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Abstract   

Grave breaches of international criminal law, such as war crimes, crimes against humanity, and 

genocide often involve a multitude of offenders. Distinguishing individual criminal responsibility 

within a group of people participating in a crime is seldom done without difficulty. Thus, 

international criminal courts have been prone to assess and attribute criminal responsibility on a 

more collective level of joint perpetration. Classifying someone as a perpetrator, co-perpetrator, or 

aider and abettor to a crime mirrors different degrees of culpability which can have relevance when 

sentencing. 

This thesis compares the different modalities of joint perpetration applied in international criminal 

law and Swedish law from a standpoint of the principle of legality. The three studied modalities 

are: the Control theory, as applied by the International Criminal Court, Joint Criminal Enterprise 

(JCE), as constructed by the International Tribunal for the former Yugoslavia, and lastly Co-

perpetration, as interpreted by Swedish criminal law. Of special interest is the possibility for 

Swedish courts to apply international modalities of liability when trying international crime.  

When applied to the same situation, these three different modalities could hold a defendant guilty 

of the same crime in varying degrees. In situations where forms of JCE and the Swedish concept 

of co-perpetration holds a defendant criminally liable, the Control theory may acquit the defendant. 

This is much due to the different standards of intent each modality requires to attribute criminal 

liability. Similarly, aiding and abetting in the Rome Statute has been interpreted as requiring more 

than knowledge-based intent, effectively excluding dolus eventualis as being generally applicable. 

In contrast, the jurisprudence of the Ad-hoc tribunals and Swedish courts accept dolus eventualis 

to a greater extent. 

Therefore, the ICC may, when implementing the Control theory or its standards for aiding and 

abetting, provide the defendant with a more favorable judgement in comparison with the Swedish 

concept of co-perpetration. Hence, Swedish courts should, considering the principle of in dubio 

mitius, when applying national law emanating from sources of international law, be open to 

applying modalities of participation as interpreted by the ICC.  

Looking to the future, for the above stated reason, and for the sake of coherency in the 

implementation of international criminal law, Swedish courts should interpret relevant national 

legislation and principles of criminal law in light of the Rome Statue and the jurisprudence of the 

ICC when trying cases of international crime, considering Sweden is a signatory party to the Rome 

Statute.  However, at this point in time, the ICC needs to develop its jurisprudence further in order 

to more comprehensively draw up boundaries for certain modes of liability. The degrees of intent 

required for co-perpetration, and for aiding and abetting need to be thoroughly established. Until 

matters in these regards are settled, Swedish courts, in order to avoid confusion, should not attempt 

to apply other principles than those developed within its national jurisdiction. 
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Kapitel 1 

 

1.1 Bakgrund och problem 

 

Nationella jurisdiktioner är alltmer föremål för internationalisering; anpassning och samarbete 

mellan stater och mellanstatliga organisationer. Straffrätten är inte undantagen denna utveckling. 

Influenser på svensk straffrätt utifrån följer exempelvis av Sveriges medlemskap i organisationer 

som Förenta Nationerna och Europeiska Unionen1, som part till internationella folkrättsliga traktat 

(bland annat Genèvekonventionerna, Europeiska Konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)) samt internationella domstolar, 

exempelvis Europadomstolen och Internationella brottmålsdomstolen. Därtill kommer 

sedvanerättens lagar och principer.  

 

Många av de brott som folkrätten reglerar är väsensskilda från de flesta brott nationella rättssystem 

vanligtvis kommer i kontakt med. Förövarna är sällan ensamma gärningsmän, utan flera som 

verkar under mer eller mindre ordnade eller systematiserade former. Ofta begås illgärningar av 

militära förband, etniska eller politiska grupperingar eller hela statsapparater. Vilka som är 

gärningsmän och vilka som är medhjälpare i dessa sammanhang kan kräva en djupare diskussion 

än vad som annars påkallas av brottslighet i mindre skala eller av mer ordinär karaktär.  

 

En omdiskuterad straffrättslig ansvarsform är medgärningsmannaskap. Ansvarsformen innebär att 

två eller flera personer som begår brott samtliga ses som gärningsmän, till skillnad från att en 

person ses som gärningsman och resterande som medhjälpare eller anstiftare. Förenklat kan fler 

dömas som gärningsmän med ett sådant synsätt och därmed även till strängare straff. I svensk rätt 

är medgärningsmannaskap inte reglerat i lag, utan har växt fram i doktrin och praxis. Två 

huvudsakliga modeller av gärningsmannaskap finns i folkrätten, som vid tillämpning på samma 

händelseförlopp möjligen kan resultera i olika följder för den tilltalade. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv kan detta te sig problematiskt. Hur folkrättsliga modeller relaterar till 

varandra och till medgärningsmannaskap i svensk straffrätt är således intressant att undersöka, 

                                                           
1 Se exempelvis Prop 2015/16:78 respektive EU:s funktionsfördrag artiklarna 82-86. 
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särskilt i ett sammanhang av svensk rättstillämpning. Folkrättens tänkbara genomslag och 

omfattning på detta område bör följaktligen redogöras för och diskuteras.  

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att utreda hur individuellt straffansvar kan tillskrivas tilltalade vid 

lagföring av internationell brottslighet av svenska myndigheter och i svensk domstol. Fokus ligger 

på medgärningsmannaskapets konstruktion och dess gränser gentemot medhjälp till brott, i svensk 

rätt och inom folkrätten. Medgärningsmannaskap finns i olika varianter, är inte utan 

gränsdragningsproblem och rätteligen en omdiskuterad form av straffrättsligt ansvar. Det är 

således av intresse för den fortsatta rättsbildningen att närmare undersöka 

medgärningsmannaskapets konstruktion och gränser samt tillämpligheten av detta institut i svensk 

rätt. Framställningen behandlar följaktligen även tillämpligheten av folkrättsliga rättsregler i 

svensk domstol. Rättsläget kan inte kan inte till fullo beskrivas som klarlagt. 

 

1.3 Avgränsning 

 

En presentation och jämförelse mellan medgärningsmannaskap, kontrollteorin och joint criminal 

enterprise (JCE) görs inledningsvis för att sedan mynna ut i en diskussion kring tillämpligheten 

av dessa former av straffrättsligt ansvar i svensk domstol. Av särskilt fokus är hur straffansvar kan 

konstrueras och avgränsas i situationer där två eller flera begår brott tillsammans utan att deras 

gärningar var och för sig uppfyller brottsbeskrivningsenlighet. Gränsen mot medhjälp till brott 

avhandlas främst. En utredning om straffansvar kräver även en diskussion kring uppsåtets former 

och gränser. Synen på uppsåt i folkrätten och svensk rätt skiljer sig åt och kan ha betydelse för 

straffansvarets bedömning. Detta avsnitt gör inte anspråk på att vara en heltäckande redogörelse 

av uppsåtsbedömningar, utan avser mer urskilja skillnader i uppsåtskrav i relation till 

medgärningsmannaskap och medhjälp. 

 

Ansvarsfrihetsgrundande omständigheter i relation till brott diskuteras inte. Försök, förberedelse 

och stämpling till brott bortses ifrån.  Framställningens fokuserar inte på olika former av förmäns 

eller överordnades ansvar (superior responsibility), medelbart gärningsmannaskap eller 
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koncentrationslägersituationer. Den materiella rätten och följderna av dess tillämpning står i fokus, 

följaktligen kommer processuella frågor om exempelvis jurisdiktion inte att behandlas.  

 

1.4 Frågeställningar 

 

Vilka regler om individuellt straffansvar vid fleras deltagande i brott är tillämpliga vid lagföring 

av internationella brott i svensk domstol?  

 

Vad blir följden vid tillämpning av svenska regler för straffrättsligt ansvarsutkrävande respektive 

folkrättsliga regler? 

 

Vilka bakomliggande skäl och värderingar kan ha till följd att konstruktioner av 

medgärningsmannaskap varierar? 

 

1.5 Metod  

 

Arbetet kan beskrivas som rättsanalytiskt med inslag av komparation. Inledande kapitel har en mer 

rättsdogmatisk prägel, där folkrättens genomslag i svensk rätt samt medgärningsmannaskapets 

olika modeller utreds och presenteras. Senare kapitel jämför medgärningsmannaskapets modeller 

och dess gränser mot medhjälp till brott ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Ett skisserat typfall 

används för att illustrera hur olika straffrättsliga medverkansformer kan tillämpas. Avslutningsvis 

diskuteras och besvaras givna frågeställningar. 

 

Arbetet präglas av ett rättssäkerhetsperspektiv. Rättssäkerhetens principer kan balanseras mot krav 

på effektivitet i rättsskipningen och folkrättens mål att arbeta mot straffrihet för grova 

folkrättsbrott. För att upprätthålla en balans krävs dock att den tilltalades rättigheter respekteras. I 

sammanhanget är legalitetsprincipen, principen in dubio mitius och in dubio pro reo viktiga. 

 

Legalitetsprincipen är central inom straffrätten; nulla poena sine lege (inget straff utan lag) och 

nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Principen kan sammanfattas i krav på föreskrifter, 

retroaktivitetsförbud, obestämdhetsförbud och analogiförbud i straffrättslig lagstiftning och 
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tillämpning. För att brott ska föreligga måste det således fastställas genom en föreskrift som är 

bestämd i sin utformning. Vidare får föreskriften inte utvidgas till mer än vad ordalydelsen tillåter 

och inte tillämpas retroaktivt.2 Straffrätten är därmed mer rigorös och mindre öppen för extensiv 

tolkning i sin tillämpning än något annat rättsområde. Förutsägbarhet är en garant för den formella 

rättssäkerheten.3  

 

In dubio mitius (vid tvivel, det mildare) innebär konkret att domstolen i valet mellan två möjliga 

rättsföljder för den tilltalade ska välja den mer fördelaktiga. Principen är i synnerhet relevant vid 

påföljdsbestämning,4 men kan även ha betydelse för rubriceringen av en brottslig gärning, 

exempelvis om domstolen har att välja mellan misshandel eller grov misshandel. Den besläktade 

principen in dubio pro reo innebär att åklagaren har bevisbördan, att kraven på bevisningen är 

höga och att tvivel ska räknas den tilltalade till godo. Existerar rimligt tvivel ska domstolen hellre 

fria än fälla, en princip som återfinns i de flesta demokratiska rättssystem. 

 

Hur ett brott rubriceras säger något om den tilltalades skuld och kan således påverka 

påföljdsbestämningen. Om flera modeller för straffrättsligt ansvarsutkrävande står till förfogande, 

borde följaktligen svenska domstolar använda sig av den för den tilltalade mest fördelaktiga. 

Avgörande är hur man betraktar den internationella straffrättens genomslag i svensk rätt.  

 

1.6 Material 

 

Principer om straffrättslig medverkan tillhör straffrättens allmänna del, vilken inte är tydligt 

kodifierad. Lagens text måste följaktligen kompletteras av rättspraxis och doktrin. Rättspraxis i 

svensk och internationell straffrätt har använts som utgångspunkt medan doktrin har fungerat 

utfyllande och perspektivgivande. Rättegångarna som följde mot andra världskrigets 

krigsförbrytare lade grunden för utvecklingen av ett personligt straffansvar för brott begångna i 

grupp. Senare praxis från FN-tribunalerna (exempelvis Internationella krigsförbrytartribunalen för 

det forna Jugoslavien (Jugoslavientribunalen/ICTY)) och Internationella brottmålsdomstolen 

                                                           
2 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 46 f.f. 
3 Se även likhetsprincipen, Regeringsformen 1:9. 
4 Se exempelvis BrB 30:4 och 29:3. 
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(ICC) har använts, då den torde ha högre relevans för dagens rättsbildning. Svensk lagföring av 

internationella brott är inte omfattande, men har inkluderats i fall då medgärningsmannaskap 

aktualiserats. Doktrin och lagkommentar har varit av stor betydelse för att hitta ingångar i ämnet. 

Internationella rättsfall som refereras framhålls generellt som betydelsefulla i doktrinen.  
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Kapitel 2 

 

2.1 Folkrättens genomslag internrättsligt 

 

Folkrättens rättsliga karaktär och status har debatterats genom tiderna. Rättslärda och filosofer har 

både förnekat folkrättens existens och höjt den över nationell rätt. Diskussionen har dock kretsat 

mycket kring hur folkrätten implementeras mellan staterna. Folkrätten existerar parallellt med 

nationella rättssystem, men kan även ses som del av ett och samma system där folkrättsliga normer 

står över nationell rätt.5 Generella regler om hur staterna tillämpar folkrättsliga åtaganden finns 

dock inte uppställda, det är staterna som väljer implementeringssätt.  Hur folkrättsliga åtaganden 

implementeras internt i det nationella rättssystemet är av särskilt intresse för följande 

framställning.  

 

Folkrättens genomslag i svensk rätt brukar beskrivas som dualistisk. Utgångspunkten för ett sådant 

synsätt är att staten införlivar folkrättsliga förpliktelser i den nationella rätten för att gälla mot 

individer, folkrätten tillämpas inte per automatik.6 Allt fler traktat började antas på internationella 

konferenser efter andra världskriget och mångfalden har sedan dess bara ökat. Detta kan skapa 

problem för rättstillämpande myndigheter som kan få svårt att överblicka och sortera bland 

relevanta normer. Införlivning av olika internationella traktat i den nationella rätten är ett sätt att 

råda bot på detta. Två huvudsakliga metoder finns för att införliva folkrätt i svensk rätt; 

inkorporering och transformation. Sverige är även bundet av de internationella traktat som tillträtts 

av staten och likaså av viss internationell sedvanerätt. Högsta domstolen har i vissa fall även 

tillämpat internationell sedvanerätt och därmed skapat prejudikat för framtida rättstillämpning.7 

 

Inkorporering innebär att en traktat eller internationellt beslut förs in oförändrat i svensk rätt 

genom hänvisning i lag, exempel härpå är Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna (EKMR).8 Regeringsformen 2:19 förbjuder att svensk lagstiftning 

meddelas i strid med EKMR. Konventionen får följaktligen ett särskilt starkt konstitutionellt 

                                                           
5 Kelsen, s. 566 f. 
6 Bring, Wrange & Mahmoudi, s.44f.f. 
7 Ibid, s. 52. 
8 Se Regeringsformen 2:19. 
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skydd. Vidare är Europadomstolens domar vägledande för konventionsstaterna. Inkorporering 

innebär att folkrätten blir direkt tillämplig som svensk lag, vilket länder förvaltningsmyndigheter 

och domstolar till efterrättelse. Barnrättsutredningen har nyligen föreslagit att merparten av FN:s 

konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) blir inkorporerad för att stärka dess 

betydelse internrättsligt.9  

 

Transformation innebär att traktatbestämmelser omvandlas till lagparagrafer i svensk lag.10 Det 

kan ske antingen i form av att enstaka paragrafer införlivas i befintliga lagar eller att nya lagar 

stiftas på ett visst område. Vissa bestämmelser i Barnkonventionen finns exempelvis inarbetade i 

olika svenska lagar, bland annat Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Utlänningslagen. Lagen om 

straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser (Lagen om internationella brott) 

implementerar viktiga folkrättsliga bestämmelser ur Romstadgan för Internationella 

brottmålsdomstolen (Romstadgan) och FN:s konvention mot folkmord (Folkmordskonventionen). 

