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1 INNLEDNING - Oppgavens omfang og hvilke traktater/konvensjoner og 
andre rettskilder den bygger på. 

 

1.1 Generell innledning 

Jeg vil gjennom oppgaven søke å gi et bilde av gjeldende rett for bevisbyrde og beviskrav 

der asylsøker kan mistenkes for krigsforbrytelser eller brudd på andre internasjonale 

straffebestemmelser. Umiddelbar avvisning fra asyl er aktuelt etter internasjonal 

flyktningrett når det finnes mistanke om brudd på internasjonale straffebestemmelser. Og 

etter internasjonal strafferett er igangsetting av straffeforfølgelse på bakgrunn av anklager 

om slike lovbrudd som nevnt aktuelt. Jeg vil så sammenstille regelsettene for beviskrav for 

eksklusjon etter flyktningretten og straffeforfølgelse etter internasjonal strafferett. 

Avslutningsvis vil jeg komme med mine egne betraktninger  de lege lata og de lege 

ferenda. 

 

Problemstillingen med flyktninger/asylsøkere som mistenkes for krigsforbrytelser eller 

brudd på andre internasjonale straffebestemmelser blir stadig mer aktuelt. Grunnen er at 

størsteparten av de personer som omfattes av beskyttelsen i asyl- og flyktningkonvensjon 

av 19511, flykter fra konfliktområder med interne stridigheter, med i større grad ikke 

statlige aktører. I slike konflikter har en svært redusert oversikt over den enkelte aktør og 

dens handlinger, i motsetning til tidligere konflikter hvor aktørene i all hovedsak har vært 

styrt gjennom statsapparatet. Den manglende oversikten over stridende ikke statlige aktører 

i konflikter medfører, ble tydeliggjort gjennom rettsoppgjørene etter konfliktene i det 

tidligere Jugoslavia og i Rwanda, senere også Burundi. Her har flere av de tiltalte, og 

                                                 
1 heretter Flyktningkonvensjonen 
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senere dømte, vært aktører på siden av og tildels uavhengige av statsapparatet og andre 

regulære organisasjoner. 

 

Ved behandling av asylspørsmål, vil mistanke om slike forbrytelser som nevnt over som 

hovedregel føre til avvisning av asylsøkeren. Følgelig er bevisproblematikken her svært 

viktig både for det enkelte individ og samfunnet, da avgjørelse av dette spørsmål vil få 

store konsekvenser for den enkelte. 

 

At de aktive parter i en konflikt har vært ikke statlige og derfor ikke nødvendigvis har noe 

register over stridende, noen klar kommandostruktur eller en formell sammenslutning på 

noen måte, fører med seg store problemer med identifisering både av person og handling, 

og å knytte personer til handlinger eller medvirkning av noen art. Disse spørsmål står en 

ovenfor i asylbehandling, ofte med liten eller ingen dokumentasjon, annet enn vitneutsagn, 

selv for søkerens identitet langt mindre for selve handlingen. Det avgjørende blir her, som 

ved de fleste andre asylspørsmål er bevisføringen. Når jeg gjennom oppgaven søker å gi et 

bilde av rettssituasjonen de lege lata, har jeg valgt å gi behandling av bevisspørsmål en 

fremtredende plass. 

 

Jeg vil i stor grad basere oppgaven på de traktater og konvensjoner som finnes om emnet, 

med hovedvekt på FN’s asyl- og flyktningkonvensjon av 1951 og Roma-vedtektene om 

den internasjonale straffedomstol av 19982, Statuttene for den internasjonale domstol 

vedrørende krigforbrytelser begått i det tidligere Jugoslavia etter 25.mai 19913, Statute of 

the international criminal tribunal for Rwanda4 og the London Charteret of the International 

Military Tribunal, av 8. august 19455. De to førstnevnte tekstene, og enkelte 

straffebestemmelser for å belyse temaet bedre, vil jeg kort introdusere nedenfor etter 

ordforklaring, før jeg går videre.  

                                                 
2 heretter ICC 
3 heretter ICTY 
4 heretter ICTR 
5 heretter IMTC 
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1.1.1 Ord og uttrykk  

Jeg vil her kort forklare enkelte ord og uttrykk og deres betydning slik de er benyttet i 

oppgaven. 

Adversariesystemet: Rettssystem der det forutsettes at motparten blir varslet om anklager 

mot seg og har anledning til på et hvert skritt i prosessen tilbakevise disse 

Avvisning: Umiddelbar bortvisning av asylsøker, uten behandling av søknad 

Eksklusjon:Som avvisning, benyttet av UNE i forhold til flyktningkonvensjonen artikkel 1F 

Prima facie: Språklig forståelse; ”ved første øyekast”. Prima facie-sak; Den som bringer 

anklagene må ha tilstrekkelig bevis til at en kan anta skyld dersom de ikke blir tilbakevist. 

Prorio motu: På eget initiativ. I denne oppgaven brukt der anklager handler prorio motu 

ved etterforskning under ICTY og ICTR. 

 

 

1.2 Asyl og flyktningrett – Grunnlaget for asyl, Asyl- og 
flyktningkonvensjon av 1951, og avvisningsgrunner. 

Det viktigste rettslig grunnlaget for asyl i internasjonal rett er flyktningkonvensjonen av 28. 

juli 1951. Hovedregelen i art. 33, nr.1 er at ingen flyktning omfattet av konvensjonenes 

artikkel 1 kan avvises ved grensen. 

 

I artikkel 1 defineres flyktning etter konvensjonen og det stilles opp unntak der personen 

grunnet egne handlinger ikke omfattes av konvensjonenes beskyttelse. Flyktning etter 

artikkel 1A, nr. 2 er enhver person som grunnet velbegrunnet frykt for forfølgelse pga. rase, 

religion, nasjonalitet, medlemskap av sosialgruppe eller politisk mening, er utenfor sin stat 

og er ute av stand eller, pga slik frykt, er uvillig til å sette seg under dette lands beskyttelse; 

eller som, ikke har nasjonalitet og er utenfor tidligere oppholdsland pga. slike hendelser, er 

ute av stand til eller, pga slik frykt, er uvillig til å returnere dit. 

 

Det aktuelle unntaket fra beskyttelse som vil behandles i oppgaven er nedfelt i artikkel 1F 

(a) og (c) som omhandler personer det er ”serious reasons for considering”, alvorlige 
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grunner til å anta, at har utført forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser 

mot menneskeheten som definert i internasjonale instrumenter, eller handlinger som strider 

mot hensikten i FN’s prinsipper. Spesielt uttrykket ”serious reasons for considering” vil bli 

behandlet grundig i oppgaven da dette går direkte på bevisspørsmålet og særlig 

bevisbyrden ved spørsmål om avvisning av asylsøker på grunnlag av brudd på internasjonal 

humanitær rett. 

 

1.3 Internasjonal strafferett – kort historikk, grunnlaget for praksis, Roma-
vedtektene om Den internasjonale straffedomstol av 1998  

De første forsøk på å regulere forbrytelser kom gjennom Folkeforbundets ikke-angreps 

pakt. Statens ansvar var her det overordnede. Oppgjøret etter 2. verdenskrig, ved bl.a 

Nürnbergdomstolen6, var første eksempel på at verdenssamfunnet ansvarligjorde individet 

for handlinger utført i krigssammenheng, det være seg tradisjonelle krigsforbrytelser eller 

andre særdeles grove handlinger deriblant folkemord. Aktørene her var i stor grad 

identifiserbare, handlingene ble begått gjennom statsapparatet og den enkelte var 

rulleført/registrert. 

 

I etterkant av dette oppgjøret ble det forhandlet frem en rekke traktater og konvensjoner og 

De Forente Nasjoner7 ble opprettet8. Disse multilaterale avtalene tok sikte på å regulere 

krigshandlinger og forbød en rekke handlinger, senere gjerne betegnet som forbrytelser mot 

menneskeheten. Blant tekstene som ble fremforhandlet var de fire Genèvekonvensjonene9 

med tilleggsprotokoller, Folkemordkonvensjonen10, torturkonvensjonen11 og flere 

menneskerettighetskonvensjoner12. 
                                                 
6Under IMTC og  Avtale om etablering av Nürnbergdomstolen , av 8. august 1945. 
7Heretter FN  
8 “Charter of the united nations” –26.juni, 1948 
9 Genèvekonvensjonene: (I) om forbedring av sårede og sykes kår i de væpnede styrker i felten, (II) om 

forbedring av sårede,  syke og skipbrudnes kår i de væpnede styrkertil sjøs, (III) om behandling av 

krigsfanger, (IV) om beskyttelse av sivile i krigstid – Alle 12. august 1949 
10 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide –9. desember 1948 
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Formålet med disse konvensjoner og traktater er å beskytte de svakeste i konfliktene, de 

som kun er offer for stridighetene, og da særlig minoriteter, det være seg etniske, religiøse 

politiske eller andre, i tillegg til den naturlige beskyttelse av kvinner og barn. Internasjonal 

strafferett inkluderer også tilsvarende handlinger i fredstid. Enkelte handlinger som kun 

rammer stridende i krigstid, er også forbudt i henhold til disse regelsett, spesielt de tre 

første Genèvekonvensjonene. Her reguleres blant annet behandling av sårede og 

krigsfanger. Det er særlig handlinger som i ethvert tilfelle må karakteriseres som 

umenneskelige som verdenssamfunnet har valgt å forby også ovenfor stridende. 

 

Etter konfliktene i det tidligere Jugoslavia og Rwanda ble det internasjonale samfunn 

tvunget til å opprette Ad hoc-domstoler til behandling av de grusomheter som hadde funnet 

sted. Deres arbeid har vært svært krevende da de tilstadighet, i tillegg til en enorm og 

særdeles kompleks saksmengde, blir angrepet på sin kompetanse til å ta endelige 

avgjørelser i sakene pga opprettelse i tid etter handlingene den skal vurdere. 

 

Som en anerkjennelse av dette, andre problemer og at lignende situasjoner kan oppstå også 

i fremtiden, ble den Internasjonale Straffedomstol i Haag opprettet i 199813. Prosessuelle 

spørsmål, om utlevering, bevisførsel, bevisbyrde og lignende i internasjonal strafferett 

reguleres nå i all hovedsak av ICC statuttene. Følgelig har disse statutter stor betydning for 

min oppgave og vil behandles grundigere senere i det følgende. 

 
 

                                                                                                                                                    
11 Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment -

10.desember 1984 
12 FN: Universal Declaration of Human –10. desember 1948 
13 Roma-vedtektene om Den internasjonale straffedomstol av 1998 (ICC statuttene) 
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1.4 Hovedproblemstilling 

I oppgaven vil jeg i første rekke se på skjæringspunktene mellom regelsettene for beviskrav 

ved eksklusjon fra asyl og straffeforfølgning ved internasjonal domstol. Spesielt vil jeg 

konsentrere meg om situasjoner der regelsettene kolliderer eller det oppstår rettsvakuum. 

Oppgavens hovedtema er situasjoner der regler for straffeforfølgning og avvisning av asyl 

ikke er overensstemmende. Når en asylant som fyller de øvrige kravene i 

flyktningkonvensjonen artikkel 1 for flyktningstatus, siktes og ønskes utlevert, her er 

reglene kolliderende. Like aktuelt er situasjoner der det oppstår rettsvakum, når en 

asylsøker avvises på grunn av slik mistanke, men allikevel ikke blir straffeforfulgt ved en 

internasjonal, eller annen habil, domstol eller slikt system ikke fungerer i praksis. 

Asylanten vil da befinne seg i et juridisk tomrom, saken blir ikke endelig avgjort med tanke 

på straffeskyld, han kan derfor stå i fare for vilkårlig forfølgelse, borgervernvarianters 

hevnaksjoner e.l., samtidig som han ved evt. asylsøknad, grunnet nevnte mistanke, etter 

internasjonale regler skal avvises ved grensen. 
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2 ANALYSE 

For at beviskravene for eksklusjon på grunnlag av flyktningkonvensjonen artikkel1F(a) og 

(c), og straffeforfølgelse ved internasjonal straffedomstol, skal kunne stilles opp mot 

hverandre i en komparativ analyse, må først en analyse av den enkelte rettsregel, regelsett 

og det totale rettsbildet gjennomføre, dette vil bli gjort i dette kapittel. 

 

2.1 Beviskravet ved eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) 
og (c) 

 

2.1.1 Innledning 
Som nevnt kort over, er utgangspunktet i internasjonal flyktning- og asylrett at ingen som 

søker asyl eller flyktningstatus skal avvises uten at deres søknad er blitt behandlet. Dette 

følger av flyktningkonvensjonen artikkel 33 nr.1, som forbyr avvisning ved grensen. Det 

slås fast at ingen konvensjonsstat skal utvise eller returnere en flyktning til grensen til et 

territoriet der dennes liv eller frihet blir truet på grunnlag av rase, religion, nasjonalitet og 

medlemskap i særskilt sosialgruppe eller politisk mening. Dette innebærer at såfremt 

asylsøknaden ikke er klart grunnløs, må enhver asylsøkers sak undergå individuell 

behandling før eventuelt avslag og tilbakesendelse kan skje. 

 

2.1.2 Flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) og (c)- språklig tolkning og tilhørende 

tekster 

Unntaket fra regelen nevnt over finner vi i Konvensjonens artikkel 1F(a)-(c), her utelukkes 

personer det er ”serious reasons for considering”, alvorlige  grunn til å anta, har handlet 

slik det beskrives i (a) til (c), fra beskyttelse under konvensjonen.  
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I denne oppgaven, er de to aktuelle bestemmelsene artikkel 1F(a) og (c), artikkel 1F(b) 

retter seg mot seriøs, upolitisk kriminalitet og ligger utenfor denne oppgaves tema som 

omhandler asyl og internasjonalstrafferett. Artikkel 1F (a) og (c) derimot, retter seg 

henholdsvis mot forbrytelser regulert i internasjonale konvensjoner og traktater, håndhevet 

ved de internasjonale domstoler og tribunal etter artikkel 1F(a), og handlinger som strider 

mot FN’s formål og prinsipper etter artikkel 1F(c). Et naturlig utgangspunkt for analyse av 

flyktningkonvensjonen, er UNHCR håndboken og UNHCR’s Executive Comitees 

avgjørelser og uttalelser. UNHCR er satt til å ivareta konvensjonen og organisasjonens syn 

på dens enkeltheter vil alltid ha stor betydning for tolkning, selv om det ikke til enhver tid 

nødvendigvis vil være bestemmende for resultatet. 

 

Avvisningsgrunnene i flyktningkonvensjonens artikkel 1F er til en viss grad definert i 

UNHCR håndboken14, hvor det i hovedsak vises til andre internasjonale instrumenter for 

nærmere definisjon. For artikkel 1F(a) vises det spesielt til IMTC. Dennes artikkel 6 

bokstav (a) til (c) definerer utrykkene i artikkel 1F(a) på en lettfattelig måte.  

