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Militær etikk – hva er nå
egentlig det?
Den oppmerksomme leser vil ha lagt merke til en mindre endring i layouten på
forsiden av dette nummeret. Der det før het PACEM – Militært tidsskrift for
etisk og teologisk refleksjon, står det fra nå av Tidsskrift for militær etikk. Vi
ønsker med dette å markere en spissing av PACEMs faglige profil: Vi ønsker
primært å framstå som et tidsskrift med fokus på militær etikk.
Den militære profesjonen er på grunnleggende vis en moralsk profesjon. Så
grunnleggende er den etiske komponenten at den utgjør en conditio sine qua
non. Uten at den er på plass blir profesjonen noe annet. Så når vi snakker om
militær etikk, snakker vi om den militære profesjonsetikken, den komponenten i
den militære yrkesutøvelsen som på helt fundamentalt vis konstituerer og gir
rammer for profesjonsutøvelsen. Militær virksomhet stilles overfor en rekke ulike kompetansekrav og til dem hører også kravet om en moralsk profesjonalitet.
Det kreves av militære yrkesutøverne på alle nivåer at de er i stand til å ta ansvarlige moralske valg og å omgjøre dem til moralske handlinger. Den militære
etikkens oppgave er å hjelpe den enkelte yrkesutøver til å tenke gjennom de utfordringene og de dilemmaene de vil kunne bli stilt overfor, hjelpe dem til å forstå hvilke moralske krav som stilles til dem, og dyktiggjøre dem og motivere
dem til å handle moralsk forsvarlige i utøvelsen av sine militære oppdrag.
Profesjonsetikk er applied ethics, som engelskmennene kaller det. Det betyr
at generelle og etiske prinsipper anvendes på et bestemt fagfelt. Men enhver utredning av etiske spørsmål er ikke nødvendigvis like relevant. Testspørsmålet på
hvorvidt en artikkel i PACEM har betydning for det militæretiske fagfeltet, blir
dermed først og fremst praktisk: I hvilken grad gir den aktuelle artikkelen praktisk veiledning til alt fra politiske beslutningstakere, militære ledere eller den
menige soldaten. En veiledning som setter dem i stand til å møte de utfordringene de står overfor i sin profesjonsutøvelse?
Dernest, militær etikk er på sett og vis interdisiplinær og trekker veksler på
flere fagfelt.
Krigens folkerett utgjør en viktig del av den militære profesjonsetikken, men
ikke som en statisk, for evig fastlagt komponent. Folkeretten trenger til enhver
tid å tolkes i lys av blant annet våpenteknologisk utvikling og endret militær
praksis. Slike refleksjoner vil bidra til større forståelse av de utfordringene som
Redaktørene i Journal of Military Ethics, Martin Cook og Henrik Syse, skrev i 2010 en leder i JME som i
stor grad har inspirert til denne presisering av hva vi forstår med ’militær etikk’. Journal of Military Ethics, Vol
9 (2010)/2 side 119-122.
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knytter seg til militær virksomhet og som sådan være av betydning for utviklingen av den militære profesjonsetikken.
Militær historie har tradisjonelt også hatt betydning for forståelsen av de
etiske og moralske utfordringene den militære profesjonen stilles overfor. Kierkegaards ord om at livet bare kan forstås baklengs, men må leves forlengs, har
relevans også for vårt fagfelt. Kunnskapen vi trekker av historien, må anvendes
på og forstås i vår tid. Bare på den måten kan den ha betydning for vårt fagfelt.
Uten den linken blir historiefortellingene fort bare til nostalgi
Teologi og livssyn har også tradisjonelt bidratt til forståelsen av de moralske
utfordringene den militære yrkesutøveren står overfor. Viktige bidragsytere til
utviklingen av den militære profesjonsetikken og krigens folkerett har en teologisk fagbakgrunn. I et tidsskrift utgitt av Feltprestkorpset er det naturlig å gi rom
for bidrag fra denne tradisjonen og det vil vi fortsatt gjøre. Men vi er også klar
over de utfordringene vi står overfor i et stadig mer pluralistisk samfunn. Den
militære etikken er ikke konfesjonell, men vil være beriket av bidrag fra ulike
konfesjonelle grupper.
Til slutt et lite PS: PACEMs nettside – pacem.no – har vært utilgjengelig i
lang tid. Vi arbeider med å få siden operativ igjen og håper at nettsiden i overskuelig framtid skal framstå i ny og forhåpentligvis forbedret utgave.
Leif Tore Michelsen
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70 år siden Nürnbergdommen
We must never forget that the record on which we judge these defendants today is the record on which history will judge us tomorrow.1

Sitatet er hentet fra den amerikanske sjefsanklagerens innledningsforedrag til
Nürnbergprosessen. Rettsaken og dommen har vært omdiskutert. Var det en rettferdig prosess som ivaretok viktige juridiske prinsipper? Eller var det bare seierherrens justis vi er vitne til i Nürnberg?
Det er gått 70 år siden dommen falt i justispalasset i Nürnberg. 18 av de 21
tiltalte ble funnet skyldig på minst et tiltalepunkt, 12 ble henrettet, tre ble dømt
til livsvarig fengsel og fire ble ilagt fengselsstraffer som varierte fra ti til tjue år.
Prinsippene fra Nürnberg er i ettertid nedfelt i internasjonal rett. Presedens
fra Nürnberg har spilt en vesentlig rolle i forbindelse med opprettelsen av Jugoslaviadomstolen i Haag, andre nyere ad hoc tribunaler, og ikke minst, Den internasjonale strafferettsdomstolen.
Kanskje har William J. Bosch rett når han hevder at «men will return to the
Nuremberg court because it was a a test of men’s basic concepts of law, politics
and morality».2
Vi har satt sammen et nummer av PACEM som belyser ulike sider ved
Nürnbergdommen. Professor (em) Hans Fredrik Dahl ser på Nürnbergprosessen
og Nürnbergdommen i historisk perspektiv. Han belyser prosessene som førte
fram til etableringen av militærtribunalet, selve rettsaken – anklagene og domsslutningen – og trekker linjene fra Nürnberg 1946 og fram til vår egen tid.
Nils Terje Lunde, fagsjef i Feltprestkorpset har skrevet en artikkel om forholdet mellom etikk og juss innenfor krigens folkerett.
Gunnar M Ekeløve-Slydal er assisterende generalsekretær i den norske Helsingforskomiteen, der han har rettsoppgjør og internasjonale straffedomstoler
som et av sine ansvarsområder. Hans artikkel ser på vår tids internasjonale tribunaler i lys av Nürnbergprosessen.

1
Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November
1945 – 1 October 1946. Vol II – Proceedings 14 November 1945 – 30 November 1945. Side 101. Nürnberg
1947.
2
William J Bosch: Judgement at Nuremberg. American Attitudes toward the Major german War-Crimes
Trials, Chapel Hill, NC, USA, 1970.
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Nürnbergtribunalet anså forbrytelser mot freden som den mest alvorlige av
anklagene de tyske nazilederne sto tiltalt for. Undertegnede spør i en artikkel om
denne vurdering fremdeles står seg?
Tidligere generaladvokat i Forsvaret, Arne Willy Dahl, fokuserer i sin artikkel på både militære sjefers kommandoansvar og individuelt straffeansvar innenfor krigens folkerett.
Jürgen Rose er pensjonert tysk oberstløytnant og fikk offentlig oppmerksomhet i Tyskland da han nektet å deployere til Afghanistan av samvittighetsgrunner. Han har skrevet en artikkel som ser på hvilke konsekvenser soldaters
samvittighetsvurderinger får i forhold til prinsippet om militær lydighet.
Christian Ranheim har lang erfaring fra arbeid med menneskerettigheter og
internasjonale rettsoppgjør. I sin artikkel belyser han forbrytelser mot menneskeheten i et historisk perspektiv og gjør rede for hvordan rettsutviklingen har
vært på dette feltet etter andre verdenskrig.
I den siste artikkelen om Nürnbergdommen gjør generaladvokat Lars Morten
Bjørkholt rede for hvilke konsekvenser Nürnbergdommen har hatt for utviklingen av krigens folkerett etter andre verdenskrig.
I dette nummeret byr vi også på tre bokanmeldelser. Vi har valgt tre bøker
som alle, på ulikt vis, har tilknytning til Nürnbergprosessen.
Til slutt: King’s College London har etablert et senter for militær etikk.
Senteret har ambisjoner om å bidra med forskning og utvikling innenfor det
militæretiske fagfeltet, men også å være en praktisk ressurs for militære
profesjonsutøvere. Dr. David Whetham, som er senterets direktør, har skrevet en
kort introduksjon til de ressursene som senteret rår over.
God lesning!
Leif Tore Michelsen
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Dommen i Nürnberg i 1946
AV HANS FREDRIK DAHL

Under det rettslige tribunalet i Nürnberg fra november 1945 til oktober 1946 ble
andre verdenskrig definert som en ulovlig angrepskrig fra tysk side. Krigen var
påbegynt og gjennomført ved kriminelle metoder, av menn og organisasjoner
som ble erklært ulovlige etter folkerettens internasjonale standarder. Under denne kraftfulle definisjon har Tysklands rolle alltid siden vært forstått som illegitim. Hva mer, dommen i Nürnberg satte generelle standarder for lovlig vs. ulovlig krigføring som har vært virksomme til denne dag.
Sitt massive preg fikk Nürnbergdommen ved at den berodde på samstemmighet av de tre allierte makter Storbritannia, Sovjetunionen og USA – med
Frankrike som fjerde deltaker i det Internasjonale Miltærtribunal som ble satt
opp for å dømme Tyskland. I tillegg ble alle berørte land invitert til å sende inn
saksopplysninger. Det var altså verden som dømte taperen.
Denne overveldende fordømmelse tok form av en rettssak mot så mange som
22 personer fra Nazi-Tysklands politiske, militære og økonomiske elite. De
skulle vært noen flere, men Hitler, Goebbels og Himmler, senere også Ley, hadde alt begått selvmord og unnslapp anklage. Martin Bormann, Hitlers nummer
to, forsvant. Ytterligere én tok sitt eget liv før henrettelsen – Göring. Noen få ble
frikjent eller dømt til fengselsstraff, men 11 ble hengt umiddelbart etter domsavsigelsen som – kan man si – sonofre for Tysklands ene-skyld, som så ble ført
videre i det rettsoppgjør som fulgte i form av en serie prosesser i andre rettssaker
i mange land

Ingen selvfølge
Det var ingen selvfølge at oppgjøret med Nazi-Tyskland skulle skje gjennom en
rettssak gjennomført i juridiske former. Riktig nok var det helt vanlig fra alliert
side å omtale nazitoppene som «forbrytere» og Tysklands krigføring som «ulovlig» og «forbrytersk», men at det skulle føre til rettssak, var ikke klart. Opprinnelig tenkte Churchill seg at krigen kunne avsluttes ved at 50-100 av de ledende
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nazister og militære ledere ble henrettet som lovløse krigere, i tråd med hva som
kunne vente middelalderens fredløse. På denne måten kunne man gjøre av med
de verste nazistene som del av krigen, før fredens rettssikkerhet med sitt oppbud
av jurister i subtil argumentasjon ville bli gjeninnført. Synspunktet ble støttet av
britenes War Cabinet og av justisledelsen. Stalin hadde for sin del antydet at
dersom 50.000 tyske offiserer ble massakrert, kunne hele krigen avsluttes – et
tall Churchill fant uhyrlig, men kanskje la til grunn i sitt modifiserte forslag. Hva
Roosevelt mente, var ikke avklart selv i krigens sluttfase. Men hans finansminister Henry Morgenthau var kjent for å ville bombe Tyskland tilbake til steinalderen og utrydde ledelsen. I en deklarasjon avgitt i Moskva 30. oktober 1943 erklærte de allierte at de ville holde alle krigsforbryterne ansvarlige, uten å si
nærmere om hvordan.
Overraskende nok var det Stalin som snudde først, og i februar 1945 talte
han for en alliert domstol i sakens anledning. Dette ble snart det omforente
standpunkt hos de tre, og ved avtale inngått den 8. august 1945 ble det enighet
om et charter som etablerte et internasjonalt militærtribunal med fastleggelse av
de viktigste prosessuelle fremgangsmåter.
Hva kunne være årsaken til at det nettopp fra sovjetisk side ble reist forslag
om et rettslig oppgjør? Jo, dømmende tribunaler var noe av en stalinistisk spesialitet, for så vidt som de oppsiktsvekkende prosessene i 1930-årene nettopp var
gjennomført som rettssaker, der angrende partitopper og militære i titusenvis
hadde stått fram, grundig bearbeidet av KGB, før de ble slept bort til henrettelse
eller slavearbeid. Sovjeterne gjorde det gjerne på denne måten, og nå foreslo de
altså å gjennomføre den også overfor Tysklands ledelse. Stalins forslag ble akseptert av de andre. Et dømmende tribunal ville være bedre enn en vilkårlig henrettelse, forutsatt at et felles tribunal ble farget av alle parters strafferettslige
prinsipper, selvfølgelig. Skyldspørsmålet var man jo i utgangspunktet enige om.
Tidligere erfaringer spilte også inn, i all fall for de vestlige makter. Denne
verdenskrigen minnet jo i mangt og mye om den forrige, og i 1918 hadde
spørsmålet om et etterkrigsoppgjør vært påtrengende aktuelt. Seierherrene ga
også den gang Tyskland all skyld for krigen og fastla en fredstraktat som ila
strenge straffer, derunder en mulig rettssak mot selve keiseren. Det ble aldri noen slik, for keiser Wilhelm tok tilflukt i Nederland, som ikke ville utlevere ham,
mens de økonomiske og territorielle straffetiltak mot Tyskland etter hvert også
ble modifisert. For å unngå en tilsvarende uthaling og til slutt kanskje også et
mislykket oppgjør, kunne et raskt istandsatt felles tribunal ha mye for seg nå.
Erfaringen fra forrige krig må også ha spilt inn i spørsmålet om fransk deltakelse nå. Frankrike var jo ikke en alliert makt; av de allierte var det bare tre i
denne krigen, resten ble regnet som assosierte og hadde varierende innflytelse.
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Selv om Frankrike var en stormakt var landet tross alt okkupert og som sådan
uten suveren regjering. Men de Gaulle var som leder av ’de frie franske’, en nasjonal skikkelse, anerkjent av den mektige motstandsbevegelsen skjønt ikke av
kommunistene, og en iherdig pådriver for fransk deltakelse, blant annet som
global kolonimakt, i krigen mot Tyskland. Han ble riktig nok ikke invitert med
til Jalta-konferansen i februar 1945, heller ikke til de viktige beslutningene i
Potsdam 1945. Men han ble alltid varmt forsvart av Churchill, som ba for Frankrike overfor de andre allierte. Tross Roosevelts de Gaulle-skepsis og Stalins
gjennomførte kynisme, ble det oppnådd en særstilling for Frankrike. Frankrike
fikk dermed sitt eget okkupasjonsområde av det snart slagne Tyskland, med
medlemskap som nummer fire i den allierte kontrollkommisjon i Tyskland,
dessuten en tiltenkt fast plass i Rådet (Sikkerhetsrådet) i det verdensforbund av
De Forente Nasjoner som Roosevelt ivret for å opprette, ved siden av Kina og de
tre allierte. Det var derfor gode grunner for fransk deltakelse i det påtenkte militærtribunalet også.
Dette ’International Military Tribunal’, IMT, ble dermed satt med fire dommere: general Nikisheko fra Sovjetsamveldet, dommer Biddle fra De forente
stater, M. Donnedieu de Vabres fra Frankrike, og Storbritannias Lord Justice
Geoffrey Lawrence; den siste som rettens formann.
Hvert av de fire landene pekte videre ut sine representanter i aktoratet og
forsvaret, spesielt ble her anklagerne berømte og ofte sitert i verdenspressen.
Særlig kjent ble den amerikanske jurist og brigadegeneral Telford Taylor, født
1908, mannen som i de mest slående vendinger formulerte verdens dom over
tysk nazisme, og som senere skrev mange bøker om Nürnberg-oppgjøret. Også
hans kollega Robert H. Jackson, amerikanernes sjefsanklager, vant berømmelse,
ved siden av britene Harley Shawcross og David Maxwell-Fyfe, og franskmannen Edgar Faure. De russiske anklagere R. A. Rudenko og Y. V. Pokrovskij
agerte som ventet mer selvutslettende som Stalins agenter.
Alt i alt var det et par snes ledende og briljante jurister fra de seirende land
som benket seg i det store justispaleet i Nürnberg (merkelig nok spart av bombingen av byen) for å gjennomføre saken mot de 22 som befant seg på anklagebenken, samt å vurdere lovligheten av et utvalg sentrale nazistiske organisasjoner som de hadde tilhørt, og som derved skapte presedens for senere rettssaker.
På listen her sto Riksregjeringen, ledelsen i NSDAP-partiet, SS, Gestapo og SA,
samt generalstaben og Tysklands overkommando OKW; de fleste av disse ble
dømt ulovlige.
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Innvendinger
Det kunne reises mange innvendinger mot den rettssaken som nå tok til. Hva var
grunnlaget for å dømme en regjering, om enn slagen som den tyske, når den
tross alt var ønsket av landets velgere og rekruttert gjennom det største politiske
partiet i landet? Etter hvilke lover – tyske eller andre – kunne man dømme en
militærledelse som gjorde det generaler alltid hadde gjort – forberedt kriger og
ført dem, eller et politiapparat som vel var uhyggelig og hardhendt, men som
dog hadde til oppgave å beskytte borgerne? Og organisasjoner, hvordan kunne
de egentlig dømmes?
Bare når det gjaldt det prosessuelle kunne det også reises innvendinger: hvilke rettergangsregler skulle følges, de engelsk-amerikanske eller de kontinentale?
Her var jo store forskjeller mellom common law og annen europeisk juss. Og
hva med de tiltalte selv – hvilke rettigheter skulle de innrømmes, som forhåndsdømte etter et sviende nederlag?
Ikke minst reise det seg innvendinger ved Sovjets deltakelse. Sovjetsamveldet var jo selv en ettpartistat med diktatorisk styre. Det hadde selv overfalt Polen
som ledd i ikke-angrepsavtalen med Hitler i 1939, annektert Baltikum, og gått
inn i Finland og ført Vinterkrig der i 1939-40. Ja, det hadde kanskje massakrert
krigsfanger i stor stil i Katyn-skogene, om tyskeres vitneutsagn i så måte var
rett, ved siden av de svære folkeflyttingene som var foretatt med så brutale midler at mange tusen var bukket under. Sovjetunionen nektet for alt, og det måtte
de andre tre finne seg i. Det at de deltok i oppgjøret med Tyskland, måtte nødvendigvis føre til at mange sovjetiske overgrep ble fortidd. Anklagen mot tyskerne for mordet på de 26.000 polske offiserer i Katyn-skogene i 1940 droppet
de forresten selv, på grunn av uklarhetene de andre fant i anklagene i den forbindelse.
Nürnbergdomstolen gikk likevel klar av disse innvendingene. Mistanken mot
Sovjet tynget mindre i 1945-46 enn senere, av åpenbare politiske og militære
grunner. Kjennelsene er blitt stående, også for historiens domstol, ved at prestisjen bare har vokst med årene. I forhold til oppgjøret etter senere kriger forekommer da også Nürnberg både rent og rettferdig. Noe med selve prosedyren
vakte også tillit, fordi den nettopp ble gjennomført ved en militærdomstol, styrt
med martialsk strenghet, men også av anerkjente strafferettslige prinsipper fastsatt i skjæringspunktet mellom de berørte lands rettssystemer. De tiltalte fikk
komme til orde; deres forklaringer ble hørt og deres forsvar fremsatt enkeltvis.
De mange bind av rettsreferater er på ett vis imponerende i så måte. Ved siden
av detaljerte avhør av de tiltalte, hadde aktoratet samlet svære mengder dokumenter til underbygning av anklagene, lagt ut i store bunker av kopier og senere
utgitt i ikke mindre enn 42 bind. Disse Nürnbergdokumentene har i mange år
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tjent som gullgruver for historikere og journalister; særlig har den forkortede
versjon av Nazi Conspiracy and Agression (8 bind) tjente slike formål og fungert som effektiv dokumentasjonssentral om hele andre verdenskrig.