På förslag är även att ett specifikt tortyrförbud transformeras till svensk lag med Konventionen 

mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 

(Tortyrkonventionen) som modell.11  

 

Ur ett monistiskt synsätt blir folkrätten direkt tillämplig i nationella domstolar i den traktatslutande 

staten och i flertalet monistiska länder är den hierarkiskt överordnad nationell rätt. Vid eventuell 

konflikt mellan nationell rätt och folkrätt kan således det folkrättsliga åtagandet ha företräde eller 

likvärdig status.12 Även i huvudsakligen monistiska system kan för tydlighetens och 

rättssäkerhetens skull folkrätten dock införlivas genom lagstiftning för att säkerställa att vissa 

åtaganden respekteras.  

 

När traktater ratificeras utan att införlivas finns en presumtion om normharmoni mellan nationell 

rätt och folkrätten. Folkrättsliga åtaganden som inte införlivats genom inkorporering eller 

transformation förväntas respekteras genom fördragskonform tolkning. Stor del av traktaträtten är 

av målsättningskaraktär, särskilt på området mänskliga fri- och rättigheter, vilket lämnar fältet 

                                                           
9 Se SOU 2016:19. 
10 Ibid, 48f.f. 
11 Se Ds 2015:42. 
12 Bring, ”Monism och dualism igår och idag”,  s.22. 
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öppet för ett generöst tolkningsspann av olika stater. Vid en spänning mellan gällande svensk rätt 

och fördragsförpliktelser förväntas dock domstolarna tolka gällande rätt i enlighet med fördraget.13 

Trots att Sverige är bunden av en traktat, exempelvis Barnkonventionen, är den inte direkt 

tillämplig som svensk lag och kan inte ensam ligga till grund för beslut av myndigheter och 

domstolar.14 Den svenska dualistiska skolan lägger ingen skyldighet på svenska domstolar eller 

förvaltningsmyndigheter att tillämpa folkrätt, eller pröva dess förenlighet med intern rätt såvida 

det inte krävs av konstitutionell rätt eller praxis.15  

 

I kontrast till detta stadgar Wienkonventionen om traktaträtten (Wienkonventionen) att en stat inte 

kan åberopa intern rätt gentemot traktaten.16 Staterna har följaktligen att tolka nationell rätt 

fördragskonformt om införlivning inte sker. För att inte bli verkningslösa torde även icke 

införlivade traktattexter kunna tillämpas direkt i domstol. Högsta domstolens praxis har dock 

underkänt ett sådant resonemang i NJA 2007 s. 168. HD menar att ”Sverige är visserligen part i 

FN:s Barnkonvention, men konventionen gäller inte som lag här i landet.” Domstolen beaktade 

däremot Europakonventionen i fallet, då den som inkorporerad gäller som svensk lag. 

Anmärkningsvärt är att domstolen underlät att tolka svensk rätt fördragskonformt i enlighet med 

Barnkonventionen, särskilt då den åberopades av den tilltalade. HD har dock i andra fall bekräftat 

att fördragskonform tolkning gäller.17  

 

Den allmänna folkrätten eller sedvanerätten är statspraxis som är kvalificerad på särskilt sätt. 

Staternas kontinuerliga praxis, som objektivt kan iakttas, kombinerat med en rättsövertygelse om 

att denna praxis är bindande, utgör sedvanerätt.18 Varje statsorgan som handlägger frågor av 

internationell betydelse kan bidra till att skapa statspraxis, inte endast statschefers och regeringars 

ageranden. Lagstiftande organ, domstolar, diplomater, militära myndigheter och 

förvaltningsmyndigheter innefattas. En sedvanerättslig norm är som huvudregel bindande för alla 

                                                           
13 Ibid, s.31. 
14 SOU 2016:19, s. 281 f.f. 
15 Bring,”Monism och dualism igår och idag”,  s.28. 
16 Wienkonventionen om traktaträtten, artiklar 26 och 27. 
17 Bring,”Monism och dualism igår och idag”, s.35. 
18 Bring, Mahmoudi & Wrange, s 29. 
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stater. Bundenhet kan undvikas endast i de fall staten redan innan, och under hela den tid som den 

sedvanerättsliga regeln utvecklats och gjorts gällande, har motsatt sig regeln i statssamfundet.19  

  

2.1.1 Rättstillämparens roll 

 

Frågan är om en direkt tillämpning av den internationella straffrätten och dess principer är 

utesluten i svenska domstolar? Ur den dualistiska synvinkel som folkrätten ses talar mycket för att 

så är fallet. Traktaters målsättningskaraktär och allmänt hållna språk tillåter ofta ett relativt stort 

tolkningsutrymme. Folkrätten utgör förvisso rättsliga ramar för vilken nationell rättstillämpning 

har att navigera efter. På detta sätt liknar folkrätten konstitutionell rätt, men saknar dock dess 

rättsliga status. Offentliga organ har följaktligen ingen anledning att direkt tillämpa av staten 

tillträdd men ej införlivad folkrätt om reell normharmoni kan presumeras i och med ratifikation. 

Spänningar och konflikter av betydelse förutses med detta synsätt inte existera i större omfattning. 

I Sverige har traditionellt riksdagen haft den lagstiftande makten. Domstolarnas roll är inte 

rättsskapande på det sätt som domstolar i common law-system. Sverige saknar författningsdomstol 

som kan ogiltigförklara lagar och i domstolarna har inte normprövning prioriterats.  

Regeringsformen genomgick en förändring 2011. Bland annat togs uppenbarhetsrekvisitet i RF 

11:14 bort, vilket innebär att domstolarna numera kan underkänna lagbestämmelser som står i strid 

med grundlag. Innan lagändringen krävdes att felet var uppenbart för domstolen att underlåta 

tillämpning.20 Det konstitutionella greppet om svensk lagstiftning har stärkts och öppnat upp för 

domstolar att utöva normkontroll i högre grad än förr. Normkontroll förutsätter att rättsregler anses 

ingå i ett hierarkiskt system, exempelvis grundlag, lag, förordningar och myndighetsföreskrifter.21 

Europakonventionen och EU-rätten länder till efterrättelse och ger därmed domstolar och 

förvaltningsmyndigheter större anledning till normprövning nu än förr. 

EU-medlemskapet har för medlemsländerna inneburit att lagstiftningsmakt på flera områden 

överförts till unionens institutioner. EU-rättens inträde i svensk rätt tolkas inte med hjälp av 

begrepp som monism eller dualism och faller inte under kategorin folkrätt. EU-rätten har status av 

                                                           
19 Prop. 2013/14:146 sida 26. 
20 Jmf RF 11:14 [1979:933] och RF 11:14 [2010:1408]. Se även RF 12:10 [2010:1408]. 
21 Åhman, s.19 f.f. 
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sui generis, det är en egen unik rättsordning där olika rättsakter har varierande status och 

genomslag i medlemsstaternas nationella rättssystem. Grundläggande fördrag har företräde 

framför nationella konstitutioner, EU-förordningar gäller i hela unionen utan krav på nationella 

lagstiftningsåtgärder, medan EU-direktiv måste införlivas för att bli gällande internt.22 

 

Folkrättens mer mellanstatliga karaktär innebär att införlivning är ett pragmatiskt och effektivt 

tillvägagångssätt för att garantera folkrättens tillämpning. Domstolar och förvaltningsmyndigheter 

ges tydliga regleringar och slipper sortera i en brokig massa av folkrätt. Tillträdda traktater och 

internationell sedvanerätt blir inte föremål för normprövning i det svenska systemet, då icke 

införlivad folkrätt inte kan anses ingå, eller vara överordnad i ett hierarkiskt system av nationellt 

tillämpbar rätt. Dock är frågan om en direkt tillämpning av ratificerad folkrätt eller internationell 

sedvanerätt som är till fördel för en tilltalad bör ses som utesluten, exempelvis om den åberopas 

av part i domstol? I svensk rättspraxis har ett visst monistiskt inflytande möjliggjort en tillämpning 

av allmänt erkända folkrättsliga grundsatser trots avsaknad av lagstöd.23 

 

2.1.2 Lagkonkurrens vid rättstillämpning 

 

Införlivning kan ha en begränsande effekt på folkrättens tillämpning. Professorerna Ove Bring och 

Per Ole Träskman kritiserade propositionen till Lagen om straff för folkmord, brott mot 

mänskligheten och krigsförbrytelser (Lagen om internationella brott) på denna grund.24  De värjde 

sig mot att lagen, som kom att ersätta dåvarande regleringar i Lagen om straff för folkmord och 

Brottsbalken 22:6 exkluderade viktig folkrätt. Två inledande portalparagrafer som fanns med i 

lagförslaget i SOU 2002:98 (som både Bring och Träskman medverkat i) uteslöts senare ur 

propositionen och lagen. Paragraferna införlivade internationella avtal och universell sedvana med 

svensk rätt och inkluderade moderna tolkningar av gällande folkrätt, vilket de menade var helt i 

enlighet med de regler om folkrättsbrott som gällt sedan tidigare. Lagen om internationella brott 

skulle komma att exkludera all folkrätt som faller utanför dess ramar ansågs det. “Den stora 

                                                           
22 Stern och Jörnrud, s.10. 
23 Bring, Mahmoudi & Wrange, s.52. 
24 Bring & Träskman, "Folkrättens starka roll inom svensk straffrätt bör bestå - nu vill regeringen dumpa den", 

Dagens Juridik 2014-02-10 och "Det är obegripligt att Justitiedepartementet kan påstå att systemskiftet sker med 

vårt goda minne" Dagens Juridik 2014-02-17. 
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skillnaden är att internationella avtal som Sverige ratificerat inte längre med automatik kan läggas 

till grund för svensk rättstillämpning.”25 Man syftade här främst på det nu upphävda s.k. 

blankettstraffbudet i BrB 22:6, som genom generell hänvisning till internationell humanitär rätt 

bestraffade svåra överträdelser av folkrätten.  

Vidare kritiserades att den internationella straffrättens allmänna principer i del 3 av Romstadgan 

exkluderades, vilken är specialanpassad för väpnade konflikter och som man menade gav större 

rättssäkerhet för den tilltalade. Brottsbalkens regler om medverkan föreslogs ta över likt 

Brottsbalkens bestämmelser om försök, förberedelse och stämpling, vilket även skedde. Med 

nuvarande lagstiftning blir man tvungen att vänta till Romstadgans del 3 blir del av allmän folkrätt 

och sedvänja för att kunna tillämpas hävdar professorerna. 26 

I betänkandet Internationella brott och svensk jurisdiktion (SOU 2002:98) anses som utgångspunkt 

inte andra medverkansregler än svenska vara tillämpliga. Det konstateras att det står varje stat fritt 

att implementera de straffrättsliga principer man önskar. De bestämmelser i del 3 av Romstadgan 

anses i huvudsak motsvara svenska bestämmelser. Därmed ansågs allmänna bestämmelser om 

medgärningsmannaskap och uppsåtskrav som avvek från de etablerade i svensk rätt inte 

nödvändiga i Lagen on internationella brott, förutom i specifika fall, exempelvis i fråga om 

bestämmelser om förmäns ansvar.27 “Om ett straffbart handlande betecknas som 

gärningsmannaskap eller medverkan kan dock inte anses vara av någon sådan saklig betydelse att 

det kan ge anledning till en särreglering.” ansåg Straffrättsutredningen. Den efterkommande 

propositionen instämde i dessa synpunkter, men strök däremot Straffrättsutredningens inledande 

§2 ur lagförslaget, som stadgade att rättstillämparen ”…inom de ramar som följer av svenska 

bestämmelser…” beakta de principer och den praxis som utvecklats av ICC.28 Dock tydliggjordes 

att beaktandet av rättsutvecklingen i ICC inom ramen för svenska bestämmelser inte bara avsåg 

uttryckliga svenska lagregler utan även de allmänna rättsprinciper som domstolarna tillämpar utan 

uttryckligt lagstöd.29 

                                                           
25 Bring & Träskman "Det är obegripligt att Justitiedepartementet kan påstå att systemskiftet sker med vårt goda 

minne" Dagens Juridik 2014-02-17. 
26 Se §16 Lagen om internationella brott. 
27 Se SOU 2002:98 s.221-223. 
28 Jämför lagförslaget i Proposition 2013/14:146 s.9 med SOU 2002:98, s.357. 
29 Se SOU 2002:98 s.317. 
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Bring och Träskman väcker intressanta frågor om folkrättens status i svensk rätt. Om en 

lagbestämmelse härrör från folkrättsliga källor kan knappast dessa förbises helt i 

rättstillämpningen, men till vilken grad de ska beaktas kan diskuteras. Svenska domstolar torde 

inte kunna lagföra internationella brott utan att förhålla sig till internationell rättspraxis och 

principer. Om ICC:s rättspraxis i någon mån ska vara vägledande för svensk rättstillämpning bör 

svenska domstolar beakta den utveckling av internationell straffrätt som sker i ICC. Följaktligen 

kan argumenteras för att ICCs konstruktioner gällande medverkansformer och uppsåtskrav bör 

kunna ges plats i rättstillämpningen vid svensk lagföring av internationell brottslighet. Om 

folkrättens tillämpning innebär högre rättssäkerhet till förmån för den tilltalade kan en sådan 

tolkning av folkrättsliga principer till och med vara önskvärd ur ett rättssäkerhetsperspektiv. 

Med hänsyn till legalitetspricipen finns begränsningar för i vilken utsträckning folkrätten kan 

påverka den nationella rätten till men för den tilltalade. När det handlar om att tolka och tillämpa 

nationell straffrätt på ett mer restriktivt sätt, genom att tolka bakomliggande internationella 

regleringar för att inskränka det straffbara området, kan det dock inte anses finnas särskilda 

begränsningar.30 

Det kan ur ett rättssäkerhetsperspektiv för den tilltalade vara av betydelse att ge folkrättens 

principer om medverkan en starkare ställning i rättstillämpningen, särskilt med principerna in 

dubio mitius och in dubio pro reo i åtanke. Samtidigt innebär formell rättssäkerhet krav på 

förutsägbarhet och likformighet, vilket kräver tydliga regleringar i enlighet med 

legalitetsprincipen. Folkrättens genomslag i rättstillämpningen, vilka principer, tolkningar och 

prejudikat folkrätten bär med sig in i svensk rätt, förtjänar följaktligen vidare behandling. 

 

  

                                                           
30 Asp, “Folkrätten och den svenska straffrätten”, Sid 68 f.f. 
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2.2 Internationell straffrätt 

 

Framväxten av en internationell straffrätt tog fart efter krigsbrottstribunalerna i Nürnberg och 

Tokyo. Folkrätt på krigets, fredens och konfliktpreventionens områden utvecklades efter Andra 

världskriget och Förenta Nationernas bildande 1945. FNs stadga och den permanenta 

internationella domstolen för tvistelösning mellan stater upprättades. FNs allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna 1948 och FNs konvention mot folkmord från samma år, samt de fyra 

Genèvekonventionernas uppdatering 1949 är nämnvärda kodifikationer.  