Lovbruddene det siktes til i artikkel 1F(a) og henvisningen i siste del; ” as defined in the 

international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes”, er 

nettopp de regulert i Den Internasjonale Straffedomstol og de regionale internasjonale 

domstoler og  -tribunaler opprettet under FN systemet. Kategoriene  av handlinger er 

oppramset i artikkel 1F(a) første del;”crime against peace”, ”war crimes” og ”crimes 

against humanity”, og tilsvarer i hovedsak og resultatet, ICC Statuttene artikkel 5, nr.1, 

bokstavene (b)-(d); ”crimes against humanity”, ”war crimes” og ”the crime of agression”.  

De to førstnevnte reguleres tilsvarende i Statute ICTY artiklene 2 - 5, og ICTR artiklene 2 

og 3. 

 

ICC artikkel 5, nr.1(a) er synonym med 1F(a) første alternativ, ”crime against peace”. To 

av kategoriene er definert i ICC statuttene, artikkel 7, ”crimes against humanity” og 

artikkel 8, ”war crimes” disse vil ikke behandles her, jeg vil kun vise til definisjonene i 

                                                 
14 UNHCR håndboken kapittel IV bokstav B 
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ICC’s ”Ellements of crimes” der disse er definert mer uttømmende. Kategorien ”crime 

against peace” , eller i ICC ”the crime of agression”, er ikke definert eller endelig regulert 

i ICC systemet, som det følger av ICC artikkel 5, nr. 2, er det forutsatt at dette vil gjøres 

ved senere tillegg. Det rettslige grunnlaget for definisjon av artikkel 1F (a) første alternativ 

,”crime against peace”, må derfor fortsatt bygge på IMTC, artikkel 6(a) der det defineres 

slik; ”CRIMES AGAINST PEACE: namely, planning, preparation, initiation or waging of 

a war of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or 

assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of 

any of the foregoing”. 

 

Både denne og de overnevnte  er såvidt klart definert at det en nærmere drøftning måtte 

vært mer omfattende og gått inn en mer detaljert analyse, enn det er nødvendig eller 

tjenelig for temaets belysning etter denne oppgaves formål. Da avvisningsgrunnene etter 

1F(a) i all hovedsak utledes fra internasjonale straffebestemmelser og det derfor vil være 

samsvar mellom de materielle kravene for handlingene for avvisning etter denne 

bestemmelsen og straffeforfølgelse etter internasjonale straffebestemmelser, vil de ikke 

behandles inngående her. Oppgavens formål er i hovedsak å redegjøre for og sammenligne 

den bevisbyrde og de beviskrav  regelsettene oppstiller ved henholdsvis avvisning av 

asylsøker ved grensen og straffeforfølgelse etter internasjonale bestemmelser. 

Det følger det av UNHCR håndboken15, kapittel IV bokstav B. Nr.163, at FN-pakten, dens 

formål som definert i Fortalen og artiklene 1 og 2, er bakgrunn for avvisningsgrunnen etter 

artikkel 1F(c). Også Draft Code of Crimes against Peace and Security of Mankind16, 

utarbeidet av folkerettskommisjonens17 tillegges  særlig betydning uten at dette trenger å 

utdypes videre for vårt formål. Jeg ønsker kun å vise til at det etter UNHCR håndboken18, 

kap. IV, nr.163, andre del forutsettes at man for avvisning etter denne bestemmelsen må ha 

                                                 
15 UNHCR håndboken kapittel IV bokstav B. Nr.163 
16 ILC Code 
17 International Law Commission 
18UNHCR håndboken, kap. IV, nr.163, andre del 
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hatt en ledende stilling i statsapparatet og ens handlinger må ha vært avgjørende i forhold 

til prinsippene og formålene det siktes til i flyktningkonvensjonen 1F(c). 

 

Hovedtema for denne analyse av flyktningkonvensjonen artikkel 1F, er dens første del og 

særlig uttrykket ”serious reasons for considering that:” i norsk oversettelse hos 

Utlendingsnemda (heretter UNE)19”alvorlig grunn til å anta” som regulerer bevisbyrden og 

beviskravene ved avvisning etter artikkelen. Rekkevidden og omfanget av dette beviskravet 

har vært, og er, gjenstand for diskusjon og uenighet. Jeg vil i den videre framstillingen gå 

nærmere inn i denne uenigheten. Rent språkelig sett sier ”serious reasons for considering” 

ganske lite. Første del av setningen, ”serious reasons”, for seg, ser ut til å sette et 

forholdsvis strengt krav, mens andre del, ”for considering”, ”anta”, ikke setter særlig 

strenge krav om kvalifikasjon  til mistankens vekt. Det viktigste tolkningsinstrumentet for 

flyktningkonvensjonen, UNHCR håndboken, sier lite om dette. Det er kun nevnt at 

avvisningsklausulen i flyktningkonvensjonen artikkel 1F i lys av følgene den kan få, må 

tolkes restriktivt20.  

Ser man på UNHCR’s Guidlines on protection: Application of the Exclusion Clauses: 

Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, kapittel III. artikkel 

34, tilligger bevisbyrden staten, eller UNHCR organet, som behandler asylsøknaden og tvil 

skal komme asylsøkeren til gode. Videre uttales det i samme kapittels artikkel 35 at 

bevisene må være;”clear and credible”, altså ”klare og troverdige”21. Bare rent språklig 

synes dette å stille nokså strenge krav til bevisene og vurdering av disse. 

Mer inngående behandling av spørsmålet, finnes bl.a. i UNHCR’s Background  Note on the 

Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the 

Status of Refugees, kapittel III bokstavene F og G. Bevisbyrden behandles i artiklene 105 

og 106, og bekrefter det tidligere nevnte. Bevisbyrden hviler på staten, eller UNHCR 

organet, som behandler asylsøknaden for å bevise eventuelle avvisningsgrunnlag. Der 

                                                 
19 UNE” Interne retningslinjer av 13.12.06 om eksklusjon etter flyktningkonvensjonen art. 1 F – prosessuelle 

spørsmål” 
20 UNHCR håndboken kapittel IV, artikkel 149 
21 min oversettelse 
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tiltale er tatt ut ved internasjonal domstol eller tribunal skifter bevisbyrden i så måte at 

asylsøkeren må tilbakevise påstandene, dette etter artikkel 106. Beviskravet behandles 

spesielt i disse Background Notes artikkel 107 til 111. Det følger av artikkel 107 at skyld 

bevist utenfor rimelig tvil ikke er nødvendig, mens simpel  sannsynlighetsovervekt ikke er  

tilstrekkelig til å begrunne eksklusjon etter bestemmelsen i artikkel 1F. Det uttales videre at 

”serious reasons from which arise a substantial suspicion” 22(”alvorlig grunner som leder til 

vesentlig mistanke”) er nødvendig og tilstrekkelig beviskrav, simpel mistanke er derimot 

ikke. Videre i artiklene 108 til 111 utdypes beviskravet noe. Artikkle 108 gjentar kravet om 

at bevisene for avvisning må være ”clear and credible”, og at alle bevis troverdighet må 

undersøkes særskilt. Eller reguleres de tilfeller regulert i artikkel 106, der bevisbyrden 

tillegges asylsøkeren i artikkel 110. For å tilbakevise påstandene kreves det kun en 

plausibel forklaring vedrørende ikke-deltagelse eller eller en ikke-tilknytning til handlinger 

eller organisasjon e.l. 

 

Sammenstilt mer enn antyder disse UNHCR instrumentene og tekstene, et meget strengt 

krav for avvisning etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F. UNHCR håndboken, og 

organisasjonens retningslinjer og andre tekster vedrørende temaet beviskrav ved avvisning 

etter bestemmelsen oppstiller beviskrav etter min mening svært nær opptil det en vil kreve 

ved en prima facie-sak. En må altså utfra foreliggende informasjon ha rimelig grunn til å 

anta skyld i handling som fører til avvisning etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F, (a) og 

(c). 

 

2.1.3 Praksis fra nasjonalrett 

I en analyse av beviskravet for avvisning etter 1F, (a) og (c), må rettspraksis fra intern rett i 

konvensjonsstatene også behandles. Det er ved behandlingen  av den enkelte asylsøkers, 

påståtte flyktnings søknad, bestemmelsene i flyktningkonvensjonen artikkel 1F kommer til 

anvendelse. Praksis ved eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) 

                                                 
22 UNHCR’s Background  Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, kapittel III bokstavene F og G artikkel 107 
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har utviklet seg noe forskjellig i ulike nasjonale systemer. Jeg vil her se spesielt på 

avgjørelser i kanadisk og sveitsisk rett, og da fra henholdsvis the Supreme Court of 

Canada23 og the Swiss Asylum Appeal Commision24. Både Canada og Sveits har vært 

foregangsland på rettsområdet, men har hatt noe ulik tilnærming til emnet. 

 

SAAC har lagt seg på samme linje når det gjelder beviskrav etter flyktningkonvensjonen 

artikkle 1F som vi har sett over at UNHCR har gitt uttrykk for gjennom sine tekster. 

Jeg nevner her kort en avgjørelse i SAAC av 14. September 199825. Saken gjaldt en 

afghansk tidligere mujahedin dommer. I avgjørelsen vises det bl.a. til UNHCR’s 

Background  Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 

Convention relating to the Status of Refugees, artikkel 107. SAAC kommer til samme 

resultat som forannevnte UNHCR tekst. Resultatet SAAC kommer til er at det kreves for 

eksklusjon  ”at least serious reasons from which arises a substantial suspicion allowing 

consideration of exclusion; simple presumptions are not sufficient”. Dette er behandlet mer 

inngående over. Allikevel, til tross for likhetene, synes det å være noe mindre restriktiv 

avvisningsadgang etter denne avgjørelsen enn etter UNHCR’s instrumenter. Det uttales at 

en ikke kan stille opp krav om ”high probability” man må da anta at beviskravet for 

avvisning etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F, i sveitsisk rett, i henhold til den aktuelle 

dommen, må være en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt. Eller slik det uttrykkes i 

SAAC’s Rapport de gestion 2006: Jurisprudence; det kreves en ”stråle” av indisier som en 

                                                 
23 heretter SCC 
24 heretter SAAC 
25 Swiss Asylum Appeal Commision Decision of the AAC of 14 September 1998; in re: M. B., Afghanistan 
Art. 1 F (a) Geneva Convention; art. 8 Asylum Law; war criminals undeserving asylum; application of 
exclusion clause? Standard of proof. 

1. The conditions for the application of art. 1 F(a) Geneva Convention impose a lesser standard of 
proof than the "high probability" required by art. 12a Asylum Law. There must, nonetheless, exist at 
least serious reasons from which arises a substantial suspicion allowing consideration of exclusion; 
simple presumptions are not sufficient. In this particular case, applying that standard of proof, war 
crimes of the sort foreseen by the Convention could not be imputed to the appellant. 

2. On the other hand, he was declared undeserving asylum on the ground of his participation as a judge 
in a tribunal of moudjahiddin rebels having pronounced death sentences following unfair 
proceedings 

3.  
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kan konkludere individuelt ansvar for handlinger som kvalifiserer til avvisning fra26 asyl 

etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c). Beviskravet for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F i sveitsisk praksis, er på langt nær så sterk antagelse om 

skyld som ved prima facie, men et godt stykke over ren sannsynlighetsovervekt. 

 

Fra kanadisk rett kommer de aktuelle avgjørelsene fra the Supreme Court of Canada. For 

bedre forståelse av avgjørelsene vil jeg også vise til  ”Interpretation of the Convention 

Refugee Definition in the Case Law”27 utarbeidet av Immigration and Refugee Board of 

Canada. I sakene Moreno v. Canada28og defineres beviskravet og tilsvarende Ramirez v. 

Canada29. Denne avgjørelsen slo fast at etter kanadisk rett er beviskravet, “one well below 

that required under either the criminal law (“beyond a reasonable doubt”) or the civil law 

(“on a balance of probabilities or preponderance of evidence”).”  I “Interpretation of the 

                                                 
26 SAAC’s Rapport de gestion 2006: Jurisprudence” qu’il existe un faisceau d’indices permettant de conclure 

à une responsabilité individuelle pour un acte valant exclusion de la qualité de réfugié.” 
27 Interpretation of the Convention Refugee Definition in the Case Law” utarbeidet av Immigration and 
Refugee Board of Canada 10.5. BURDEN AND STANDARD OF PROOFThe burden of establishing serious 
reasons for considering that international offenceshave been committed falls on the Government.Aside from 
avoiding the proving of a negative by a claimant, this alsosquares with the onus under paragraph 19(1)(j) of 
the Immigration Act,according to which it is the Government that must establish that it hasreasonable 
grounds for excluding claimants. For all these reasons, theCanadian approach requires that the burden of 
proof be on the Government,as well as being on a basis of less than the balance of probabilities.119The 
Minister does not have to be present at the hearing in order for the Refugee Divisionto consider exclusion 
clauses.120. The interpretation of “serious reasons for considering” has established the standard ofproof121 at 
less than the balance of probabilities.122 The Federal Court of Appeal in Moreno and 
28 Supreme Court of Canada: Moreno v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (C.A.) 
Court of Appeal, Mahoney, Robertson and McDonald JJ.A."Toronto, June 4; Ottawa, September 2; 
Vancouver, September 14, 1993. 
”It is universally accepted that the applicability of the exclusion clause does not depend on whether a 
claimant has been charged or convicted of the acts set out in the Convention. The Minister's burden is merely 
to meet the standard of proof embraced by the term "serious reasons for considering". In Ramirez v. Canada 
(Minister of Employment and Immigration), [1992] 2 F.C. 306 (C.A.), this Court canvassed this aspect of 
refugee law and concluded that the standard was one well below that required under either the criminal law 
("beyond a reasonable doubt") or the civil law ("on a balanceof probabilities" or "preponderance of 
evidence").” 
”In my opinion, the requisite standard of proof comes into legal play only when the tribunal is called 
on to make determinations which can be classified as questions of fact. The "less-than-civil-law" 
standard is irrelevant when the issue being addressed is essentially a question of law. For purposes of 
application of the exclusion clause, it is sufficient if I outline briefly the basis on which I distinguish 
the two and my reasons for doing so.” 
 
29 Ramirez v. Canada (M.E.I.), February 7, 1992 Skrevet av MacGuigan, Stone og Linden. 
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Convention Refugee Definition in the Case Law” defineres det enda klarere, der det uttales 

at det for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkle 1F (a) og (c), både i Ramirez-

saken og Moreno-saken krever; ”something more than suspicion or conjecture, but 

something less than the balance of probabilities.”18 I kanadisk rett er rettstilstanden følgelig 

slik at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt for anklagenes validitet.  

