 2.2. 
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Sammantaget konstateras att vid analys av litteratur, de äldre traktaterna 

som ligger bakom kriminaliseringen av krigsbrott samt internationell sedva-

nerättslig reglering föreskrivs en allmän skyldighet att åtala eller utlämna 

misstänkta krigsbrottsförbrytare som finns inom en stats territorium. 

4.3 Analys av gällande rätt i ljuset av 
Habré-fallet 

Då syftet med uppsatsen är att redogöra för det svenska regelverket utifrån 

den specifika situation då asylsökande misstänks för krigsbrott måste ana-

lysen av det svenska systemet delas upp. Först kommer Sveriges handlägg-

ning av asylsökanden, där misstanke om krigsbrott uppkommer, att diskute-

ras.  

 

Det är samma regler som tillämpas vid en brottsutredning oberoende av om 

den misstänkta är asylsökande eller inte. Därför ska processen för lagföring 

av krigsbrottsförbrytare i allmänhet sedan beröras.  

 

Enligt tidigare resonemang kommer bedömningen av huruvida det svenska 

rättssystemet når upp Sveriges internationella åtaganden att utgå ifrån 

Habré-fallets uppställda krav.50  

4.3.1 Inleda förundersökning enligt Habré-fallet 
Den skyldighet som i första skedet åligger en stat enligt Habré-fallet är att 

inleda förundersökning så fort det framkommer anledning att misstänka 

brott. Detta är senast när ett officiellt klagomål kommer till myndigheten 

vilket exempelvis kan vara då ett brottsoffer eller en annan stat anger den 

misstänkta som förövare.51 

 

Migrationsverket är den första myndigheten som har ansvar för att utreda 

asylsökandes ärenden. Då misstankar framkommer för en handläggare om 

                                                
50 Se avsnitt 2.2.4. 
51 Se avsnitt 2.2.4. 
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att en asylsökande kan ha begått brott som ryms i folkmordslagen ska denne 

direkt överlämna frågan till överordnad beslutsfattare enligt Migrationsver-

kets handbok för migrationsärenden. Beslutsfattarens uppdrag är att avgöra 

huruvida det kan röra sig om ett exklusionsärende och avgöra ifall sådana 

misstankar som kräver åtalsanmälan till Rikspolisstyrelsen föreligger.52 

 

Enligt färsk praxis från Migrationsöverdomstolen fastställs att frågan om 

exklusion inte är fakultativ utan alltid ska prövas vid en asylprövning. Även 

om frågan om exklusion inte är samma process som frågan om straffansvar 

för krigsbrott bör detta ställningstagande kunna anses utgöra ett klargörande 

att uppföljning av asylsökandes tidigare brottslighet inte kan förringas då 

misstanke uppkommer.53 

 

Mot bakgrund av ovan kan konstateras att den svenska regleringen gällande 

asylärenden där misstanke om krigsbrott uppkommer, når upp till vad som 

krävs enligt Habré-fallet. Både kravet på att inleda förundersökning och att 

överlämna till rätt myndighet är tillgodosett genom detta förfarande. Det 

framgår även i Habré-fallet att staternas rätt att själva utforma regleringen 

av åtalsförfarandet inte är inskränkt och att det själv bekommer staterna att 

ordna sitt system på ett tillfredställande sätt. 

4.3.2 Den svenska regleringen mot krigsbrott 

När det kommer till kriminaliseringen av krigsbrott kan först anföras att 

lagreglerna på området, nämligen folkmordslagen, infördes mycket nyligen 

och har hittills endast använts en gång. För enkelhetens skull kan förklaras 

att Romstadgan utgör kodifiering av gällande rätt vid införandet, och folk-

mordslagen är en implementering av denna. Således bör det materiella inne-

hållet i folkmordslagen vara av sådant slag att det motsvarar vad som gäller 

enligt internationell rätt. Det återstår dock att se hur tillämpningen faktiskt 

kommer se ut.54 

                                                
52 Se avsnitt 3.3. 
53 Se avsnitt 3.5. 
54 Se avsnitt 3.1. 
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4.3.3 Söka all relevant fakta enligt Habré-fallet 
Nästa krav som finns beskrivet i Habré-fallet är att all relevant fakta ska tas 

fram i samma utsträckning som i nationella brottmål. När Krigsbrottskom-

missionen får överlämnat fall om misstänkt brott är deras uppgift att till-

sammans med åklagare från internationella åklagarkammaren avgöra 

huruvida åtal ska väckas eller inte. Denna utredning sker med samma krav 

som följer under allmänt åtal och således ska de allmänna reglerna om ob-

jektivitet och åtalsskyldighet tillämpas.55 

 