FN har även spelat en viktig roll i upprättandet av tillfälliga tribunaler avsedda för specifika 

konflikter. Jugoslavientribunalen och Internationella Rwandatribunalen  (Rwandatribunalen / 

ICTR) inrättades genom beslut av säkerhetsrådet i början av nittiotalet. Detta innebar att 

föreskrifterna och förpliktelserna enligt dess stadgor, exempelvis i frågor om jurisdiktion och 

samarbetsskyldighet, var tvingande för FN:s medlemsstater.31 Stadgorna liknar varandra och är 

materiellt en kodifiering av internationell sedvanerätt. Folkmord, krigsförbrytelser och brott mot 

mänskligheten faller under deras materiella jurisdiktion.32Andra domstolar med stöd av FN har 

även upprättats i bland annat Sierra Leone och Kambodja.   

Internationella brottmålsdomstolen är till skillnad från nämnda exempel en permanent 

brottmålsdomstol med vidare jurisdiktion. Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är 

en internationell överenskommelse som har tillkommit genom förhandlingar mellan ett stort antal 

stater och som medför förpliktelser för de stater som väljer att ansluta sig. Sverige ratificerade 

stadgan 2001. Brotten som stadgan har jurisdiktion över är folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser.33 Domstolen får även jurisdiktion över aggressionsbrott så snart det definieras 

och antas av trettio stadgeparter. Endast fysiska personer kan åtalas, inte juridiska personer, 

organisationer eller nationalstater.34  

Stadgan är utförligare än tidigare domstolars på den internationella straffrättens område. Del 3 

innehåller allmänna straffrättsliga principer som återfinns i de flesta rättsordningar, sammanställt 

                                                           
31 Säkerhetsrådets resolution 808 (1993) respektive Säkerhetsrådets resolution 955 (1994). 
32 Se Stadgan för Jugoslavientribunalen artiklar 2-5, samt Stadgan för Rwandatribunalen artiklar 2-5. 
33 Se Romstadgan, art 5-8. 
34 Jmf Internationella domstolen (International Court of Justice) och dess tvistelösning mellan stater. 
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på ett relativt uttömmande sätt i tolv artiklar.35 Legalitetsprincipen, retroaktivitetsförbudet och 

straffansvarets former och omfattning finns bland annat kodifierat. Stadgorna för de internationella 

brottmålstribunalerna för Jugoslavien och Rwanda innehåller jämförelsevis var och en, två artiklar 

rörande jurisdiktion respektive individuellt straffrättsligt ansvar. 

Stadgorna för Jugoslavientribunalen, respektive Rwandatribunalen innehåller bestämmelser om 

personligt ansvar för den som har planerat, anstiftat, beordrat, begått eller på något annat sätt 

medverkat (aided and abetted) vid planering, förberedelse eller utförande av brott.36 Romstadgan 

kodifierar straffansvaret utförligare, bland annat genom att lista medgärningsmannaskap som 

ansvarsform, samt innehåller bestämmelser om förmäns ansvar.37 Medverkansbestämmelser 

tillhör straffrättens allmänna del, vilka har växt fram i rättspraxis och doktrin. Vad de olika 

medverkansformerna konkret innefattar lämnas till rättstillämpningen att uttolka.  

FNs Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (Tortyrkonventionen), stadgar att ”Varje konventionsstat skall säkerställa att alla 

tortyrhandlingar utgör brott enligt dess strafflag. Detsamma gäller försök att utöva tortyr samt av 

någon person vidtagen handling som utgör medverkan till eller deltagande i tortyr.”38 Möjligen 

kan ordalydelsen ”medverkan till eller deltagande i tortyr” tolkas så att medgärningsmannaskap 

som straffansvarsform kan tillämpas vid lagföring av tortyrbrott. Folkmordskonventionen listar 

folkmord, stämpling till folkmord, uppmaning, försök och delaktighet som straffbara 

medverkansformer. Flera olika gärningar kan konstituera folkmord, för det vilket även krävs 

speciellt uppsåt.39 Genèvekonventionerna och deras tilläggsprotokoll fastslår inte heller mycket 

om straffansvarets gränser. 40  

ICC verkar efter den så kallade komplementaritetsprincipen vilket innebär att nationella 

rättssystem har företräde att lagföra brott mot folkrätten givet att det finns förmåga och vilja till 

detta.41 Domstolen fungerar följaktligen som ett komplement i de fall nationella rättssystem inte 

                                                           
35 Se Romstadgan, artiklar 17-21. 
36 Se Stadgan för Jugoslavientribunalen, artikel och Stadgan för Rwandatribunalen artikel 6. 
37 Se Romstadgan, artikel 25 och 28. 
38 Tortyrkonventionen, artikel 4(1). 
39 Se exempelvis Folkmordskonventionen art 2 och 3, Romstadgan art 6, Lagen om internationella brott § 1. 
40 Se exempelvis artikel 49 i Genèvekonvention I; De fördragsslutande parterna är skyldiga att lagföra personer som 

”…ha begått eller att ha givit befallning om begående av…” svåra överträdelser av konventionernas bestämmelser. 
41 Ibid, artikel 17. 
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på ett genuint sätt utreder eller väcker åtal mot misstänkta brottslingar. Det ställs inte uttryckligen 

några krav på att stadgeparterna ska införliva Romstadgans brott och principer i de nationella 

rättsordningarna. Staternas företrädesrätt förutsätter dock att nationell lagstiftning som möjliggör 

lagföring av stadgans brott både finns och tillämpas. Vissa internationella straffrättsliga traktat 

föreskriver att stadgeparterna ska vidta kriminaliseringsåtgärder i enlighet med traktattexten. Som 

exempel kan nämnas Konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord 

(Folkmordskonventionen), FNs konvention om bekämpande av finansiering av terrorism och 

Tortyrkonventionen.42  

Rättskällor i folkrätten anses vara de i Internationella domstolen (ICJ) tillämpbara rättskällorna; 

allmänna eller speciella internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt, (generella 

rättsprinciper), och som hjälpmedel i fastställandet av gällande rätt, domar och doktrin.43 Den 

internationella straffrätten, som inryms i folkrätten anses ha samma rättskällor. 44  

Likt stadgan för ICJ upprättar Romstadgan en förteckning över tillämpbara rättskällor för ICC i 

artikel 21; i första hand stadgan, brottskriterierna och bevis- och förfarandereglerna, i andra hand, 

tillämpbara traktater, principer och sedvanerätt och i tredje hand principer och lagar från 

medlemsstaternas nationella rättsordningar. Tidigare rättsfall får användas som vägledning men 

binder inte domstolen.45 Vidare bör den till synes rigida hierarki som artikel 21 etablerar mellan 

rättskällorna tolkas med försiktighet.46 

FN-tribunalernas rättskällor anges inte lika explicit. Samtliga angivna källor i Internationella 

domstolens stadga har dock använts i tribunalernas rättstillämpning.47 Hänvisningar till 

internationella domar är vanligt, både i FN-tribunalerna och ICC även om tolkningen av dem är 

beroende av respektive domstols stadga. Även andra rättskällor är tänkbara, exempelvis uttalanden 

och rapporter från kommittéer eller kommissioner inom FN eller ICCs partsförsamlingar. 

                                                           
42 Se artikel 1, Folkmordkonventionen, artikel 4 i FNs Internationella konvention om bekämpande av finansiering av 

terrorism, samt §1 i Lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, samt artikel 4 i 

Tortyrkonventionen. 
43 Se Stadgan för Internationella domstolen, artikel 38. 
44 Cryer, Friman, Robinson & Wilmhurst, s.8. 
45 Se Romstadgan artikel 21(2). 
46 Lagkommentaren till Romstadgan, CLICC, paragraf 250. 
47 Cryer, Friman, Robinson & Wilmhurst s. 8 f.f. 
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Nämnvärt är att förarbeten av slag och ställning som existerar i svensk rätt generellt saknas i 

folkrätten. I de fall de förekommer ges de ställning av supplementära tolkningsmedel.48 

Regler för tolkning av traktater återfinns i artiklarna 30 och 31 i Wienkonventionen om 

traktaträtten. Dessa anses motsvara internationell sedvanerätt.49 Den allmänna tolkningsregeln i 

artikel 31(1) består av tre tolkningsmedel; traktattexten, dess sammanhang samt dess ändamål och 

syfte. Det torde inte vara uteslutet för stadgeparterna att tolka relevant nationell lagstiftning i ljuset 

av Romstadgan, med användning av nämnda tolkningsmedel. 

 

 

  

                                                           
48 Svanberg s.44 
49 Ibid, s.41 f.f. 
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Kapitel 3 

 

Svensk straffrätt bygger på det individuella ansvaret, det är våra egna gärningar som ska ligga till 

grund för straffet. I Brottsbalken 23:4, 2st, står att läsa ”Den som inte är att anse som gärningsman 

döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till 

det.” Flera personer som har deltagit i utförandet av ett brott kan dock ses som medgärningsmän i 

svensk rätt om de agerat ”tillsammans och i samförstånd” eller ”gemensamt och i samråd.” I 

folkrätten dominerar två teorier om medgärningsmannaskap; kontrollteorin och joint criminal 

enterprise (JCE). Kontrollteorin har krav på nödvändigt bidrag till den brottsliga gärningen för att 

realisera individuellt straffansvar för deltagande. Förenklat kan JCE motsatsvis sägas utgå mer 

från subjektiva kriterier om deltagarnas uppsåt eller vetskap till det brottsliga syftet eller planen.  

 

3.1 Medgärningsmannaskap i svensk rätt 

 

Ansvarsformen medgärningsmannaskap är inte uttryckligen reglerad i svensk rätt, utan är ett 

begrepp som vuxit fram i doktrin och praxis. I BrB 23:4 listas tre sorters straffansvar; 

gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp.50 Av förarbeten till bestämmelsen framgår att det 

lämnats till domstolarna att avgöra gärningsmannaskapets gränser och med ledning av 

brottsbeskrivningarna avgöra om viss medverkande är gärningsman eller inte.51 Anstiftan innebär 

att uppsåtligen förleda annan till att begå brott, medan medhjälp innebär att främja en brottslig 

gärning. Gärningsmannaskap kan sägas vara den centrala ansvarsformen för vilka de 

osjälvständiga ansvarsformerna anstiftan och medhjälp (samt förberedelse, stämpling och försök) 

till brott kan kopplas till. En prioritetsordning gäller mellan de olika medverkansformerna. 

Gärningsmannaskap har företräde framför anstiftan, som i sin tur anses anses allvarligare än 

medhjälp.52 I brottsbeskrivningar står att läsa ”den som”, vilket även ska läsas ”eller de som 

tillsammans som” utför en otillåten gärning.53 Flera kan således dömas som gärningsmän för ett 

och samma brott. Detta innebär att anstiftan och medhjälp i vissa fall kan anses vara ett slags 

utvidgat gärningsmannaskap. Medelbart gärningsmannaskap existerar när en anstiftare förmår 

                                                           
50 Vad medverkan till brott terminologiskt innefattar varierar i doktrinen. I denna framställning innefattar medverkan 

gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp. 
51 SOU 1944:69 s.92. 
52 SOU 2002:98, s.264. 
53 Asp, Ulväng & Jareborg, s.432. 
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annan till att utföra brott och denne nästintill är ett viljelöst redskap i anstiftarens kontroll.54 Det 

förefaller naturligt att anstiftaren är i sådana fall är att se som gärningsman. Mer problematiskt kan 

dock vara rubriceringen medgärningsmannaskap och dess gränser mot medhjälp till brott. 

 

I situationer där förövare utför likartade handlingar på ett sätt som gör att de gemensamt uppfyller 

brottsrekvisiten kan medgärningsmannaskap aktualiseras. Exempelvis kan två personer som 

knivhugger en tredje till döds, båda dömas för mord som medgärningsmän förutsatt att de uppfyller 

kravet på brottsbeskrivningsenslighet för mord i BrB 3:1 och att deras handlingar och den relevanta 

följden är täckt av erforderligt uppsåt. Det faktum att endast den ena utdelat det dödande hugget 

är i situationen betydelselöst om deras handlingar är likvärdiga och utfördes med uppsåt att döda. 

I Malexanderdomen höll Göta hovrätt tre bankrånare ansvariga som gärningsmän för mord trots 

att det inte gick att bevisa vem som sköt de dödande skotten mot två poliser. Domstolen ansåg att 

var och en av gärningsmännen hade solidariserat sig med de övrigas handlande när de dödande 

skotten avlossades. De bedömdes gemensamt och i samförstånd uppsåtligen ha berövat 

polismännen livet.55 I NJA 1992 s.474 (Pinnstolsfallet) blev J.S. dömd som medgärningsman 

tillsammans med M.S. då den misshandel med stol han utfört gentemot brottsoffret 

handlingsmässigt likställdes de knivhugg som M.S. orsakade det dödande våldet med. För att 

konstatera medgärningsmannaskap krävs vidare att gärningen gjorts i samråd (uttalad brottslig 

plan) eller i (tyst) samförstånd mellan de delaktiga. Gärningsmän som agerar oberoende av 

varandra är inte att se som medgärningsmän. Det är exempelvis inte fråga om 

medgärningsmannaskap i fall där någon utnyttjar ett brottsligt handlingsförlopp som annan 

påbörjat.  

 

I andra situationer kan flera personer utföra olikartade handlingar och därigenom tillsammans 

uppfylla brottsrekvisiten för ett brott. Två personer kan exempelvis komma överens om viss 

arbetsfördelning vid rån av en butik. Om den ena hotar kassapersonal medan den andre packar ner 

värdesaker eller pengar i en väska, kan båda dömas som medgärningsmän för det rån de 

tillsammans utfört.56 En bedömning görs utifrån det gemensamma handlandet och det behöver inte 

                                                           
54 Leijonhufvud, Wennberg och Ågren, s. 152. 
55 Göta hovrätts dom, mål nr B 158-00, B 180-00. 
56 Wennberg, s. 616. 
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styrkas vems handlande som orsakat effekten.57 Vanligtvis krävs det annars både att 

gärningsmannens handlande uppfyller brottsbeskrivningsenlighet samt att den brottsliga 

handlingen och den relevanta följden täcks av uppsåt eller oaktsamhet i enlighet med 

täckningsprincipen.58 Vid medgärningsmannaskap kan dock det faktum att en deltagande inte 

uppfyller samtliga handlingsrekvisit för ett brott kompenseras av bidragets betydelse för gärningen 

samt uppsåt till följden. I litteraturen förekommer utvidgat medgärningsmannaskap som begrepp 

för att beskriva ansvar för en person som inte kan sägas ha utfört ett gärningsmoment i brottet, 

men som ändå spelat en central roll för att brottet kommit till stånd. 59   

 

Enligt förarbeten till bestämmelser i 1948 års Strafflag motsvarande BrB 23:4, kan en främjare ses 

som gärningsman främst när denne deltar i utförandet av den brottsliga gärningen, men även i fall 

då sådan rubricering ter sig naturlig. Vidare ansågs det lämpligt att överlämna åt rättstillämpningen 

att avgöra om en medverkande handlat på sådant sätt att han borde anses som gärningsman med 

utgångspunkt i enskilda straffbud. 60 I SOU 1996:185 föreslog Straffrättsutredningen en tydligare 

reglering av medverkansregleringen, som ansågs vara oklar och svårförståelig. En bättre 

avgränsning av medgärningsmannaskap gentemot anstiftan och medhjälp ansågs eftersträvansvärt 

ur rättssäkerhetssynpunkt och en kodifiering av medgärningsmannaskap påkallades. Att plocka 

rekvisit och konstruera en gärning genom olika medverkandes olika handlande ansågs vara ett 

alltför långtgående sätt att attribuera straffansvar i form av medgärningsmannaskap. 61 Lagstiftning 

i linje med utredningens rekommendationer på området realiserades dock inte. 