Anklagene
Anklagene som ble fremsatt, var strukturert etter de tre typer av forbrytelser som
de tiltalte ble konfrontert med:
Forbrytelser mot freden, ved å planlegge eller åpne en angrepskrig, eller
krenke traktater, avtaler eller forsikringer
Krigsforbrytelser, dvs brudd på folkerettens bestemmelser om krigsfanger,
forbud mot slavearbeid, overdreven bruk av represalier osv.
Forbrytelser mot menneskeheten, herunder mord på sivile av politiske, religiøse eller rasemessige grunner
I alle tilfeller ble det avveid om lovbruddet eller lovbruddene var begått som
konspirasjon, altså om planleggingen og gjennomføring hadde hemmelig og
konspirativ karakter. Konspirasjon – ’combination for unlawful purpose’ – var
særlig etter angelsaksisk common law en tungtveiende skjerpende omstendighet
ved lovbrudd.
Denne tredeling av internasjonale forbrytelser – mot freden, mot krigens lov
og mot menneskeheten – ble gjennomført i hele Nürnberg-systemet, og var derfor også rammen om det norske bidraget til domstolen, en 70 siders rapport om
’Germany’s crimes against Norway’, som ble overlevert domstolen høsten 1945.
Det aller meste av det tyskerne i følge denne rapporten hadde begått i Norge, ble
definert som krigsforbrytelser. Men noe var klassifisert som ’Crimes against
Peace’ (vesentlig forberedelsene til Weserübung) og ’Crimes against Humanity’
(jødeaksjonen).
Av de som faktisk ble dømt i Nürnberg, ble de fleste felt for å ha begått flere
av de tre typer lovbrudd, skjønt forbrytelser mot menneskeheten gikk igjen hos
de fleste. Nazistenes krig var jo i særklasse rettet mot sivile, og drapene her
tynget anklagene mest, hvorav selvfølgelig jødene sto i en gruppe for seg med
5.8 millioner døde. Uttrykket ’holocaust’ var ikke i bruk og ordet ’folkemord’
var ennå ukjent (FN-konvensjonen om folkemord kom i 1948), men at krigen
var ført med formål å tilintetgjøre Europas jøder, sto klart i Nürnbergdomstolens
bevissthet. Men det var også andre offergrupper av sivile – forfølgelser med døden til følge kunne fra dette regimets side ventes for kommunister, religiøse minoriteter, sinnslidende og andre syke.
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Men hva visste de 22 om dette? De burde ha visst, svarte domstolen. Tvers
gjennom alle mer eller mindre ynkelige unnskyldninger som sprikte i alle retninger, var det noe som forente de 22 anklagede, og det var den nesegruse beundringen, ja, den religiøse age de følte for Adolf Hitler og hans evne til å lede
krigen. Føreren sto i ledtog med skjebnen; han bestemte alt, og de hadde ikke
spurt, for det var ikke nødvendig å ha noen egen mening om tingene. Slik sett
sto de uten ansvar, etter egen oppfatning. Domstolen sa nei, og knesatte som
prinsipp at enhver underordnet har et selvstendig ansvar ved gjennomføring av
ordre ovenfra.
Over 4000 dokumenter ble lagt fram, og nesten 2000 erklæringer. 33 vitner
ble ført. Film ble også vist under rettsforhandlingene, for å dokumentere konsentrasjonsleirenes helvete. Spesielt vakte opptakene gjort fra amerikanernes
frigjøring av Dachau (ved den kjente hollywoodregissøren George Stevens) stor
oppmerksomhet.
Man kan si at det var nazismen som sådan som egentlig sto til doms i Nürnberg; et politisk system grunnet på menneskeforakt og vilje til grusomhet, på
avsky for svakhet eller rasemessig overmot, slik det var kommet til å beherske
Tyskland etter Weimar-systemets fall 1930-33. Noen av domstolens fullmaktsområder var også strukket bakover til nazismen som regime i trettiårene. Og noe
framsto som tidløst, for eksempel prinsippet om den underordnedes ansvar for å
gjennomføre en ordre som åpenbart bryter lov og normer. Men hovedfokus var
likevel krigen og krigføringen, også krigsutbruddet høsten 1939. Dette var et
militærtribunal, hvor anklagerne satt i uniform og retten forøvrig var tett besatt
av offiserer. Skulle man bedømt nazismen politisk, ville det kanskje krevd en
annen kompetanse. Dessuten ville åpenbare likheter med andre regimer i samtiden kommet opp, i første rekke trekk ved Sovjet-samfunnet og stalinismen, noe
som ville umuliggjort Sovjetsamveldets deltakelse i tribunalet. Som det var, ble
det Tysklands krigføring som sto anklaget, og de allierte fra krigens dager som
dømte.
At dette var seierherrenes justis, var åpenbart – og villet. Forsvaret ble ikke
tillatt å bringe opp paralleller til alliert krigføring som forklarende eller unnskyldende momenter; bombingen av sivile ble derfor ikke nevnt, planer for alliert
besettelse av norskekysten fortiet, misnøyen med Versailles- traktaten fra vestlig
side likeså. Til og med den tysk-sovjetiske pakten fra august 1939 ble bare sett
som ikke-angrepsavtale som ble brutt av tyskerne i 1941, og ikke som foranledning for Sovjets okkupasjon av Øst-Polen og Baltikum. «Vi er her for å dømme
de største krigsforbryterne, ikke for å anklage anklagerne», som Lord Justice
Lawrence sa i en ofte sitert uttalelse.
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Det siste ble garantert i domstolens charter: Den skulle dømme i siste instans, og dommene bare godkjennes av én overordnet instans, det allierte kontrollrådet for Tyskland – og der kunne man vente full godkjennelse.

Domstolens konklusjon
Dommen i Nürnberg falt den 15. oktober 1946. Dagen etter ble de dødsdømte
brakt til galgen, bortsett fra Hermann Göring som nettopp hadde greid å ta sitt
eget liv med cyankalium gjemt i tennene. Tre ble frikjent. Sju fikk fengselsstraffer, de fleste livsvarig. De sovjetiske dommerne stemte for dødsstraff hele veien.
Domstolen hadde vist at verdenskrigen var igangsatt av Tyskland som del av
en langsiktig plan for å vinne herredømmet i Europa. Det var domstolens konklusjon, og det er oppfatningen verden siden har hatt. Det følger av dette at alle
andre land måtte anses som nazismens uskyldige ofre – bortsett da fra Hitlers
klientstater Ungarn, Romania, Serbia, og fra Tysklands akse-partnere Italia og
Japan. De uskyldige var alle de okkuperte eller annekterte land, som Østerrike,
Tsjekkoslovakia, Polen, Danmark, Norge, Nederland, Belgia, Frankrike, Hellas,
jugoslaviske områder, Ukraina, Hviterussland, Russland osv. Bare noen ganske
få europeiske land hadde lyktes å holde seg nøytrale under andre verdenskrig –
Irland, Spania, Portugal, Sveits og Sverige.
Den krigen som Tyskland hadde satt i gang, minnet meget om første verdenskrig, ja, den var nærmest en forstørret utgave av denne, med de samme
stormakter involvert, de samme konstellasjoner i kampen. Det var likevel visse
forskjeller. Tysklands partnere var ikke bundet sammen i noe forpliktene allianse som den gang. Heller ikke de allierte hadde nå dannet noen egentlig militær
allianse med felles overkommando, slik ententemaktene hadde under deler av
forrige krig. Alliansen var politisk og om man vil økonomisk, men ikke militær.
Selv om det britisk-amerikanske samarbeidet var utbygd (men ikke så velfungerende som partene selv ønsket) sto Sovjetsamveldet stort sett utenfor. Sovjeterne
mottok massiv støtte av amerikansk materiell. Konvoiene til Murmansk gikk
som en liv-åre i så måte. Men kravet om en annen front, åpning av et større
krigsteater i Vest som kunne avlaste kampen mot tyskerne, kunne ikke fremsettes som annet enn et ønske fra Stalins side; ingen omforent alliert overkommando bestemte slik. Og sluttfasen av krigen ble rene kappløpet fra vest og øst samtidig, med minimal koordinering. Det formelle samarbeidet kom etterpå – i dannelsen av FN, i traktatene om delingen av Tyskland i soner, og i enigheten om
det rettslige oppgjøret, som ble proklamert i London-erklæringen av 9. august
1945.
13
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Da partene møttes i Nürnberg i november var det ennå snakk om en fredsavtale med Tyskland, slik første verdenskrig var avsluttet med fredsavtalen i Versailles. Noen slik kom aldri til signering. Og det var kanskje like bra, for om de
allierte var blitt enige om hva de skulle påtvinge taperen i 1945, ville den kalde
krigen snart ha kullkastet det. Som det var, ble Tysklands ene-skyld ikke skrevet
inn i noen fredsavtale à la Versailles-traktaten. Men den kom til uttrykk i Nürnbergdommen.
Tesen om den illegitime angrepskrig var her sentral. At ethvert militært angrep kunne anses som en folkerettsstridig handling, hadde vært forsøkt knesatt
mange ganger, og senest i Kellogg-pakten i 1930-årene, men hadde aldri funnet
anerkjennelse. Nå ble den, tross den opprinnelige sovjetiske motstand og den
franske skepsis, anerkjent som prinsippet om forbrytelse mot freden. Dette var
en historisk begivenhet i seg selv. «Kan vi få den idé til å trives i verden, at det å
sette i gang en angrepskrig fører til anklagebenken snarere enn til heder og ære,
da har vi virkelig gjort en innsats for å sikre freden», sa dommer Jackson i en
minneverdig kommentar.
Fordømmelsen av angrepskrigen fikk konsekvenser. Da de etter hvert gjenreiste statene Forbundsrepublikken Tyskland og keiserriket Japan fikk sine konstitusjoner lagt i årene som fulgte, ble Nürnbergdommenes prinsipper knesatt i
deres grunnlov. Det ulovlige ved massakrer av sivile, dømt som forbrytelse mot
menneskeheten, ble anvendt så sent som i 2016 av krigsforbryterdomstolen i
Haag, Nürnbergdomstolens etterfølger. Og selve prinsippet om krigsforbrytelse
hviler på forståelsen av lovlig vs. ulovlig krigførng.
Slik kan man si at Nürnberg-prinsippene lever også i dag, og vil fortsette å
leve i mange år ennå.
Hans Fredrik Dahl (f 1939) er norsk pressemann, historiker og professor (em)
ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært kulturredaktør i Dagbladet. Som
historiker har han forsket på mediehistorie, ideologiene i det 20 århundre og
andre verdenskrig. Hans Fredik Dahl mottok Fritt Ords honnrøpris i 2000 og er
medlem av Det norske vitenskapsakademi.
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Krigens etikk og krigens rett
Noen historiske utviklingstrekk