 

Et av de mindre restriktive landene på flyktningretts feltet generelt, New Zealand, har i sine 

rettsavgjørelser fulgt kanadisk rett når det gjelder flyktningkonvensjonen 1F, og High 

Court Auckland viser til bl.a ”Ramirez” ved eksklusjonsvurdering30. 

 

Som det kommer frem gjennom fremstillingen av vurderingen av beviskravet i 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F etter sveitsisk og kanadisk rett, er nasjonal praksis ved 

anvendelse av denne bestemmelsen ulik. Disse to landene er valgt som eksempler i 

oppgaven da de er ledende på området, og har svært godt gjennomarbeidede retningslinjer 

på feltet, og allikevel står så langt fra hverandre i tolkning av flyktningkonvensjonen 1F.  

I norsk rett er det kun forvaltnigspraksis og forvaltningensuttalelser å bygge på, da det her 

er et forvaltningsorgan som har kompetanse over saksområdet, og ikke en domstol. I 

gjeldende norsk rett er beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F 

(a) og (c) , i henhold til UNE’s interne instruks31, oppfylt når det foreligger en ”kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt” for at klageren har begåttet brudd på internasjonal humanitærrett. 

Dette innebærer at kravet til bevis ligger mellom det alminnelige beviskravet i 

sivilprosessen og straffeprosessen som det kommer frem av instruksen. Denne definisjonen 

”kvalifisert sannsynlighetsovervekt” ligger omtrent midt mellom praksis i de to overnevnte 

rettssystemer, og da også i sentrum av spennet  i praksis i nasjonale rettssystemer. Mer 

utdypende kan jeg ikke være når det gjelder norsk praksis, fra avgjørelser finnes kun 

                                                 
 
30 High Court Auckland M826/97; [1998] NZAR 241,  25 September 1997; 9 October 1997 ”Gabriel 
Sequeiros Garate v Refugee Status Appeals Authority”.  
 
31 UNE ” Interne retningslinjer av 13.12.06 om eksklusjon etter flyktningkonvensjonen art. 1 F – prosessuelle 

spørsmål” der beviskravet for avvisning etter Flyktningkonvensjonen artikkel 1F defineres som følger; ” 
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sammendrag tilgjengelig. For eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F finnes 

kun en aktuell avgjørelse: UNE’s avgjørelse om eksklusjon i en sak på grunnlag av 

utlendigsloven § 15 siste ledd32, som viser til konvensjonsbestemmelsen, vedrørende 

Nigerianer mistenkt for militia deltagelse. Uttalelsene om eksklusjon etter 1F er i dommen 

summarisk; ”Nemnda la til grunn at det klageren har vært med på må anses som en 

hevnaksjon mot myndighetene etter at militære myndigheter tidligere skjøt mot Ijaw 

Freedom Movement i forbindelse med at gruppen angrep militære som holdt vakt for å 

beskytte Chevrons oljevirksomhet. Nemnda mente at en slik kriminell hevnaksjon ikke er 

beskyttet av asylreglene, jfr reglene om eksklusjon, og at klageren derfor ikke kunne få 

asyl”. Dette gir ingen innsikt i UNE’s juridiske vurderinger ved behandlingen, så det eneste 

vi da har å støtte oss til, er den overnevte instruks. 

 

Nasjonal praksis for beviskravet etter bestemmelsen, spenner fra den forholdsvis strenge 

tolkningen i sveitsisk rett, der det kreves klar sannsynlighetsovervekt, 65-70 % 

sannsynlighet for at anklagene er sannferdige. Via norsk retts kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt, 55-60 % sannsynlighet for at anklagene er sannferdige. Til 

kanadisk rett der sannsynlighetsovervekt ikke er nødvendig, kun kvalifisert mistanke, kun 

20-25 % sannsynlighet for at anklagene er sannferdige. Utfra nasjonal praksis kan det ikke 

utledes noe klart resultat vedrørende gjeldende rett for beviskravet for avvisning etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F.  Jeg konstanterer bare at kravet etter nasjonal praksis 

synes i et hvert tilfelle å være mindre strengt enn det som fremgår av UNHCR håndboken 

og organisasjonens andre tekster. Og ved en sammenstilling av nasjonal praksis vil det 

norske resultatet ”kvalifisert sannsynlighetsovervekt”, som sagt, være en tilnæming 

omtrent midt mellom de to ytterpunktene. 

2.1.4 Teori 

Som i praksis etter nasjonal rett er beviskravet for avvisning etter flyktningkonvensjonen 

artikkel 1F også i juridisk teori svært omdiskutert, og spenner vidt. Fra den restriktive 

linjen, bl.a. vist i Chr. Michelsen Institute(CMI) Report: ”Flyktningekonvensjonen Artikkel 
                                                 
32UNE’s avgjørelse av: 12. 2005, Referansenummer: 340108700001 :80, 
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1 C-F Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene”33, som 

ligger svært nær det som fremgår av UNHCR håndboken og andre retningslinjer og tekster 

fra UNHCR apparatet. Til den mer eksklusjons villige tilnærmingen, vist i bl.a. Goodwin-

Gill, som er på linje med praksis fra nasjonalrett, og da særlig kanadisk rett. 

Jeg vil først behandle den retning innen juridisk teori som hevder et restriktivt krav for 

avvisning etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F, blant disse er den overnevnte CMI 

Report. Resultatet av dennes vurdering av beviskravet for avvisning etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F, er som sagt streng til asylsøkerens fordel. Etter 

erkjennelse av sprikende nasjonal praksis kommer de til at klar sannsynlighetsovervekt 

altså må være utgangspunkt for beviskravet, men aksepterer at det der utredningen er 

tilstrekkelig grundig kan beviskravet være så lavt som skjellig grunn til mistanke altså 

sannsynlighetsovervekt. Etter min mening gir ikke dette et korrekt bilde av gjeldende rett 

og er mer en de lege ferenda betraktning. 

 

Et ganske så annet syn på gjeldende rett uttrykkes av en av de ledende forfattere på feltet, 

Guy S. Goodwin-Gill.Goodwin-Gill viser i sin behandling av temaet kun til kanadiske 

avgjørelser, ”Moreno” og ”Ramirez”, og fastslår at ”serious reasons for considering” har 

blitt tolket som;”Lower standard of proof on matters of fact than a balance of 

probabilities”34, altså kun en annerkjennelse av det kanadisk rett har kommet til, uten 

videre drøfting. Av den grunn må Goodwin-Gill sies å være altfor snever i sin behandling 

av beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F, og til tross for at han er blant 

de ledende på feltet kan hans uttalelse ikke tillegges mye vekt  i analyse av beviskravet for 

eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F. Uttalelsen er ensidig , og uten 

referanser til flere dissiderende avgjørelser35. 

                                                 
33Chr. Michelsen Institute(CMI) Report: ”Flyktningekonvensjonen Artikkel 1 C-FFolkerettslig og komparativ 

studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene”  Del IV, kap.3, s.38flg. Forfattere: Terje Einarsen, Elin Skaar 

ogVigdis Vevstad, 
34 Guy S. Goodwin-Gill ”The Refugee in international law” –second edition, Oxford University press. S. 97 

 
35 avsnitt 2.1.3 
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2.1.5 Konklusjon 

Det er stort spenn i synet på hva beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 

artikkel 1F (a) og (c). Middelveien i gjeldende rett, etter nasjonal praksis36,  må sies å være 

på linje med UNE’s definisjon i sin interne instruks; ”kvalifisert sannsynlighetsovervekt”. 

Selv om spennet i rettspraksis er vidt på begge sider av dette reultatet, anser jeg dette å 

være en middelvei mellom de ulike systemenes tilnærming. 

 

Skal en derimot være lojal mot konvensjonen og dens formål, må uttalelser fra UNHCR 

veie betydelig tyngre enn de har gjort i resultatene i det meste av nasjonal praksis. Bare  

sveitsisk praksis har vært på linje med disse. Konvensjonens formål kommer klart til 

uttrykk i fortalen, særlig andre avsnitt; ”CONSIDERING that the United Nations has, on 

various occasions, manifested its profound concern for refugees and endeavoured to assure 

refugees the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms,[...]”37. 

Konvensjonens formål er først og fremst å gi mennesker tvunget på flukt, best mulig 

sikkerhet i forhold til adgang til asyl og beskyttelse i en trygg konvensjonsstat. En restriktiv 

anvendelse av eksklusjon etter konvensjonens artikkel 1F og  en restriktiv tolkning av 

dennes beviskrav er da naturlig. Nærmest i tolkning i denne retning er UNHCR. 

Siste avsnitt av flyktningkonvensjonens fortale slår da også fast at UNHCR er satt til å dra 

omsorg for denne. Følgelig er det lojale mot konvensjonen å først og fremst benytte 

UNHCR’s instrumenter og dets apparats uttalelser som grunnlag for avgjørelser om status i 

forhold til konvensjonen. Man må selvfølgelig ta i betraktning rettslig utvikling, de 

nasjonale rettsapparats uavhengighet og lignende. Allikevel må det være klart at et resultat 

som det kanadiske, er såvidt langt fra det beviskrav UNHCR-håndboken og dens andre 

uttalelser stiller opp, og den liberale tolkning av beviskravet i artikkel 1F må sies å stride 

                                                 
36 avsnitt 2.1.3 
37 1951 Convention relating to the status of refugees, Preamble 
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mot konvensjonens formål. Dette kan ikke aksepteres ut fra en konvensjonslojal 

tilnærming. 

Gjeldende rett må da bli; at én utfra foreliggende informasjon må ha skjellig grunn til å 

anta skyld i handling som fører til eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F, (a) 

og (c), ca. 70-75 % sannsynlighetsovervekt. Altså et resultat nært det sveitsiske resultatet, 

der det kreves klar sannsynlighetsovervekt. Dette er, som vist over, den linjen trukket opp 

av UNHCR og følgelig også det mest lojale mot konvensjonen.  

2.2 Beviskrav for etterforskning og påtale etter Internasjonal Strafferett 

2.2.1 Innledning 

Kravet for etterforskning og påtale er i første omgang et spørsmål om jurisdiksjon, dette 

reguleres i ICC statuettene del 2, ICTY artiklene 1 t.o.m. 8 og ICTR artiklene 1 t.o.m. 8. 

Dette er blir behandlet inngående i litteratur, bl.a. i A. Cassese, ”International Criminal 

Law”, og jeg vil derfor ikke behandle temaet nærmere her. Innledningsvis før jeg går inn i 

analyse av oppgavens hovedtema vil jeg se på grensedragningen mellom straffeforfølgelse 

ved internasjonal og nasjonal rett. 

2.2.2 Etterforskning og påtale under ICC  

Etterforskning innledes etter reglene i Rettens Statutter, dens Rules of Procedure and 

Evidence38, jfr. statuttene artikkel. 51, og dens Draft regulations for the office of the 

prosecutor39, jfr. regel 9, RPE, jfr. statuttene artikkel 42. 

 

Forhold til nasjonal rett 

Under ICC-statuettene er kravet for at handlinger skal kvalifisere til straffeforfølgelse, 

under denne, svært strengt, da det i artikkel 5-1, jfr. artikkel 1, kun inkluderer; ”the most 

serious crimes of concern to the international community as a whole.”. ICC er ment å være 

i tillegg til nasjonale domstoler, ikke istedenfor. Med henblikk på reglene artikkel 5-1 og 

                                                 
38 ICC: Rules of Procedure and Evidence, heretter RPE 
39 heretter ICC Draft regulations 
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artikkel 1, er det klart at det hovedsakelig vil være de som gjennom makt- eller 

kommandoposisjon har ledet, oppfordret til eller positivt godkjent, handlinger under ICC 

artikkel 5. Som kommer tilbake til nedenfor er dette lignende regelen under ICTY/ICTR 40. 

De som straffeforfølges under ICC, vil typisk være statsledere eller andre med slik makt at 

de har evne til å lede den generelle utviklingen av konflikten og/eller aktiviteten av 

handlinger som strider mot internasjonal humanitærrett. Det er bare ”arkitektene” bak 

organiserte brudd på internasjonal humanitær rett som straffeforfølges ved ICC. Det vil 

alltid være et stort antall medvirkende lenger ned på kommandolinjen. For den allmenne 

rettsfølelsen må  konvensjonsstatene ved nasjonale domstoler ha plikt til å straffeforfølge 

individer mistenkt for handlinger som strider mot internasjonal humanitærrett. Den 

nasjonale plikten til å straffeforfølge mistenkte for brudd på internasjonal humanitær rett 

slås fast ICC statuttenes fortale, punkt 6. Hvorvidt dette er gjort i stor nok grad er tvilsomt 

og kan diskuteres. Jeg kommer tilbake til dette i avslutningen. Forholdet mellom 

internasjonal og nasjonal jurisdiksjon er forøvrig et for stort emne og såpass på siden av 

temaet her i oppgaven at det ikke vil behandles mer inngående. 

 

Etterforskning  

I ICC systemet kan etterforskning etter statuttene artikkel 13 igangsettes etter tre prosesser, 

enten ved (a) henvisning fra en deltaker stat regulert i artikkel 14, (b) henvisning fra FN’s 

sikkerhetsråd eller (c) på aktorseget initiativ, jfr. artikkel 42. aktor handler da prorio motu, 

regulert i artikkel 15. Artikkel 15-3 flg., bestemmer at aktor må søke autorisasjon for videre 

etterforskning fra Førstekammeret41. Dette vil behandles nedenfor. Der autorisasjon fra 

Førstekammeret ikke er påkrevd, regulerer artikkel 53-1 aktoratets vurdering ved 

avgjørelse av om det, ut fra den informasjon han har tilgjengelig, er ” reasonable basis to 

proceed”,  ”rimelig grunnlag for å fortsette”42  med etterforskning. I henhold til regel 48 i 

RPE skal  faktorene i artikkel 53-1, (a)-(c) tas i betraktning også ved avgjørelse om det er 

                                                 
40 avsnitt 2.2.3 underoverskrift ”forhold til nasjonal rett” 
41 Pre-trial Chamber. Org.eng.txt. 
42 min oversettelse 
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rimelig grunnlag for å fortsette med etterforskning43 og derved søke autorisasjon fra 

Førstekammeret etter artikkel 15-3. 

 

Jeg vil først ta for meg uttrykket ”rimelig grunnlag for å fortsette[...]44”. Dette blir benyttet 

både i artikkel 15-1 og artikkel 53 ved aktors avgjørelse om etterforskning skal igangsettes 

og artikkel 15-4 ved Førstekammerets avgjørelse av om etterforskning skal startes. 