 

I NJA 2006 s 535 manar Högsta domstolen till återhållsamhet i bedömningen kring gränsen för 

medgärningsmannaskap och främjande. Två personer som hjälpt till i förberedelserna till bland 

annat värdetransportrån ansågs inte kunna hållas skyldiga som medgärningsmän till rånbrottet, då 

de inte personligen närvarat på brottsplatsen. Även NJA 2003 s 473 måste tolkas som en 

begränsning av medgärningsmannaskapets omfattning. I fallet ansågs en hyresvärd inte kunna 

hållas ansvarig som medgärningsman för narkotikabrott genom hyresgästens förvaring av 

                                                           
57 Leijonhufvud, Wennberg, Ågren, s. 153. 
58 Vidare krävs att det inte föreligger rättfärdigande eller ursäktande omständigheter.  
59 Wennberg s. 617. 
60 Se SOU 1944:69 s. 92 f.f. 
61 SOU 1996:185, s.213-218. 
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narkotika. Hyresvärden hade blivit varse om hyresgästens narkotikaförvaring och inte motsatt sig 

den, men ansågs inte kunna dömas till ansvar då denne inte haft direkt rådighet över narkotikan. 

Då garantställning inte förelåg ansågs inte främjandeansvar kunna aktualiseras. 

 

Några fall som har aktualiserat medgärningsmannaskap i en kontext av internationell brottslighet 

har kommit att hamna i svensk domstol. I Svea Hovrätts mål B 6659-13 dömdes S.M. för sitt 

agerande i folkmordet i Rwanda till livstids fängelse för folkmord (enligt då gällande Lagen 

(1964:169) om straff för folkmord), samt grovt folkrättsbrott (enligt BrB 22:6). Åtalet omfattade 

en mängd skilda handlingar där många människor skadades och dödades. Som medgärningsman 

ansågs S.M. gemensamt och i samförstånd ha gjort sig skyldig till mord och människorov.  

 

I Stockholms tingsrätts mål nr B 12882-14 hölls den tilltalade B ansvarig för folkmord, som 

medgärningsman till mord och försök till mord och människorov. Han bedömdes endast vara 

gärningsman i ordets strikta bemärkelse i ett fall av försök till mord. B var delaktig i en rad attacker 

mot tutsibefolkningen och hade i en central och informell ledande roll, organiserat och koordinerat, 

samt även handgripligen deltagit i attacker mot tutsibefolkningen. Domen är överklagad. 

 

I mål nr B5306-15 från Hovrätten för västra Sverige hölls två tilltalade skyldiga som 

medgärningsmän för terroristbrott. Två män hade fysiskt och psykiskt stöttat avrättningar som 

utförts av andra och ansågs därmed ha haft gemensamt uppsåt med gärningsmännen. Bådas 

agerande kunde beskrivas som aktivt, respektive aktivt och centralt för avrättningarnas tillkomst.  

 

Samtliga rättsfall utkräver ansvar i medgärningsmannaskap som konstruktionen tillämpas i svensk 

rätt. Inga hänvisningar till internationell sedvanerätt gällande andra straffansvarsformer görs, trots 

att den äldre bestämmelsen i BrB 22:6 som var tillämplig i samtliga fall eventuellt öppnade för en 

tillämpning av andra medgärningsmannaskapsmodeller. Nämnvärt är att den internationella 

brottsligheten bedöms på sådant sätt att den individuella prövningen i någon mån är underordnad 

kontexten. Exakt hur många brott (exempelvis antalet mord) som begåtts av de tilltalade i de 

förstnämnda två fallen specificeras inte. Svensk rättspraxis avseende internationell brottslighet har 
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i allmänhet inte diskuterat frågor om medgärningsmannaskap på ett utförligt eller klargörande 

sätt.62 

 

3.1.1 Gränsen mot medhjälp 

 

Medhjälp till brott innebär att medhjälparen främjar gärningsmannens självständiga otillåtna 

gärning med ”råd eller dåd.” Medverkansobjektet utgörs av gärningsmannens otillåtna gärning. 

Medhjälpen kan bestå i att hjälpa någon på ett påtagligt sätt, genom att exempelvis erbjuda skjuts 

till eller från brottsplatsen. Även att agera som psykiskt stöd till gärningsmannen kan utgöra 

medhjälp. Gärningsmannaskap innebär att göra något straffbelagt, medan medhjälp innebär att 

främja något straffbelagt som utförs av annan.63  Medhjälparen hålls således ansvarig för själva 

främjandet av den brottsliga gärningen, medan gärningsmannen hålls ansvarig för den brottsliga 

gärningen. Dock krävs att medhjälparen har uppsåt till främjandet samt så kallat överskjutande 

uppsåt till att huvudgärningen realiseras. Det är däremot inte behövligt att medverkansgärningen 

faktiskt främjat huvudbrottet för att hålla den medverkande ansvarig, dock krävs det att 

gärningsmannen styrkts i sitt uppsåt för att medverkansansvar ska aktualiseras.64 Medverkan som 

gärningsmannen är omedveten om är följaktligen inte att karakterisera som medhjälp. 

 

I äldre rätt var medverkansansvaret accessoriskt till annans förövade brott. Om det visade sig att 

gärningsmannen saknat erforderligt uppsåt till brottet kunde en främjare inte dömas till ansvar, till 

skillnad från idag då medhjälpare kan hållas ansvariga trots att gärningsmannen går fri.65 Dagens 

reglering torde ses som mer önskvärd, då gärningsmannens eventuella ansvarsfrihet inte påverkar 

den individuella bedömningen av övriga medhjälpandes straffansvar. Däremot fordras alltid att 

någon har förövat en gärning enligt rekvisiten i en straffbestämmelse och att denna gärning inte är 

                                                           
62 För rättsfall rörande internationell brottslighet, se Stockholms tingsrätts dom 2006-12-18, mål nr B 4084-04, 

Stockholms tingsrätts dom 2011-04-11 mål B 382-10, Svea hovrätts dom 2012-12-19 mål nr B 1248-12 , Svea 

Hovrätts dom 2014-06-19, mål nr B 6659-13, Svea Hovrätts dom 2016-08-05, mål nr B 4770-16, Hovrätten för 

Västra Sverige, dom 2016-03-30, mål nr B 5306-15, Svea Hovrätt, pågående mål, nr B 4951-16, Hovrätten över 

Skåne och Blekinge, pågående mål, B 3187-16, Stockholms tingsrätt, pågående mål B 3787-16. 
63 Leijonhufvud, Wennberg, Ågren, s. 158. 
64 Ibid s.160. 
65 Leijonhufvud, Wennberg & Ågren, s. 156 f.f. 
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fri från ansvar på grund av att någon objektiv ansvarsfrihetsgrund, exempelvis nödvärn, är 

tillämplig.66 

 

I RH 1991:51 (Lindomefallet) gick det inte att tillräkna ansvar i form av medgärningsmannaskap 

eller ens medhjälp för två personer åtalade för mord. Bevisningen räckte inte till för att bestämma 

vem som dödat brottsoffret. Det kunde heller inte uteslutas att en av de misstänkta begått mordet 

helt överraskande för den andre. Hovrätten ogillade således mordåtalet. Principen in dubio pro reo 

tillämpades så att domstolen i brist på bevisning var nödgad att fria de åtalade från straffansvar. I 

en skiljaktig dom, NJA 1985 s.496 ansågs i varje fall medhjälp kunna bevisas. Efter en bilolycka 

påträffades K och A i bilens framsäte. Vem av de två som kört bilen vid tillfället kunde inte 

klarläggas. K avled senare av sina skador. A åtalades för rattfylleri alternativt medhjälp till 

rattfylleri och dömdes till de lindrigare av brotten. Enligt den skiljaktiga meningen kunde det inte 

bevisas att A gjort sig skyldig till vare sig rattfylleri eller medverkan därtill, varför åtalet skulle  

ogillas. I mål nummer B 2799–14 dömde Luleå tingsrätt två män för medhjälp till mord, då det 

inte i strikt mening kunde bevisas vem ut av de två som var gärningsman.  

 

”Även om det inte går att i detalj fastställa vad olika medverkande personer har gjort kan 

det ändå vara möjligt att med tillräcklig säkerhet dra slutsatsen att de utfört en brottslig 

gärning gemensamt och i samråd (se NJA 2002 s. 489). En utgångspunkt måste dock vara 

att det krävs sådan bevisning på individuell nivå att man beträffande var och en av de 

inblandade kan konstatera att de medverkat i brottets utförande på ett sådant sätt att de är 

att betrakta som medgärningsmän. Tingsrätten menar att så inte är fallet här. Oklarheterna 

om vem som har gjort vad gör att det inte går att konstatera att båda har gjort sig skyldiga 

till uppsåtligt dödande.”67 

 

Hovrätten för Övre Norrland ändrade dock tingsrättens dom och båda tilltalade dömdes som 

medgärningsmän till mord. Domstolen ansåg att främjande som innebär omfattande aktivitet i form 

av psykisk och fysisk delaktighet övergår från medhjälp till medgärningsmannaskap. De tilltalade 

ansågs ha spelat avgörande och centrala roller i det händelseförlopp som lett till brottsoffrets död, 

samtidigt som de varit likgiltiga inför hans död.68  

                                                           
66 SOU 2002:98, s.264. 
67 Luleå tingsrätt, 2015-06-23, mål nr B 2799–14, s.83 
68 Stockholms tingsrätt, 2016-05-16, mål nr B 561-15. s. 8 
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Om det inte går att bevisa att en medverkande ens har främjat brottet i någon mening måste 

oskuldspresumtionen fria tilltalade från ansvar. Dock torde det vara möjligt att döma samtliga 

deltagare till medhjälp till mord i en situation där det inte kan visas vem som de facto utförde den 

dödande handlingen, men medhjälpsansvar i varje fall kan bevisas. Med beaktande av principen 

om in dubio mitius förefaller en sådan bedömning riktig. Straffrättens medverkanslära förutsätter 

att ett brott begås av en gärningsman. Att arbeta utifrån utgångspunkten att minst en är att ses som 

gärningsman för att sedan utvidga ansvaret till andra deltagare är dock inte lämpligt ur 

rättssäkerhetssynpunkt. 

 

Medgärningsmannaskapets gränsdragningar aktualiserar frågor kring mer passiv medverkan och 

underlåtenhet. En generell straffrättslig utgångspunkt är att främst handlingar är kriminaliserade. 

Att endast närvara på brottsplatsen vid den brottsliga gärningens utförande utan att ha främjat 

fysiskt eller psykiskt gärningsmannens uppsåt är inte straffbart. Ett manifesterat psykiskt stöd kan 

dock innebära främjande. I NJA 1963 s 574 döms en person till medhjälp till misshandel då han 

håller två av sina vänners rockar medan de misshandlar och rånar en person. Uppsåt till rånet kunde 

inte visas. I NJA 1984 s 922 hölls en bilförare skyldig till medhjälp till misshandel då han stannade 

bilen så att de medföljande gärningsmännen kunde genomföra brottet. Föraren stannade bilen först 

vid ett tillfälle, varpå ett antal passagerare lämnade bilen och misshandlade några fotgängare. Det 

kunde inte visas att föraren vid detta tillfälle hade vetskap om att misshandeln skulle äga rum och 

straffansvar aktualiserades därför inte. Senare på kvällen upprepades liknande händelseförlopp. 

Genom att stanna bilen den andra gången gjorde bilföraren sig skyldig till medhjälp, då han enligt 

domstolen måste ha insett vad som skulle komma att inträffa. I båda rättsfallen ansågs de tilltalade 

ha medverkat endast i mindre mån. 
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3.2 Medgärningsmannaskap i folkrätten 

 

Krigsförbrytartribunalerna i Nürnberg och Tokyo innebar en förändring av synen på det 

straffrättsliga ansvaret. Individer, inte endast stater skulle hållas ansvariga för krigsförbrytelser. 

Det individuella straffansvaret växte fram som ny norm.69 Efterföljande FN-tribunaler har enbart 

jurisdiktion över individer. Personer i regeringsställning undgår inte straffrättsligt ansvar.70 Än 

mer uttömmande reglering av straffansvar finns numera i Romstadgans artiklar 25 och 28. Utöver 

gärningsmannaskap och osjälvständiga brottsformer finns även ansvar för personer i 

regeringsställning reglerat, samt ansvar för militära och civila förmän. I svensk rätt finns förmäns 

ansvar i sammanhanget reglerat i lagen om internationella brott.71 Tidigare FN-tribunalers stadgor 

delar inte Romstadgans utförliga kodifikation. ICTYs och ICTRs stadgor reglerar förvisso 

straffansvar för förmän och personer i regeringsställning, men saknar exempelvis 

medgärningsmannaskap som ansvarsform. 

 

3.2.1 Joint criminal enterprise 

 

Joint criminal enterprise (JCE) som modell av medgärningsmannaskap på senare tid utvecklades 

av ICTY, främst i fallet Tadic. Domstolen resonerar fram tre olika former av JCE, bland annat 

genom att tolka praxis från diverse krigsbrottsrättegångar i andra världskrigets kölvatten samt 

genom hänvisning till nationella jurisdiktioners rättstillämpning.   

 

Dusko Tadic stod åtalad för en rad brott mot internationell rätt, bland annat för att som del av en 

paramilitär styrka ha dödat fem civila i byn Jaksici i Bosnien-Herzigovina. Syftet var enligt 

åklagarsidan att med våld etniskt rensa området Prijedor från icke-Serbiska invånare. Inledningsvis 

friades Tadic då det inte ansågs bevisat att gruppen hade gjort sig skyldiga till dödandet. 

Domstolens överklagandeinstans gjorde dock en annan bedömning och dömde Tadic för brott mot 

mänskligheten på grund av delaktighet i JCE. 