AV NILS TERJE LUNDE

Nürnbergprosessen utgjør en milepæl i krigens rett. Den er en milepæl fordi
oppgjøret etter en krig blir et rettsoppgjør, ikke kun et økonomisk eller politisk
oppgjør. Den er en milepæl fordi ansvar for krigsforbrytelser ikke kun blir et
kollektivt ansvar, men et personlig ansvar. Den er en milepæl fordi dommen hviler på normer som på det tidspunkt ikke var kodifisert i form av positiv rett. I
innledningsforedraget til Nürnbergprosessen avsluttet Robert H. Jackson slik:
The refuge of the defendants can be only their hope that international law will lag so far behind the moral sense of mankind that conduct which is crime in the moral sense must be regarded as innocent in law. Civilization asks whether law is so laggard as to be utterly helpless to deal with crimes of this magnitude by criminals of this order of importance. It does
not expect that you can make war impossible. It does expect that your juridical action will put
the forces of international law, its precepts, its prohibitions and, most of all, its sanctions, on
the side of peace, so that men and women of good will, in all countries, may have ―leave to
live by no man’s leave, underneath the law‖.1

Her problematiseres skillet mellom internasjonal rett og etiske normer og verdier
i tradisjonell tenkning. Behovet for ny fortolkning av regelverket løftes frem. I
lys av dette kan vi spørre om Nürnbergprosessen representerer en historisk milepæl i internasjonal rett hvor etiske normer kodifiseres til rettslige normer. Dette
siste tematiserer det spørsmålet som skal belyses i denne artikkelen. Er det en
sammenheng mellom krigens etikk og krigens rett, og hvis så er tilfelle: hvordan
skal denne sammenhengen forstås? Et slikt spørsmål tematiserer i sin tur det mer
overordnede spørsmålet om sammenhengen mellom etikken og jussen. Det vil
derfor være nødvendig å skissere noen hovedtrekk til dette feltet, selv om det
ikke vil være mulig å foreta en bred analyse og drøfting av dette feltet. I særlig
grad vil fremstillingen her måtte konsentrere seg om forholdet mellom en rettspositivistisk og en naturrettslig posisjon. Selv om utgangspunktet for artikkelen
er Nürnbergprosessen, tar jeg ikke mål av meg å drøfte de etiske og juridiske
1
International Military Tribunal: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 - 1 October 1946 Vol II. Nürnberg 1946, s. 155.
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sidene ved denne prosessen i sin bredde. I denne forstand utgjør Nürnbergprosessen en aktualiserende bakgrunn mer enn et case som skulle gjøres til gjenstand for analyse og drøfting.
Temaet for denne artikkelen er altså forholdet mellom krigens etikk og krigens rett. Innenfor dette temaet vil jeg i særlig grad konsentrere meg om hvordan
dette forholdet kommer til uttrykk gjennom den historiske utvikling av rettferdig
krig-tradisjonen. Verken når det gjelder tilnærming og fremstilling vil jeg pretendere å bidra med ny grunnforskning. I stor grad vil jeg måtte bygge på foreliggende arbeider, i særlig grad det grunnleggende og omfattende arbeidet James
Turner Johnson har gjort når det gjelder rettferdig krig-tradisjonens historiske
utvikling. Mitt bidrag vil her først og fremst være å løfte frem og presentere det
som i særlig grad dreier seg om relasjonen mellom de etiske og rettslige perspektivene i utviklingen av rettferdig krig-tradisjonen i hans arbeid. I en programatisk form fremholder Johnson dette perspektivet gjennom følgende:
The just war tradition of the West represents one culture’s attempt to determine when and
how violence is appropriate, at the same time, it is the tradition that historically gave birth to
international law in the modern sense, and it remains apt to speak of international law as
forming a part of this tradition as it exists in the contemporary world.2

Etikk og juss – to rettsfilosofiske tradisjoner
I hvilken grad det er en relasjon mellom etikk og juss, er et omdiskutert rettsfilosofisk grunnspørsmål. Utgjør etiske og rettslige normer to ulike normsystemer
eller er det mulig å tenke seg en forbindelse mellom dem. Gitt at det finnes en
forbindelse mellom etiske og rettslige normer, hvordan skal i så fall denne forbindelsen forstås? Er det mulig å dedusere rettslige normer fra etiske normer,
eller er det motsatt, at etiske normer kan deduseres fra rettslige normer?
I den rettspositivistiske tradisjonen tar man utgangspunkt i den foreliggende,
positive rett. Man søker i størst mulig grad å unngå metafysiske tilretteleggelser
av den positive retten. I denne forstand kan denne tradisjonen sies å ha et induktivt siktemål. Etikk og juss blir i utgangspunktet forstått som to ulike størrelser
eller normsystemer. I den såkalte eksklusive rettspositivismen vil man fastholde
at det prinsipielt sett ikke finnes noen forbindelse mellom etiske og rettslige
normer. De er helt atskilte normsystemer. Med et slikt utgangspunkt vil det kunne hevdes at militærtribunalet i Nürnberg anvendte etiske normer, uavhengig av
foreliggende positive rettsregler.3
2
James Turner Johnson 1981. Just War Tradition and the Restraint of War. Princeton, NJ: Princeton University Press, s. 43.
3
Finnis, John, “Natural Law Theories”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/natural-law-theories/>.
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I den såkalte inklusive rettspositivismen, derimot, vil man kunne betrakte
etiske normer som relevante for rettssystemet dersom disse normer henvises til
eller inkorporeres i den positive retten.4 Fra et slikt inklusivt perspektiv kan man
hevde at Nürnbergprosessen anvendte etiske normer da slike normer foreligger i
den grunnleggende avtale om prosessen, London Agreement and Charter av 8.
august 1945. Det klassiske uttrykket for henvisning til etiske normer i folkeretten finnes i den martenske klausul, gjengitt i preambelet til IV Haagkonvensjon:
Indtil en mer fuldstændig samling av krigens love kan utfærdiges, finder de høie kontraherende parter det hensigtsmæssig at fastslaa, at de tilfælde, som ikke er indbefattet i de reglementariske bestemmelser, som er antat av dem, skal befolkningene og de krigførende beskyttes av og stilles under folkerettens principer, saaledes som de fremgaar av fastslaaede sedvaner mellom civiliserte nationer, av menneskelighetens love og av den offentlige samvittighets
krav.5

Det er også henvist til dette preambelet i norsk rettspraksis, i den såkalte Klingedommen som dreide seg om tortur i krig, altså innenfor det samme felt som
Nürnbergprosessen.6 Fra en naturrettslig tradisjon tar man utgangspunkt i at det
finnes visse grunnleggende naturrettslige normer som foreligger forut for og
over positive rettsregler. Ideelt skal positiv rett være forankret i og avledet av de
naturrettslige normene. De ideelle normene kan altså kodifiseres i positiv rett.
De naturrettslige normene blir slik en målestokk for den positive retten. Positiv
rett som er i strid med naturretten vil således ikke normativt fremstå som legitime rettsregler. John Finnis argumenterer for at Nürnbergprosessen best kan fortolkes i lys av en naturrettslig tilnærming:
(T)he moral rules applied were also rules of the ―higher law‖ applicable in all times and
places (and thus in Germany and its territories, before as after the Charter) as a source of
argumentation and judgment ―according to law‖ when the social-fact sources which are the
normally dominant and quasi-exclusive source of law are, in justice, inadequate and insufficient guides to fulfilling obligations such as the judicial obligation to do justice according to
law, or everyone’s obligation to behave with elementary humanity even when under orders
not to—even if those orders have intra-systemic legal validity according to the formal or social-fact criteria of some existing legal system. And if one has doubts about victors’ justice,
those very doubts can likewise appeal to principles of the same higher law, ius gentium, or
law of reason and humanity.7

Med utgangspunkt i en naturrettslig tilnærming blir det altså en tydelig sammenheng mellom de etiske og de rettslige normene. De etiske normene utgjør «den
4
Green, Leslie, "Legal Positivism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2009 Edition), Edward
N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2009/entries/legal-positivism/>.
5
Overenskomst (med reglement) om landkrigens lover og sedvaner av 18. oktober 1907, Menneskerettigheter i væpnede konflikter. Genevekonvensjonene og andre gjeldende internasjonale regler. Utgitt av Norges Røde
Kors, Oslo 1984.
6

http://nettressurser.no/statsforfatningen/Hoeyesterettspraksis/Rt.-1946-s.-196-Klinge.

7

Finnis, John, “Natural Law Theories”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition),
Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/natural-law-theories/>.
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høyere lov» overordnet den positive rett. I denne artikkelen vil det ikke være
mulig å foreta en grundig analyse og drøfting av forholdet mellom en rettspositivistisk og en naturrettslig tilnærming. Isteden har jeg valgt en historisk tilnærming, hvor jeg søker å beskrive utviklingen av både krigens etikk og krigens rett
som en dynamisk prosess. Denne prosessen omfatter ikke bare et samspill mellom etiske og rettslige faktorer, men også politiske, så vel som militære faktorer.
I særlig grad vil det være knyttet til utviklingen av rettferdig krig-tradisjonen.
Denne tradisjonen har, ifølge Brian Orlend, «been doubly influential,
dominating both moral and legal discourse surrounding war. It sets the tone, and
the parameters, for the great debate».8

Det romerske rettskonsept
Et sentralt startpunkt for å belyse den historiske utviklingen av krigens rett og
krigens etikk er det romerske rettskonsept. Både terminologi og tilnærming har
dette som et grunnleggende utgangspunkt. Dette kan illustreres med et sitat fra
den romerske juristen Gajus:
Every people (populus) that is governed by statutes and customs (leges et mores) observes
partly its own peculiar law and partly the common law of all mankind. That law which a people established for itself is peculiar to it and is called ius civile (civil law) as being the special
law of that civitas (state), while the law that natural reason establishes among all mankind is
followed by all peoples alike, and is called ius gentium (law of nations, or law of the world)
as being the law observed by all mankind. Thus the Roman people observes partly its own peculiar law and partly the common law of all mankind.9

Gajus skjelner her først mellom de skrevne rettsregler og den uskrevne rett. Begrepet som betegner den uskrevne rett er mores, av mos, som vanligvis oversettes med sedvane og sedvanerett. Det som er interessant er at termen mos også
utgjør grunnlaget for vår term moral. Dermed kan det også antydes en forbindelse til etikken og etiske normer. Ordet etikk er avledet av det greske ethikos som
har den samme grunnbetydning som mos, nemlig sed, skikk, sedvane. Dernest
skjelner Gajus mellom jus civile og jus gentium. Jus civile er det rettssystemet
som gjelder i en stat eller samfunn, og som dermed med en moderne terminologi
kan betegnes som nasjonal rett, mens jus gentium er det rettssystemet som er
felles for alle folk, folkenes rett, eller for å bruke moderne terminologi: folkeretten eller internasjonal rett. Ifølge Cicero utgjør jus gentium en moralsk forankret
rett som står over den interne positive rett:
8
Brian Orend. “War”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta
(ed.), http://plato.stanford.edu/archives/ fall2008/entries/war/, 2008.
9
Gaius 1.1; Laurens Winkel, “The Peace Treaties of Westphalia as an Instance of the Reception of Roman
Law,” in Peace Treaties and International Law in European History, s. 225, referert etter
https://en.wikipedia.org/wiki/Jus_gentium#cite_note-7.

18

Krigens etikk og krigens rett. Noen historiske utviklingstrekk
Owing to the low ebb of public sentiment, such a method of procedure, I find, is neither by
custom accounted morally wrong nor forbidden either by statute or by civil law; nevertheless
it is forbidden by the moral law. For there is a bond of fellowship—although I have often
made this statement, I must still repeat it again and again—which has the very widest application, uniting all men together and each to each. This bond of union is closer between those
who belong to the same nation, and more intimate still between those who are citizens of the
same city-state. It is for this reason that our forefathers chose to understand one thing by the
universal law and another by the civil law. The civil law is not necessarily also the universal
law; but the universal law ought to be also the civil law.10

I det romerske rettskonsept er altså jus gentium ikke identisk med den skrevne
interne rett i en stat. På den annen side er den heller ikke helt atskilt fra dette
rettssystemet, idet den kan komme til uttrykk i dette rettssystemet. Jus gentium
har også en moralsk komponent i seg, og i motstrid mellom jus gentium og jus
civile har jus gentium forrang. Denne moralske komponent blir svært tydelig i
den del av jus gentium som dreier seg om krigføring. Dette kan illustreres ved et
sitat fra Livius:
But, if the weak is not to find protection against a stronger in human laws, I will appeal to the
gods, the avengers of intolerable arrogance, and will beseech them to turn their wrath
against those who are not satisfied by the restoration of their own, nor by additional heaps of
other men’s property; whose inhuman rage is not satiated by the death of the guilty, by the
surrender of their lifeless bodies, and by their goods accompanying the surrender of the owner; who cannot be appeased otherwise than by giving them our blood to drink, and our entrails to be torn. Samnites, war is just, when it becomes necessary, and arms are clear of impiety, when men have no hope left but in arms. Wherefore, as the issue of every human undertaking depends chiefly on men’s acting either with or without the favour of the gods, be assured that the former wars ye waged in opposition to the gods more than to men; in this,
which we are now to undertake, ye will act under the immediate guidance of the gods themselves.11

Her finner vi tanken om rettferdig krig, justum bellum. Den forankres moralsk,
ja som uttrykk for guddommelig beskyttelse mot urettferdighet. Krig kan skje
både med og uten gudenes velvilje og det er tydelig at en rettferdig krig forutsetter gudenes velvilje og veiledning. Vi kan lese ut av teksten at krigens rette
grunn er forsvar og gjenopprettelse av det som er urettmessig tatt. Maktanvendelsen skal være proporsjonal. Det er en sterk kritikk mot overdreven og unødvendig maktanvendelse. Krigen skal være nødvendig og siste utvei.
Justum bellum hadde imidlertid ikke bare en moralsk og religiøs side. Den
hadde også en sterk legalistisk og prosedyremessig side. For at en krig skulle
være rettferdig var det bestemte prosedyrer som måtte gjennomføres. Fetialprestene hadde ansvaret for en korrekt krigserklæring. Først skulle en prest reise
frem til grensen og fremme klagemålene. Deretter skulle han reise over grensen
10
Cicero, De officiis 3.69, sitert fra M. Tullius Cicero. De Officiis. With An English Translation. Walter
Miller. Cambridge. Harvard University Press; Cambridge, Mass., London, England. 1913. Citation URI:
http://data.perseus.org/citations/urn:cts:latinLit:phi0474.phi055.perseus-eng1:pos=3.69
11

Livius 9.1, http://oll.libertyfund.org/titles/livy-history-of-rome-vol-2.
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og gjenta klagemålene. Dersom de ikke aksepterte klagen innen 30 dager, skulle
han påkalle gudene og erklære at de var urettferdige og at de ikke ville utføre det
som ble krevd av dem. Så skulle han reise tilbake og overbringe budskapet til
regjeringen. Regjeringssjefen skulle så konsultere senatet. Dersom et flertall
mente at oppfyllelsen av rettferdigheten krevde krig, ble krigen erklært. Dette
skulle så erklæres offentlig for motparten på grensen.12 Det var altså fastsatte
juridiske prosedyrer som måtte følges. En rettferdig krig hadde altså både religiøse, moralske og rettslige momenter.