I Habré-fallet framgår att det, vid sökande av all relevant fakta för ett speci-

fikt fall, även kan ingå att samarbeta med andra länder för att få fram dessa 

fakta. Även detta krav bör ses som uppfyllt genom reglerna i regeringens 

instruktion till åklagarmyndigheten. Förutom genom instruktionen för 

åklagarmyndigheten framhävs här även deras arbete med bland annat Euro-

just som erbjuder ett djupgående internationellt samarbete.56 

 

Sammantaget bör även kravet på att eftersöka fakta kring misstänkta fall av 

krigsbrott vara uppfyllt. Det är ett område som är under utveckling i för-

hoppning att förbättra möjligheterna för utredande myndigheter, både i Sve-

rige och Europa. 

 

4.3.4 Åtalsförordnande och diskretionär 
bedömning 

Promemorian som innehåller förslaget om förändring av regeln om åtalsför-

ordnande i brottsbalken har beskrivits kortfattat ovan i avsnitt 3.2 och vissa 

problem har belysts. Problemet med bedömningen idag är att den formellt 

sett sker utan annan vägledning än att restriktivitet ska tillämpas och att be-

dömningen är diskretionär. Ett sådant förfarande kan ur ett juridiskt per-

spektiv ses som något oförutsebart och här skulle viss förbättringspotential 

                                                
55 Se avsnitt 3.4. 
56 Ibid. 
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kunna konstateras. Detta till trots ska påpekas att sådant åtalsförordnande 

aldrig har vägrats. 

4.3.5 Åtalsförordnande i förhållande till Habré-
fallet 

Det skulle vara för långtgående att säga att det förfarande som används idag 

inte skulle nå upp till de krav som ställs i Habré-fallet gällande att bedömas 

likvärdigt nationella brott. Däremot framstår den föreslagna förändringen 

som ett steg mot starkare förutsebarhet, vilket är önskvärt i ett demokratiskt 

rättssamhälle. I samma promemoria ges även förslaget att prövningen som 

huvudregel istället ska ske hos Riksåklagaren, vilket också är en anledning 

för lagstiftaren att närmare ange vilken bedömning som ska göras. 
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5 Sammanfattande analys 
Vid denna granskning av det svenska systemet kan följande konstateras: 

Sverige är skyldig att eftersöka, utreda och, då bevisen finns där, åtala för 

brotten som berörs i denna uppsats. För att avgöra till vilken utsträckning 

detta ska göras kan ledning fås i det ovan angivna Habré-fallet som anger att 

alla stater ska: 

• Inleda förundersökning, så snart det uppkommer misstanke om brott. 

• Eftersöka all relevant fakta, vilket kan inkludera andra staters hjälp. 

• Överlämna till rätt myndighet, faktiskt åtal är inte tvunget om det 

inte anses finnas tillräckliga bevis. Prövningen ska dock bedrivas till 

samma grad som nationella fall. 

• Bristande nationell lagstiftning kan inte användas som ursäkt för att 

inte leva upp till ovanstående. 

 

Det svenska regelverket måste anses nå upp till de krav som angivits ovan. I 

alla fall på ett formellt plan. Processen börjar hos Migrationsverket, går via 

polis och åklagare och utmynnar i ett beslut om åtalsförordnande från rege-

ringen. Det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet ska ske och ansträngningar 

för att arbeta mer effektivt görs, inte minst genom utvecklingen hos Inter-

nationella åklagarkammaren i Stockholm. 

 

För att peka på en del i processen som skulle kunna förbättras så måste det 

vara bedömningen för åtalsförordnande. Som angivits ovan finns redan för-

slag på förändring genom att nedteckna vilka avväganden som ska göras 

inför ett sådant beslut. En förändring av sådant slag skulle dels utgöra ett 

erkännande av de internationella åtagandenas betydelse och dels ett avsteg 

ifrån att tillämpa en bitvis skönsmässig bedömning. Denna förändring ska 

dock ses i ljuset av att lagstiftaren, riksdagen, överlämnar beslutsmandat till 

Riksåklagaren. Således framträder ett intresse att införa en mer kontrollerad 

bedömning. 
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