 

                                                           
69 Se exempelvis Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg Tribunal and in the 

Judgment of the Tribunal, 1950 
70 Se Stadgan för ICTY artiklar 6 och 7.2, Stadgan för ICTR artiklar 5 och 6.2, Stadgan för SCSL artikel 6.2 
71 Se även BrB 24:8 
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Stadgan för ICTY innehåller inte medgärningsmannaskap som separat form av straffansvar.72 

Genom teleologisk tolkning av stadgans syfte och målen med den internationella straffrätten i stort 

fann domstolen dock att det inom stadgans artikel 7 fanns utrymme för att tillämpa ett straffansvar 

på en kollektiv nivå. Man tar även i beaktning en rapport från FNs generalsekreterare som uttrycker 

uppfattningen att samtliga personer som deltar i planering, förberedelse eller genomförandet av 

grova överträdelser av den internationella humanitära rätten har ett individuellt ansvar för dessa 

överträdelser.73 

 

Domstolen gjorde följande resonemang för att legitimera tillämpning av medgärningsmannaskap 

i form av JCE; folkrättsbrott är per definition i de flesta fall är av kollektiv natur. Brotten begås 

som oftast av grupper av individer som deltar i utövandet av en gemensam brottslig plan eller 

brottsligt syfte. Trots att endast vissa individer i en grupp gör sig skyldiga till den brottsliga 

gärningen är andras medverkan och bidrag ofta av stor betydelse för brottets utförande. Den 

moraliska förkastligheten av sådan medverkan är ofta att jämställa med gärningsmannens. Att 

under sådana omständigheter inte bedöma samtliga medverkande som gärningsmän vore att 

underskatta de medverkandes grad av straffrättsligt ansvar.74 

 

Tre olika former av JCE målas upp av domstolen som hänvisar till olika fall av krigsförbrytelser 

efter andra världskriget som internationell sedvanerätt. JCE 1 utkräver straffrättsligt ansvar genom 

den tilltalades deltagande i en gemensam plan eller syfte. Den tilltalade måste 1) frivilligt delta i 

det gemensamma syftet eller planen75, exempelvis genom att utöva icke-dödligt våld mot 

brottsoffer eller genom att tillhandahålla konkret stöd eller underlätta sina medgärningsmäns 

aktiviteter, och 2) måste ha uppsåt till den brottsliga effekten oavsett om hen deltog direkt i 

dödandet eller inte.76 

 

JCE 2 berör koncentrationslägersituationer. Det krävs objektivt att 1) ett system av omänsklig 

behandling existerar, 2) den tilltalade har vetskap om detta system, och 3) den tilltalade aktivt 

                                                           
72 Se artikel 7, Stadgan för ICTY. Bestämmelsen är speglad i artikel 6 Stadgan för ICTR samt artikel 6 Stadgan för 

SCSL. 
73 Tadic, Appeals Judgement, paragraf 186 
74, Ibid, paragrafer 190-193 
75 “Common design or purpose” 
76 Tadic, Appeals judgement, paragraf 196 
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deltog i upprätthållandet av detta system. Vidare fordras insikt om systemets natur samt uppsåt till 

dess upprätthållande.77 

 

Utvidgat JCE 3 utsträcker det straffrättsliga ansvaret längst. Ett oplanerat brott som begås av en 

av deltagarna i en grupp som utför brottsliga handlingar för att uppfylla en gemensam plan eller 

syfte, kan göra samtliga i gruppen straffrättsligt ansvariga som gärningsmän. Trots att det inte varit 

del av den ursprungliga planen måste det (för straffansvar) ha varit en naturlig och förutsebar 

konsekvens av gruppens handlande. Domstolen använder omständigheterna i det aktuella fallet 

som exempel; en grupp som har för avsikt att med våld fördriva människor sina hem för att uppnå 

etniskt rena landområden, dödar en eller flera människor i processen. Det faktum att mord explicit 

inte varit del av den ursprungliga planen, menar domstolen, innebär dock inte att det inte varit en 

förutsebar konsekvens i utförandet av planen. Därmed kan samtliga deltagare, som för vilka risken 

att dödande skulle ske var förutsebar, hållas straffrättsligt ansvariga. För ansvar krävs att man varit 

vårdslös eller likgiltig inför risken.”78  

 

Domstolen hänvisar till ett stort antal rättsfall från andra världskrigets efterspel. I Georg Otto 

Sandrock et al. hölls tre tyskar ansvariga för mord på en brittisk krigsfånge, som trots att de spelat 

olika roller i dödandet haft uppsåt till den brottsliga effekten. I fallen Essen Lynching och Borkum 

Island hölls flera personer ansvariga som gärningsmän då de deltagit i lynchmobb som resulterat 

i krigsfångars död. Exakt vem som dödat krigsfångarna kunde inte fastslås, däremot att de 

medverkande varit delaktiga i en grupp med gemensamt syfte. Det faktum att de tilltalade avsett 

att delta i det gemensamma syftet att behandla krigsfångar illa och kunde förutse det brottsliga 

händelseförloppet, räckte för att hålla dem straffrättsligt ansvariga.79 Överklagandekammaren i 

Tadic ansåg JCE i egenskap av internationell sedvanerätt, mot bakgrund av bland andra nämnda 

rättsfall vara en för domstolen tillämplig form av medverkan.80 

 

 

 

                                                           
77 Tadic, Appeals judgement, paragraf 202 
78 Ibid, paragraf 204 
79 Ibid, paragraf 205-207 
80 Ibid, paragraf 220 
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Utmärkande för en joint criminal enterprise är således att deltagarna är parter i en gemensam plan 

eller gemensamt syfte och att de i realiserandet av denna plan eller syfte begår brott som de kan 

hållas straffrättsligt ansvariga för, inte endast med hänsyn till spelad roll eller grad av delaktighet.  

Det har inte ansetts krävas att bidraget varit väsentligt på det sätt att det är nödvändigt för brottets 

utförande.81 

 

Där deltagare i en JCE 1 delar syfte/plan och uppsåt till brottet som planen inbegriper, håller JCE 

3 deltagare i planen straffrättsligt ansvariga även för brott som anses vara en förutsebar följd av 

planen. Om en grupp avser etniskt rensa ett område och avser fördriva människor från deras hem 

genom hot och misshandel, kan som visat samtliga deltagare ändå hållas ansvariga för oplanerade 

mord som begås av andra deltagare i samband med fördrivningen. I en joint criminal enterprise 

kompenseras således eventuell brist på brottsbeskrivningsenlighet och uppsåt till specifikt 

begångna brott av delat uppsåt till planen eller syftet.  

 

Särskilt JCE 3 har kritiserats hårt för att utsträcka det straffrättsliga ansvaret för långt och acceptera 

en för låg grad av uppsåt i relation till det begångna brottet.82 Rättspraxis efter Tadic har underkänt 

ansvarsformen, även om den inom Jugoslavientribunalen i stort sett upprätthållits. Internationella 

domstolen i Kambodja har kritiserat JCE 3 för att inte utgöra internationell sedvanerätt som 

fastställts i Tadic.83 Tillämpbarheten av denna typ av straffansvar torde vara begränsad om inte 

utesluten i Internationella brottmålsdomstolens rättstillämpning. 

 

3.2.2 Gränsen mot medhjälp  

 

I Tadic skiljer Jugoslavientribunalen mellan ansvar inom en JCE från medhjälp till brott (aiding 

and abetting) som en form av accessoriskt ansvar i relation till gärningsmannaskap. Medhjälp 

innefattar handlingar specifikt riktade mot att hjälpa, uppmuntra eller ge moraliskt stöd åt ett visst 

brott (exempelvis mord eller våldtäkt). Handlingarna måste göras med insikt om att de hjälper 

brottets utförande och även ha en substantiell effekt på brottet. Medhjälpen behöver inte ske i 

                                                           
81 Kvocka et al, Appeals judgement, paragraf 97-98 
82 Se exempelvis Ohlin Jens, “Three Conceptual Problems with the Doctrine of Joint Criminal Enterprise”, Journal 

of International Criminal Justice, Vol. 5, Issue 1, 2007 
83 Stephens, s.532 
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samråd eller samförstånd. För ansvar i JCE menar domstolen att det krävs mer; antingen uppsåt 

till brottet eller uppsåt att tillskynda det bakomliggande syftet parat förutsebarhet att brott kan 

komma att begås.84 Annan praxis från Jugoslavientribunalen bekräftar kriterierna för medhjälp 

som angivna i Tadic.85 Kravet på substantiell effekt ska tolkas så att det för medhjälp krävs mer 

än endast ringa eller obetydlig effekt.86 Uppmuntran och moraliskt stöd och närvaro på 

brottsplatsen kan räcka.87 

En oändlig mängd av medhjälpsgärningar är tänkbara. Exempel härpå är att tillhandahålla vapen 

och ammunition, drivmedel, fordon till gärningsmän, vakthållning, upprättande av vägspärrar, 

transport av gärningsmän till brottsplatsen eller att lura brottsoffer till brottsplatsen.88  

 

3.2.3 Kontrollteorin 

 

I Romstadgan finns straffansvar mer utförligt kodifierat än tidigare i den internationella 

straffrätten. I artikel 25.3(a) anges att straffrättsligt ansvar kan åläggas person som ”…ensam, 

tillsammans med någon annan eller genom någon annan, oavsett om den andre är straffrättsligt 

ansvarig…” begår brott som faller inom domstolens jurisdiktion.  

ICCs förberedande rättegångskammare identifierade tre sorters medgärningsmannaskap (co-

perpetration eller joint perpetration) i Lubanga; objektivt medgärningsmannaskap, där alla utför 

en eller flera objektiva brottsrekvisit, subjektivt medgärningsmannaskap där den tilltalades 

mentala inställning till brottet står i fokus (som i varianter av JCE), samt kontrollteorin.89 

Kontrollteorin antogs som den av ICC tillämpbara formen av medgärningsmannaskap i Lubanga. 

De kriterier som upprättades var att 1) En gemensam plan existerar mellan den tilltalade och minst 

en annan (med)gärningsman, som när den sätts i verket resulterar i brott vid ett normalt 

händelseförlopp.  2) Den tilltalade har tillfört ett väsentligt bidrag till den brottsliga planen som 

                                                           
84 Tadic, Appeals judgement, paragraf 229 (i)-(iv). 
85 Se exempelvis Blaskic, Appeals judgement, paragraf 46. 
86 Cryer, Friman, Robinson, Wilmhurst, s.371. 
87 Werle, s.968. 
88 Taylor Appeals Judgement, paragraf 369 
89 Lubanga, Pre Trial Chamber 1, Decision on the confirmation of charges, paragrafer 329-330. 
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resulterade i brottet. 3) Den tilltalade avsåg att begå brottet eller var medveten om att företagandet 

av den brottsliga planen skulle vid ett vanligt händelseförlopp resultera i brott, och 4) att den 

tilltalade var medveten om att han bidrog väsentligt till utförandet av den gemensamma planen.90 

Detta vidareutvecklades genom att den medverkandes bidrag till brottet måste vara väsentligt på 

det sätt att det är nödvändigt för brottets tillkomst. För att ses som medgärningsman behövs 

kontroll över brottet i något led.  Detta innebär att man måste pröva (med hjälp av ett hypotetiskt 

prov) om frånvaron av den tilltalades bidrag skulle ha resulterat i att brottet inte kommit till.91  

Kritik har riktats mot denna typ av straffansvar. Bland annat har det hypotetiska provet har ansetts 

svårtillämpat och onödigt då ett väsentligt bidrag ändå krävs.92 Kontrollteorin kan dock fungera 

som utgångspunkt vid skiljandet av (med)gärningsmän och medhjälpare. En delaktighet eller ett 

bidrag som i relation till huvudbrottet saknar ett element av kontroll är att karakterisera som 

medhjälp, snarare än (med)gärningsmannaskap. 

Lubanga fälldes för att som medgärningsman ha medverkat till värvning av barnsoldater.93 I 

ledande position av en väpnad guerillarörelse ansågs han ha varit involverad i planeringen av 

militära operationer, tillhandahållit logistiskt och materiellt stöd till rörelsen, samt aktivt ha 

deltagit i värvning och användning av barnsoldater i strid och som personliga livvakter. 

 

3.2.4 Gränsen mot medhjälp 

  

Omfattningen av medhjälp till brott i Romstadgans tappning i Artikel 25(3)(c) har ännu inte 

klarlagts. Dock har i likhet med FN-tribunalernas praxis ett substantiellt bidrag ansetts krävas, 

däremot inte substantiellt av den grad som krävs för medgärningsmannaskap.94 Det fordras inte att 

medhjälparen har kontroll över brottet på det sätt som det görs för medgärningsmannaskap. Detta 

innebär att handlingar som inte underordnas co-perpetration enligt Romstadgan kan omfattas av 

medhjälp i någon form.95 

                                                           
90 Lubanga, Trial Chamber 1 Judgment pursuant to article 74 of the Statute, paragraf 1018. 
91Ibid, paragraf 347. 
92 Se skiljaktig mening av Fulford, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, s.593 f.f. 
93 Romstadgan, artikel 8(2)(b)(xxvi). 
94 Lubanga, Trial Chamber 1 Judgment pursuant to article 74 of the Statute, paragraf 997. 
95 Werle, s.969. 
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Viss diskussion har förts huruvida ICC kan tillämpa JCE som ansvarsform genom artiklel 25(3)(d). 

Artikeln håller den ansvarig som ”på annat sätt medverkar till utförandet eller försöket att utföra 

ett sådant brott av en grupp personer som handlar i gemensamt syfte…” och gör detta ”…i syfte 

att främja gruppens brottsliga verksamhet eller brottsliga avsikter” eller med insikt om att gruppen 

avser att begå brottet. Vidare kriminaliseras anstiftan och försök till folkmord.96  

Artikeln fångar olika former av medverkan till brott som inte kan inordnas under artikel 25(3)(c).97 

Detta har ansetts kunna omfatta medhjälp som inte kan karakteriseras som ett substantiellt bidrag 

som i 25(3)(c), men ändå som signifikant.98 I fallet Katanga dömdes den tilltalade för att 

tillhandahållit vapen och koordinerat tillförseln av vapen till en rebellgrupp som utförde 

internationella brott. Han gjorde så i vetskap om att brotten skulle komma att utföras.99 

 

 

 

  

                                                           
96 Romstadgan artikel 25(3)(d). 
97 Katanga, Trial Chamber II, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, paragraf 1618. 
98 Mbarushimana, Pre Trial Chamber I, Decision on the confirmation of charges, paragraf 283. 
99 Katanga, Trial Chamber II, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, paragrafer 1689-1691. 
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3.3 Uppsåt 

 

I kontexten internationell brottslighet är det mest relevant att tala om effektdelikt (brott där en viss 

effekt orsakad av den brottsliga handlingen, ingår i brottsbegreppet). Följaktligen är frågor om 

uppsåt eller oaktsamhet till följderna av gärningsmannens handlande främst av intresse. Dock 

förutsätter en brottslig gärning även att gärningsmannens handlande och andra relevanta 

omständigheter täcks av uppsåt eller där det stadgas, av oaktsamhet. Förenklat innebär uppsåtligt 

handlande att agera medvetet och med förståelse om vad man gör och vad detta får för följd.100 

Diskussioner om uppsåt är tyvärr invecklade och uppsåtsbedömningar kan variera beroende av 

jurisdiktion och rättstradition. Följande kommentar av HD angående uppsåt i svensk rätt  belyser 

den osäkerhet som finns på området: 

“Någon lagstiftning om uppsåtsbegreppets innebörd och närmare 

avgränsning finns inte. Hur begreppet skall uppfattas är en fråga som 

framför allt utvecklats i doktrin och rättspraxis. Någon enighet om hur det 

lämpligen bör beskrivas finns dock inte även om de olika formuleringar 

som brukar användas i allmänhet torde leda till samma eller likartade 

resultat i den praktiska tillämpningen. Något givet sätt för hur begreppet 

bör organiseras finns inte heller. Även om man utgår från en viss innebörd 

kan denna beskrivas från olika utgångspunkter.”101 

 

Oavsett rättssystem finns en gemensam kärna i uppsåtsbegreppet. Situationer där 

gärningsmannens inställning eller hållning till gärningen anses så klandervärd att de bör bedömas 

som uppsåtliga är då den brottsbeskrivningsenliga följden oraskats 1) som ett direkt syfte med 

gärningen (avsikt), eller 2) i full vetskap om konsekvenserna och alla relevanta omständigheter 

omgivandes gärningen. Uppsåtsbegreppet i svensk rätt är dock betydligt vidare än vad som fångas 

av dessa definitioner.102  

I NJA 2004 s.176 etablerade HD tre former av uppsåt i svensk straffrätt. Gärningen måste 

inledningsvis bestå av en kontrollerad handling. Till omständigheter kan finnas insiktsuppsåt eller 

likgiltighetsuppsåt. Till den brottsliga effekten kan finnas avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt eller 

                                                           
100 Leijonhufvud, Wennberg, Ågren s.87. 
101 NJA 2004 s.176. 
102 Asp, Ulväng, Jareborg s.286. 
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likgiltighetsuppsåt, där det sistnämnda utgör uppsåtets nedre gräns. Insiktsuppsåt innebär att 

gärningsmannen har praktisk visshet om en viss omständighet eller att en konsekvens av en 

gärning kommer att inträffa. Följden förstås som oundviklig.103 Likgiltighetsuppsåt består av en 

kombination av uppfattad sannolikhet parat med likgiltighet inför följder och omständigheter. 