Kristianiseringen av Justum bellum
Helt avgjørende for den videre utvikling av rettferdig krig-tradisjonen var de
religiøse endringsprosessene i Romerriket som førte til at kristendommens posisjon ble endret fra å være en liten undertrykket minoritet til å bli den dominerende religion og etter hvert den statsbærende religion under keiser Konstantin
den store. Denne utviklingen innebar, ifølge Frederick H. Russell «a subtle but
powerful pressure on Christian theologians to accomodate Christian citizenship
to Roman war». Et uttrykk for dette var at Konstantins hoffbiskop og rådgiver
Eusebius argumenterte med at Romerriket kunne forstås som et uttrykk for en
guddommelig fredsbevarende ordning. Følgelig kunne vanlige kristne med god
samvittighet bidra til å forsvare Romerriket gjennom rettferdig krig. Geistlige
derimot skulle konsentrere seg om den geistlige tjeneste.13 Sammenkoblingen av
det kristne og det romerske ble videreutviklet av Ambrosius, en biskop som
hadde bakgrunn fra keiserdømmets administrative apparat.14
Romerriket var imidlertid i stadig større grad truet av oppløsning innenfra og
angrep utenfra, spesielt i den vestlige delen. Dette var den samfunnsmessige og
historiske konteksten rundt Augustin, som senere er blitt stående som selve
grunnleggeren av den vestlige kristne rettferdig krig-tradisjon. Mens tilnærmingen hos Ambrosius var tett koblet til det romerske, finner vi en bredere og
mer overordnet tilnærming hos Augustin. Dette var nok et viktig premiss for tradisjonens overlevelse da Romerriket gikk i oppløsning og ble delt.15 Mens den
østlige delen av Romerriket besto i flere hundre år i form av det bysantinske keiserdømmet, ble den vestlige delen oppløst i en rekke større og mindre enheter.
Denne utviklingen førte til at den vestlige kirke fikk en sentral politisk rolle.
Kirken var en overnasjonal størrelse med tilstedeværelse i de ulike territorielle
12
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enhetene. Videre hadde institusjonen et utdannet tjenestehierarki med latin som
felles språk. Dette innebar at kirken fikk en viktig rolle både i administrasjon,
rettsvesen og i forhandlinger.

Romerretten og utviklingen av den kanoniske rett
Utviklingen av en hierarkisk, overnasjonal og spesialisert kirkeorganisasjon,
kombinert med svake og rudimentære rettssystemer utenfor kirken, medførte
behovet for utvikling av et kirkelig rettsystem – den kanoniske rett. Som en konsekvens av at kirkeorganisasjonen historisk hadde blitt etablert på bakgrunn av
Romerrikets struktur, samt at bruken av latin med dens klarhet og presisjon16
medførte at klassisk rettslig terminologi fra det romerske rettssystem ble videreført, ble romerretten en sentral forutsetning for den kanoniske rett. Til en viss
grad kan vi si at romerretten ble videreført innenfor rammen av kirken. Når romerretten i en viss forstand fungerte som et felles rettsgrunnlag på tvers av ulike
territorielle størrelser og kirken hadde funksjoner knyttet til både administrasjon,
rettsvesen og forhandlinger, fremstår romerrettens betydning som tydelig.
Denne påvirkning slo også inn i utviklingen av krigens etikk innenfor kirken.
Tydelig kommer dette til uttrykk hos Isidore av Sevilla som på mange måter kan
sies å være den som synliggjorde en aktiv videreføring av det romerske justum
bellum til middelalderens kirkelige kontekst.17 Dette markerer også en mer juridisk tilnærming til krigens etikk enn den mer filosofiske tilnærming vi finner
eksempelvis hos Augustin. Som James Turner Johnson har fremholdt er det
imidlertid hos en annen og senere middelalderforfatter, Gratian, at vi finner det
første gjennomførte uttrykket for en konsolidert kanonisk rett og at «Both the
theological and the legal streams of thought of justice in war in the late Middle
Ages seem ultimately to flow from Gratian».18 Gratians Decretum fra midten av
1100-tallet fikk senere en sentral plass i samlingen av den kanoniske rett - Corpus Iuris Canonici.

Skolastisk teologi og ridderkodeks
Det var ikke bare videreføringen av elementer fra romerretten og utviklingen av
den kanoniske rett som dannet grunnlaget for middelalderens rettferdig krig16
Runciman. The Eastern Schism: A study of the Papacy and the Eastern Churches during the XIth and XIIth
Centuries, s. 8.
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tradisjon. James Turner Johnson fremholder at to andre kilder også var viktige.
Det var den skolastiske teologi og ridderkodeks.19 I den skolastiske teologi ble
krigens etikk behandlet fra et teologisk og filosofisk perspektiv. I en særstilling
står her Thomas Aquinas’ Summa Theologica. Sentral betydning har også de
senskolastiske teologene Victoria og Suarez. Hos dem finner vi en klar og tydelig naturrettslig tilretteleggelse av krigens etikk. I dette ligger også forutsetningene for det Johnson kaller en sekularisering av rettferdig krig-doktrinen.20
En annen sentral faktor i utviklingen av rettferdig krig-tradisjonen var ridderkodeksene. Den kanoniske rett hadde naturlig nok et kirkelig perspektiv. Det
var i særskilt grad knyttet til kirkelige behov. Når kirken i rammen av den kanoniske rett søkte å regulere hvem som skulle beskyttes i krig, var utgangspunktet i
særlig grad knyttet til geistliges immunitet. Ridderkodeksene hadde et helt annet
utgangspunkt. Deres utgangspunkt var det militære, de som selv var i krig. Ridderkodeksene kan forstås som idealer eller dyder for ridderne. Vanlige ridderdyder i middelalderen var dyder som mot, lydighet, høflighet og ære. 21 Slike ridderkodekser er viktige fordi de er reguleringer som kommer fra de krigførende
selv. De har altså en indre og autonom legitimitet som ytre reguleringer fra andre
institusjoner, eksempelvis kirken, ikke nødvendigvis innehar. James Turner
Johnson fremholder i denne sammenheng følgende:
The condenscension of the knightly code required that knights should protect, not harm, the
weak and innocent: women, children, the aged, the sick, clergy and monks, peaceful persons
everywhere. Part of the reason for this was the pride of station knights had as a result of belonging to an unique and sharply differentiated social class. At its best, such pride enhanced
the protection of noncombatants, with implications going well beyond those of the cannon
law.22

Sekulariseringen av rettferdig krig-tradisjonen
Middelalderens rettferdig krig-tradisjon var en kombinasjon av teologiske, filosofiske, juridiske og profesjonsetiske elementer. Dens kilder lå både i romerretten, i kanonisk rett, i skolastisk teologi, så vel som i ridderkodekser. Kontekstuelt må den forstås innenfor rammen av middelalderens kristne univers. Allerede i
tradisjonens ulike kilder og ulike elementer ligger en utfordring hva angår enhet
19
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og sammenheng. Denne utfordringen forsterkes som en følge av endringsprosesser i den ideologiske, kulturelle, samfunnsmessige og militære konteksten.
Som vist tidligere var det allerede i tradisjonen trekk som pekte i retning av
en ny basis. Den naturrettslige tilretteleggelsen i senskolastikken åpnet opp for
en ikke-kirkelig forankring av tradisjonen. En naturrettslig tilretteleggelse forutsetter at både begrunnelser, normer og handlingsregler er universelle og fremstår
som gyldige uavhengig av religiøs og kulturell ramme. Den konfesjonelle splittelsen som skjedde i Europa gjennom reformasjonen var en viktig kontekstuell
faktor. Rettferdig krig-tradisjonen hadde blitt utviklet i en del av verden som nok
var politisk splittet, men som hadde en felles religion og med den katolske kirke
som et sammenbindende element. Ved reformasjonen ble denne enheten brutt.
Spørsmålet om den rette religion og krig for å sikre en bestemt konfesjon ble
aktualisert. Dette fant sin løsning i Westfalenfreden i 1648 etter religionskrigene.
Her ble det slått fast at de verdslige fyrstene hadde maktsuverenitet på territoriet,
herunder prinsippet om ikke-intervensjon i indre forhold, og at konfesjon var et
slikt indre forhold. Gjennom dette ble spørsmålet om religion definert bort fra
krigsskueplassen. Krig var et verdslig anliggende om verdslige forhold. Med
andre ord: krigen ble sekularisert. Dette fikk også konsekvenser for videreutviklingen av rettferdig krig-tradisjonen.
Først og fremst fikk det den konsekvens at det etter hvert ble utviklet en sekulær innrettet rettstenking om krig, med Hugo Grotius som foregangsperson.23
Denne tenkningen hadde i stor grad en naturrettslig basis. Gjennom dette var
krigens rett i ferd med å bli differensiert som et eget felt, atskilt fra en teologisk
forankret argumentasjon. Det var imidlertid ikke bare en tradisjonell kirkelig
tilnærming som slik fikk en redusert betydning i den videre diskurs. Også den
tradisjonelle ridderkodeksen med sin dydsetiske innretning mistet betydning.
Grunnen til dette var grunnleggende strukturelle endringer i de militære styrker
knyttet til fremveksten av store vernepliktsarmeer. Her ble disiplin viktigere enn
profesjonsetikk.24 Summen av disse to utviklingstrekkene kan sies å være at krigens rett og krigens etikk konseptuelt drev ifra hverandre.

Kodifiseringen av krigens rett
I siste halvdel av 1800-tallet startet en kodifisering av krigens rett gjennom både
interne retningslinjer og i form av internasjonale traktater og konvensjoner. På
23
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den ene side forsterket denne kodifiseringen skillet mellom krigens rett og krigens etikk gjennom at krigens rett ble materialisert gjennom positiv rett. På den
annen side kan også kodifiseringen sies å ha en sterk etisk motivasjon. Dette er
spesielt tydelig i Henri Dunants arbeid for kodifisering av krigens rett på begynnelsen av 1860-tallet. Den tidligere nevnte martenske klausul kan fortolkes i
begge retninger. På den ene side henviser den til behovet for å legge til grunn
bestemte etiske prinsipper som en konsekvens av at det ikke finnes en fullstendig kodifisering. På den annen side kan henvisningen til de etiske prinsippene
brukes til å argumentere for relevansen av krigens etikk i kodifiseringen av krigens rett. Også Nürnbergprosessen aktualiserer som vist tidligere relasjonen
mellom kodifisering av rettsregler og etiske normer.

En komplementær modell
Det er nærliggende å tenke seg at Nürnbergprosessen tematiserer konflikten mellom positiv rett og etiske normer. Selv om de anklagede hevdet de hadde handlet
i samsvar med positiv rett, ble de allikevel dømt. Begrunnelsen var at de skulle
ha handlet i tråd med andre normer, selv om disse var i strid med positiv rett.
Dette må allikevel ikke forlede oss til å betrakte den positive skrevne krigens rett
som et problem eller hemsko for rett handling i krig, snarere tvert imot. Nürnbergprosessen uttrykker at krigens rett ikke kan begrenses til de til enhver tid
gjeldende rettsregler i et samfunn. Det er behov for et bredere og dypere perspektiv enn de skrevne rettsregler. Dette gjelder også den enkelte. Slikt sett gir
det mer mening å tale om en komplementaritet enn av en konflikt mellom krigens rett og krigens etikk. Krigens rett kan forstås som en ytre regulering av legale handlinger i krig. En slik ramme er nødvendig både individuelt og kollektivt. Samtidig er det også nødvendig med en indre regulering i form av etisk bevissthet og dømmekraft. Denne regulering dreier seg om å kunne handle adekvat
i komplekse situasjoner hvor regelverket ikke gir klare og entydige svar. Dernest
dreier den seg om å kunne vurdere det faktiske foreliggende regelverket og de
beslutninger som foretas på grunnlag av det. Et slikt etisk ansvar påhviler alle.
Nils Terje Lunde (f 1971). Dr theol. Sjef for fagavdelingen i Feltprestkorpset.
Har tidligere vært feltprest ved Tromsø sjøforsvarsdistrikt, Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og for norske styrker i Afghanistan. Lunde har blant annet
utgitt «Norm og situasjon. en drøfting av krig/fred-spørsmålet i lys av kirkelig
debatt i Norge i tiden 1945-2003» (dr avh), «Fra Forsvaret i kirken til kirken i
Forsvaret: kirkelig-militære relasjoner i Norge gjennom 1000 år» og har redigert flere utgivelser innenfor det militæretiske fagfeltet.
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Krigsforbrytelser og straff
Fra Nürnberg til Haag

AV GUNNAR M EKELØVE-SLYDAL

Historisk har overgrep mot sivilbefolkningen og ikke-stridende vært regelen snarere enn unntaket når kriger har blitt utkjempet eller opprør slått ned. Men samtidig har det langt tilbake i historien vært personer som har tatt til orde for at selv
i krig og voldelige konflikter kan ikke alt være tillatt. Sivilbefolkningen må spares og sårede soldater beskyttes og pleies. Etter at demokrati avløser diktatur og
tyranni må respekt for loven gjenopprettes, og det kan bare skje ved at fortidens
forbrytelser dømmes. Ofre og pårørende har også et behov for å se at de ansvarlige for overgrepene straffes. Slik «overgangsjustis» er blitt en vanlig del av arbeidet med å gjenoppbygge samfunn etter krig og konflikt.
Blant demokratiske stater har det vokst frem bred enighet om disse målene,
men det har likevel vist seg lettere sagt enn gjort å sikre beskyttelse av sivile og
sårede og å gjennomføre rettferdige rettsoppgjør. Verdenssamfunnet strever fortsatt. Noen fremskritt er likevel verdt å merke seg. Et av de viktigste er at det i
dag sannsynligvis er større risiko enn noen gang i menneskehetens historie for å
bli dømt for krigsforbrytelser og andre internasjonale forbrytelser.
Internasjonale domstoler er etablert for å sikre rettsoppgjør, samtidig som et
økende antall stater gjennomfører rettssaker mot personer som har deltatt i internasjonale forbrytelser. Det er forbrytelser som er så alvorlige at de berører hele
det internasjonale samfunnet. I tillegg til krigsforbrytelser, dreier det seg om
forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
Et av de viktigste hindrene i kampen mot straffrihet var lenge at de beskyttende internasjonale lovreglene, noen av dem vedtatt allerede på 1800-tallet, ikke ble fulgt opp med straff for dem som brøt dem. Respekten for reglene uteble
derfor. Jurister, politikere og engasjerte enkeltpersoner og organisasjoner foreslo
derfor at det skulle opprettes internasjonale domstoler som kunne straffe de verste lovbruddene.
Selvsagt ville det være bedre og billigere om allerede eksisterende nasjonale
domstoler tok seg av å håndheve reglene. Det er uten tvil en av statens viktigste
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oppgaver å sikre innbyggerne mot vold og andre alvorlige forbrytelser. Men
problemet var at nasjonale domstoler som regel sviktet. De ble ofte kraftig motarbeidet av politikere som heller ville se fremover enn å ta et oppgjør med fortidens forbrytelser. Og når de dømte noen for overgrep under krig, okkupasjon
eller tyranni var det gjerne bare representanter for «fienden» som ble tatt. Egne
«helter» gikk fri.
Etter første verdenskrig ble noen få straffet for de omfattende krigsforbrytelsene som hadde blitt begått, men de var stort sett på lavere nivå. Lederne som
hadde beordret eller godtatt overgrepene gikk fri. Og forslag om å etablere en
fast internasjonal domstol løp ut i sanden. Det første forslaget om en slik domstol hadde kommet allerede i 1872, av en av grunnleggerne av Røde Kors, Gustave Moynier. Men ideen skulle vise seg å trenge lang modningstid. 126 år for å
være nøyaktig.
Etter andre verdenskrig ble det avholdt internasjonale rettsoppgjør i regi av
seiersmaktene både i Nürnberg og i Tokyo. I tillegg ble rettssaker gjennomført
av militærdomstoler i de okkuperte sonene i Tyskland. Tyske og andre nasjonale
domstoler har dessuten fortsatt med å behandle saker knyttet til den andre verdenskrig helt opp til vår tid.

