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International Criminal Court (ICC) 

• Rettsgrunnlag i Roma-

statuttene fra 1998 

• Startet sitt virke i 2002 

• Jurisdiksjon: 

– Folkemord 

– Forbrytelser mot 

menneskeheten 

– Krigsforbrytelser 

– Aggresjonsforbrytelser 
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Forhistorie 

• Nürnberg-tribunalet 1945-1946 

– 24 nazistiske ledere anklaget for krigsforbrytelser og 

forbrytelser mot menneskeheten 

• Folkemordkonvensjonen 1948 

– Folkemord definert 

• Genevekonvensjonen 1949  

– Sammenstilling av konvensjonene fra 1864, 1906 og1929 

 

 

• MEN: ingen domstol ble opprettet for å dømme disse 

forbrytelsene 

– Den internasjonale domstolen (ICJ) opprettet i 1945, men 

dømmer bare i saker mellom stater. 
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Kald krig 

• Utvikling av rettssystem for å håndtere alvorlige internasjonale 

forbrytelser lagt på is. 

• Eks: Det demokratiske Kambodsja, 1975-1979 

– 1,5 millioner kambodsjanere drept 

– Invasjon fra Vietnam satte stopper for Pol Pots styre 

– Røde Khmer hadde 

Kambodsjas sete i FN 

fram til 1992 

– Nasjonal domstol 

støttet av FN 

opprettet i 2003, 

startet arbeidet i 2006 
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Rettsutviklingen etter 1989 

• 1993: Det internasjonale 
straffetribunalet for Jugoslavia 
(ICTY) 

 

 

 

 

• 1994: Det internasjonale 
straffetribunalet for Rwanda 
(ICTR) 

 

• 2002: Spesialdomstolen for 
Sierra Leone 

• 2002: Den internasjonale 
straffedomstolen 
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Internasjonale forbrytelser 

• Krigsforbrytelser 

– Brudd på reglene for krig (Genèvekonvensjonen) 

– Mishandling av krigsfanger, bruk av kjemiske våpen… 

 

• Forbrytelser mot menneskeheten 

– Omfattende angrep på sivilbefolkning 

– Drap, tvangsforflytninger, voldtekt, tortur… 

 

• Folkemord 

– Forsøk på å ødelegge gruppe i samfunnet 

– Samme handlinger som over 

 

• (Aggresjon / forbrytelser mot freden) 
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Folkemordkonvensjonen artikkel 2 
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I denne konvensjonen betyr folkemord en hvilken som helst 

av de følgende handlinger som er begått i den hensikt å 

ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig 

eller religiøs gruppe som sådan:  

a) å drepe medlemmer av gruppen;  

b) å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på 

medlemmer av gruppen;  

c) bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte 

på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis;  

d) å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen 

gruppen;  

e) med makt å overføre barn fra gruppen til en annen 

gruppe. 

 



Folkemord 

• Ødelegge gruppe 

• Etnisk, religiøs, nasjonal eller ”rasemessig” 

– Ut fra kriterier som overgriperen definerer 

• Hensikt 

• Handlinger: drap, vold, tvangsforflytninger, massevoldtekt, 

utsulting, tvangssterilisering 
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Kritikk av internasjonale domstoler 

• Seierherrenes justis? 

• Kolonimaktens hevn? 

– ICCs har bare reist saker i Afrika: Kongo, Sentralafrika, 

Uganda, Sudan (Darfur), Kenya, Libya og Elfenbenskysten.  

• Hindring for fred? 

– Tiltale mot Joseph Kony i Uganda fikk ham til å sky 

fredsforhandlinger. 

– Tiltale mot Bashir i Sudan kritisert for å trekke ham vekk fra 

forhandlingsbordet 
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