Först måste det konstateras att gärningsmannen insåg att effekten kunde inträda eller att det fanns 

en risk att gärningsomständigheten kunde föreligga. I ett andra led prövas om gärningsmannen var 

likgiltig inför förverkligandet av effekten eller förekomsten av gärningsomständigheten.104  

Avsikts-, insikts-, och likgiltighetsuppsåt ersatte de tidigare formerna direkt, indirekt och 

eventuellt uppsåt, där det (i svensk rätt svårtillämpade) eventuella uppsåtet, dolus eventualis, 

utgjorde den nedre gränsen.105 Det är dock inte uteslutet att andra uppsåtsformer kan förekomma i 

rättstillämpningen.  

En straffrättslig utgångspunkt är att en gärning ska anses vara brott endast då den begås 

uppsåtligen, om inte annat föreskrivs.106 Om oaktsamhetsbrott föreskrivs följaktligen i särskilda 

stadganden. I svensk rätt uppställs inga krav på visst uppsåt, vilken uppsåtsform som helst duger 

för straffansvar och det har ingen betydelse vilken uppsåtsform som täcker olika rekvisit, såvida 

inte annat stadgas i enskilda straffbud.107 För vissa brott kan kvalificerat uppsåt krävas, exempelvis 

för folkmord.108  

Romstadgans artikel 30 kodifierar avsikt och insikt som tillämpliga uppsåtsformer för brott inom 

stadgans jurisdiktion. Insikt förstås som ”…medvetande om att en omständighet föreligger eller 

att en effekt kommer att inträffa i ett normalt händelseförlopp.”109 Lägre grader av uppsåt eller 

oaktsamhet nämns inte som generellt tillämpbara, dock öppnar artikelns inledande text för andra 

uppsåtsbedömningar i särskilda straffbud. Exempelvis kan militära och civila förmän omfattas av 

oaktsamhetsansvar i fall där den överordnade har känt till eller borde ha känt till att underlydande 

                                                           
103 Asp, Ulväng & Jareborg, s. 289. 
104 Borgeke Martin, ”Likgiltighetsuppsåt i teori och praktik”, SvJT 2015 s.385. 
105 Leijonhufvud, Wennberg, Ågren s.91 f. 
106 Se BrB 1:2. 
107 Asp, Ulväng & Jareborg, s.286 f. 
108 Se Lagen om internationella brott §1, samt Romstadgan artikel 6. 
109 Se Romstadgan, artikel 30(3). 
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var i färd med att begå brott men inte förhindrade detta.110 Oaktsamhet torde även räcka för 

straffansvar vid värvning av soldater under 15 år.111  

Straffrättsutredningen ansåg inga väsentliga skillnader föreligga mellan det generella 

uppsåtskravet i artikel 30 i Romstadgan och de vid tillfället i svensk rätt förhärskande 

uppsåtsformerna direkt, indirekt och eventuellt uppsåt. Utredningen tolkade insiktskravet i artikeln 

så att åtal vid ICC undantagsvis skulle komma att leda till frikännande jämfört med svensk 

rättstillämpning. 

”Vad vi då tänker på är att det enligt Romstadgan är tillräckligt att den 

misstänkte är medveten om att en (för brottet relevant) omständighet 

föreligger eller att en effekt kommer att inträda i ett normalt 

händelseförlopp medan det enligt svensk rätt krävs att den misstänkte har i 

vart fall eventuellt uppsåt till omständighetens förhandenvaro eller 

effektens inträdande och att utfallet av det s.k. hypotetiska provet i olika 

fall kan leda till olika resultat. Denna eventuella skillnad är emellertid 

enligt vår bedömning så liten att den inte motiverar någon särreglering i 

svensk rätt när det gäller kravet på uppsåt till de brott som omfattas av den 

föreslagna lagen om internationella brott.” 

 

Utredningen gjordes dock långt innan ICC hade dömt någon till ansvar för brott. Möjligen finns 

mot bakgrund av den rättspraxis från domstolen som nu finns, anledning att ompröva denna 

ståndpunkt. Likgiltighetsuppsåtets inträde i svensk rätt innebar inte en sänkning av uppsåtets nedre 

gräns lägre än det eventuella uppsåtet, utan ersatte denna form då dess tillämpning i svensk rätt 

ansågs komplicerad. Frågan är om den insikt artikel 30 innehåller snarare ska likställas med 

indirekt uppsåt eller insiktsuppsåt än vid en lägre uppsåtsform som eventuellt uppsåt eller dolus 

eventualis? Rättspraxis från ICC hittills förefaller fjärma sig gentemot dolus eventualis. 

ICCs förberedande rättegångskammare i Lubanga ansåg förvisso att dolus eventualis kunde läsas 

in i artikel 30. I doktrinen finns även stöd för en sådan uppfattning.112 Stöd i praxis saknas dock. 

Varken Rättegångskammaren eller Överklagandekammaren i Lubanga ansåg att artikel 30 

                                                           
110 Se Romstadgan artikel 28(a)(i). 
111 Ibid, artikel 8 (2) (b) (xxvi) tillsammans med Brottskriterierna (Elements of Crime) för samma artikel. Dock 

ansågs åklagaren i Lubanga för att hållas ansvarig som medgärningsman behöva visa att den tilltalade hade insikt 

om barnsoldaternas ålder, se Trial Chamber 1, paragraf 1015. 
112 Se Badar, ”Dolus Eventualis and the Rome Statute Without It?”, New Criminal Law Review: An International 

and Interdisciplinary Journal, Vol. 12, No. 3, 2009. 
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innehöll denna uppsåtsform. Språket i artikel 30; ”…medvetande om att en omständighet 

föreligger eller att en effekt kommer att inträffa i ett normalt händelseförlopp.” tolkades som att 

gärningsmannen har praktisk visshet om brottets element. Att en konsekvens kan inträffa, det vill 

säga att vara medveten om en risk eller möjlighet, som dolus eventualis innefattar, ansågs inte 

räcka. 113 

FN-tribunalernas stadgor nämner ingenting om generellt tillämpbara uppsåtsformer. I Tadic 

accepterade Jugoslavientribunalens överklagandekammare däremot dolus eventualis som 

tillräckligt för straffansvar i kategori 3 av JCE. Utöver att deltagarna för att hållas straffrättsligt 

ansvariga ska ha kunnat förutse ett brott, krävs att de varit medvetna om att gruppens agerande 

sannolikt skulle komma att resultera i brott, och trots detta ändå frivilligt tog risken.114 Denna 

uppsåtsform nämns dock inte som tillämplig i fall av JCE 1, istället konstateras utan vidare 

specificering att det krävs uppsåt (intent) i relation till brottet och det bakomliggande syftet.115 

För medhjälp till brott har Jugoslavientribunalen accepterat vetskap om att medhjälpen 

understödjer huvudbrottet.116 Det har även ställts krav på att medhjälpen ska vara specifikt riktad 

att understödja huvudbrottet vilket har skapat viss förvirring om uppsåtskravet i relation till 

huvudbrottet.117 I Taylor ansåg däremot inte Specialdomstolen för Sierra Leone att medhjälp måste 

vara riktad mot att understödja ett specifikt brott, endast att medhjälpen haft substantiell effekt. 

FN-tribunalernas sammantagna rättspraxis förefaller dock acceptera dolus eventualis implicit, 

både i relation till medhjälpsgärningen och huvudbrottet.118  

I Romstadgans artikel 25(3)(c) kriminaliseras medverkan som ”i syfte att underlätta utförandet av 

brottet, hjälper, tillskyndar eller på annat sätt medverkar till brottets utförande eller försöket att 

utföra det, däribland anskaffande av hjälpmedel för dess utförande,” En relevant skillnad som har 

pekats ut mellan Romstadgan och ad hoc-tribunalernas syn på medhjälp är att artikel 25(3)(c) i 

högre grad kräver att medhjälparen delat uppsåt till huvudbrottet.119 I syfte att underlätta brottet 

                                                           
113 Se Lubanga Trial judgement paragraf 1011-1012, samt Apeals judgement paragraf 447, även Katanga, Judgment 

pursuant to article 74 of the Statute, paragrafer 770-779. 
114 Tadic, Appeals judgement, paragraf 220. 
115 Brdanin, Appeals judgement, paragraf 365, samt Kvocka et al, Appeals judgement paragraf 82. 
116 Furundzija, Trial Judgement, paragraf 236. 
117 Cryer, Friman, Robinson, Wilmshurst, s. 372 f.f. 
118 Noto, s.135. 
119 CLICC commentary, artikel 25(3)(c), paragraf 270. 
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har tolkats som att det behövs avsiktsuppsåt, dock torde insiktsuppsåt räcka.120 Medverkan som 

omfattas av artikel 25(3)(d) kräver att deltagarna haft avsikts- eller insiktsuppsåt till brotten de 

främjar.121 

I den internationella straffrätten finns således inte övertygande stöd för slutsatsen att lägre grader 

av uppsåt motsvarande likgiltighetsuppsåt är generellt tillämpbara i relation till grov internationell 

brottslighet som omfattas av de internationella domstolarnas stadgor, varken i relation till 

medverkan i form av medgärningsmannaskap eller medhjälp. Trots att Jugoslavientribunalen 

öppnar för lägre grader av uppsåt torde dess betydelse för svensk rättstillämpning vara begränsad. 

Nämnvärt är även att enskilda brottsbeskrivningar kräver olika grader av uppsåt för olika 

handlingar. Medhjälp till folkmord (som kräver speciellt uppsåt) torde exempelvis inte kunna 

aktualiseras endast där medhjälparen haft likgiltighetsuppsåt till huvudbrottet, dock finns olika 

uppfattningar i doktrinen.122 Det kan även diskuteras i vilken grad andra mindre allvarliga brott 

som inte omfattas av de internationella domstolarnas stadgor kräver en högre grad av uppsåt.  

 

 

 

  

                                                           
120 Noto, s.179 f.f. 
121 Katanga, Judgment pursuant to article 74 of the Statute, paragraf 1627. 
122 Werle, s969 f. 



36 
 

Kapitel 4 

 

4.1 Modellerna i jämförelse 

 

För att utkräva straffansvar uppställer de olika modellerna av medgärningsmannaskap något olika 

kriterier. Dessa jämförs med utgångspunkt i svensk rätt, JCE 1, JCE 3 och Kontrollteorin. JCE 2 

bortses från då modellen avser specifika situationer av arbetsläger eller koncentrationsläger, som 

kräver en något annorlunda straffansvarsbedömning i jämförelse med övriga modeller. Av fokus 

för jämförelsen är de fall av utvidgat medgärningsmannaskap där deltagarna inte individuellt 

uppfyller samtliga gärningsrekvisit i en brottsbeskrivning. Tabell 1 illustrerar schematiskt de 

huvudsakliga kriterier som respektive form av medgärningsmannaskap torde kräva för att 

aktualisera straffansvar, med efterföljande diskussion. 

Tabell 1: Former av medgärningsmannaskap 

 Samråd eller 

samförstånd 

Delaktighet Uppsåt till den 

brottsliga effekten 

Medgärningsmannaskap 

i svensk rätt 

Krävs Betydande bidrag, 

aktivt deltagande 

eller annars central 

roll 

 

Avsiktsuppsåt 

Insiktsuppsåt 

Likgiltighetsuppsåt 

Kontrollteorin  Krävs Bidrag som är 

nödvändigt för 

brottets 

förverkligande 

Avsiktsuppsåt 

Insiktsuppsåt 

 

JCE 1 Delad gemensam 

plan eller syfte samt 

uppsåt till brott 

Ej obetydligt 

bidrag  

 

Avsiktsuppsåt 

Insiktsuppsåt 

 

JCE 3 Delad gemensam 

plan eller syfte, dock 

krävs inget 

samförstånd om 

följande brottslighet, 

ansvar kan utkrävas 

även för oplanerade 

men under 

omständigheterna 

förutsebara brott 

Passivt främjande 

torde räcka 

 

 

Dolus eventualis, 

motsvarande 

likgiltighetsuppsåt 
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I svensk rätt torde det krävas ett aktivt deltagande i brottets utförande alternativt ett bidrag som 

haft betydelse för brottets genomförande för att aktualisera medgärningsmannaskap. Samråd eller 

samförstånd måste föreligga den brottsliga gärningen. Det är inte nödvändigt att etablera kausala 

samband mellan specifika gärningar och den brottsliga effekten, då en helhetsbedömning görs om 

samtliga medverkandens gärningar antingen är likvärdiga gärningsmannens eller annars centrala 

för brottets genomförande. Dock torde bidraget inte kunna vara obetydligt eller konstituera 

främjande endast i mindre mån. Passivt främjande genom att styrka en gärningsman i sitt uppsåt 

kan innebära medhjälp men inte ensamt konstituera medgärningsmannaskap. Däremot krävs det 

inte att ett aktivt deltagande faktiskt hjälpt eller varit behövligt för huvudbrottets genomförande, 

endast att medhjälparen haft uppsåt till medhjälpen och huvudbrottet. Ett manifesterat psykiskt  

stöd av en gärningsmans uppsåt av icke betydande art torde inte kunna innebära 

medgärningsmannaskap utan att föregås av ett samråd. Ett outtalat samförstånd parat med psykiskt 

stöd torde kategoriseras som medhjälp (om inte medelbart gärningsmannaskap eller anstiftan kan 

aktualiseras). 

 

Medgärningsmannaskap i svensk rätt torde följaktligen ställa krav på handling eller betydande 

bidrag som påverkat brottets utförande, som skett i samråd eller samförstånd, med uppsåt till 

medverkansgärningen och huvudbrottet. Likgiltighetsuppsåt räcker i samtliga led för att 

aktualisera medgärningsmannaskap. Med detta sagt förefaller det i allmänhet råda osäkerhet om 

rättsinstitutets konstruktion. Även om domstolarna måste ges utrymme för bedömningar i enskilt 

fall, förefaller det önskvärt med tydligare lagstiftning på området. 