Nürnberg- og Tokyo-rettssakene
De allierte uttrykte flere ganger mens andre verdenskrig pågikk at de ville sørge
for at nazistenes ugjerninger ble straffet. Og da tenkte de ikke først og fremst på
å straffe den tyske staten, ved for eksempel å idømme krigsskadeerstatninger
slik Versaillesfreden etter første verdenskrig hadde gjort. Det var snakk om et
individuelt rettsoppgjør, hvor enkeltpersoner med stort ansvar for massedrap på
sivile og krigsforbrytelser ville bli gjort ansvarlig.
Det var særlig den såkalte London-konferansen, som ble avholdt i sluttfasen
av krigen, som la grunnlaget for etableringen av Nürnberg-domstolen. Her var
«de fire store» samlet – USA, Sovjetunionen, England og Frankrike – for å forhandle frem en avtale om å stille for retten og straffe de største krigsforbryterne
fra de europeiske aksemaktene. Charteret for det internasjonale militære tribunalet ble vedtatt 8. august 1945.
Dermed var grunnlaget for det som er blitt kjent som Nürnberg-domstolen
lagt. Selv om det bare var «de fire store» som vedtok avtalen og charteret, sluttet
raskt 19 mindre stater seg til. De ønsket å uttrykke sin støtte til domstolen og
dens prinsipper. Blant dem var også Norge.
I oktober 1945 la aktoratet i domstolen frem anklager mot 24 naziledere.
Rettssakene mot 22 av disse resulterte i at 19 ble funnet skyldige, og at 12 av
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dem ble dømt til døden. I tillegg ble fire organisasjoner dømt: SS-styrkene, Gestapo, SD og nazipartiets ledelse. Domstolen kunne dømme tre ulike kategorier
av forbrytelser: forbrytelser mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser mot
menneskeheten.
Tokyo-domstolen hadde et lignende grunnlag. Her var det japanske krigsforbrytere som ble stilt for retten. Men mens det i Nürnberg var anklagere og dommere bare fra «de fire store», så hadde Tokyo-domstolen dommere fra hele 11
land. Det ble reist sak mot 25 japanske statsmenn og militære, deriblant fire tidligere statsministre. Alle ble funnet skyldige, og syv ble dømt til døden.
Kritikken av domstolene lot ikke vente på seg. Det ble blant annet pekt på at
grunnlaget for dem ble etablert etter at krigen og forbrytelsene hadde funnet
sted. De representerte derfor et brudd på forbudet mot å gi lover tilbakevirkende
kraft.
Dommerne imøtegikk denne kritikken blant annet ved å vise til at krigsforbrytelser lenge hadde vært forbudt etter Haag-konvensjonene fra 1907, og at
forbrytelser mot freden refererte til brudd på den såkalte Kellogg-Briand-pakten
fra 1928. De henviste også til at straffrihet for de uhyrlige naziforbrytelsene ville
utgjøre et eklatant brudd på kravene om rettferdighet i folkeretten og i nasjonal
strafferettspleie.
Når det gjaldt forbrytelser mot menneskeheten, henviste de blant annet til en
erklæring fra de tre allierte statene England, Frankrike og Russland i 1915 som
fordømte den tyrkiske forfølgelsen av armenerne. En viktig endring ble slått fast
i en modifisert versjon av charteret, som ble kjent som Kontrollrådets lov nr. 10.
Her ble kravet om at det måtte være en krigstilstand for at forbrytelser mot menneskeheten kunne finne sted, oppgitt. Dermed kunne okkupasjonsmaktene gjennomføre rettssaker også mot de omfattende forbrytelsene mot jøder, funksjonshemmede og romfolk som hadde skjedd før andre verdenskrigs utbrudd.
En annen kritikk, som til en viss grad er blitt stående, er at Nürnberg- og
Tokyo-rettssakene representerte «seierherrenes justis». Det er imidlertid viktig å
minne om at Nürnberg-dommerne ikke ville dømme naziledere for forhold som
også britiske og amerikanske soldater hadde gjort seg skyldige i. Som vi har sett
støttet et stort antall land domstolene, og FNs generalforsamling vedtok senere
de rettslige prinsippene som ble anvendt (Nürnbergprinsippene).
En tredje kritikk gikk ut på at ingen ble dømt for «folkemord», den forbrytelsen som kanskje først og fremst assosieres med andre verdenskrig. Begrepet
ble definert av den polsk-jødiske juristen Raphael Lemkin i en bok fra 1944 om
Nazi-forbrytelser i det okkuperte Europa.1 Lemkin mente at de folkerettslige av1
Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress, Washington DC: Carnegie Endowment for World Peace, 1944.
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talene som hadde blitt vedtatt i mellomkrigstiden for å beskytte minoriteter,
hadde alvorlige mangler. Den mest alvorlige var at de ikke definerte forbrytelser
mot grupper eller minoriteter som måtte straffes.
Anklagerne i Nürnberg-domstolen anvendte «folkemord» som beskrivelse av
noen av forbrytelsene til nazistene, men fikk ikke gjennomslag for dette hos
dommerne. De endte opp med å dømme dem for krigsforbrytelser, forbrytelser
mot menneskeheten og forbrytelser mot freden.
Men dette var ikke siste ord i saken. Allerede i 1946 tok det nyopprettede FN
stilling til saken, og vedtok at folkemord var en «internasjonal forbrytelse». Allerede to år etter, 9. desember 1948, vedtok Generalforsamlingen konvensjonen
mot folkemord. Den definerer folkemord som svært alvorlige forbrytelser som
har som «hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig
eller religiøs gruppe som sådan». Forbrytelsene det er snakk om er «å drepe
medlemmer av gruppen», «å forårsake alvorlig legemlig eller psykisk skade på
medlemmer av gruppen», «bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar
sikte på å bevirke gruppens fysiske ødeleggelse helt eller delvis», «å påtvinge
tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innenfor gruppen», eller «med makt å
overføre barn fra gruppen til en annen gruppe».

Den kalde krigen utsatte et av FNs viktigste prosjekt
Mange håpet på at rettsoppgjøret i Nürnberg- og Tokyo-domstolene raskt ville
føre til enighet om å etablere en fast internasjonal straffedomstol. Planen var at
dette skulle skje innenfor rammen av FN. Det så lyst ut i de første årene. Allerede i 1946 vedtok Generalforsamlingen Nürnbergprinsippene, som slo fast at det
finnes internasjonale krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, at
ansvarlige for slike forbrytelser kan bli stilt for retten og straffet av en internasjonal domstol selv om deres handlinger ikke strider mot nasjonal rett og selv
om de handler etter ordre.
Året etter fikk den såkalte Folkerettskommisjonen i oppdrag å utarbeide en
plan for å kodifisere forbrytelser mot menneskehetens fred og sikkerhet. Parallelt etablerte Generalforsamlingen en egen komité som skulle utarbeide vedtektene for en internasjonal domstol. Som nevnt ble Folkemordskonvensjonen vedtatt i 1948, og i en av bestemmelsene i konvensjonen henvises det til en internasjonal domstol som kan behandle folkemordsaker. I 1949 ble humanitærretten
styrket ved vedtaket av de fire Genèvekonvensjonene. Det var ingen tvil om at
det logiske neste steget ville være å etablere en domstol som kunne håndheve
alvorlige brudd på reglene.
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Forslaget til vedtekter for en internasjonal straffedomstol ble lagt frem i
1952 mens et forslag til kodifisering av internasjonal strafferett ble lagt frem av
Folkerettskommisjonen i 1954. Men da var allerede den kalde krigen et faktum.
Det politiske klimaet umuliggjorde å gå videre med prosjektet. Både Sovjetunionen og vestmaktene fryktet at en internasjonal straffedomstol kunne bli et redskap i hendene på motparten.
Dermed ble det en lang pause i arbeidet med et av de viktigste FNprosjektene. Det var først på 1990-tallet, etter Sovjetunionens bortfall, at det ble
gjennombrudd for å etablere nye internasjonale straffedomstoler. De tok opp
igjen arven fra Nürnberg- og Tokyo-domstolene, og bygde på Nürnbergprinsippene og de forslagene som ble utarbeidet på 1950-tallet.
Målet var å etablere domstoler som ikke kunne beskyldes for å representere
«seierherrenes justis», og som fikk bred støtte i verdenssamfunnet. FNs sikkerhetsråd etablerte domstolene for det tidligere Jugoslavia (1993) og for Rwanda
(1994), mens en rekke såkalte hybrid-domstoler er blitt etablert ved avtaler mellom enkeltland og FN (i Sierra Leone, Kosovo, Kambodsja, Øst-Timor og Libanon). Her arbeider anklagere og dommere fra landet der forbrytelsene har skjedd
sammen med internasjonale anklagere og dommere. Avtalen med FN gir domstolene økt legitimitet.
Felles for disse domstolene at de har et avgrenset geografisk og tidsmessig
mandat. De kalles derfor ofte ad hoc-domstoler eller -tribunaler. Viktigst blant
de nye domstolene er likevel den faste internasjonale straffedomstolen (ICC),
som har som ambisjon å sikre rettsoppgjør mot internasjonale kjerneforbrytelser
uansett hvor i verden de finner sted. ICC ble vedtatt opprettet i 1998 av en såkalt
diplomatkonferanse. Den fant sted i Roma. 120 stater stemte for, 7 mot, mens 20
avstod. Arbeidet med å etablere den startet i 2002 etter at 60 stater hadde meldt
seg inn i domstolen. I dag er ICC en fullt ut fungerende domstol med 124 medlemsstater og med sete i Haag.

En domstol for det 21. århundret
ICC er mer enn bare en domstol. Det er gode grunner til å hevde at ICCvedtektene etablerer et – på sikt – globalt system for å sikre at de med størst ansvar for de verste forbrytelsene verden kjenner, blir stilt til ansvar. Forbrytelsene
den kan dømme er av ulik karakter, men felles for dem er at de er svært alvorlige
og har store skadevirkninger.
Det kan dreie seg om krigsforbrytelser som militære angrep på sivile mål,
tortur av krigsfanger eller bruk av forbudte våpen (for eksempel giftgasser eller
biologiske våpen). Det er snakk om grove brudd på Genèvekonvensjonene og
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andre humanitærrettslige konvensjoner eller på såkalt humanitærrettslig sedvane, som er regler som har fått sin status ved at statene legger dem til grunn.
Eller det kan dreie seg om forbrytelser mot menneskeheten, det vil si svært
alvorlige forbrytelser som er utført som del av et omfattende eller systematisk
angrep mot en sivilbefolkning. De kan være begått i krig så vel som i fredstid,
og omfatter blant annet drap, utryddelse, å gjøre noen til slave, deportasjon eller
tvangsoverføring av befolkning, apartheid, tortur, tvungen forsvinning og andre
umenneskelige handlinger som forårsaker store lidelser eller gjør alvorlig skade
på legeme eller psykisk eller fysisk helbred. Fortsatt er linken tilbake til den tyrkiske forfølgelsen av armenerne og rettsoppgjøret i Nürnberg tydelig, men nye
forbryterske handlinger er lagt til.
En tredje kategori av forbrytelser er folkemord. Her gjelder fortsatt bestemmelsene i folkemordskonvensjonen fra 1948. Det nye er imidlertid at både Jugoslavia- og Rwanda-domstolen har anvendt dem og avklart viktige spørsmål knyttet til deres anvendelse. Srebrenica- og Rwanda-dommene er de første folkemordsdommene som noen internasjonal domstol har felt. Bestemmelsene har
også blitt innlemmet i flere nasjonale lovverk. Rettssaken mot Adolf Eichmann i
Israel i 1961 bygde for eksempel på dem.
En fjerde type forbrytelser, aggresjonshandlinger eller militære angrep i
strid med FN-pakten, er foreløpig ikke en del av domstolenes domsmyndighet
selv om en definisjon av denne type forbrytelser og hvordan ICC vil kunne behandle dem ble vedtatt i 2010.2
Ifølge Romavedtektene for ICC, er det fortsatt statene som har hovedansvaret for å sikre rettsoppgjør. De må derfor sørge både for å ha lovgivning, kapasitet og kompetanse i sitt rettsapparat. ICC kommer, ifølge det såkalte komplementaritetsprinsippet, først på banen når statene er uvillige eller ute av stand til å
gjennomføre genuine rettsoppgjør. Vedtektene inviterer med andre ord til en
global dugnad for å sikre rettferdige rettsoppgjør. Når statene svikter sin oppgave – og det viser historien at de ofte gjør – kan ICC likevel sikre at rettferdigheten skjer fyllest.
Dette aspektet ved domstolen har ført til at mange land har styrket lovgivning og kapasitet til å gjennomføre etterforskning og rettssaker mot personer
som er mistenkt for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord. Norges straffelov av 2005 har for eksempel fått et eget kapittel om slike
forbrytelser. Kripos har dessuten etterforskere med særlig kompetanse og Det
nasjonale statsadvokatembetet har kompetanse til å være aktor i slike saker.
Norge var ikke spesielt tidlig ute med å inkorporere bestemmelsene i den internasjonale straffeloven i norsk lov. Først i 2008 trådte bestemmelsene i straffe2
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loven i kraft. Inkorporeringen av bestemmelse hadde sammenheng med at Norge
hadde ratifisert Romavedtektene for den faste internasjonale straffedomstolen,
men var også en følge av kritikk av at Norge var en «frihavn for krigsforbrytere». Vi kan derfor si at ICC-vedtektene sammen med en politisk erkjennelse av
at Norge ikke kunne forbli passiv når det gjaldt å bekjempe straffrihet for utenlandske personer som bor i Norge og som har deltatt i internasjonale forbrytelser, ledet til endringene.
Dette er en av de viktigste virkningene av ICC. Den fører til at medlemslandene styrker egen lovgivning og kapasitet til å gjennomføre rettssaker. Norske
domstoler har gjennomført flere slike saker. En rwander er dømt for folkemord
og en bosnier for forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Disse og
andre saker som har vært til etterforskning av Kripos, kan sies å være et resultat
av at Norge har sluttet seg til ICC-systemet.
ICC kan derfor karakteriseres som en domstol for det 21. århundre. Den innevarsler en ny besluttsomhet blant verdens stater når det gjelder å bekjempe
straffrihet. Den bidrar til utvikling av kompetanse og kapasitet til å gjøre dette
på nasjonalt nivå, så nært forbrytelsene og ofrene som mulig. Samtidig bygger
systemet på en viktig form for realisme. Ofte er det ikke kompetanse, men vilje
som mangler. De skyldige sitter kanskje fortsatt i maktposisjoner og er i stand til
å forpurre etterforskning og rettferdige rettssaker.
En annen viktig faktor for å forklare hvorfor det er behov for et internasjonalt rettsapparat, er statenes uvilje mot å straffe sine egne. Krigsforbrytelser finner sted i en kontekst av intern eller internasjonal konflikt. Forbryteren kan ha
status som nasjonal helt, slik vi for eksempel har sett i det tidligere Jugoslavia.
Mange av dem som er blitt dømt av Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) blir fortsatt hyllet som helter – i hvert fall av deler av
befolkningen i hjemlandet. De hadde neppe blitt dømt i det hele tatt hvis det
hadde vært opp til det nasjonale rettsapparatet alene.
En del av begrunnelsen for å etablere ICC er også at den vil bidra til å forebygge alvorlige forbrytelser. Hvis risikoen for straff øker, vil både de med
kommandoansvar og fotsoldatene kanskje tenke seg om en gang til før de begår
forbrytelser. En annen viktig side ved ICC er at den kan bidra til å gi oppreisning for ofrene for forbrytelsene. Ikke bare i form av den straff som forbryterne
får, men også ved at den sørger for at ofrene faktisk får erstatning.
ICC er mer enn bare en domstol også på en annen måte. Den inneholder alle
de funksjonene som er nødvendige for å etterforske, stille enkeltpersoner for retten og dømme dem. Den har en hovedanklager med et apparat av etterforskere
og aktorer, en domstolsadministrasjon som sørger for at domstolen fungerer i
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alle ledd og paneler av dommere som til syvende og sist avgjør skyldspørsmål
og eventuell soning.
I nasjonal rett er disse funksjonene ivaretatt av selvstendige institusjoner.
Særlig kan det at aktorat og dommerpaneler er del av samme institusjon virke
fremmedartet. Men det er vedtatt regler og iverksatt tiltak som sørger for at de
ulike delene fungerer uavhengig og selvstendig.
Det er ikke mulig å anmelde noen til ICC. Sikkerhetsrådet kan riktignok
henvise en situasjon hvor det er blitt begått internasjonale forbrytelser til domstolen og be den etterforske de som har deltatt i dem. Men det kan ikke be domstolen etterforske bestemte personer.
Riktignok er det ikke uvanlig at undersøkelseskommisjoner nedsatt av FN
eller andre internasjonale organisasjoner lager rapporter hvor de navngir overgripere. Også ikke-statlige organisasjoner, advokatkontorer og akademiske institusjoner kan bidra med materiale om internasjonale forbrytelser som også peker
på hvem som har begått dem. Men til syvende sist er det aktoratet ved domstolen
som tar stilling til hvem som skal etterforskes. I noen tilfeller må også et panel
av dommere godkjenne etterforskningen.3
Det finnes også en viktig mangel ved ICC. Den har ikke sitt eget politi som
kunne ha arrestert dem den tiltaler. I stedet er domstolen avhengig av at verdens
stater samarbeider med den, og at dens arrestordrer blir iverksatt. Dessverre
skjer ikke dette alltid.