I Book 3 av ICC Draft regulations, reguleres aktors handlinger ved forundersøkelse, 

evaluering etter artikkel 53-1 og start av etterforskning. Mest relevant for spørsmålet her er 

Section 4, regulation 12-3 der uttrykket defineres for aktoratets bruk i forhold til artikkel 

53-1. Bestemmelsen må antas å gjelde for alle rettens formål. Definisjonen i regulation 12-

3 krever for at kravet ”rimelig grunnlag” skal være oppfylt ,at tilgjengelig informasjon 

inneholder indikasjoner som gjør at  det ”synes mulig” at brudd på internasjonall 

humanitær rett har blitt eller blir begått. Faktorer som spesielt skal tas med i behandlingen  

etter regulation 12-3 (a)-(c) er om det finnes tilgjengelig fakta som antyder at en handling 

beskrevet i ICC artiklene 5 til 12, er begått. Kildens pålitelighet, informasjonens 

troverdighet, materialets innkrimmineringsvekt, og tilgjengelighet av bevis som kan være 

relevante for å bevise påståtte lovbrudd og grad av ansvar er aspekter som skal tas i 

betraktning. Det kan på ingen måte kalles et særlig strengt krav at tilgjengelig informasjon 

skal inneholde indikasjoner som gjør at det  ”synes mulig”45 at et brudd på internasjonal 

humanitær rette er begått. I dette ligger ikke mer enn at et gitt hendelsesforløp er logisk 

plausibelt med hensyn til tid, sted og handling. Etterforskning kan igangsettes der det er 

logisk mulig utfra en samlet vurdering av bevisene at brudd på internasjonal humanitær rett 

har blitt eller blir begått. Etterforkning kan igangsettes der det er ”rimelig grunn til 

mistanke”. 

                                                 
43 original engelsk tekst; ” reasonable basis to proceed with an investigation”, 
44 ..med etterforkningen,  
45 org. Eng. txt. ”seems possible” 
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Påtale  

Avgjørelse om å innlede etterforskning er ikke bestemmende for forholdets endelige 

avgjørelse. Der etterforskning ikke igangsettes eller den avsluttes uten påtalebegjæring fra 

anklager, kan den etter artikkel 15 nr.6, allikevel åpnes eller gjennåpnes dersom ny 

informasjon tilsier dette, eller dersom Førstekammeret etter artikkel 53, nr. 3 (b) finner 

nødvendig å endre anklagers avgjørelse. Avgjørelse om ikke å starte etterforskning er 

derfor ikke bestemmende for den anklagde/mistenktes rettigheter når det gjelder 

straffeforfølgelse for internasjonalt regulerte forbrytelser. Eventuell endelig avgjørelse om 

straffeforfølgning kan etter ICC sytemet først skje ved anklagers påtalebegjæring og 

Førstekammerets godkjennelse av begjæringen.  

 

Påtale skjer etter regler i rettens eller tribunalenes statutter og dens RPE. Under ICC 

systemet er det aktoratet som først etter artikkel 53(2) avgjør om tiltale skal søkes bekreftet 

av Førstekammeret etter artikkel 61(7). Påtalebegjæring godkjennes av Førstekammeret 

etter ICC statuttene artikkel 61, jfr. artikkle 34 (b), artikkel 39 og artikkel 57. Det forusettes 

her en kontradiktorisk prosess med fremleggelse av bevis fra påtaleansvarlig og eventuelle 

tilsvar mot anklagene, bevisene eller fremleggelse av nye bevis fra anklagede. 

Førstekammeret avgjør så om det finner tilstrekkelige bevis til å etablere”substansial 

grounds to belive”46    til å anta at personen har begått hver enkelt av de påtalte kriminelle 

handlingene. Utrykket ”substansial grounds to belive”, vesentlige grunner til å anta47, har 

tidligere vært gjenstand for diskusjon. Førstekammerets avgjørelse om påtale i The 

Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo48 definerer uttrykket ”substansial grounds to 

belive49”, og det synes ikke lenger å være rom for tvil om anvendelsen av uttrykket.   

                                                 
46 fransk likeverdig offisiell tekst ”motifs substantiels de croire”, 
47 min oversettelse 
48 ICC-01/04-01/06-803, Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, situation in the Democratic 

Republic of the Congo, av 29.01.2007 
49 fransk original tekst ”motifs substantiels de croire”, 
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Kammeret utdyper i II. A. nr. 37-39 sitt syn på regelen i art 61-7 og uttaler i II. A. nr.37 at 

motivet bak artikkelen er å ”ta opp til doms kun anklagde det er satt frem tilstrekkelig 

seriøse beskyldninger mot uten å være begrenset til simple antagelser eller mistanker.”50  

Deretter i II. A. nr. 38-39 kommer Førstekammeret med sin definisjon basert på  

prejudikatavgjørelser fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen51. I saken  Soering 

vs Royaume-Uni, 07.07.1987 det uttales at ”vesentlige grunner til å anta” defineres som 

”seriøse og rimelige grunner til å anta” det vises også til saken Mamatkulov og Akasrov vs. 

Tyrkia. Kammeret var delt, men flertallet, dommerene Bratza, Bonello og Hedigan, anså at 

definisjon av uttrykket ”vesentlige grunner til å tro” er å forstå som.“des raisons solides de 

croire” 52, altså solide eller håndfaste grunner til å anta. Førstekammeret ved ICC viser i 

avgjørelsen om påtale i saken The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. ”Følgelig anser 

kammeret at bevisbyrden som hviler på aktoratet, forplikter det sistnevnte til legge frem 

konkrete og håndgripelige elementer av bevis, som viser en klar retning i resoneringen som 

støtter de spesifikke anklagene. Videre må kriteriet ”vesentlige grunner til å anta” gjøre det 

mulig å evaluere alle elementene av bevis tillatt for stadfestelse av påtale, sett som en 

helhet. Til slutt etter inngående vurdering av elementene som en helhet, avgjør Kammeret 

om det er nært overbevist om at aktoratets anklager er tilstrekkelig solide til å ta opp til 

doms Thomas Lubanga Diylo.”53 

                                                 
50 Avgjørelsen har hittil kun vært tilgjengelig på fransk, jeg har i oppgaven benyttet egen oversettelse. Fransk 
original tekst:The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo II. A. nr.37”La Chambre est d’avis que dans le 
contexte de l’audience de confirmation des charges l’objectif se limite à renvoyer en jugement uniquement les 
personnes à l’encontre desquelles des charges suffisamment sérieuses ont été présentées et sans se limiter à 
de simples 
supputations ou soupçons41. Ce mécanisme a pour but de protéger les droits de la Défense 
contre des accusations abusives et entièrement infondées” 
51 Heretter EMD 
52EMD: Mamatkulov et Akasrov c.Turquie: fransk org.txt.“des raisons solides de croire”  
53 Fransk org.tx The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo II. A. nr.39 ”Ainsi, la Chambre considère que la 
charge de la preuve qui pèse sur l’Accusation oblige cette dernière à apporter des éléments de preuve 
concrets et tangibles, montrant une direction claire 
dans le raisonnement supportant ses allégations spécifiques. De plus, le critère des « motifs 
substantiels de croire » doit permettre d’évaluer l’ensemble des éléments de preuve admis aux 
fins de l’audience de confirmation des charges, considérés comme un tout. À l’issue d’un 
examen rigoureux de l’ensemble de ces éléments, la Chambre déterminera si elle est 
intimement convaincue que les allégations de l’Accusation sont suffisamment solides pour 
renvoyer Thomas Lubanga Dyilo en jugement. À cet égard, la Chambre mettra en perspective 
les différentes déclarations de témoins avec le reste des éléments de preuve admis aux fins de 
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Den overnevnte avgjørelsen fra ICC’s Førstekammer setter forholdsvis strengt krav til 

bevis for at påtale skal finne sted. Det kreves at bevisene som legges frem av anklager er 

tilstrekkelig til å anta skyld. At retten ved godkjennelse av påtale skal kunne anta skyld på 

bakgrunn av tilgjengelig informasjon ligner i stor grad på såkalte prima facie som er vanlig 

ved adversariesystemet. ICTY og ICTR opererer under adversariesystemet, men mens det 

for påtale under ICC her kreves ”substantial grounds to belive”, kreves det for påtale ved  

ICTY og ICTR  prima facie,”reasonable grounds for beliving”54. Forskjellen ligger i 

anklagdes manglende anledning til å tilbakevise bevisene lagt frem i ICC systemet, og 

ordene ”substantial” og ”resonable”, altså vesentlig og rimelig. Det første stiller klart et 

strengere krav til bevisenes tyngde og troverdighet. Også uttalelser fra retten i Lubanga-

saken peker i denne retning. Det vises til avgjørelser der det har blitt krevd ”seriøse og 

rimelige” eller ”solide/håndfaste” grunner og uttales av retten at dette må antas å kreve mer 

enn ”rimelige grunner”. Kravene ”solide” eller ”håndfaste”, sammenstilt med at det kun er 

informasjon fra aktor etter ICC systemet tilsier at kravet her er strengere enn ettre 

ICTY/ICTR systemene der anklagde kan tilbakevise anklagene på dette stadie. 

Kravet for bekreftelse av påtalebegjæring etter ICC er at dommeren ut fra den informasjon 

han har tilgjengelig skal kunne anta at de påståtte hendelser har funnet sted. Altså må 

Første Kammeret utfra tilgjengelig  informasjon ”med god grunn anta skyld”. 

2.2.3 Etterforskning og påtale under ICTY og ICTR 

Etterforskning og påtale for brudd på internasjonal humanitær rett reguleres i statuttene for 

ICTY og ICTR, og deres respektive Rules of Procedure and Evidence55. Hovedregelen er at 

alvorlige handlinger innen kategoriene  straffeforfølges. Det går allikevel fram av statuttene 

og reguleringer at de mindre alvorlige tilfellene ikke skal straffeforfølges under de 

internasjonale tribunalene.  

                                                                                                                                                    
l’audience de confirmation des charges, sans pour autant tous les référencer dans la présente 
décision. 
54 begges Rules of Procedure and Evidence rule 47(b). 
55 Heretter henholdsvis ICTY/ICTR ;RPE  
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Forhold til nasjonal rett 

Hvilke alvorlighetsgrad handlinger må ha for å falle inn under tribunalenes jurisdiksjon, 

bestemmes av både ICTR og ICTY artikkel 1. Disse er likelydende i resultatet, bortsett fra 

nødvendigvis tidsmessig og stedelig jurisdiksjon, og lyder som følger; ”shall have the 

power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian 

law committed”56. Det er forusatt at tribunalene bl.a. av prosessøkonomiske grunner ikke 

har mulighet til å straffeforfølge alle mistenkte forbrytere under deres jurisdiksjon. Altså er 

det de alvorligste tilfellene som skal være gjenstand for etterforskning. Riktignok er det 

universal enighet om, og det er blitt slått fast i uttallige rettsavgjørelser også fra disse 

Tribunaler, at de handlinger som ligger under deres jurisdiksjon i alle tilfeller er alvorlige 

forbrytelser.  

 

I en sak for ICTY, Prosecutor v. Tadic57, slåes det fast følgende i forhold til kravet til 

alvorligheten av bruddet på internasjonal humanitær rett artikkel 1 "constitute a breach of a 

rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the 

victim. Thus, for instance, the fact of a combatant simply appropriating a loaf of bread in 

an occupied village would not amount to a ‘serious violation of international humanitarian 

law’"33. Altså er det en nedre grense for tribunalet. Der drap ikke har forekommet, og 

handlingene ikke bevislig har vært ledd i en organisert praksis, kan sågar enkeltstående 

seksuelle overgrep falle utenfor tribunalets jurisdiksjon selvom de f.eks. er brudd på 

krigens folkerett, og derfor brudd på internasjonal humanitær rett. Bestemmelsen fungerer 

tilsvarende under ICTR. Under begge systemer, henholdsvis ICTY-statuettene artikkel 9-1 

og ICTR artikkel 8-1, kan saker under Tribunalenes jurisdiksjon også behandles i det 

respektive nasjonale rettssystem. I praksis er det de mindre alvorlige tilfellene som 

behandles ved disse. Det fremgår av henholdsvis artikkle 9-2 og artikkle 8-258 at 

                                                 
56 ICTR og ICTY artikkel 1, 
57 ICTY; Prosecutor v. Tadic ("Appeals Chamber Decision on Jurisdiction"), 
58”international Criminal Law” Antonio Cassese, Oxford University Press 
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tribunalene har overstyringsrett. Derav kommer også at tribunalene har adgang til å henvise 

saker av mindre alvorlighetsgrad til nasjonalt rettssystem. Hvorvidt dette har blitt gjort i 

stor nok grad kan diskuteres, men det er i likhet med  straffeforfølgelse etter ICC i forhold 

til nasjonal rett, et såvidt stort tema og på siden av oppgaven her at det ikke vil behandles 

nærmere annet enn avslutningsvis. 

Etterforskning  

Etter ICTR artikkel 17, jfr. artikkel 15 og ICTY artikkel 18, jfr. artikkel 16, ligger 

avgjørelse om etterforskning hos anklager alene. Anklagers uavhengighet er regulert av 

henholdsvis ICTR artikkel 15 og ICTY artikkel 16. Her uttales det at anklager har ansvar 

for etterforskning under det respektive tribunals jurisdiksjon. Videre, etter henholdsvis 

ICTR artikkel 17-1, første punktum og ICTY artikkel 18-1, punktum, skal anklager starte 

etterforskning ex-officio, på eget initiativ, på bakgrunn av innkommet  informasjon. 

Anklager skal så vurdere den tilgjengelige informasjonen og avgjøre om det er ”sufficient 

basis”, tilstrekkelig grunnlag, til å fortsette etterforskning60. Ved disse to tribunalene er det 

ikke utarbeidet, allment tilgjengelige reguleringer  for anklagers handlinger og vurderinger 

slik som tilfellet  er under ICC systemet61. Beviskravet for å innlede etterforskning under 

ICTY og ICTR, ”sufficient basis to proceed62” er ikke likelydende med ICC-statuttenes 

artikkel 15 og artikkel 53; ”reasonable basis to proceed”. Ordlyden er allikevel så lignende 

at analogisk bruk av definisjonen i ICC Draft regulations, regulation 12, nr. 3 er aktuelt. 

Denne bestemmelsen sier at ”reasonable basis to proceed” er etablert der det ”seems 

possible”, synes mulig, at en forbrytelse innenfor rettens jurisdiksjon har blitt eller blir 

begått.  