 

JCE 1 utgår från att det finns en delad plan och/eller syfte, parat med uppsåt till brotten som 

realiserar detta syfte/plan. Det faktum att det existerar ett syfte eller en plan innebär att graden av 

delaktighet i de brottsliga handlingar inte behöver vara betydande. Bidraget eller delaktigheten kan 

inte vara obetydlig, men passivt styrkande av gärningsmännens uppsåt i kombination med delat 

uppsåt till syftet eller brottet förefaller inte vara uteslutet. JCE passar bra in i en kontext av 

internationell brottslighet, där ett gemensamt syfte eller plan ofta är en förutsättning i enskilda 
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brottsbeskrivningar.123 JCE är dock problematiskt sett ur ett mer handlingsbaserat synsätt, då det 

konkreta bidraget som betydelse för ansvarsbedömningen är tydligt underordnat. I sammanhang 

av internationell brottslighet kan det möjligtvis vara riktigt att värdera den tilltalades mentala 

inställning till brott något högre än hens konkreta bidrag. Då även mindre delaktighet i brott 

tillsammans med andra, sammantaget kan innefatta allvarliga konsekvenser, kompenserar JCE 

effektivt för detta. JCE 3 överkompenserar däremot och utvidgar straffansvaret längst till att 

omfatta brott som kan tänkas begås i situationens kontext. Det brott en medverkande kan förutse 

ska hen även hållas ansvarig för, i det fall brottet realiseras. Sådan bedömning måste anses vara 

förenat stora bevissvårigheter. En vilja att utkräva straffansvar i (med)gärningsmannaskap riskerar 

i dessa fall att leda till en för straffrätten alltför extensiv tolkning.  

 

Kontrollteorin söker applicera mer objektiva kriterier för att utkräva straffansvar i grupp. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv kan detta sägas vara önskvärt; endast handlingar som mer objektivt har 

bidragit till brottets genomförande innebär ansvar i medgärningsmannaskap för en tilltalad, även 

om sådana bedömningar kan vara behäftade med svårigheter. Kontrollteorin och JCE 1 förefaller 

enligt praxis kräva en högre grad av uppsåt i relation till brott än medgärningsmannaskap i svensk 

rätt. Även om JCE 3 kan sägas innefatta element av likgiltighetsuppsåt i relation till ej planerade 

men förutsebara brott, måste det finnas en bakomliggande delad plan eller syfte bland de 

medverkande. Svensk rätts konstruktion av medgärningsmannaskap är därmed utvidgat i relation 

till Kontrollteorin och JCE 1. För att aktualisera medgärningsmannaskap i sin svagaste form krävs 

endast att samförstånd existerar mellan gärningsmännen och att medverkansgärningen samt 

huvudbrottet är täckt av likgiltighetsuppsåt. Det finns inget krav på att medverkansgärningen är 

nödvändig för brottets tillkomst. 

 

Internationell straffrätt ställer således generellt ett högre krav på uppsåtet till den brottsliga 

effekten än vad svensk rätt gör, i varje fall för grova överträdelser av folkrätten. För medhjälp till 

brott förefaller krävas ett väsentligt bidrag i relation till huvudbrottet, samt att medhjälparens syfte 

med bidraget var att understödja brottet. Detta har tolkats som ett krav på uppsåt som exkluderar 

                                                           
123 Se exempelvis Romstadgan artikel 8(1) ”Domstolen skall ha jurisdiktion över krigsförbrytelser särskilt när de 

begås som en del av en plan eller en politik eller utgör en del av förövandet av sådana brott i stor skala.” samt artikel 

7(2)(a) ”…för att främja en stats eller en organisations politik att genomföra ett sådant angrepp.” 



39 
 

likgiltighetsuppsåt. FN-tribunalernas praxis har dock sammantaget tolkats som att en jämförelsevis 

lägre uppsåtsgrad i relation till medverkanshandlingen och huvudbrottet krävs. Om så är fallet 

torde det för straffrättsligt ansvarsutkrävande i samtliga led räcka med likgiltighetsuppsåt, för att 

aktualisera medhjälp till brott.  

 

Följaktligen kan inte dolus eventualis eller motsvarande likgiltighetsuppsåt anses generellt 

tillämpbart i ICC i dagsläget. Detta innebär att handlingar i högre grad kan leda till fällande domar 

vid prövning av internationell brottslighet i svensk domstol, jämfört med en prövning i ICC.  

 

4.1.2 Medgärningsmannaskap och medhjälp ur ett rättssäkerhetsperspektiv 

 

Medgärningsmannaskapets konstruktioner inom folkrätten och i Sverige öppnar för kritik ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Gränsen gentemot medhjälp till brott är inte alltid tydlig och risken finns 

att lika fall behandlas olika. Legalitetsprincipens krav på straffrättsliga föreskrifters bestämdhet 

och rättstillämpningens förutsägbarhet gör konstruktionerna problematiska.  

 

Avsaknaden av en tydlig reglering av medgärningsmannaskap i lagen ger domstolarna oönskat 

spelrum. Varken FN-tribunalernas stadgor eller svensk rätt reglerar medgärningsmannaskap som 

straffansvarsform. Detta ska istället utläsas implicit. Praxis och doktrin har till stor del format 

gränserna, även om osäkerhet och utrymme för olika bedömningar finns. Brist på reglering av 

medgärningsmannaskapets konstruktion riskerar att lämna ett för rättssäkerheten alltför stort 

utrymme för domarna att avgöra gärningsmannaskapets gränser. Jugoslavientribunalens kreativa 

rättstillämpning i form av JCE 3 får i sammanhanget ses som ett oönskat exempel på detta. 

 

Även om Romstadgan lämnar mycket utrymme för tolkning av olika sorters medverkan ges 

förutsättningar för att avgränsa straffansvar på ett mer förutsebart och likformigt sätt, genom att 

utgå från den mer systematiska klassificering som bjuds i artikel 25. ICC har därmed goda 

möjligheter att inom ett givet ramverk skapa medverkanskriterier som över tid kan komma att 

stabiliseras. Även om kontrollteorins krav på nödvändigt bidrag kan kritiseras, så måste ett försök 

att utifrån objektiva kriterier om den medverkandes handlande utkräva straffansvar ses som 

önskvärt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.  
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Vidare kan vissa generella anmärkningar om medgärningsmannaskap kontra medhjälp göras. 

Frågan är varför ett individuellt straffansvar för grova brott begångna i grupp i den internationella 

straffrätten ofta är synonymt med (med)gärningsmannaskap? Bevissvårigheter spelar uppenbart 

roll i sammanhanget. Där brott begåtts, men där svårigheter att rekonstruera individualiserat ansvar 

för varje medverkande uppstår, kan det för rättstillämparen vara lockande att utgå från ett 

kollektiviserat ansvar. I de fall medgärningsmannaskap aktualiseras, både i svensk rätt och i den 

internationella straffrätten förefaller de underbyggas av brottets art. Det kan finnas tendens att i 

högre grad utkräva individuellt ansvar i någon form av (med)gärningsmannaskap vid grövre 

brottslighet än vid mer ordinär. Innan de medverkandes skuld prövas, förefaller brottets art i någon 

mån kunna bestämma straffansvarets omfattning.  

 

Vid fleras deltagande i brott bör det vara särskilt viktigt att göra distinktioner mellan deltagarnas 

straffrättsliga ansvar. Brottsrubriceringar är inte endast deskriptiva utan ett mått på en deltagares 

skuld, vilket är vägledande i påföljdsbestämning.124 Även om internationell straffrätt i 

påföljdsfrågan kan jämställa gärningsmän och medhjälpare, bör medhjälp generellt motivera en 

mildare påföljd.125 Denna uppfattning är även gällande i svensk rätt. 

 

En gärningsrubricering grundad i ett individualiserat ansvar har följaktligen betydelse. 

Individualiserat straffansvar behöver inte nödvändigtvis tolkas som att medverkan som 

utgångspunkt bör omvandlas till gärningsmannaskap vid grov brottslighet. Medverkan, 

exempelvis i form av medhjälp är i sig en form av individuellt straffansvar, särskilt i jämförelse 

med exempelvis statsansvar. 

 

Medhjälp till brott torde som oftast vara att bedöma som underordnad gärningsmannaskap i 

skuldhänseende. Att bedöma medverkande som medhjälpare istället för medgärningsmän kan  

innebära att i rubriceringen undervärdera de inblandades skuld. Medhjälpens karaktär och art kan 

dock speglas i val av påföljd. En påföljd som motsvarar gärningsmannens speglar följaktligen 

                                                           
124 Werle, s.357. 
125 Vasiljevid, Appeals Chamber Judgement, paragraf 182 och Krstic, Appeals Chamber Judgment, paragraf 268  
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medhjälparens delaktighet och skuld. Samtidigt upprätthålls en mer stringent brottsrubricering i 

linje med in dubio mitius. 

 

En annan fråga är lämpligheten i att döma flera till medhjälp där ingen gärningsman i strikt mening 

överhuvudtaget kan identifieras. Strikt lagtekniskt är det möjligt att döma flera till medhjälp där 

gärningsmannaskapsansvar inte kan visas. Medhjälpsbrottet kräver ingen straffrättsligt ansvarig 

gärningsman, varken i svensk rätt eller i den internationella straffrätten, endast att en otillåten 

gärning objektivt sett har begåtts. Om bedömningen står mellan medhjälp till brott eller 

medgärningsmannaskap i utvidgad form, där ingen medverkande enskilt uppfyller brottsrekvisiten 

och medverkan endast i mindre mån existerar, är medhjälp eller annan medverkan än 

gärningsmannaskap den rubricering som med beaktande av legalitetsprincipen framstår som 

lämpligast, oavsett brottslighetens art.  

 

Vissa omständigheter kan dock möjliggöra en striktare bedömning som talar för 

medgärningsmannaskap. Ett aktivt deltagande i planeringen av ett brott kan innebära en högre 

deltagandegrad i brottets tillkomst än endast outtalat samförstånd. Samråd torde i de flesta fall 

innebära att uppsåt till både gärningen och även den brottsliga effekten finns. Det faktum att man 

varit med i planeringen av brottet och erforderlig uppsåtstäckning finns, torde i högre grad vara att 

bedöma som medgärningsmannaskap än medhjälp. Om exempelvis en person håller vakt då andra 

utför ett brott torde ett samråd om brottet i högre grad aktualisera medgärningsmannaskap. 

Medhjälp som objektivt utgör en nödvändig del av brottets tillkomst och inte enkom på ett mer 

passivt sätt styrker övriga gärningsmäns uppsåt, torde också i högre grad vara att bedöma som 

medgärningsmannaskap.  
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Kapitel 5 

 

Nedan diskuteras straffansvarets gränser utifrån en given situation. Avsikten är att visa på 

skillnader och gränser för medgärningsmannaskap och medhjälp. Eventuella rättfärdigande eller 

ursäktande omständigheter beaktas inte. 

Oljebolaget 

Ett svenskt oljebolag avser utvinna olja i ett afrikanskt land där inbördeskrig råder. De 

landområden som är av intresse för oljeutvinning är bebodda av civilbefolkning. För att möjliggöra 

oljeutvinning tillhandahåller bolaget stöd till regering och militär i form av ekonomiskt stöd, 

transportmedel, samt infrastrukturbyggen, exempelvis vägar. Militären använde de resurser som 

tillhandahållits av bolaget för att fördriva människor från berörda områden. Ett stort antal 

människor dödades även i denna process. Fallet utgår från de misstankar om medhjälp till 

folkrättsbrott som delgivits två styrelseledamöter i Lundin Petroleum (förut Lundin Oil). Företaget 

bedrev verksamhet i södra Sudan (numera staten Sydsudan) omkring sekelskiftet. 

Gärningarna kan utgöra brott mot Genèvekonventionernas gemensamma artikel 3, som 

specificeras i Tilläggsprotokoll 2.126 Bestämmelser som baseras på gemensamma artikel 3 finns 

även att finna i Romstadgan, samt Lagen om internationella brott.127 Krigsförbrytelser förutsätter 

i fallet en inre väpnad konflikt (inte endast interna oroligheter), samt att brotten förövats med 

koppling till denna konflikt. Gärningarna kan även utgöra brott mot mänskligheten. För sådant 

brott krävs inte koppling till inre väpnad konflikt, dock att gärningarna ”…begås som en del av ett 

vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkning med insikt om angreppet.”128 samt 

att detta gjorts ”…för att främja en stats eller en organisations politik att genomföra ett sådant 

angrepp,…”129 

  

                                                           
126 Tilläggsprotokoll 2, artikel 13 och 17. 
127 Se Romstadgans artikel 8(e)(i) samt §4 Lagen om internationella brott. 
128 Ibid artikel 7(1), särskilt 7(1)(a) och (7(1)(d), samt §2 Lagen om internationella brott. 
129 Ibid artikel 7(2)(a). 
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Under vilka omständigheter kan representanter för oljebolaget hållas straffrättsligt 

ansvariga? 

Inledningsvis bör nämnas att den typen av ansvar som Romstadgans artikel 28(b) innehåller inte 

är tillämpligt i fallet. Bolagets representanter kan inte sägas ha haft en överordnad position i 

förhållande till sina avtalsparter eller kunnat utöva den effektiva kontroll som krävs. 

Den gemensamma utgångspunkten för samtliga former av medgärningsmannaskap är existensen 

av ett samråd, en gemensam plan eller ett gemensamt syfte. Deltagare kan hållas ansvariga för 

brott som ingår i denna plan eller syfte i varierande grad beroende av vilken modell som tillämpas. 

Medverkande måste minst ha insikt om denna plan, insiktsuppsåt till medverkansgärningen, samt 

till de brott som följer för att hållas ansvariga i JCE 1 och kontrollteorin.  

En gemensam plan eller syfte som delas av militären och bolagets representanter, kan ha varit att 

förflytta boende från framtida oljeområden, för att kunna utvinna olja. Om bolagsrepresentanterna 

hade insikt om att detta inte skulle ske med lagliga metoder existerar en gemensam brottslig plan, 

samt insiktsuppsåt till brott, sett ur JCE 1 och kontrollteorins perspektiv. I utförandet av 

tvångsförflyttning begås även mord, för vilka bolagets representanter även kan hållas skyldiga för 

(i JCE 3) om risken för dessa brott varit förutsebar. Militärens användande av dödligt våld kan 

sägas vara en förutsebar konsekvens av att understödja beväpnade militära styrkor i utrymningen 

av landområden i en konfliktregion.  

I svensk rätt krävs om medverkan varit mer perifer, att betydande bidrag i form av central roll eller 

ställning, parat med erforderligt uppsåt föreligger. Vidare måste det ha funnits samråd eller 

samförstånd. Från svensk rätts perspektiv torde det dock räcka om bolagets representanter haft 

likgiltighetsuppsåt till medverkansgärningen (resursfördelning till militären) och huvudbrottet.  

Möjligen utsträcker svenskt medgärningsmannaskap och JCE det straffrättsliga ansvaret längre än 

kontrollteorin i dessa situationer, då det konkreta bidraget inte är avgörande för straffansvaret. 

Frågan är dock om bolagets delaktighet i form av finansiellt bistånd och infrastrukturbyggande 

kan anses utgöra det element av kontroll som ICC kräver för ansvar i medgärningsmannaskap? 

Medverkan kan ses som ett väsentligt bidrag, men det kan diskuteras om frånvaron av medverkan 

skulle ha hindrat brottets tillkomst.  
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Inledningsvis behöver inte bolagets materiella understöd av regering och militär bedömas som 

brottslig. Frånvaro av samråd eller samförstånd kan föreligga. Dock torde fortsatt medverkan som 

resulterar i brott efter det att bolagets representanter kommit till insikt om militärens förehavanden, 

vara att bedöma som brottslig medverkan under samförstånd. Konkreta bevis om samråd, en 

delaktighet i planeringen, torde enklare aktualisera medgärningsmannaskap än om endast tyst 

samförstånd föreligger inledningsvis. 