Fortsatt strid om ICC
Til tross for alle de positive målsettingene og den støtten ICC har fra et stort antall av verdens stater, tusenvis av organisasjoner av ofre, menneskerettighetsaktivister, akademiske institusjoner, religiøse ledere og så videre, så møter ICC
også betydelig motstand og kritikk. Det er fortsatt langt igjen til en global konsensus om ICC og til at alle stater samarbeider fullt ut med domstolen.
En grunnleggende kritikk av internasjonale rettsoppgjør er at de kan ødelegge for fredsprosesser. Hvis militære eller politiske ledere involvert i væpnede
konflikter vet at de risikerer dom og fengsling for de forbrytelsene de har begått
hvis de gir opp kampen, blir de kanskje mindre ivrige til å gjøre nettopp det.
Det finnes ingen enkle svar på denne kritikken. ICC-etterforskning og tiltaler kan virke på ulike måter i ulike konflikter. Rettsoppgjør kan også virke
3
For mer informasjon om ICC og hvordan den fungerer, se domstolens hjemmeside: https://www.icccpi.int/Pages/Home.aspx Det finnes en koalisjon av 2500 ikke-statlige organisasjoner som arbeider for en rettferdig, effektiv og uavhengig internasjonal straffedomstol. Også på koalisjonens hjemmeside er det mye nyttig
informasjon om domstolen: http://www.iccnow.org
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dempende på konflikter og tiltaler av brutale ledere kan føre til at disse etter
hvert blir skjøvet tilside.
Både ICC og andre internasjonale domstoler blir ofte kritisert for å være lite
effektive i forhold til de ressursene de har. Denne kritikken har særlig rammet
ICC. Fra oppstarten i 2002 til 2013 tiltalte domstolen 30 personer. Domstolen
hadde da brukt 37.6 millioner Euro i snitt på hver tiltalt.
Det kan være mange grunner til et høyt kostnadsnivå i oppstartsfasen, men
de fleste vil være enige om at det må ned. Domstolen må finne måter å arbeide
mer effektivt på for å sikre fortsatt støtte fra medlemsstatene, som finansierer
den. Jugoslavia- og Rwanda-domstolen tiltalte henholdsvis 161 og 91 enkeltpersoner, og brukte mye mindre ressurser på hver tiltalt.
En annen kritikk går på hvilke situasjoner som ICC så langt har etterforsket.
Per i dag etterforsker aktoratet i domstolen 10 situasjoner. Ni av dem er i Afrika
(i Uganda, Den demokratiske republikken Kongo, Darfur i Sudan, to i Den sentral-afrikanske republikk, Kenya, Libya, Elfenbeinkysten og Mali). Den tiende
er i Georgia (krigen med Russland i 2008).
Det høye antallet afrikanske saker har ført til beskyldninger om at domstolen
er anti-afrikansk og representerer vestlig imperialisme. Denne kritikken har særlig kommet fra afrikanske nasjonale og regionale ledere. ICCs hovedanklager
har blant annet tiltalt Sudans president Omar al-Bashir og Libyas tidligere (nå
avdøde) president Muammar Kadhafi.
Det er imidlertid verdt å merke seg at etterforskningen i fem av de afrikanske
situasjonene, er initiert av landene selv mens to andre situasjoner er blitt henvist
til domstolen av FNs sikkerhetsråd. I bare to situasjoner – Elfenbeinkysten og
Kenya – startet domstolen etterforskning på egen hånd. Også i disse tilfellene
var det imidlertid et sterkt insitament fra statene selv til å starte ICCetterforskning.
Det er enkelt sagt tre måter ICC kan starte etterforskning på: enten ved at et
land ber ICC om å starte etterforskning av overgrep på eget territorium, ved at
Sikkerhetsrådet refererer en situasjon til ICC eller ved at hovedanklageren ved
domstolen tar initiativ til etterforskningen. I tillegg må han ha tillatelse fra et
dommerpanel i domstolen. Dessuten må enten mistenkte eller ofre være fra en
av ICCs medlemsstater. Og forbrytelsen må ha skjedd etter at landet ble medlem. Og – som allerede omtalt ovenfor – de berørte statene må selv være uten
vilje eller evne til å starte etterforskning. Når det er Sikkerhetsrådet som refererer en situasjon til domstolen, gjelder ikke kravet om at mistenkte eller ofre må
være fra en medlemsstat.
Ser vi nærmere på kritikken, så er det særlig de to situasjonene som Sikkerhetsrådet har bedt ICC om å etterforske som har skapt reaksjoner: Darfur i Su33
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dan og Libya. Dermed burde kritikken mer ha dreid seg om Sikkerhetsrådets
rolle enn om ICC. En annen sak er at man kan kritisere at ICC ikke selv har startet etterforskning på andre kontinenter. Men det må man se på om forbrytelsene
er begått av eller mot personer fra ICC-medlemsland.
Krigen i Georgia i 2008 er den første situasjonen utenfor Afrika, som domstolen har startet etterforskning i.4 Det kan også bli etterforskning i Afghanistan,
Colombia, Irak, Palestina og Ukraina, hvor domstolen nå gjør forundersøkelser.
Et av problemene for domstolen når det gjelder å starte etterforskning, er
kravet om at ofre eller gjerningsmenn må komme fra en medlemsstat i ICC.
Hvis så ikke er tilfelle må enten staten særskilt be om ICC-etterforskning (slik
Ukraina har gjort), eller så må Sikkerhetsrådet be domstolen om etterforskning.
Et annet problem kan være av mer politisk art. Overgrep i kampen mot terrorisme kan illustrere dette. USA og dets allierte bygde opp et nettverk med 53
stater, hvor de kunne sende terrormistenkte for forhør med bruk av tortur. Dette
systemet blir gjerne omtalt som «rendition». 31 av disse statene er medlemmer
av ICC, og det blir (med rette) stilt spørsmål ved om hvorfor ICC ikke etterforsker denne praksisen.
I dette spørsmålet er det vanskelig å se bort fra det realpolitiske. ICC er en
ung institusjon, og mye avhenger av at statene støtter den. Noen stater har større
tyngde enn andre, og å legge seg ut med dem kan ha negative konsekvenser.
Ingen av de største statene i verden er medlemmer i ICC. USA under president George Bush jr. motarbeidet ICC i de første årene, før en etter hvert innså
at det var i amerikansk interesse å samarbeide med domstolen i Sudan. Under
president Obama er USA blitt mer positiv og har utvidet sitt samarbeid med
ICC, men medlemskap ser fortsatt ut til å tilhøre en fjern fremtid. Verken Kina,
Russland eller India er hittil blitt medlemmer. Alle EU-land er derimot medlem,
og EU har spilt en viktig rolle i å støtte domstolen.
Dette er fortsatt blant de største utfordringene for ICC: å sikre støtte og medlemskap fra flere av verdens stater. Det er fortsatt mange statsledere som ikke
aksepterer at de også er underlagt internasjonal strafferett.
Et siste problem skal nevnes. Det er dukket opp fra en av ad hoc-domstolene,
Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY). I 2012-2013
kom domstolen med noen oppsiktsvekkende frifinnelser av kroatiske og serbiske
militære toppledere. I 2016 ble den serbiske ultranasjonalisten, Vojislav Šešelj
4
Georgia-situasjonen illustrerer hvilken viktig rolle ikke-statlige organisasjoner kan spille for å sikre rettsoppgjør. Min egen organisasjon, Den norske Helsingforskomité, har i en årrekke samarbeidet med georgiske
organisasjoner for å dokumentere at både Georgia og Russland har sviktet når det gjelder å etterforske og stille
for retten personer som er ansvarlige for omfattende overgrep som ble begått i krigen i 2008. Situasjonen tilbakeviser også kritikken av at ICC er anti-afrikansk på en meget synlig måte. ICC-aktoratet ledes nå av en kvinne
fra Gambia, Fatou Bensouda. Hun leder nå etterforskningen av mulige russiske og georgiske forbrytere.
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også frifunnet. Hvis prinsippene for disse frifinnelsene blir stående, vil det i
fremtiden bli meget vanskelig å dømme militære og politiske toppledere.
Et meget kritisk privat brev fra en av ICTY-dommerne, dansken Frederik
Harhoff, ble publisert i danske og internasjonale medier i 2013. Det kom frem i
brevet at det var en dyp splittelse blant dommerne i ICTY. Harhoff ble avsatt
som dommer fordi hans «uavhengighet» ble trukket i tvil. Selv mente han at
grunnen var kritikken hans av domstolens avgjørelser og av domstolens president, Theodor Meron. Dommer Harhoff mente at Meron hadde lagt press på noen av dommerne for å få dem til å støtte frifinnelsene og at Meron selv kunne
være underlagt press fra israelske og amerikanske militære.
Essensen i uenigheten er hva som skal til for å dømme overordnede for medvirkning – hva slags ansvar lederne har for det fotsoldatene gjør. Bakgrunnen for
at en dom på 27 års fengsel ble omgjort til frifinnelse i ankebehandlingen, var
ikke at de faktiske forholdene ble motbevist, men at man så på det som hadde
skjedd med nye juridiske «briller».
ICTY mente tidligere at hvis lederne visste at fotsoldatene begikk krigsforbrytelser, måtte lederne stoppe dem og etterforske dem. Hvis ikke hadde de selv
straffansvar. Men i 2012 begynte noen dommere å mene at dette ikke er nok for
å bli dømt. De overordnede måtte i tillegg gi spesifikke ordrer om å begå forbrytelser.5
De internasjonale domstolene er avhengig av tillit. For å oppnå dem må de
utvikle en forståelig og konsekvent rettspraksis. Det er ikke uvanlig at det skjer
utvikling og nytolkninger i en domstols domsavsigelser over tid, men det som
skjedde i ICTY var en radikal omlegging. Det skapte dyp forvirring og frustrasjon blant ofre og pårørende at domstolen endret sine prinsipper på denne måten
og at personer som var godt kjent for sine roller under krigene i det tidligere Jugoslavia av denne grunn nå kunne gå fri.

En viktig del av løsningen
De nevnte eksemplene på kritikk av ICC og ICTY viser at de internasjonale
straffedomstolene opererer i et krevende politisk og juridisk landskap. Som
andre institusjoner vil de gjøre feil. Det er derfor viktig at det er så stor grad av
åpenhet om deres virksomhet som mulig og at de stadig blir utfordret og kritisert
i offentlig debatt.
Viktigheten av å bekjempe krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord er på nytt blitt illustrert av de ekstremt brutale konfliktene i
5
For mer informasjon om denne konflikten, se: https://www.nrk.no/urix/frykter-krigsforbrytere-gar-fri1.12915292 og FICHL Policy Brief Series Nos. 47-49 (2016): https://www.fichl.org/policy-brief-series/
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Syria og Irak som nå pågår. De medfører omfattende lidelser og ødeleggelser og
tvinger millioner på flukt. Domstoler alene kan ikke hindre at slike konflikter og
overgrep oppstår. Men det er etter min mening liten tvil om de er en viktig del
av løsningen. De bidrar til å fremme respekt for loven, hindre straffrihet og til å
gjenoppbygge orden der kaos råder.
Målet må være at risikoen for å bli straffet for slike forbrytelser blir så stor at
ingen lenger vil ta sjansen. Da har Nürnbergprinsippene seiret og Haag innfridd
forventningene om å bli sentrum i et effektivt globalt system for å bekjempe
straffrihet og forebygge internasjonale forbrytelser.
Gunnar M Ekeløve-Slydal (f. 1962). Assisterende generalsekretær i Den norske
Helsingforskommité. Han er cand mag (filosofi, idehistorie og kristendom) og
har i tillegg studert matematikk, journalistikk og internasjonale menneskerettigheter. Slydal har tidligere arbeidet ved Norsk senter for menneskerettigheter
blant annet som redaktør for tidsskriftet «Mennesker og rettigheter». Han har
særlig arbeidet med spørsmål knyttet til rettsoppgjør og internasjonale straffedomstoler, minioritetsrettigheter og menneskerettighetssituasjonen i Norge, Armenia, Sentral-Asia og Tyrkia. Slydal har deltatt som valgobservatør i land i
Europa, Sentral-Asia og Afrika og har skrevet en rekke faglige rapporter og artikler.