 

Forskjellen i ordlyden er ordene ”reasonable” og ”sufficient”, altså ”rimelig” og 

”tilstrekkelig”. Det førstnevnte setter lite krav til bevis for videre etterforskning. I henhold 

                                                 
60 ICTR art. 17-1 og ICTY art.18-1” assess the information received or obtained and decide whether there 

is” 
61 avsnitt 2.2.2.2 
62 ICTR artikkel 17-1, første setning og ICTY artikkel 18-1, første setning 
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til the Draft, regulation 12-3 krever som beviskrav for å innlede etterforskning bare 

plausibilitet for at handlinger under rettens jurisdiksjon kan ha blitt/blir begått i det aktuelle 

geografiske området. Anklager under ICTY og ICTR tar uten rettens innblanding 

avgjørelse om å innlede etterforskning. Med så stor grad av frihet bør det for anklager 

under ICTY og ICTR settes et noe strengere beviskrav enn for anklager under ICC, som må 

søke godkjennelse fra retten for å innlede etterforskning. ”Sufficient” må også rent språklig 

anses å sette strengere krav enn ”reasonable”. Direkte oversettelse av de to ordene blir 

”tilstrekkelig” og ”rimelig”. Der ”resonable basis” defineres med ”seems possible” ved 

ICC i Lubanga-saken, vil en naturlig definisjon av ”sufficient basis” være  det mer 

kvalifiserende ”antas mulig”. Kravet ”sufficient basis to proceed” må da defineres slik: Der 

informasjonen anklager er i besittelse av indikerer at det må antas mulig at handlinger 

innenfor tribunalets jurisdiksjon har blitt/blir begått skal etterforskning igangsettes. 

 

For at etterforskning skal finne sted etter ICTR artikkel 17-1 og ICTY artikkel  18-1; må 

det resonnementet og avgjørelsen om igangsetting av etterforskningen bygger på, vise 

sannsynlighet for at forbrytelser under tribunalenes jurisdiksjon har blitt begått. Det kreves 

ikke sannsynlighetsovervekt, men som ved etterforskning etter ICC kreves det rimelig 

grunn til mistanke. 

Påtale  

Som under ICC, foreligger ikke endelig avgjørelse i forhold til straffeforfølgelse ved 

anklagers avgjørelse om å igangsette, eller ikke igangsette etterforskning. Riktignok har 

ikke tribunalene noen rett til å kreve etterforskning igangsatt, Adversariesystemet som 

disse i hovedsak bygger på har ingen tradisjon for dette. Under ICTY og ICTR  ligger 

ansvaret for etterforskningen til styrkning av anklagene hos anklager alene. Tilsvarende 

ligger ansvaret for etterforskning til fordel for anklagde hos dennes forsvarer. Tribunalene 

og deres dommere har i utgangspunktet ingen selvstendig etterforskningsrett eller plikt. 

 

Anklager må under ICTY og ICTR, som etter ICC, søke påtale bekreftet ved retten. ICTY 

artikkel 18-4 og dens RPE rule 42 jfr rule 28, og ICTR artikkel 17-4 og dens RPE rule 42 

jfr rule 28 er de aktuelle bestemmelsene I forhold til innsendelse av påtalebegjæring. 
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Anklage ska overleverer en påtalebegjæring, medfølgende sakens fakta til en av det 

respektive tribunals dommere. Først når han har kommet til visshet om at en prima facie-

sak foreligger anklager begjære påtale. Den mottakende dommer skal etter henholdsvis 

ICTY artikkel 19-1, og ICTR artikkel 18-1, gå gjennom det innleverte materiale, og hvis 

han anser at det er etablert en prima facie-sak skal han bekrefte påtalen, i motsatt fall skal 

han avvise den. 

 

For å klart definere disse reglene må vi først få en klar definisjon av prima facie for ICTY 

og ICTR’s fomål. Når det gjelder anklagers vurdering er denne nærmere regulert i både 

ICTY’s og ICTR’s RPE atikkel 47, denne definerer prima facie som  ”sufficient evidence 

to provide reasonable grounds for believing” utfra henholsvis ICTY 18-4 og ICTR 17-4. 

Altså ”rimelig grunn til å anta skyld” 63 prima facie i direkte oversettelse er ”ved første 

øyekast”. Beviskravet ”sufficient evidence to provide reasonable grounds for believing” 

nedfelt i begge tribunalers RPE for anklagers avgjørelse om å inngi påtalebegjæring.  

Dommers grunnlag for påtaleavgjørelse er bl.a. utdypet i saken Kordic m.fler. Dommer 

McDonald uttalte at for dette formål er kravet for prima facie  at tilgjengelige bevis er 

tilstrekkelig for domfellelse, dersom de ikke motbevises. For bekreftelse av 

påtalebegjæring etter ICTY 18-4 og ICTR 17-4, må dommeren anta skyld bevist utfra 

anklagers bevisføring. 

2.3 Samlet analyse av beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 

1F(a) og (c) og beviskravet for etterforskning og påtale ved internasjonal 

straffedomstol 

2.3.1 Innledning 

I kapittel 2.1 og 2.2 er det gjort rede for de regelsett som gjør seg gjeldende for beviskrav 

ved spørsmål om eksklusjon etter Flyktningkopnvensjonen 1F (a) og (c), og for innledning 

av etterforskning og bekreftelse av påtalebegjæring ved ICC, ICTY og ICTR. 

                                                 
63 min oversettelse 
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Disse regelsettene er såvidt nært knyttet til hverandre, flyktningkonvensjonens artikkel 1F 

(a) viser sågar til internasjonal strafferett for definisjon av eksklusjonsgrunnene. Alle 

regelsettene opererer under FN systemet. Med så nære bånd mellom dem er det naturlig at 

reglene for beviskrav for eksklusjon fra asyl grunnet brudd på internasjonal humanitær rett, 

og tilsvarende regeler om beviskrav for å innlede etterforskning og bekrefte påtale ved 

internasjonal domstol, ved mistanke om brudd på internasjonal humanitær rett, ses i 

sammenheng. Jeg vil nå se hvordan de ulike regler for beviskrav behandlet over 

harmoniserer, eventuelt kolliderer, og om det oppstår rettsvakum.  

 

Beviskravet ved eksklusjon etter er flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), etter min 

oppfatning og mest lojalt mot konvensjonen, ”klar sannsynlighetsovervekt”. Ettersom det er 

ulik praksis og det ikke har kommet autoritative avgjørelser på feltet, vil også andre syn 

behandles i denne komperative analysen for best mulig belysning av temaet. Jeg vil nevne 

det kanadiske, ”kvalifisert mistanke”, og det norske, ved UNE, ”kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt”. Beviskravene for innledelse av etterforskning og bekreftelse av 

påtale, er såvidt klare at en særlig avgrensing ikke er nødvendig her.  

 

Beviskravet for å innlede etterforskning er ”rimelig grunn til mistanke”, under samtlige 

domstoler behandlet her, ICC, ICTY og ICTR. For påtalebekreftelse er beviskravet 

henholdsvis, under ICC ”med god grunn anta skyld” utfra tilgjengelig informasjon fra 

begge parter, og under både ICTY og ICTR utfra Anklagers bevisfremleggelse ”anta skyld 

bevist”.  

 

I den følgende analysen vil jeg konsentrere meg om, beviskravet for eksklusjons 

korrespondanse med de ulike beviskrav gjennom straffeforfølgning ved de internasjonale 

domstoler. Korrespondanse mellom disse regelsettene er viktig. 

 

Det er også et problem at det kun er henholdsvis de mest alvorlige, ICC, eller alvorlige, 

ICTY og ICTR, brudd på internasjonal humanitær rett som skal straffeforfølges under de 

internasjonale domstolene. Følgelig kan  grunnlag for eksklusjon foreligge uten at det 
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finnes kompetent domstol til å straffeforfølge vedkommende. Internasjonale domstolere 

anser tilfellet som for lite alvorlig, og nasjonal rett i opprinnelses landet kan være ute av 

stand til å føre fullstendig og rettferdige rettergang, dersom et rettssystem overhhode 

eksisterer. Dette vil behandles avslutningsvis i denne analysen. 

 

Jeg vil i min primære analyse ta for meg beviskravene for de enkelte leddene i 

straffeforfølgelsesprosessen ved internasjonale domstoler i forhold til beviskravet for 

eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), slik det etter min oppfatning, 

og er i sveitsisk praksis og i henhold til UNHCR’s instrumenter derfor også 

konvensjonslojalt, ”Klar sannsynlighetsovervekt”. Subsidiært vil jeg ta for meg synet i 

kanadisk og New Zealandsk rett, og i noe teori, der beviskravet er ”klar mistanke”, og 

synet i norsk rett, der kravet til bevis er ”kvalifisert sannsynlighetsovervekt”.64 

 

2.3.2 Primær samlet analyse 

Konvensjonslojalt er beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c) 

som nevnt klar sannsynlighetsovervekt. Hvordan stiller så dette beviskravet seg i forhold til 

beviskrav for de ulike skrittene i straffeforfølgning ved internasjonale domstoler? 

 

beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c) og beviskravet 

for etterforskning ved internasjonal straffedomstol 

Jeg vil først se på forholdet mellom beviskravet for eksklusjon fra asyl og beviskravet for å 

innlede etterforskning, som under ICC, ICTY og ICTR er ”rimelig grunn til mistanke”. 

Kun i det språklige ligger det at ”klar sannsynlighetsovervekt”, er et klart strenger 

beviskrav enn rimelig grunn til mistanke. Bakgrunnen for beviskravet til innledelse av 

etterforskning er at det kreves sannsynlighet for at en slik forbrytelse har skjedd innenfor 

den angjeldende domstols jurisdiksjon65, altså et svært åpent beviskrav.  

                                                 
64 Praksis flyktningrett 2.1.3 
65 avsnittene 2.2.2 
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”Klar sannsynlighetsovervekt” er inngående behandlet tidligere i oppgaven66. Det er klart at 

dette beviskravet er ment å være sterkt til fordel for asylsøkeren. Det skal, nokså klare 

beviser til for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c). Beviskravet til 

innledelse av etterforskning er kun ”rimelig grunn til mistanke”, og for at det kravet skal 

oppfylles trenger det kun antas mulig at handlingen er begått. Beviskravet her krever mye 

mindre enn beviskravet ”klar sannsynlighetsovervekt” for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c). En følge av dette er at etterforskning er 

innledet under en av disse domstolene selvfølgelig ikke er tilstrekkelig for eksklusjon. Det 

som må behandles er det som har kommet frem under en eventuel etterforskning, og dette 

må behandles av avgjørende myndighet selvstendig. Personer under etterforskning hos 

anklager under ICC, ICTY eller ICTR skal ikke ekskluderes fra beskyttelse under 

flyktningkonvensjonen dersom beviskravet for eksklusjon etter dennes artikkel 1F (a) og 

(c) ikke er oppfylt. 

 

Er beviskravet for eksklusjon er oppfylt, vil det være tilstrekkelig bevis til innledning av 

etterforskning ved de internasjonale domstoler. Her er det riktignok praktiske problemer i 

forhold til ressurser, og dermed også seleksjon blant saksmengden, før etterforskning. Dette 

bøtes på ved at nasjonale rettssystemer har plikt til å utøve straffeforfølgningskompetanse 

innen sin jurisdiksjon, jfr. ICC artikkel 1, ICTY artikkel 5, jfr artikkel 5, og ICTR artikkel 

5, jfr. artikkel 1. I praksis skjer ikke alltid dette, media har vært hovedkilde til kritikk her, 

og personer som ekskluderes blir offer for et vakuum i praktisk juss. 

 

Beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), ”klar 

sannsynlighetsovervekt”, krever klart tydligere og mer troverdige bevis, enn beviskravet til 

innledning av etterforskning under ICC, ICTY og ICTR. Problemene der det ikke 

igangsettes etterforskning, og vedkommende er ekskludert fra asyl etter 

                                                 
66 kapittel 2.1 
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flyktningkonvensjonens artikkel 1F (a) og (c), har praktiske årsaker, og er ikke grunnet 

juridisk tomrom. 

 

 

 

Beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F (a) og (c) og beviskravet 

for påtale ved internasjonal straffedomstol 

 

For påtalebekreftelse er ikke beviskravet likelydende for ICC, og tribunalene, ICTY og 

ICTR.  Disse vil derfor behandles hver for seg i punktene  

 

Under ICC skal retten ved påtalebekreftelse vurdere bevis fra anklager og tilsvar fra 

forsvarer, og ut fra dette komme fram til om han med god grunn kan ”anta skyld”. Som det 

fremgår over67 er dette utvilsomt et svært strengt beviskrav for påtalebekreftelse.  Det er 

klart at dersom det mer er oppfylt, vil jo også det mindre være det.  Der det under ICC er 

tilstrekkelig bevis for bekreftelse av påtalebegjæring, vil resultatet ved spørsmål om asyl 

være eksklusjon etter reglene i flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c). 

 

Derimot er situasjonen mer usikker i de tilfellene som ligger bevismessig mellom disse to 

kravene. Ettersom beviskravet ”klar sannsynlighetsovervekt”, er mindre strengt enn ”god 

grunn til å anta skyld” vil personer bli avvist fra asyl etter flyktningkonvensjonen artikkel 

1F (a), men allikevel ikke straffeforfølges for brudd på internasjonal humanitær rett. 

Anklager kan ha igangsatt etterforskning, uten å finne tilstrekkelige bevis, eller kan av 

prosessøkonomiske, av mangel på tilgjengelig bevis, eller av andre grunner ha valgt å ikke 

innlede etterforskning. Personen er eksludert fra asyl, uten rett til å få prøvd sin sak for 

retten og dermed få den endelig avgjort. Han er nærmest i et rettsvakum. Riktignok er ikke 

avstand mellom kravene enorm, men mer enn tilstrekkelig til at den vil ha praktisk 

innvirkning. Jeg vil ikke prøve å definere avstanden mellom disse beviskravene her, vil kun 
                                                 
67 avsnitt 2.2.2.2 
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antyde at ”klar sannsynlighetsovervekt”, hvis en skal si noe om prosentvis sannsynlighet, 

vil kreve noe mellom 65 og 70 prosent sannsynlighet, mens kravet ”god grunn til å anta 

skyld” utgjør mellom 75 og 80 prosent sannsynlighet. Dette kun for å gi et lite perspektiv, 

da jeg mener man bør være forsiktig med bastante skalaer her. 