Medhjälp förefaller i dagsläget enligt Romstadgan kräva ett betydande bidrag i relation till 

huvudbrottet och att medhjälpen utförs i syfte att understödja brottet. Detta har tolkats som ett 

högre krav på uppsåt jämfört med att endast ha vetskap om att medhjälpen kan understödja 

huvudbrottet, som krävs av ICTY och ICTR. Det kan exempelvis vara komplicerat att åtala någon 

som säljer materiel som används i utförandet av internationella brott vid ICC. En vapenhandlare 

som vet att en försäljning av vapen är avsedd att användas för internationell brottslighet är inte 

nödvändigtvis straffrättsligt ansvarig om hans enda syfte med försäljningen var att göra en 

ekonomisk vinst. Ännu svårare bedömningar kan aktualiseras vid tillhandahållande av produkter 

som kan användas för flera ändamål.130 Rättsläget får beskrivas som oklart.  

I avgöranden efter Andra världskriget hölls företagsrepresentanter straffrättsligt ansvariga för 

medhjälp till brott då de haft insikt till medverkansgärningar och dess konsekvenser. I exempelvis 

Zyklon B-fallet hölls två bolagsrepresentanter för ett företag som sålt giftgas till nazisternas 

gaskammare skyldiga till medhjälp till krigsbrott. Den brittiska militärdomstolen ansåg de 

tilltalades vetskap om giftets användning räcka för fällande domar.131 En tolkning av Romstadgan 

som kräver att medhjälpen ska ha utförts i syfte att understödja huvudbrottet förefaller i liknande 

sammanhang vara en för högt ställd uppsåtsgrad. 

Den jämförelsevis låga uppsåtströskel svensk rätt medger skulle tvinga företag till att aktivt sätta 

sig in i eventuella konsekvenser av affärsförehavanden. Traditionellt sett har företag inte haft sådan 

plikt, men kraven på att företag tar ett större samhällsansvar ökar med tiden, exempelvis med 

utvecklingen av Corporate social responsibility (CSR).132 Ett lägre uppsåtskrav i relation till 

                                                           
130 Cryer, Friman, Robinson & Wilmhurst, s.374. 
131 Furundzija, Trial judgement, paragraf 222. 
132 Se exempelvis 2014 UN Global Compact ”Guide to corporate sustainibility”, ISO 26000:2010, samt OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises. 



45 
 

medhjälpsgärningen och dess konsekvenser förefaller inte vara en orimlig utvidgning av 

straffansvaret i sammanhang av affärstransaktioner som involverar stora ekonomiska, humanitära 

och sociala värden.  
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Kapitel 6 

 

6.1 Slutsatser 

 

6.1.1 Straffansvarets omfattning  

 

Vilka regler om individuellt straffansvar vid fleras deltagande i brott är tillgängliga vid 

lagföring av internationella brott i svensk domstol?  

 

Som Bring och Träskman tolkar rättsläget så har den internationella straffrättens tillämpbarhet i 

svenska domstolar och förvaltningsmyndigheter i och med införandet av Lagen om internationella 

brott begränsats. Lagen och förarbetena uttrycker explicit att svenska bestämmelser i brottsbalken 

är tillämpliga. Lagstiftningen innebär en mer dualistisk utgångspunkt för lagföring av 

internationella brott i Sverige, än tidigare reglering i BrB 22:6, som i teorin öppnade för en mer 

monistisk tillämpning av folkrätten och dess rättsliga institut genom inkorporering. 

 

Nämnvärt i sammanhanget är att även den gamla Lagen om straff för folkmord hänvisade till 

Brottsbalkens 23:e kapitel angående bedömningar om försök, förberedelse, stämpling, samt 

underlåtenhet i relation till brottet folkmord.133 Domstolar har vid tillämpning av BrB 22:6 inte 

hittills använt andra modeller av medgärningsmannaskap än den svenska. Praxis från FN-

tribunalerna, vars jurisdiktion är begränsad i tid och rum, torde inte ha haft samma betydelse för 

svensk rättstillämpning förr, som Romstadgan och dess praxis från ICC numera har i egenskap av 

permanent domstol till vilken Sverige är stadgepart. Stadgan saknar dock betydelse för lagföring 

av brott som begåtts innan dess ikraftträdande 2002. Fällande dom från ICC kom först 2012 i 

Lubanga. Merparten av svensk lagföring av internationell brottslighet avser brott som skett innan 

2002, då Romstadgan inte kunnat användas som tolkningsinstrument. 

 

Att tillämpa folkrättens regler om medverkan till brott torde i dagsläget delvis strida mot den 

formella rättssäkerhetens krav på förutsägbarhet och likformighet. Att tillämpa andra former av 

                                                           
133 Se Lag (1969:164)  om straff för folkmord, §2. 
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medverkansansvar än de utvecklade i svensk praxis är en långtgående tolkning av straffrättens 

allmänna del. En domstol som tillämpar folkrätten på sådant sätt skulle i dagsläget anta en 

rättsskapande roll (i Sverige traditionellt förbehållet riksdagen) och beskyllas för aktivism, ett ord 

med i sammanhanget pejorativ betydelse. En mer direkt tillämpning av den internationella 

straffrättens straffansvarsmodeller kan skapa oreda ur en systematisk synvinkel i Sveriges 

dualistiskt präglade rättsordning. Tillämpning av andra straffrättsliga principer än de utvecklade i 

svensk doktrin och praxis torde inte omfattas av begreppet lagtolkning, det är snarare fråga om 

lagval eller lagkonkurrens, beroende på hur man ser på folkrättens status. En tillämpning av 

främmande medverkanskonstruktioner eller uppsåtskrav i svensk domstol är en extensiv tolkning 

av straffrätten som liknar analogisk rättstillämpning.  

 

Straffrättslig tillämpning bör som utgångspunkt vara restriktiv, särskilt i rättssystem som vilar på 

kodifikation över domarskapad rätt. Brister i förutsägbarhet, utifrån vilka bestämmelser som 

prövning sker, är ur rättssäkerhetssynpunkt inte problematiskt, givet att det inte är till men för den 

tilltalade. Däremot kan likabehandlingen av fall bli lidande vid en alltför extensiv tolkning av 

folkrättens principer. Om folkrätten bereder den tilltalade en ur legalitetsprincipen sett bättre 

utgångspunkt finns dock anledning att bedöma värdet av individens intressen jämfört med 

rättssystemets. Att (med ett så definitivt språk som lagen och förarbetena gör) utesluta folkrättens 

rättsutveckling ur rättstillämpningen är ett ställningstagande som i sammanhanget är 

anmärkningsvärt. Lagstiftaren prioriterar en för domstolarna enklare rättstillämpning på eventuell 

bekostnad av den tilltalade. 

 

ICC är inte av överstatlig karaktär och dess domar har inte den bindande funktion som praxis från 

exempelvis EU-domstolen har. Romstadgan är dessutom ett verktyg för den internationella 

domstolen. Dock kan det te sig naturligt att Romstadgan och praxis från ICC fungerar som 

vägledande för tolkning av stadgeparternas lagstiftning på den internationella straffrättens område, 

särskilt när svenska domstolar saknar omfattande erfarenhet av lagföring av internationell 

brottslighet. Att tolka transformerad svensk rätt utifrån dess folkrättsliga ursprung torde inte vara 

kontroversiellt. Frågan är vad sådan tolkning bör omfatta.  
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ICCs mål är inte att harmoniera straffrättstillämpningen i medlemsländerna och har inte funktion 

av författningsdomstol. Hur rätten tillämpas är alltså av underordnad betydelse till att den faktiskt 

tillämpas, givet att det oavsett form görs inom för rättssäkerheten acceptabla ramar. Varken 

förarbeten eller praxis klargör tydligt för konstruktionen medgärningsmannaskap i svensk rätt. 

Sannolikt skulle rättstillämpningen gagnas av tydligare lagstiftning på området. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att svenska regler för medverkan i nuläget faller utanför rättssäkerhetens ramar. Det 

är också tveksamt om en tilltalad bör kunna välja och vraka bland straffansvarsprinciper och 

uppsåtskrav endast för att de tillämpats på ett mer fördelaktigt sätt, hade hen prövats i en annan 

jurisdiktion.  

 

Transformation innebär, som begreppet skvallrar om, att något förändras och anpassas till det 

svenska rättssystemet. Det är dock inte givet att Lagen om internationella brott som transformerad 

rätt, bör bedömas som svensk rätt i en svensk kontext. Den permanenta brottmålsdomstolen kan 

med fördel ses som den främsta uttolkaren av straffansvar i kontexten internationell brottslighet i 

dagsläget. Rättsutvecklingen sker sannolikt snabbare där än i de flesta nationella jurisdiktioner. I 

enlighet med de tolkningsmedel som Wienkonventionen bjuder kan Romstadgans text, kontext, 

syfte och ändamål följaktligen användas vid svensk lagföring av internationella brott. I den mån 

praxis från ICC möjliggör en striktare bedömning av medverkansansvar och uppsåt till förmån för 

den tilltalade, borde svenska domstolar vara öppna för att tolka straffrättens allmänna del extensivt. 

Det kan dock diskuteras om den begränsade praxis som finns tillgänglig från ICC i dagsläget, i 

tillräcklig mån för svenska domstolar kan anses vara vägledande på ett konstruktivt sätt.  
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6.1.2 Följdverkningar 

 

Vad blir följden vid tillämpning av svenska regler för straffrättsligt ansvarsutkrävande 

respektive folkrättsliga regler? 

 

Att uttala sig generellt om skillnader i följderna av svensk respektive internationell rättstillämpning 

är vanskligt, varje fall är omgärdat av specifika förutsättningar och omständigheter som kan 

resultera i olika rättsliga bedömningar. Dock kan översiktligt vissa observationer göras. 

 

Mycket talar för att Straffrättsutredningen inte på ett adekvat sätt bedömde uppsåtskravet i 

Romstadgans artikel 30. Tvärtemot vad utredningen ansåg verkar likgiltighetsuppsåt inte generellt 

erkännas av ICC i relation till de brott som omfattas av stadgan. Där ICC potentiellt frikänner då 

endast uppsåt motsvarande likgiltighetsuppsåt / dolus eventualis kan visas, kan svensk rätt komma 

att hålla den tilltalade skyldig mer än undantagsvis. Framtida praxis från ICC kommer sannolikt 

klargöra uppsåtets gränser, särskilt i relation till medhjälp till brott. Svensk rätt kan dock inte anses 

unikt i sin tillämpning av likgiltighetsuppsåt i jämförelse med internationell straffrätt då det 

förekommer i FN-tribunalernas praxis. 

 

Kontrollteorin söker utkräva ansvar grundat i gärningars betydelse för brottets tillkomst. Den 

tilltalades mentala inställning till brott värderas högre i JCE, där konkret medverkan är 

underordnad. I jämförelse förhåller sig svensk rätt mer flexibelt till medgärningsmannaskap som 

konstruktion. Det är svårt att finna vägledning i praxis. Det lägre ställda uppsåtskravet innebär 

dock att det kriminaliserade området är jämförelsevis stort om man i jämförelsen bortser från JCE 

3. Ur en rättssäkerhetssynvinkel är rubricering med utgångspunkt i brottsbeskrivningsenlighet 

önskvärt. Således bör fall av utvidgade medgärningsmannaskap, där en tilltalad endast varit i 

samförstånd, där central roll eller ställning saknas och medverkan endast i mindre mån 

förekommit, innebära att medhjälp till brott är en lämpligare rubricering. Kontexten och de 

tilltalades ställning måste dock kunna givas viss betydelse i en straffansvarsbedömning. En något 

striktare bedömning bör kunna göras av en företagsledares eller politikers medverkansgärningar, 

vars maktposition och möjlighet att påverka händelsernas förlopp inte kan jämföras med 

medverkande i brott på andra nivåer. 
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Oavsett konstruktion, är en tydligare kodifiering av medgärningsmannaskap önskvärt. Straffansvar 

grundat på nationell eller internationell sedvanerätt är en svagare grund att stå på jämfört med 

kodifikation. Då medverkansformen anses särskilt tillämpbar vid lagföring av internationell 

brottslighet borde tydligare regleringar öka den formella rättssäkerheten avsevärt.  

 

6.1.3 Framtidsutsikter 

 

Vilka bakomliggande skäl och värderingar kan ha till följd att konstruktioner och 

tillämpningar av medgärningsmannaskap varierar? 

 

Diskussionen om medgärningsmannaskap illustrerar hur straffrättsliga bedömningar oundvikligen 

på vissa plan är sammanvävda med moraliska föreställningar. Folkrätten och den internationella 

straffrätten är starkt influerad av naturrättsliga ideal. Krigsförbrytarrättegångarna efter andra 

världskriget innebar ett återupplivande av naturrätten. Där rättssystemen saknade medel för att 

skipa rättvisa gentemot svåra illgärningar fyllde naturrätten en funktion. Kollektiva 

ansvarsmodeller passade även väl för att attribuera ansvar för höga civila och militära ledare. Det 

ligger i naturrättens karaktär att söka svar i etisk-moraliska resonemang och därmed utvidga det 

straffrättsliga ansvaret, till skillnad från rättspositivismens fokus på formell rättssäkerhet som mer 

verkar i begränsande riktning. 

 

Den internationella straffrättens mål är flera. Internationella domstolar arbetar främst mot 

straffrihet för internationella brott. Övriga mål kan bland andra vara brottsprevention, 

vedergällning, och normbyggande.134 Den mer naturrättsligt influerade ambitionen att utplåna 

straffrihet för internationella brott bör balanseras mot en tillämpning av straffrätt utifrån krav på 

formell rättssäkerhet. Modern internationell straffrätt kräver i högre grad än tidigare en rättssäker 

prövning, särskilt med tanke på den utveckling av individens fri- och rättigheter som skett sedan 

andra världskriget. Straffrättstillämpning bör följaktligen tolkas med ett strikt beaktande av 

legalitetsprincipen. Ett mer handlingsorienterat synsätt torde vara en bättre utgångspunkt för 

straffrättsligt ansvarsutkrävande.   

 

                                                           
134 Novak, s.vii f.f. 
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Följaktligen är utvidgade former av medgärningsmannaskap ett icke önskvärt inslag i nutida 

rättstillämpning. Domstolar bör inte på ett forcerat sätt omvandla medhjälpsansvar till att bli 

medgärningsmannaskap. Det bör därmed skiljas striktare på agerande som mer är att definiera som 

ett möjliggörande av ett brott och agerande som kan karakteriseras som en del av utförandet av ett 

brott. Uppsåtets nedre gränser i sammanhang av grov internationell brottslighet behöver klargöras. 

Det återstår även för Internationella brottmålsdomstolen att i praxis utveckla gränserna för 

straffrättsligt ansvar för flera former av medverkansansvar. Straffansvarets gränser för 

företagsledares och politikers medverkan till brott som inte kan underordnas militära befälhavares 

och andra förmäns ansvar kan som exempel behöva tydliggöras.  

 

Lagföring av internationell brottslighet bör sträva efter koherens i rättstillämpningen, oavsett 

jurisdiktion. Följaktligen bör stadgeparterna till Romstadgan i framtiden se till ICC för vägledning 

och öppna för att tillämpa dess medverkansformer och uppsåtskrav vid lagföring av internationella 

brott. I dagsläget bör detta dock göras med försiktighet. Rättsläget behöver klargöras av ytterligare 

praxis från ICC.  
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