36

PACEM 19:1 (2016), s. 37-45
ISSN 1500-2322
© Feltprestkorpset

The supreme international
crime?
LEIF TORE MICHELSEN

To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international
crime; it is the supreme international crime differing only from other war
crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.1

I motsetning til hva mange synes å tro, handlet ikke Nürnbergprosessen først og
fremst om å stille de mest fremtredende representantene for Nazi-styret i Tyskland til ansvar for Holocaust, for forbrytelser mot menneskeheten eller folkemordet på jødene. Det handlet heller ikke primært om alvorlige krigsforbrytelser
som for eksempel brannbombingen av Coventry. Som sitatet over viser, var det
viktigste anliggende under rettsprosessen etter andre verdenskrig å stille nazilederne til ansvar for forbrytelser mot freden og for å ha ført angrepskrig.
Paradoksalt nok er War of Aggression2 den eneste av anklagene fra Nürnberg
en ikke stilles til ansvar for etter internasjonal rett i vår tid. Kategorien var omdiskutert under forberedelsene til opprettelsen av Den internasjonale strafferettsdomstolen. Under de diplomatiske konferansene i 1988 og 1998 som utarbeidet rettsgrunnlaget for domstolen, hersket det uenighet både om hvorvidt War
of Aggression kunne ansees som en forbrytelse under internasjonal rett, og i tilfelle om hvordan den skulle defineres.3 War of Aggression inngikk rett nok fra
starten av i Den internasjonale strafferettsdomstolens statutter,4 men den mang1
International Military Tribunal: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14. November 1945 – 1 October 1946 Vol I. Nürnberg 1946, side 196.
2
I forarbeidet til Nürnbergprosessen, f eks i flere av de dokumentene som lå til grunn under Londonkonferansen i 1945, var War of Aggression det begrepet som ble brukt. I Nürnbergcharteret brukes imidlertid Crimes
against Peace – forbrytelser mot freden. Når FN i 1950 vedtar Nürnbergprinsippene – de juridiske prinsippene
som lå til grunn for Nürnbergprosessen, anvender FNs International Law Commission fortsatt Crimes against
Peace, men definerer det – som også Nürnbergcharteret gjør – som waging war of aggression.
3
Gert-Jan Alexander Knoops: An Introduction to the Law of International Criminal Tribunals (Second Revised Edition), Leiden/Boston 2014, side 63 ff.
4
Rome Statute of the International Criminal Court, Part II Jurisdiction, admissibility and applicabel law.
Article 5.1d.
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lende enigheten om hvordan aggresjon skal defineres gjør at domstolen ennå
ikke behandler saker som dreier seg om angrepskrig.5 Slik enighet ble først oppnådd under en såkalt Review Conference i Kampala 2010,6 men fortsatt vil domstolen ikke kunne prosedere slike saker før tidligst i 2017 under forutsetning av
at to tredjedeler av medlemsstatene har ratifisert Kampala-tillegget.7
Uenighet gjorde seg også gjeldende da den franske, russiske, engelske og
amerikanske delegasjonen møttes i London sommeren 1945 for å forhandle fram
rettsgrunnlaget for rettsaken mot de mest fremtredende tyske krigsforbryterne.
For amerikanerne var krigen selve grunnlaget for rettsprosessen mot lederne av
Det tredje riket, mens franskmennene var i tvil om det, i henhold til gjeldende
internasjonal rett, var en forbrytelse i det hele tatt.8
Den internasjonale rettssituasjonen er i dag endret. FN ga i 1946 sin tilslutning til de rettsprinsippene som lå til grunn for Nürnbergprosessen og erklærte at
de var en del av folkeretten. I 1950 vedtok FNs International Law Commission
de samme prinsippene der Crimes against Peace defineres som
(i) Planning, preparation initiation or waging of war of aggression or a war in
violation of international treaties, agreements or assurances.
(ii) Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of the
acts mentioned under (i) 9

Litt forenklet kan en si at fred ansees som normaltilstanden og å gå til krig er
i strid med gjeldende internasjonal rett. FN-charteret – som i det minste har status som en multilateral traktat og er bindende for så godt som alle nasjoner – slår
fast at:
5

Ibid Article 5.2

The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance
with the articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to the crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the
Charter of the United Nations
6 Rome Statute of the International Criminal Court, Part II Jurisdiction, admissibility and applicabel law.
Article 8bis (1) med hjemmel I Review Conference Resolution 6, 11. juni 2010:
The planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectivly to exercise control
over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity
and scale, constitute a manifest violation of the Charter of the United Nations.
7 Gert-Jan Alexander Knoops: Op cit side 63 ff.
8 US Department of State: Report of Robert H Jackson, United States Representative to the International
Conference on Military Trial, Washington DC 1949:
XXXVI Defenition of ”Aggression”, Suggested by American Delegation as Basis of Discussion, July 19,
1945 (side 294)
XXXVII Minutes of Conference Session of July 19, 1945, side 295 ff.
9 Se http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf
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All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force
against the territorial integrity or political independence of any State, or in any manner
inconsistent with the purpose of the United Nations.10

Artikkelen favner bredt, men kan ikke sies å inneholde et totalforbud mot maktbruk. Den dekker angrep på staters territoriale integritet og politiske selvstendighet. Selvforsvar eller forsvar av tredje part synes for eksempel ikke å være
omfattet av artikkel 2 i FN-charteret. Det følger logisk av at slik maktbruk mot
en tenkt stat ikke primært er rettet hverken mot statens territorielle integritet eller politiske selvstendighet. I tillegg åpner FN-charteret for nettopp den typen
maktbruk i artikkel 51:
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective
self-defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the
Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security.11

FN-charteret er representativ for den folkerettslige status i dag: Aggresjon defineres i hovedsak negativt: Dersom en stats maktbruk mot en annen stat ikke kan
defineres som selvforsvar eller forsvar av en tredjepart blir maktbruken forstått
som aggresjon og i strid med internasjonal rett.

Nürnberg og Crime of Aggression som Supreme International Crime
Nürnbergcharteret definerer i Artikkel 6 (a) forbrytelser mot freden som «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 the foregoing».12
Ut over dette spesifiserer ikke charteret hva som ligger i aggresjonsbegrepet,
men sitatet innledningsvis mer enn antyder at det er en sammenheng med anklagepunktene i Nürnbergprosessen. Tribunalet ser forbrytelser mot freden som
en nødvendig forutsetning for så vel krigsforbrytelser som for forbrytelser mot
menneskeheten. Dette er tydelig når dommen omtaler forbrytelser mot menneskeheten. Den slår fast at det ikke hersker tvil om at motstandere av nazi-regimet
ble forfulgt og tatt av dage i Tyskland også før krigen, at forfølgelsene var regissert og at de foregikk i stor skala. Tribunalet ser imidlertid ikke at det er ført tilstrekkelig bevis for at disse handlingene er utført i sammenheng med forbrytel10 Charter of the United
(www.un.org/en/sections/un-charter).

Nations,

Chapter

I:

Purposes

and

Principles,

Article

2.4

11 Ibid, Chapter VII: Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace, and Acts of Aggression, Article 51.
12 International Military Tribunal: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 – 1 October 1946 Vol I, op cit, side 11.
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ser som faller inn under tribunalets jurisdiksjon. Annerledes stiller det seg fra og
med krigsutbruddet i 1939:
The Tribunal therefore cannot make a general declaration that the acts before 1939 were
Crimes against Humanity within the meaning of the Charter, but from the beginning of
the war in 1939 War Crimes were committed on a vast scale, which were also Crimes
against Humanity; and insofar as the inhumane acts charged in the Indictment, and
committed after the beginning of the war, did not constitute War Crimes, they were all
committed in execution of, or in connection with, the aggressive war, and therefore
constituted Crimes against Humanity.13

Den internasjonale strafferettsdomstolen
Statuttene til Den internasjonale strafferettsdomstolen skiller mellom Crime of
Aggression og Act of Aggression. Førstnevnte medfører individuelt straffeansvar for å planlegge, forberede, initiere eller gjenomføre an act of aggression som
by its character, gravity and scale, constitute a manifest violation of the Charter
of the United Nations. Det forutsettes imidlertid at vedkommende i kraft av sin
posisjon selv har direkte kontroll over statens politiske og militære beslutninger.14 Crime of Aggression er dermed definert som leadership crime som
forutsetter at en eventuelt tiltalt har innehatt enten en politisk eller militær lederrolle.
I tillegg må ytterligere to faktorer være på plass for at domstolen skal kunne
prosedere en sak som omhandler Crime of Aggression:
Det må for det første foreligge an Act of Aggression forstått som «the use of
armed force by State against the sovereignty, territorial integrity or political
independence of another State, or in any other manner inconsistent with the
Charter of the United Nations».15 Dernest må handlingene være a manifest viola13
International Military Tribunal: Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuremberg 14 November 1945 – 1 October 1946 Vol I, op cit, side 254-255
14

Se fotnote 6 ovenfor

15

Rome Statute of the International Criminal Court, Part II Jurisdiction, admissibility and applicabel law.
Article 8bis (2) med hjemmel I Review Conference Resolution 6, 11 juni 2010:
For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State against the
sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent
with the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in
accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an
act of aggression:
a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of
force of the territory of another State or part thereof;
b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the use of any
weapons by a State against the territory of another State;
c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;
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tion of the UN Charter.16 Hva slike åpenbare brudd på FN-charteret eventuelt
skal bestå i, er ikke nærmere definer i statuttene.
Til forskjell fra de andre hovedkategoriene under Den internasjonale strafferettsdomstolens jurisdiksjon – folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og
krigsforbrytelser – hører aggresjonsforbrytelsen hjemme under rubrikken ius ad
bellum.

Rettferdig krig-tradisjonen
Forut for og etter hvert ved siden av den folkerettslige tenkningen rundt bruk av
militærmakt, er den klassiske «rettferdig krig»-tradisjonen en vesentlig bidragsyter til å forstå de problemene som knytter seg til krig og krigføring. Grovt sett
kan en si at det finnes to hovedkilder for denne tradisjonsstrømmen, en kirkelig
med røtter tilbake til Augustin og en sivilrettslig med forankring i romerretten
og i ridderkulturen i Middelalderen. I hovedsak, om enn noe forenklet, hadde
den kirkelige retningen fram mot Middelalderen fokus på ius ad bellum, mens
den sekulære konsentrerte seg om ius in bello.17
Innenfor rettferdig krig tradisjonen er ius ad bellum-kriteriene brukt til å
vurdere i hvilken grad en stat kan rettferdiggjøre bruk av makt overfor en annen
stat. Det sentrale kriteriet i denne sammenhengen har vært og er rettferdig grunn
prinsippet.
Rettferdig krig-tradisjonen framsetter ikke en tilfeldig rekke kriterier som en
så kan anvende når en vurderer hvorvidt det er rett eller galt å bruke våpenmakt i
en bestemt situasjon. De ulike kriteriene er knyttet sammen i en indre logikk
som ordner dem i forhold til hverandre.18 Noen er logisk sett primære i forhold
til andre. Det spørres derfor først etter rettferdig grunn. Hvem som har truffet
beslutningen om å gripe til våpen, at en har vurdert andre alternativer, at intend) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another
State;
e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement
of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension
of their presence in such territory beyond the termination of the agreement;
f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be
used by that other State for perpetrating an act of aggression against a third State;
g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry
out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed above, or its
substantial involvement therein.
16
Rome Statute of the International Criminal Court, Part II Jurisdiction, admissibility and applicabel law.
Article 8bis (1) med hjemmel I Review Conference Resolution 6, 11 juni 2010:
17
Johnson, James Turner: Ideology, Reason and the Limitation of War: Religious and Secular Concepts,
1200-1700, Princeton NJ (USA)/London UK 1975, side3-11.
18

Nigel Biggar: In Defense of War, Oxford 2013, s 252 fg
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sjonen er den beste og at en tar hensyn til proporsjonalitetsprinsippet, rettferdiggjør ikke maktbruk dersom selve grunnlaget, en rettferdig grunn, mangler.
De kristne røttene til rettferdig krig tradisjonen knytter rettferdig grunn til
urettferdighet (unjustice). Slik forstått er en rettferdiggjort bruk av militærmakt
en respons som vil begrense eller rette opp urettferdighet. Denne tenkningen tar
imidlertid på største alvor hvilke konsekvenser som ubønnhørlig følger av militær maktbruk. Krigens iboende ondskap – uansett hva som måtte hjemle den – er
så alvorlig at ikke enhver urett hjemler våpenbruk. Bare særlig grov og utålelig
urettferdighet kan i følge rettferdig krig-tradisjonen sette til side vår moralske
forpliktelse til ikke å skade andre og dermed tjene som begrunnelse for å gå til
krig.
Så er spørsmålet: Hvem treffer så avgjørelsen om å bruke våpenmakt? En
samlet rettferdig krig-tradisjon plasserer avgjørelsesmyndigheten hos de politiske styresmaktene, hos de som tradisjonens ius ad bellum-kriterier benevner som
den legitime myndigheten (legitimate authorities). Og selv om dette ikke er det
første tradisjonen spør etter, så fungerer dette kriteriet langt på veg som en forutsetning for de andre kriteriene. Det handler om hvem som er ansvarlig for å avgjøre hvorvidt alle de andre kriterienes krav er møtt eller ikke. Med andre ord:
De andre kriteriene blir først operative etter at det grunnleggende politiske
spørsmålet er besvart: Hvem tar avgjørelsen? Spørsmålet er mer en formalisme.
Den legitime myndighetens beslutning skal tjene som garanti for at krigen og
krigshandlingene lar seg begrunne moralsk. Å besvare dette spørsmålet kan aldri
reduseres til et sekundært kriterium. Først når det er besvart, kan de øvrige
spørsmålene rettferdig krig-tradisjonen stiller, besvares.
Nettopp fordi denne måten å tenke rundt krig og våpenmakt tar på alvor både
de destruktive kreftene som krigen fører med seg og vår forpliktelse til beskytte
uskyldige mot overgrep, til å verne om rett og rettferdighet og til å straffe den
som påfører andre urett, blir spørsmålet om balanse mellom disse hensynene
viktig. Rettferdig krig-tradisjonenes kriterier om proporsjonalitet, intensjon ogkrigens som siste utvei, er vesentlige faktorer i en slik vurdering. Den amerikanske teologen Paul Ramsey skal få kaste lys over proporsjonalitetsprinsippet:
It can never be right to resort to war, no matter how just the cause, unless proportionality
can be established between military/political objectives and their price, or unless one has
reason to believe that in the end more good will be done than undone or a greater measure of evil prevented. But, of the tests for judging whether to resort to or to participate in
war, this balancing an evil or good effect against another is open to the greatest uncertainty. This therefor establishes rather than removes the possibility of conscientious disagreement among prudent men.19
19
Paul Ramsey: “When Just War is not Justified” i The Just War. Force and Political responsibility, New
York 1968, s 195.
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Bakteppet for Ramseys argumentasjon er en grunnleggende forståelse av krigens
vesen. Hvor begrenset den enn måtte fortone seg, bærer den alltid med seg ødeleggelse og tap av liv. Før en tyr til våpenmakt, må en derfor forsikre seg så
langt som over hodet mulig om at konsekvensene – krigens iboende ondskap
som trolig alltid vil være mer omfattende enn det en klarte å forutse – har en tilstrekkelig og forsvarlig begrunnelse og ikke korrumperer det som er målet for
bruk av våpenmakten, en rettferdig fredsordning.
Nært knyttet til proporsjonalitetsprinsippet er kravet om å lykkes. Rett myndighet, rettferdig begrunnelse og proporsjonal bruk av stridsmidler hjelper ikke
dersom målet ikke lar seg realisere. Dersom krigen er et fånyttes prosjekt, er den
heller ikke et moralsk alternativ.
Intensjonskriteriet har bæring ikke bare på krigen som sådan, som et strategisk kriterium, men er også av betydning på et operasjonelt og taktisk nivå. Det
handler med andre ord ikke bare om beslutningstakernes vurderinger, men også
den enkelte soldatens vurderinger og motiver i konkrete situasjoner på slagmarken. Sånn sett henger dette kriteriet sammen med begrunnelseskriteriet: Rett
intensjon fokuserer på freden. Krigen har ingen egenverdi, er ikke et mål i seg
selv, men kun et middel for å nå målet: En rettferdig og bedre fredsordning.