 

Tilfeller der beviskravet til bekrefting av påtalebegjæring ved ICC er oppfylt, vil også, som 

en hovedregel, beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) eller 

(c) også være oppfylt. Problemet som oppstår, er tilfeller der bevis kvalifiserer til 

eksklusjon, men ikke til påtale ved internasjonal domstol. Den nasjonale rettens plikt etter 

ICC artikkel 1. til selv å straffeforfølge personer under deres jurisdiksjon for brudd på 

internasjonal humanitær rett avhjelper noe på problemet. Plikten er imdlertid hverken  

praktisk eller rettslig tilstrekkelig. Personer som blir gjenstand for eksklusjon, men ikke 

påtale grunnet utilstrekkelig troverdige og klar bevis, vil i opprinnelseslande ofte stå i stor 

fare for ulovlig forfølgelse. Det oppstår noe som kan kalle et rettsvakum, der det er 

tilstrekkelig bevis for eksklusjon fra asyl grunnet brudd på internasjonal humanitær rett, 

men ikke tilstrekkelig bevis for påtale under ICC, og denne har jurisdiksjon over saken. 

 

 

beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F (a) og (c) og beviskravet 

for påtale ved ICTY og ICTR. 

Under ICTY og ICTR er det i motsetning til under ICC, kun anklagers bevisførsel og ikke 

noe tilsvar fra forsvarer som legges til grunn ved avgjørelse om påtale. Følgelig er kravet 

under disse noe strengere enn under ICC over. Beviskravet for påtale ved både ICTY og 

ICTR er prima facie, at Dommeren utfra aktors fremlegging må ”anta skyld bevist”. Dette 

er som det går frem over68, svært nær beviskravet god grunn til å anta skyld i ICC, og 

følgelig spiller mange av de samme elementene inn.Drøftelsen og resultatet blir i all 

hovedsak det samme som over i foregående avsnitt. Bare når det gjelder regler for 

henvisning til nasjonalrett må det drøftes separat. 
                                                 
68 avsnittene 2.2.3.2 og 2.2.2.2 
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Regelen etter ICTY og ICTR, i forhold til nasjonal rett er som nevnt over, jfr begges 

statutter artikkel 5 jfr. artikkel 1. At tribunalene har henvisningsrett til nasjonalrett der de 

finner at beviskravet for påtale er oppfylt, nasjonalrett gis her ingen egentlig plikt til 

selvstendig etterforskning på samme måte som ved det komplementære systemet i ICC. I 

praksis har dette liten faktisk betydning det vil ikke gås nærmere inn på dette her. Da som 

nevnt drøftelse og resultat i hovedsak, bortsett fra de nevnte faktorer, blir som ved forrige 

avsnitt. Vil det også her oppstå noe en kan kalle et rettsvakuum, der det er tilstrekkelig 

bevis for eksklusjon fra asyl grunnet brudd på internasjonal humanitær rett, men ikke 

tilstrekkelig bevis for påtale under ICTY, eller ICTR, og det respektive tribunal har 

jurisdiksjon over saken. 

 

 

2.3.3 Samlet analyse av beviskrav for eksklusjon og straffeforfølgelse - ved 

alternativt beviskravet for eksklusjon 

Innledning 

Som nevnt tidligere, og som det går frem av analysen i 2.1 er konvensjonsstatenes 

nasjonale praksis for beviskravet til eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) 

og (c), delt. Jeg vil nå kort ta for meg ytterpunktet i mindre restriktiv tolkning, ”klar 

mistanke”, kanadisk/new zealandsk rett, og den norske linjen,” kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt69”. 

 

Resultat og drøftelsen er som vist over70, i hovedsak tilsvarende for ICC, ICTY og ICTR, 

både når det gjelder i forhold til beviskrav ved etterforskning og påtale. De punkter som er 

nevnt spesielt i forbindelse med ICTY og ICTR spiller inn tilsvarende også ved drøftning 

                                                 
69avsnitt  2.1.3 
70avsnitt 2.3.2 
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under de subsidiære beviskrav til eksklusjon flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c). 

Følgelig vil det i dette avsnittet ikke inngå en egen behandling av dette. 

 

beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F (a) og (c) og beviskravet 

for innledelse av etterforskning ved internasjonal straffedomstol 

Beviskrav for innledelse av etterforskning etter ICC, ICTY og ICTR, er ”rimelig grunn til 

mistanke”, i motsetning til beviskravet ”klar sannsynlighetsovervekt”, er beviskravet for 

eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) i kanadisk praksis, ”klar 

mistanke”, svært nær dette rent språklig. Det er naturlig å tillegge ”klar mistanke” noe mere 

restriktive kvaliteter enn ”rimelig grunn til mistanke”, men mye strengere er det ikke. Det 

er klart at der dette beviskravet er oppfylt for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 

artikkel 1F (a) og (c), er beviskravet for å innlede etterforskning under ICC, ICTY eller 

ICTR, ”rimelig grunn til mistanke”, også oppfylt. Problemene i praksis blir her de samme 

som nevnt over71 i forhold til seleksjon o.l.. Det vil bli et større antall av personer beskyldt 

for brudd på internasjonal humanitær rett tilbakesendt til opprinnelsesland under denne 

tolkningen. Et større antall personer vil bli ekskludert fra asyl, men allikevel ikke 

straffeforfulgt ved internasjonal domstol , enn etter beviskravet ”klar 

sannsynlighetsovervekt”,  som er mer i tråd med flyktningkonvensjonens, og etter min 

oppfatning den korrekte tolkning. Ulovlig forfølgelse av hevnmotiver ville naturligvis bli 

mer omfattende i mengde. I et større perspektiv blir virkningene av eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), mer vidtrekkende etter beviskravet ”klar 

mistanke” fra kanadisk praksis, enn det blir etter beviskravet ”klar sannsynlighetsovervekt” 

som må anses å være gjeldende rett.  

 

Samtidig i positiv retning ved denne tolkningen, ville muligheten for at person under 

etterforskning blir invilget asyl være endel mindre, ettersom beviskrav for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c) og beviskravet for å innlede etterforskning ved 

internasjonal domstol. Ville vært ganske nært sammenfallende. 
                                                 
71 avsnitt 2.3.2. 
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Den norske tolkningen ”kvalifisert sannsynlighetsovervekt”, er av liten analytisk interesse, 

den ligger omtrent midt mellom de to forannevnte tolkninger, og medfører i stor grad de 

samme fordeler og ulemper. Forøvrig finnes det lite materiel å bygge på i norsk rett, kun en 

forvaltningsuttallelse fra UNE. Følgelig kan jeg ikke skrive særlig mye om dette. De 

subsidiære tolkningene av beviskravet i flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), i 

komparativ analyse med beviskravet for innledelse av etterforskning etter ICC, ICTY og 

ICTR, er i drøftning og resultat så godt som lik over i den primære analysen.  

Beviskravet for eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c) og beviskravet 

for påtale ved internasjonale domstoler 

Resultatet ved komparativ analyse av beviskravet for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), og beviskrav for påtale etter ICC, ICTY og 

ICTR er i den primære analysen så godt som likelydende, spiller inn på samme måte i den 

subsidiære analysen, om enn i noe forskjellig grad etter hvilken av tolkningene av 

beviskravet for eksklusjon man behandler. Beviskravet ”kvalifisert 

sannsynlighetsovervekt”, fra norsk rett er av liten analytisk interesse som nevnt. Dette vil 

derfor ikke behandles nærmere her. 

 

Beviskravet til eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c), i kanadisk praksis, 

”klar mistanke”, er såvidt mindre strengt enn beviskrav til påtale under henholdsvis ICC, 

”med god grunn anta skyld”, og ICTY og ICTR ”anta skyld bevist”, og såpass langt fra det 

en må anse som gjeldende rett, ”klar sannsynlighetsovervekt”,  at det krever enn særskilt 

behandling her. Avstanden mellom ”klar mistanke”, som krever mindre enn 

sannsynlighetsovervekt, som beviskrav for eksklusjon, og beviskrav for påtale etter 

henholdsvis ICC, ”med god grunn anta skyld”, og ICTY og ICTR ”anta skyld bevist” utfra 

fra tilgjengelig informasjon er. Faren for at personer havner i et slags rettslig vakuum, er 

overhengende når differansen er såvidt stor. Det kan resultere i at en større mengde 

personer, som i utgangspunktet etter flyktningkonvensjonen har krav på beskyttelse ved 

asyl mot den forfølgelse de utsettes for, blir ekskludert etter konvensjonens artikkel 1F 

bokstav (a) eller (c), samtidig som de ikke blir straffeforfulgt ved internasjonal domstol. 
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Nasjonale domstolers rett og plikt til å utøve kompetanse vil ha liten innvirkning da 

beviskravet for eksklusjon her er såvidt lavt at etterforskning ikke nødvendigvis kan vise 

særlig mer enn dette. 

 

For å illustrere den store mengden, og hvor udiskriminerende, et streng beviskrav ved 

eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) eller (c) vil ramme vil jeg nevne 

forskjellen i prosentvissannsylighte: Den prosentvise sannsynligheten for ”klar mistanke” 

er mellom 20 og 25 %, mens beviskrav for påtale etter ICC, ICTY og ICTR alle ligger et 

sted mellom 75 og 80 %. I alle tilfeller innenfor denne differansen kan problemene med 

rettsvakuum beskrevet over oppstå . Beviskravet for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) eller (c), slik det er forstått i bl.a. kanadisk rett, klar 

mistanke, vil føre til samme problemkompleks som beskrevet i den primære analysen, i 

forhold til beviskrav ved påtale ved internasjonal straffedomstol, men i større skala grunnet 

den store differansen. 



 37

 

3 DRØFTING OG KONKLUSJON 

3.1 Innledning 

Som det går frem over er det positive og negative sider forbundet med de enkelte regler det 

er kommet frem til. I dette kapittelet vil disse defineres og veies mot hverandre, både for 

den enkelte regel og for hele regelskomplekset. Avslutningsvis en liten de lege ferenda 

betraktning, der jeg tar stilling til eventuelle endringer som kan, eller bør jobbes mot. 

 

 

3.2 Drøfting og Konklusjon – beviskravet ved eksklusjon under 
flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) 

Som vist er tilnærmingen og resultatet ved spørsmål om eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) svært ulik innen nasjonal praksis. Resultatet 

spenner fra det sveitsiske ståstedet der det kreves ”klar sannsynlighetsovervekt” til det 

kanadiske der kun ”klar mistanke” kreves. Som beskrevet over72 må den faktiske rettslige 

situasjonen sies å være noe uklar. Jeg bygger videre i drøftningen her i hovedsak på praksis 

fra sveitsisk rett, da det er klart at denne ligger nærmest UNHCR’s linje, og som vist over50 

er det organisasjonens instrukser som er nærmest til å definere spørsmålene. 

Ulempene og fordelene ved et slikt strengt beviskrav, trer nokså naturlig frem, og vil 

behandles kort her. 

 

Et klart negativt aspekt ved bevismessig restriktiv eksklusjonsadgang, er at muligheten for 

at asyl gis en person som har gjort seg skyldig i handlinger som hvis handlingen  hadde 

                                                 
72avsnitt 2.1.2,   
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blitt bevist hadde ført til eksklusjon er stor. Et lavere beviskrav, som i ”Ramirez”, 

”kvalifisert mistanke”, i kanadisk rett. ville begrenset dette i større grad. Gjennom det 

strenge beviskravet oppstilt i UNHCR’s instrumenter står en i stor fare for å gi asyl til 

personer skyldig i brudd på internasjonal humanitær rett. Flere europeiske land har blitt 

sterkt kritisert i media for dette, og bare i Norge mistenkes det at det oppholder seg så 

mange som 80 personer73 i denne kategorien. Etter at asyl er gitt er prosessen for utvisning 

o.l., mer tungrodd. Samtidig, i positiv retning, vil en, ved dette strenge beviskravet for 

eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), i stor grad unngå avvisning 

av reelle asylsøkere med beskyldninger mot seg. 

 

Formålene som må veies mot hverandre i drøftningen her er, flyktningers behov og rett til 

beskyttelse mot diskriminerende forfølgning, og prinsippet om at forbrytere mot 

internasjonal humanitær rett, ikke skal dra nytte av denne beskyttelse og gjennom dette 

unndra seg fra straffeforfølgelse. Det kommer klart frem i fortalen til 

flyktningkonvensjonen at beskyttelse av forfulgte er et viktig prinsipp ikke bare under 

denne konvensjonen, men også i FN’s arbeide generelt. Følgene for individet ved 

eksklusjon, vil ofte være uoverkommelige. Forfølgelsen som i utganspunktet hadde gitt rett 

til asyl, vil ofte fortsette ved tilbakekomst, og dersom bakgrunnen for eksklusjon blir kjent i 

opprinnelseslandet, kan dette lett føre til desto større problemer i.o.m. det stigmatiserende 

ved beskyldninger om brudd på internasjonal humanitær rett. En avvisning på grunnlag av 

artikkle 1F (a) og (c), på bakgrunn av, rene mistanker og uklare bevis, vil være i direkte 

strid med formålet om beskyttelse i flyktningkonvensjonen.  

 

Analogisk kan en trekke inn prinsipper fra strafferetten, uskyldssubsumsjonen og 

læresetningene; la heller 10 skyldige gå fri, enn 1 uskyldig bli  dømt, tvil skal komme 

anklagde til gode; og det universelle prinsippet at ingen skal dømmes uten lov og dom. 

Følgene ved eksklusjon etter artikkel 1F(a) og (c), er ofte såvidt alvorlige, at en slik analogi 

faller naturlig. Med dette som bakteppe er det selvfølgelig at det kreves en grundig 

                                                 
73 Kripos årsrapport 2005 
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behandling der spørsmål om eksklusjon på grunnlag av brudd på internasjonal humanitær 

rett reises, og med behanlingens utstrekning følger naturlig det strenge beviskrav. Saker 

forventes å være så godt opplyst der eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) 

og (c) kan komme på tale, at det vil være innsamlet en slik mengde informasjon at 

sannsynlighet for eller mot skyld vil stå rimelig klart fram. Dette oppveier i stor grad de 

negative sidene ved det strenge beviskravet. Har noen gjort seg skyldig i brudd på 

internasjonal humanitær rett, som beskrevet i flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c), 

vil dette, etter den grundige behandling av spørsmålet UNHCR’s uttalelser forutsetter, i de 

fleste tilfeller være åpenbart.  

 

Når en da ser hele rettsbildet under ett, og tar med i betraktning den nasjonale rett og plikt 

til å utøve straffeforfølgningskompetanse ovenfor personer med opphold på deres territorie, 

forutsatt bl.a. i ICC statuttene artikkel 1, som tilsier at de færreste som har begått slike 

handlinger som beskrevet i Flyktninkonvensjonen artikkel 1F(a) og (c) unnslipper 

straffeforfølgning p.g.a. manglende etterforskning, synes ”klar” sannsynlighetsovervekt å 

være et rimelig beviskrav for eksklusjon etter bestemmelsene i flyktningkonvensjonen 

artikkel 1F (a) og (c).  

