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Till Justitiedepartementet
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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 juni 2018 beretts tillfälle att avge
yttrande över betänkandet Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
(SOU 2018:33).
Sammanfattning
Advokatsamfundet tillstyrker Aggressionsbrottsutredningens förslag om att Sverige bör
tillträda de ändringar i Romstadgan som följer av den s.k. Kampalaöverenskommelsen.
Synpunkter
Starka skäl föreligger, enligt Advokatsamfundet, för att Sverige bör ratificera de ändringar
till Romstadgan som nu är aktuella, dvs. Kampalaändringarna, 2015 års ändring av artikel
124 och 2017 års ändring av artikel 8. Som en konsekvens härav ska därför lagen om
samarbete med Internationella brottmålsdomstolen (ICC) kompletteras på så sätt att de
bestämmelser i lagen som gäller för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser också ska gälla för aggressionsbrottet.
Ett stärkande av den internationella straffrätten genom att motverka straffrihet på politiska
grunder, liksom att verka för lagföring av personer som begår brott mot internationell rätt
är av största vikt för att upprätthålla fred, säkerhet och en demokratisk utveckling
internationellt, särskilt i en tid då FN:s säkerhetsråd av olika skäl inte alltid framstår som
den självklara ledstjärnan för att skapa förutsättningar för långvarig fred och säkerhet i
krigshärjade regioner i vår omvärld. Sveriges starka engagemang för att främja
utvecklingen av den internationella humanitära rätten i väpnade konflikter bör därför
fortsätta.
Ett tillträde till aktuella ändringar av Romstadgan är, enligt Advokatsamfundet, en
naturlig fortsättning på Sveriges strävan att motverka straffrihet för de allvarligaste
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brotten enligt folkrätten. Den föreslagna ratificeringen bidrar också till fortsatt och ökad
acceptans av Internationella brottmålsdomstolens verksamhet.
Som en konsekvens av utredningens författningsförslag i lagen (2002:329) om samarbete
med Internationella brottmålsdomstolen, kommer Sveriges skyldighet att samarbeta med
domstolen även att gälla personer som är misstänkta för aggressionsbrott, t.ex. genom att
till domstolen för lagföring överlämna personer som misstänks för sådana allvarliga
internationella brott och som befinner sig i Sverige.
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