 

 

 

 

3.3 Drøftelse og Konklusjon – etterforskning og påtale ICC og ICTY/ICTR 

 

3.3.1 Drøftelse og Konklusjon – etterforskning ICC og ICTY/ICTR 

 

Det er gjennom reguleringer både under ICC og ICTY/ICTR klart hva beviskravet for 

innledning av etterforskning er, nemlig ”rimelig grunn til mistanke”. Dette er en lav terskel 

for adgang til å innlede etterforskning. Naturlig nok er det både positive og negative sider 

ved dette, jeg vil nå gå noe inn på disse, men forholdsvis kort da reglene i internasjonal 
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strafferett her, vil sammmenstilles med reglene jeg har kommet frem til på de aktuelle 

spørsmål innen flyktningretten avsluttningsvis i oppgaven. 

 

En positiv effekt av at etterforsknings adgangen favner vidt, er at aktor ved lav grad av 

mistanke får tilgang til de virkemidler ICC og ICTY/ICTR statuttene stiller til rådighet 

under etterforskning, som f.eks. ICC artikkel 54-3 (c) , ICTY artikkel 29 og ICTR artikkel 

28 om statskooperasjon. Informasjonen ved mistanke om brudd på internasjonal 

humanitærrett vil ofte være vanskelig tilgjengelig. Ved etterforsknings midler som pliktig 

statskooperasjon muliggjøres reel etterforskning, dokumenter kan kreves utlevert, vitner 

kan innkalles med møteplikt, o.l. Ofte er ikke saker mulig å belyse før disse midlene er 

tilgjengelige. Uten en lav bevismessig terskel for å innlede etterforskning ville mange 

anklagelser måtte forbli bare dette, da en uten tilgang på etterforskningsapparatet under 

aktoratet og statuttenes etterforsknings virkemidler og dermed uten rett til å kreve 

dokumenter utlevert eller at vitner skal fremstille seg, ofte ikke har tilgang på annet enn 

tredjehåndsinformasjon, de fornærmede er drept e.l.. Følgelig er en lav bevismessig terskel 

for å innlede etterforskning svært viktig, om ikke instrumentalt, for straffeforfølgelse ved 

brudd på internasjonal humanitær rett. 

 

Det lave beviskravet for å innlede etterforskning har også negative følger. Viktigst i praksis 

er nok de prosessøkonomiske hensyn, allerede i den første arikkelen i samtlige av de 

behandlede statuttene søkes saksomfanget begrenset etter alvorlighetsgrad. Det er en 

selvfølge at aktoratet, ved ICC eller tribunalene, ikke har anledning til å forfølge alle de de 

anklager de får seg forelagt. De blir derfor stående ovenfor store seleksjonsproblemer, og 

med den lave bevismessige terskelen for etterforskning kan aktoratet ende med å 

etterforske saker med liten alvorlighetsgrad sammenlignet med andre som på et tidlig  

stadie, hvor saker generelt er dårlig belyst, har blitt selektert bort. Anklager som etter større 

eller mindre etterforskning viser seg å være ubegrunnede eller ha for liten alvorlighetsgrad 

til å rettferdiggjøre videre straffeforfølgning, vil også slite ressursmessig på 

etterforskningsapparatet, og dermed svekke tilgangen på  ressurser ved etterforskning av 

anklager der handlingene har større alvorlighetsgrad. De feilaktig henlagt eller feilaktig 
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innledede etterforskningene og det ressurstapet, denne konstante utvelgelse av 

ressursmessige hensyn av saker for videre etterforskning fører med seg, ville ved et høyere 

beviskrav for å innlede etterforskning kunne blitt redusert betraktelig. Denne nødvendige 

utvelgelsen er en klar negativ effekt av den lave bevismessige terskelen for å innlede 

etterforskning. 

 

Et annet negativt aspekt ved det lave beviskravet for igangsetting av etterforskning, er faren 

for at det innledes etterforskning og tas etterforskningsskritt der senere viser seg at 

anklagene var totalt ubegrunnet. Følgene for den den anklagde kan da være 

uoverkommelige dersom det blir kjent at han er gjenstand for slik etterforskning. Det er 

naturlig stigmatiserende, både nasjonalt, hvor utenrettsligforfølgelse av hevnmotiv lett kan 

være resultatet, og internasjonalt med fordømmelse, og klart definerbare problemer, se bl.a. 

over om eksklusjon i Del 2. Dette ulempene den lave bevismessige terskelen kan en ikke se 

bort fra. 

 

Det som da er spørsmålet, er om dette veies opp av andre regler som påtalereglene, og 

fordelene ved det lave beviskravet for å innlede etterforskning. Som det kommer klart frem 

i den komparative analysen, er beviskravet for påtale nokså strengt. Førstekammeret, 

ICC,eller dommeren, ICTY/ICTR, må henholdsvis utfra fremlagte beviser fra både aktor 

og forsvarer ”med god  grunn anta skyld” , ICC, eller ”anta skyld” bevist utfra anklagers 

bevisføring etter ICTY/ICTR. Dette veier i stor grad opp for den negative 

prosessøkonomiske effekten av den vide adgangen til etterforskning da, saker som blir ført 

for retten, vil være såvidt godt bevist, og grundig etterforsket, at rettergangen vil bli svært 

ressursmessig effektiv. Sett i sammenheng med hele rettsprosessen, blir derfor de 

prossesøkonomiske negative sidene, etter mitt syn, mindre enn fordelene ved den vide 

adgangen til å innlede etterforskning, beskrevet over. 

 

Når det gjelder forholdet med seleksjon, må en se hele rettssituasjonen på feltet under ett. 
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I henhold til henholdsvis ICC-statuttene artikkel 174, er ICC komplementær til nasjonal rett. 

Følgelig har konvensjonsstatene en plikt til å straffeforfølge der ICC’s ressurser ikke 

strekker til, eller der alvorlighetsgraden er for lav. Om dette skjer i praksis er et annet 

spørsmål, men det kan vises til at flere land, bl.a Norge og Finland nylig har vedtatt ny 

lovgivning på feltet og satt igang etterforskning ved enkelte anklager mot personer innenfor 

deres teritoriale jurisdiksjon, dermed ser det ut til at stater nå er mer sitt ansvar bevist i så 

måte. ICTY artikkel 9-2 og ICTR artikkel 8-2, gir tribunalenes avgjørelser forrang over 

nasjonal rett75, og også en henvisningsmyndighet ved saker tribunalene selv av ulike 

grunner ikke får behandlet. Dette er riktignok kun ved ferdig etterforskede saker, men 

nasjonalrett anses å ha en plikt til å straffeforfølge også ikke utredede saker av mindre 

alvorlighet, som derfor faller utenfor tribunalenes kompetanse. Selvfølgelig har nasjonalrett 

også ressursmessige hensyn å ta, men de har allikevel anledning til å ta flere saker til 

behandling. 

 

Både under ICC og ICTY/ICTR er det forutsatt at det nasjonale rettssystem har et 

selvstendig ansvar i straffeforfølgning ved brudd på internasjonal humanitær rett. Dette er 

ment å bøte på seleksjonsproblemene ved den vide etterforskningsadgangen, og når vi nå 

ser at etterforskning og lovverk i konvensjonsstatene under ICC følger opp dette i større 

grad, må man kunne si at det ser ut til å lykkes. Nasjonal retts plikt til selvstendig 

straffeforfølgning bøter i stor grad på seleksjonsproblemene som kommer av de 

prosessøkonomiske hensyn som må tas på etterforskningsstadiet under ICC, ICTY og 

ICTR. 

 

Det siste, men kanskje viktigste negative aspektet ved det lave beviskravet for å innlede 

etterforskning er den stigmatiserende effekten etterforskning ved disse internasjonale 

domstolene unektelig gir. Dette bøtes i liten grad på gjennom regler i statuettene. 

Uskyldspresumsjonen, som er et naturlig utgangspunkt i all strafferett, har i praksis kun 

rettslig virkning, sosialt vil en nok heller anses skyldig. Det er ingen regler om 
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konfidensialitet vedrørende anklagdes identitet, og en sak kan neppe anses bindende 

avgjort ved avvisning av påtale. Aktoratet kan etterforske videre etter nye bevis, for så 

komme med ny påtalebegjæring. Det internasjonale aspektet ved stigmatiseringen bøtes på 

i noen grad ved at det aktuelle nasjonale rettssystem har en selvstendig rett, og antagelig 

plikt, til straffeforfølgning, og stater da ikke kan stole på ubekreftede beskyldninger, men 

selv har en plikt til å aktivt etterforske hvis de skal bygge beslutninger på disse 

beskyldningene. Ettersom det ikke gjennom Retten og tribunalenes statutter, eller ellers, 

bøtes på dette problemet, blir det avgjørende om fordelene ved en lav bevismessig terskel 

for å innlede etterforskning oppveier ulempene. 

 

Sett utfra de enkelte konvensjoners formål og FN pakten, er det klart at straffeforfølgning 

av personer skyldig i brudd på internasjonal humanitær rett er ekstremt viktige. Disse 

handlingene, som folkemord og angrepskrig, bryter med de fundamentale prisippene FN 

som institusjon er bygd på. Følgelig må en når en ser på ulempen med mulig 

stigmatisering, veie dette opp mot viktigheten av å få de skyldige for slike handlinger stilt 

til ansvar. Med uskyldssubsuksjonen i bunn, bør problemene for den, evt. uskyldig 

etterforskede, anses å være et onde som veies opp av de fordelene, ved mulighet til å få 

klarhet i anklager og straffeforfølge de faktiske overtredere, det lave beviskravet for å 

innlede etterforskning gir. 

 

Etter en helhetlig vurdering av positive og negative sider av den lave bevismessige 

terskelen for å innlede etterforskning under ICC, ICTY og ICTR, har jeg kommet frem til 

at de positive sidene mer enn oppveier de negative og den vide adgangen til etterforskning 

er et gode. 

 

 

 

3.3.2 Drøftelse og Konklusjon påtale ICC og ICTY/ICTR 
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Som nevnt tidligere, og som vi kan se over i kapittel 2.2, er det både under ICC og under 

”tvilling” tribunalen ICTY og ICTR, strenge beviskrav for påtale. Henholdsvis må 

Førstekammeret, i ICC, utfra tilgjengelig  informasjon fra begge parter, ”med god grunn 

anta skyld”. Eller Dommeren må anse prima facie bevist, ICTY/ICTR ; anta skyld bevist 

utfra anklagers bevisføring. Dette har selvfølgelig sine fordeler og ulemper, jeg vil her i 

korte trekk gjøre rede for noen av disse og veie dem mot hverandre.  

 

Sett i sammenheng med det lave beviskravet for å innlede etterforskning, er det klart at et 

strengt beviskrav for påtale, og da selve innledningen av straffesak for retten, har sterke 

prosessøkonomiske grunner. Det brukes ved etterforskning under både retten og 

tribunalene store ressurser p.g.a. den store saksmengden, det er da naturlig fra et 

prosessøkonomisk syn at en må begrense adgang til retten til de tilfeller der 

etterforskningen har kommet til et nærmest entydig resultat. Rettens tid blir spart, særlig 

ved hver enkelt sak, men også i mengden saker den må behandle. Ved å stille strenge krav 

til bevisførselen før hovedforhandlingene sparer en både staben for arbeidsbelastning og 

rent økonomiske ressurser.  

 

Et annet positivt aspekt ved det høye beviskravet for påtale kan sees i sammenheng med det 

som står over om det stigmatiserende ved etterforskning. Mye mer stigmatiserende vil 

naturlig nok påtale være, og selve offentlighetsprinsippet ved rettsligbehandling hadde gjort 

det enn mer uoverkommelig for den anklagde, særlig hvis han blir frifunnet p.g.a. 

utilstrekkelige bevis. Anklagen vil da henge over han, til tross for en frifinnelse. Det 

offentligheten vil huske er anklagene. At beviskravet er såvidt høyt ved internasjonale 

straffedomstoler, gjør at beskyldninger det ikke kan føres tilstrekkelig bevis for blir avvist 

før hovedforhandling og følgelig ikke blir gjenstand for media og dermed allmennhetens 

oppmersomhet i stor grad. Gjennom det høye beviskravet for påtale, unngår en 

stigmatiseringen dette gir den anklagde, i noe grad, da utilstrekkelig beviste beskyldninger 

blir avvist før hovedforhandling. 
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Det strenge beviskravet for påtale, fører også til at det er lite sannsynlig at faktisk skyldige 

blir frifunnet av domstolen. I tilfeller der bevisene ikke ville holdt til domfellelse dersom 

nye opplysninger ikke kommer til, vil hovedregelen være avvisning før hovedforhandling. 

Eventuelle frifinnelser vil normalt derfor ikke komme som resultat av tvil rundt bevis, men 

heller direkte frifinnende bevis som kommer fram under hovedforhandlinger. Dette er helt 

klart positivt, ved frifinnelse vil saken ofte anses ferdig avgjort og kan vanskelig 

gjennopptas, men der den er avvist vil en ved videre etterforskning lettere ha adgang til ny 

påtalebegjæring. 

 

Heller ikke de negative sidene ved det høye beviskravet for påtale skal utelates helt her. 

Viktigst er det nok at det for anklagde blir så og si umulig å renvaske seg fra 

beskyldninger. Der en først er blitt beskyldt, men det er utilstrekkelige bevis vil den 

uskyldige ikke komme noe lenger. Saken blir avvist grunnet beviskravet, han vil i den 

allmenne rettsfølelse fortsatt være mistenkt frem til eventuel frifinnelse. Saken vil heller 

ikke være å anse som ferdig avgjort, etterforskning kan føres videre. Tilsvarende kan man 

gå glipp av bevismomenter en ville oppdaget ved hovedforhandling der det er tvil som kan 

synes til tiltaltes fordel. Det strenge beviskravet for påtale fører til at tvilstilfeller i begge 

retninger ikke blir endelig avgjort. 

 

Som nevnt over om etterforskning må fordelene og ulempene ved de strenge beviskrav for 

påtale veies mot hverandre og i forhold til det samlede rettsbildet. De gode 

etterforskningsmidlene som står til aktors rådighet, som statskooperasjon76, etter 

henholdsvis; ICC artikkel 54-3 (c) , ICTY artikkel 29 og ICTR artikkel 28, og den vide 

etterforskningsadgangen veier mye opp for problemet med tvilstilfeller som ikke blir 

endelig avgjort. Saker som etterforskes vil opplyses i så stor grad at, etterforskningen alene 

vil renvaske de uskyldige, og i de fleste tilfeller oppfylle beviskravet der anklagen er 

korrekt, og det overhode er rent praktisk mulig å oppdrive bevis for dette. Kombinert med 

henvisningretten fra tribunalene, etter ICTY/ICTR, til nasjonalrett av etterforskede saker og 
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at ICC er ment å være i tillegg til nasjonalrett og konvensjonsstatene har plikt, og ikke bare 

rett til å straffeforfølge innenfor sin jurisdiksjon. Gir dette stor mulighet for å få validitet i 

anklager endelig avgjort, gjennom grundig etterforskning og henleggelse, eller gjennom 

nasjonale rettssystemer der disse har kompetanse. 

De negative aspektene av det strenge beviskravet oppveies nærmest av faktorene nevnt 

over, når en da ser på de positive sidene behandlet i avsnittets første del er konklusjonen. 

Samlet sett med blikk på hele rettsbildet på feltet, utveier fordelene ulempene ved de 

strenge beviskrav for påtale ved internasjonale straffedomstoler. 

                                   

3.3.3 Konklusjon beviskrav ved straffeforfølgning under internasjonal strafferett 

Ser en på reglene for beviskrav for etterforskning og påtale i internasjonal strafferett i det 

helhetlige rettsbilde. Kommer det frem en klar vilje hos forfatterne av statuetten til å gi 

mulighet til best mulig opplysning av alle anklager, mens adgang til retten er blitt ganske 

sterkt begrenset. Konvensjonsforfatterne så viktigheten i å få klarhet av hensyn til allmenn 

rettsfølelse, samtidig som de begrenser tilgangen til retten, og dermed unngår medias 

søkelys i stor grad foruten der etterforskningen har gitt nærmest entydige bevis. 

 

Sammen med nasjonalretts plikt til å følge opp brudd på internasjonal humanitær rett, som 

beskrevet i de ulike statuttene, selvom dette ikke alltid gjøres tilfredstillende i praksis. Gir 

reglene for straffeforfølgelse ved ICC, ICTY og ICTR, et sterkt grunnlag for å få 

etterforsket de alt flest beskyldninger, med noe belegg, på området og få domfelt ihvertfall 

de ansvarlig for alvorlige brudd på internasjonal rett. Samtidig som en tar hensyn til 

uskyldig anklagde og deres situasjon i tilfredstillende grad. 

 

3.4 Drøftelse og Konklusjon – Beviskrav for straffeforfølgelse ved 

internasjonale domstoler og eksklusjon på grunnlag av brudd på 

internasjonal humanitær rett ved asyl-/flyktningspørsmål i internasjonal 

lov. 
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3.4.1 Innledning 

For en mest mulig helhetlig og forutsigbar internasjonal rett, er harmonisering av regler fra 

ulike, men tangerende rettsområder nødvendig. Eksklusjon fra asyl grunnet brudd på 

internasjonal humanitær rett og straffeforfølgelse ved internasjonal domstol for slike 

handlinger må nødvendigvis forstås i sammenheng med hverandre. Jeg vil i dette avsnittet 

se hvordan reglene for beviskrav ved eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) 

og (c) harmonerer, hvor eventuelle problemer i oppstår. Avslutningsvis vil jeg legge frem 

enkelte betraktninger om hvordan jeg mener systemet kan forbedres. 

 

3.4.2 Drøftelse av harmoni mellom beviskrav for straffeforfølgelse ved 

internasjonale domstoler og eksklusjon etter flyktningkonvensjonen 1F(a) og 

(c) 

Beviskrav for straffeforfølgelse ved internasjonale domstoler og eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen 1F(a) og (c) harmoniserer ikke godt. Konvensjonenes til dels 

kolliderende formål, må tas hensyn til. Kravene til bevis ved ekskluson fra asyl, og 

straffeforfølgelse ved internasjonal domstol for brudd på internasjonal humanitær rett, 

samsvarer derfor ikke. 

 

”Klar sannsynlighetsovervekt” er tilstrekkelig for avvisning fra asyl, mens det kreves at 

”skyld antas bevist77”, eller retten må med ”god grunn anta skyld78”, for at påtale skal 

bekreftes. Problemene som melder seg er blitt behandlet i den komperative analysen, og vil 

bare kort nevnes i det følgende. Først vil det her behandles mulige grunner til 

disharmonien. 

 

Under Flyktningretten er det naturligvis flyktningens rett til beskyttelse som har veier 

tyngst. Med dette for øye er det blitt oppstilt strenge restriksjoner for eksklusjon uten 

fullstendig behandling av asylsøknad, derav det strenge beviskrav for eksklusjon etter 
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flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) og (c). Derimot under internasjonal strafferett er det 

mange faktorer som spiller inn, først og fremst universelle strafferettslige prinsipper. Blant 

disse er uskyldspresumsjonen som nødvendigvis fører til et høyt beviskrav for påtale. 

Prinsipper om best mulig belysning av beskyldninger, og allmennprevantive hensyn kan 

begrunne det lave beviskravet for å innlede etterforskning.  

 

Det er flere uheldige konsekvenser ved dissharmonien mellom beviskravene for eksklusjon 

etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) og straffeforfølgelse ved internasjonal 

straffedomstol. En virkning av manglende harmoni mellom regelsettene, er der informasjon 

om beskyldninger oppfyller beviskravet til å innlede etterforskning , men ikke til 

eksklusjon. Dersom den anklagde ellers faller inn under flyktningdefinisjonen i 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F (a) og (c) har han krav på å få innvilget asyl. Han blir da 

i praksis  undratt straffeforfølgning. Dette har bl.a. Norge, Finland og enkelte andre EU- 

land blitt kritisert for. I Norge hadde KRIPOS i 2005 registrert 80 saker, hvorav 26 var 

henlagt, i denne kategorien79. Overvekten av anklagde var fra Rwanda, Burundi og det 

tidligere Jugoslavia. En annen virkning kommer først til syne ved retur til 

opprinnelseslandet. Personer som blir ekskludert fra asyl pga. brudd på internasjonal 

humanitær rett, som ved retur til hjemlandet ikke blir straffeforfulgt da beviskravet for 

påtale ikke kan oppfylles kan havne i en situasjon der de reelt forfølges for de anklagde 

brudd på internasjonal humanitær rett, men ikke får anledning forsvare seg mot anklagene 

ved en domstol 

 

Vi ser over de vurderinger som ligger til grunne for de ulike resultatene. Et manglende 

helhetlig overblikk fra konvensjonsforfatterenes side, eventuelt for spesialisert tankegang 

er nok bakgrunnen for at det ikke harmonerer, disse regelsettene drøftet I oppgaven 

kommer jo fra ulike deler av FN systemet og det er blitt skrevet og uttalt mye om 

samarbeidsproblemer mellom FN’s under organer. Det jobbes mye med 
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harmoniseringsarbeid innad i systemet og i komiteer, men det har til nå gått forholdsvis 

tregt. 

 

Det er forutsatt, som tidligere nevnt, at nasjonale domstoler har en plikt til å følge opp 

straffeforfølgning etter internasjonal strafferett, men hittil har dette vært praktisert ulikt. 

Land som Belgia har tatt mye ansvar her, mens Stortinget i Norge først nå har lovverk for 

dette på trappen80. Ved sterkere implementering av den faktiske juridiske plikt til 

straffeforfølgelse på grunnlag av forbrytelser mot menneskeheten konvensjonstatene har vil 

virkningen av dissharmonien mellom regelsettene for beviskrav oppveies noe. Men rent 

juridisk vil det fortsatt være et rettsvakuum der personen ekskluderes, og det ikke finnes 

tilgjengelig tilstrekkelig bevis for påtale. 

 

Med den såvidt store differansen mellom beviskrav for eksklusjon fra asylrett og 

henholsvis etterforsknig og påtale ved brudd på internasjonal humanitær rett, blir det 

naturlig problemer i rommet mellom både eksklusjon og etterforskning,  og eksklusjon og 

påtale. Problemet i forholdet mellom beviskrav for etterforskning og eksklusjon oppstår der 

tilgjengelig informasjon oppfyller beviskrav til innledning av etterforskning, men ikke for 

eksklusjon fra asyl grunnet brudd på internasjonal humanitær rett.  For å bøte på dette er 

det forutsatt grundig gjennomgang av den individuelle sak ved asylmyndighet og at 

nasjonal rett har selvstendig rett og plikt til straffeforfølgelse ved mistenkt brudd på 

internasjonal humanitær rett. Virkemidlene nevnt her dekker naturlig nok ikke det juridiske 

tomrommet. Personer som kan og bør etterforskes, blir gitt asyl, helt i tråd med 

flyktningkonvensjonens bestemmelser ettersom beviskravet for eksklusjon er strengere enn 

beviskravet for å innlede etterforskning. 

 

Disse regelsettene burde ses naturlig i sammenheng, og en harmoni mellom beviskrav for 

eksklusjon og straffeforfølgning bør søkes. Både harmonisering mot beviskrav for 

etterforskning, og beviskrav for påtale har sine fordeler og ulemper. Harmoniseres det 
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mellom eksklusjon og etterforskning øker problemene i forholdet mellom eksklusjon og 

påtale. Skal en finne et rimelig harmoniserings grunnlag, må en veie hensynene vurdert 

tidligere i avsnittet mot hverandre. Valget i veldig grove trekk er om det er ønskelig å ha en 

vid ekskluderingsadgang, evt. snevrere etterforskningsadgang, eller en kombinasjon av 

dette, så de som kan etterforskes skal ekskluderes, eller om det bør det harmoniseres 

mellom eksklusjon og påtale, slik at kun de som kan påtales blir ekskludert. 

 

Med henblikk på analyse og drøfting tidligere i oppgaven her, og de hensyn som der 

kommer frem, ser en at et strengt beviskrav for eksklusjon, som stemmer med 

Flyktningskonvensjonens formål, harmoniserer best med uskyldspresumsjonen, og de 

strafferettslige prinsipper jeg har vist til. Den vide etterforskningsadgangen er først og 

fremst for sakens opplysning, mens flyktningkonvensjonens formål er beskyttelse av 

forfulgte, innenfor gitte grupper. Å tilpasse beviskrav for eksklusjon i retning av beviskrav 

for å innlede etterforskning ville være direkte mot flyktningkonvensjonens formål. Dersom 

en personen først sendes tilbake for etterforskning, kan han ikke samtidig sikres mot 

urettmessig forfølgelse. En slik tilpasning ville altså vært forfeilet, samtidig er det klart at 

etterforskning kan foretas selv om personen er gitt asyl, muligens mer omfattende, dersom 

oppholdsstaten overholder sin straffeforfølgelses rett og plikt. Harmonisering mellom 

beviskrav for eksklusjon for og innledelse av etterforskning for brudd på internasjonal 

humanitær rett hadde forfeilet formålet ved begge regelsett. 

 

En harmonisering mellom beviskrav for eksklusjon og beviskrav for påtale har klart flere 

positive sider. Formålet med den snevre påtale adgangen, er bl.a. å hindre at uskyldige blir 

utsatt for påkjenningene en påtale, og senere hovedforhandling, for så alvorlige, og 

universelt fordømte, handlinger fører med seg. Prinsippet om å beskytte uskyldige framfor 

å forfølge den skyldige, gjelder både under flyktningrett og internasjonal strafferett. En 

naturlig harmonisering her, med tanke på asylstatens selvstendige etterforskningsplikt, ville 

være å heve beviskravet for eksklusjon for brudd på internasjonal humanitær rett, til det 

tilsvarer beviskravet for påtale for det samme ved internasjonale domstoler. Naturligvis 
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ville dette krevd opplysningsplikt mellom asyl- og påtalemyndighet, men det bør kunne 

forusettes i en rettsstat.  

 

Det står klart for meg at en hevning av beviskravet for eksklusjon etter 

flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) og (c) til å tilsvare beviskrav for påtalebekreftelse 

ved internasjonal domstol, ville beskytte begge rettsområders formål, henholdsvis 

beskyttelse av forfulgte, og straffeforfølgelse av brudd på internasjonal humanitær rett, 

basert på generelle strafferettslige prinsipper, bl.a uskyldspresumsjonen.  

Beviskravet for henholdsvis eksklusjon fra asyl, under flyktningretten og for påtale under 

internasjonal strafferett, for å oppfylle formål og grunnleggende prinsipper, ville være 

sterkt til den anklagedes fordel. En naturlig og god harmonering av regelsettene ville være 

å stille tilsvarende beviskrav til eksklusjon etter flyktningkonvensjonen artikkel 1F(a) og 

(c), som ved påtale under ICC, ICTY eller ICTR.  
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4 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Hele FN systemet går for tiden gjennom en omstillingsprosess, blant annet søkes det 

sterkere grad av samarbeid mellom de ulike FN organisasjonene81, de skal søke å “deliver 

as one”67. Tilsvarende må det søkes sterkere grad av harmoni mellom de juridiske 

instrumenter under FN systemet. Dette kommer også klart frem i ILC’s senere arbeid82, og 

belyses spesielt  i rapport om; “Fragmentation of International Law”. Gjennom bl.a. ILC 

søkes å oppnå større harmoni mellom kolliderende regler og regelsett men dette arbeidet er 

tidkrevende. Internasjonal lov er konvensjonsbasert, og endringer krever samtykke fra 

samtlige konvensjonsstater for å oppnå gyldighet. Det sier seg selv at slike 

endringsforhandlinger ofte vil være vanskelige. Statene vil alltid ved forhandlinger søke å 

fremme ulike nasjonale interesser. 

 

På området jeg har behandlet i oppgaven, kommer fragmenteringen i internasjonal rett klart 

frem. Dette er ett av de rettsområdene under FN systemet som i sterkest grad direkte 

påvirker individers rettigheter, plikter og i ytterste konsekvens deres overlevelse. 

Rettsområdets nedslagsfelt blir stadig større. Med stadig større hyppighet av konflikter, 

øker flyktningstrømmen fra konfliktområder. Og ettersom konfliktene nå i større grad har 

intern karakter er de også stadig mer uoversiktlige. 

 

Veksten i både antall konflikter og dermed antall personer berørt og drevet på flukt, er 

harmoniseringsarbeidet er spesielt viktig på dette området, og FN sentralt bør sette press på 

konvensjonsstatene for fortgang. 
                                                 
81Recommendation of the High-level Panel on UN System-Wide Coherence, 9.november 2006: “Delivering 
as one Report of the High-level Panel on United Nations System-wide Coherence in the areas of development, 
humanitarian assistance and the environment” 
 
82 bl.a. ILC’s 58th session, 2006 
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Det nasjonalerettsapparatet i den enkelte konvensjonsstat har også klart en plikt til å ta mer 

tak i disse situasjonene. I Norge ser det ut som det i hvert fall er vilje til dette. Både 

signaler fra forvaltningen83, og Stortinget84 går klart i denne retning. Rettssituasjonen på 

området er for øyeblikket ikke tilfredstillende, men det er en klar positiv utvikling å spore. 

                                                 
83 Kripos årsrapport 2005 
84 NOU 2002: 4. Ny norsk straffelov 
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