Fokus i det internasjonale rettsregime
Innenfor folkerettslig tenkning – slik den for eksempel kommer til uttrykk i FNcharteret – synes det som om den grunnleggende normen er at ethvert angrep på
en stats suverenitet eller territoriale integritet vil være i strid med internasjonal
rett. På 1990-tallet - i kjølevannet av internasjonal intervensjon i konflikter ulike
steder i verden - skjer det en perspektivforskyvning. Tidligere generalsekretær i
FN, Butros Butros-Ghali, understreker i sin rapport An Agenda for Peace viktigheten av å respektere suverenitetsprinsippet som en vesentlig faktor i ethvert
fredsarbeid. Men, fortsetter han, «The time of absolute and exclusive sovereignty […] has passed; its theory was never matched by reality».20
Grunntanken i generalsekretærens argumentasjon synes å være at dersom
grunnleggende menneskerettigheter krenkes, må folkesuvereniteten og prinsippet om å avstå fra innblanding i et annet lands indre anliggende, vike for humanitære hensyn.
FNs Menneskerettserklæring bygger på den forutsetning at alle mennesker
uavhengig av politiske, kulturelle, religiøse eller rasemessige forskjeller har en

20
Butros Butros.Ghali: An Agenda for Peace. Second Edition with the New Supplement and Related UN
Document, New York 1995, side 44.
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umistelig og ukrenkelig verdi. Erklæringen betrakter menneskeverdet som forutsetning og basis for menneskerettighetene.
Når er et rettsbrudd, på bakgrunn av dette, så fundamentalt at det rettferdiggjør bruk av militære maktnidler? En må kunne forutsette at det foreligger en
ekstrem nødsituasjon i den forstand at respekten for grunnleggende menneskerettigheter har nådd et absolutt bunnmål, målt kvalitativt eller kvantitativt.
Mangelen på konsensus med hensyn til Menneskerettighetserklæringens praktiske konsekvenser, enten den har bakgrunn i politiske, kulturelle eller sosiale forskjeller, vanskeliggjør imidlertid en slik vurdering. Andre internasjonale rettsbestemmelser kan derimot være med å sette de nødvendige standardene.
Internasjonal rett gjenspeiler klare moralske anliggende, hvorav respekt for
menneskerettighetene er et av de mest fremtredende. Den avviser imidlertid ikke
bare krenkelser av menneskeverdet, men hevder plikten til å bringe slike krenkelser til opphør, samt å holde overgriperene ansvarlig. Denne forpliktelsen er
absolutt og ligger hos det internasjonale samfunnet.21 To forhold er fremhevet
som gjenstand for sanksjoner i henhold til internasjonal rett:
Folkemord – forstått som handlinger med sikte på å utslette, helt eller delvis, nasjonale, etniske eller religiøse grupper.22
Grove krenkelser av menneskerettighetene – forstått innenfor rammen av
begrepet «forbrytelser mot menneskeheten: vilkårlige henrettelser/mord,
slaveri, deportasjon, forfølgelse på religiøst, politisk, etnisk eller nasjonalt
grunnlag».23
I internasjonal rettstenkning konstituerer folkemord en rettslig tvangssituasjon som ikke bare hjemler, men faktisk påbyr inngripen, om nødvendig med
militære midler.24 The International Commission on the Intervention and State
Sovereignty´s rapport The responsibility to Protect anbefaler at også disse hendelsene kan hjemle militær maktbruk på samme måtesom folkemord: 25

21
Jarat Chopra: «Enforcement Mechanisms for Humanitarian Crimes» i Åge Eknes/Annthony McDermott,(eds.): Sovereignty, Humanitarian Intervention and the Military, Oslo 1994, s. 44.
22

Ibid., s 48.

23

Ibid., s 47 ff.

24

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Article I:

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time
of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.
Se også Jarat Chopra, op cit, s 51.
25

44

ICISS: The Responsibility to Protect, s 32 ff.
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«large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or
not, which is the product either of deliberate state action, or state neglect
or inability to act, or a failed state situation; or
large scale “ethnic cleansing,” actual or apprehended, whether carried out
by killing, forced expulsion, acts of terror or rape.»

The Supreme International Crime?
Nürnbergdommen så forbrytelser mot freden som en forutsetning for de øvrige
tiltalepunktene domstolen behandlet: De tiltalte ble konfrontert med anklager om
å ha begått forbrytelser mot menneskeheten bare dersom de hadde vært delaktige
i forbrytelser mot freden.
Det ligger implisitt i min argumentasjon at dette konseptet må omgjøres:
Aggresjonsanklager bør primært være en respons på handlinger som utgjør
grove menneskerettighetsbrudd. Krenkelser av en stats suverenitet og territoriale
integritet er både folkerettslig og moralsk sett sekundært til dette.
Leif Tore Michelsen (f. 1955). Pensjonert kommandørkaptein og sjefsprest for
Sjøforsvaret. Har tjenestegjort i flere stillinger i Feltprestkorpset nasjonalt og
internasjonalt blant annet som krigskoleprest ved Sjøkrigsskolen (1996-2004),
feltprest for den norske FN-styrken i Libanon (1983-84), skipsprest på KV Andenes under Operation Dessert Shield i Den persiske Gulf (1990), skipsprest på
KNM Trondheim under Operation Sharp Guard i Adriaterhavet (1993) og
skipsprest på KV Andenes under Operation RECSYR i Middelhavet/Syria
(2014). Michelsen har særlig arbeidet med forholdet mellom etiske og juridiske
aspekt i krigens folkerett.
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Kommandoansvar og
foresattes befaling
AV ARNE WILLY DAHL

Keiser Napoleon Bonaparte skal engang ha innkalt en av sine generaler og stilt
ham til ansvar for et tapt slag. Generalen mente at nederlaget skyltes tilfeldigheter som lå utenfor hans kontroll og derfor skyltes uflaks og det kunne ikke generalen lastes for. Keiseren skal ha svart at han ikke hadde rom for generaler som
hadde uflaks og fratok ham kommandoen.
Napoleons håndtering av generalen er kan hende ikke et eksempel på godt
juridisk skjønn, men illustrerer at det forventes av militære ledere at de kan vise
til resultater, og at unnskyldninger for å mislykkes ikke uten videre aksepteres.
Dersom en militær sjef forteller sine overordnede at oppdraget ikke ble løst
på grunn av manglende trening, vil innvendingen fort være hvorfor han ikke
sørget for at avdelingen var tilfredsstillende trent. Dersom grunnen var mangel
på ammunisjon eller andre viktige forsyninger, vil han måtte svare for hva han
gjorde for at forsyningene skulle nå fram til avdelingen.
Og om han sier at soldatene ikke var forberedt på et angrep, fordi de hadde
drukket øl og hygget seg med de lokale landsbyjentene i stedet for å bygge forsvarsstillinger og overvåke fiendens bevegelser, vil han måtte svare for hvorfor
han tillot slik oppførsel. Og dersom han forsvarer seg med at han ikke var klar
over hva soldatene drev med, vil han måtte svare for hvorfor han ikke inspiserte
dem.
Med andre ord, en militær sjef må være forberedt på å bli holdt ansvarlig for
sine underordnedes handlinger, i hvert fall om han ved å gripe inn kunne ha påvirket utfallet.

Arne Willy Dahl

Straffeansvar
Slikt ansvar kan også medføre straffeansvar. Vi har her i landet opplevd ulykker
i avdelinger ledet av ungt befal, der den militære sjefen har måttet svare for sin
passivitet i retten.
De har blitt spurt om befalet har hatt tilstrekkelig kompetanse for de oppdragene de ble pålagt. De har blitt spurt om operasjonen var tilfredsstillende forberedt og organisert, om alle som var involvert kjente til sine oppgaver.
Var kontrollen med hva de underordnede drev med tilstrekkelig god? Inspirerte sjefen sine underordnede ved å være tilstede og viste at han var opptatt av
hva som foregikk? Hvordan responderte han på informasjon som kunne eller
burde bety at det kune oppstå problemer?
Jeg mener at ethvert forsvar må kunne kreve av sine offiserer at de holder
seg oppdatert på hva som foregår i avdelingen, er aktive og i forkant av hendelser, og griper inn dersom noe ser ut til å utvikle seg i uønsket retning. En passiv
militær sjef kan risikere og bli fratatt kommando, eller i mer alvorlige sammenhenger, bli stilt for retten.

Ansvar for underordnedes kriminelle handlinger
Dersom en militær sjef kan blir stilt ansvarlig for å tape et slag fordi han ikke
har kontroll på sine undergitte, er det opplagt at han også vil bli holdt ansvarlig
av samme grunn for hendelser som undergraver Forsvarets, eller nasjonens rykte. Er det i tillegg snakk om alvorlige forbrytelser mot uskyldige mennesker, er
det ikke lenger bare snakk om omdømme, men et viktig anliggende for alle av
god vilje.
Kommandoansvar er ikke av ny dato. Det kjennetegner en militær organisasjon. At en militær sjef er ansvarlig for sine underordnede et et av de grunnleggende prinsippene for en militær organisasjon (Haag IV art 1; Protokoll I art 43).
Prinsippet om militært ansvar, sammen med myndigheten til å utstede ordre
og straffe ulydighet eller udisiplinert oppførsel, er den avgjørende forskjellen på
en avdeling lovlig stridende og en gruppe individuelle franc-tireurs. Uten å bli
for detaljert, er det dette prinsippet som frikjenner soldaten fra kriminelt straffeansvar når han bruker dødelig makt mot andre mennesker, så fremt soldaten
handler etter ordre og innenfor rammen av krigens folkerett.
Kommandoansvar er gjort gjeldende i flere kjente rettsprosesser etter andre
verdenskrig. Prosessen mot den japanske generalen Yamashita, er et eksempel.
Han ble holdt ansvarlig for sine styrkers oppførsel mot den sivile befolkningen
på Filipinene. Han ble anklaget for å:
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Between October 9, 1944 and September 2, 1945, in the Philippine Islands, while commander of armed forces of Japan at war with the United States of America and its allies,
unlawfully disregarded and failed to discharge his duty as commander to control the operations of the members of his command, permitting them to commit brutal atrocities and
other high crimes against people of the United States and its dependencies, particularly
the Philippines, and he […] thereby violated the laws of war.

Antall ofre regnes i flere titusen. Ytterligere et eksempel er Hirota, tidligere
statsminister i Japan, som ble dømt for overgrep, blant annet massevoldtekt under the rape of Nanking. Han var tiltalt for å ha recklessly disregarded their legal duty by virtue of their officers to take adequate steps to secure the observance and prevent breaches of the law and customs of war. Tokyotribunalet
mente at:
Hirota was derelict in his duty in not insisting before the Cabinet that immediate action
be taken to put an end to the atrocities, failing any other action open to him to bring
about the same result. He was content to rely on assurances which he knew were not
being implemented while hundreds of murders, violations of women, and other atrocities
were being committed daily. His inaction amounted to criminal negligence.

Kodifisering
Kodifiseringen av kommandoansvaret i internasjonale traktater er imidlertid av
nyere dato. Genevekonvensjonenes Tilleggsprotokoll 1 av 1977 fastslår i artikkel 86 at det faktum at et brudd på konvensjonene eller protokollen er blitt begått av en underordnet, fritar ikke vedkommendes overordnede for henholdsvis
straff- eller disiplinæransvar, dersom de visste eller hadde informasjoner som
under daværende forhold burde ha satt dem i stand til å slutte, at vedkommende
var i ferd med å begå eller kom til å begå et slikt brudd, og dersom de ikke traff
alle praktiske tiltak innen rammen av det som var mulig for dem, for å forhindre
eller bekjempe bruddet.
Videre i Tilleggsprotokoll 1 Artikkel 87: De høye kontraherende parter og
partene i konflikten skal pålegge militære sjefer, hva angår medlemmer av de
væpnede styrker under deres kommando og andre personer under deres kontroll,
å hindre og om nødvendig å bekjempe og melde fra til kompetente myndigheter
om brudd på konvensjonene og denne protokoll.
Hverken Genevekonvensjonene eller Tilleggsprotokollene er imidlertid
skrevet eller forhandlet fram som strafferettslige tekster. De gir grunnleggende
veiledning, men den endelige vurderingen av skyld bør være basert på en gjeldende nasjonal eller internasjonal strafferettslig tekst. I mangel på slikt juridisk
grunnlag kan skyldspørsmålet avgjøres av den retten eller det tribunalet som har
jurisdiksjon i spørsmålet – for eksempel Jugoslavia eller Rwandatribunalet –
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med støtte i internasjonal sedvanerett. Jugoslaviatribunalet omtaler kommandoansvar Artikkel 7 i statuttene:
3. The fact that any of the acts referred to in Article 2 to 5 of the present Statute was
committed by a subordinate does not relieve his or her superior of criminal responsibility
if he or she knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such
acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable
measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.

En lignende bestemmelse er tatt inn i statuttene for Rwandatribunaet. Under forhandlingene av Den internasjonale strafferettsdomstolens statutter i 1998 ble
bestemmelsen gjort mer detaljert. Artikkel 28 skiller mellom militære sjefer og
politiske ledere, men likestiller personer som faktisk og praktisk opptrer som
militær sjef med militære sjefer. Begrunnelsen for presisereringen er at enkelte i
noen tilfeller kan ha de samme funksjonene og den samme myndighet som militære sjefer selv om vedkommende ikke formelt sett hverken har militær grad
eller status som militær sjef. Slike personer bør derfor ha det samme ansvar som
tilkommer en militær sjef.
Statuttene forventer at militære sjefer og sivile som opptrer som militære sjefer, holder seg orientert om hva som faktisk foregår på slagmarken. En militær
sjef vil normalt ha ressurser som vil holde ham informert, og vil i tillegg ha gode
militære grunner for å skaffe seg informasjon. Han vil derfor ikke kunne påberope seg at han ikke visste. Av overordnede som ikke er beskrevet under første
ledd – i praksis er det sivile ledere – forventer statuttene at de handler ut fra den
kunnskapen de faktisk har om situasjonen.
Internasjonal rett forventer at både militære sjefer og sivile ledere treffer alle
de nødvendige og rimelige tiltak som lå innenfor vedkommendes myndighet, for
å hindre eller bekjempe at disse forbrytelsene ble begått eller for å forelegge saken for de kompetente myndigheter med henblikk på etterforskning og påtale.
Hvordan kan eventuelle tiltak som treffes etter at en kriminell handling faktisk har funnet sted, frita en militær sjef for skyld? Et svar kan være at kriminelle
handlinger der kommandoansvar gjøres gjeldende strekker seg ofte over tid og at
tidlig inngripen kan være den beste måten å stoppe pågående og eventuelle fremtidige overgrep.
Om den kriminelle handlingen allerede har funnet sted, kan det eneste reelle
alternativet til passivitet være å straffe forholdet eller å melde det til de rette
myndighetene. Passivitet kan lett bli oppfattet som aksept, noe som vil medføre
at den militære sjefen må svare for seg på samme måte som en stat kan bli holdt
ansvarlig for private borgeres handlinger, hvis, og i den grad staten anerkjenner
disse handlingene.1
1
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Et tredje alternativ er å anse at kommando ansvar handler om unnlatelsessynder. Det sjefen i realiteten holdes ansvarlig for, er hans eller hennes mangel
på inngripen når vedkommende sjefs underordnede begår kriminelle handlinger.

Noen tolkningsspørsmål
Grad av forsømmelse
Jean Pictet skriver i sin kommentar til Tilleggsprotokoll 1 til Genevekonvensjonene:
[…] the negligence must be so serious that it is tantamount to malicious intent, apart
from any link between the conduct in question and the damage that took place. This element in criminal law is far from being clarified, but it is essential, since it is precisely on
the question of intent that the system of penal sanctions in the Conventions is based.

Rwandatribunalet diskuterer kommandoansvar i rettskjennelsen mot Akayesu. I
paragraf 488 henviser dommen til at det finnes flere synspunkt på hvilken rolle
mens rea spiller i forbindelse med saker der det spørres etter kommandoansvar.
Et synspunkt framholder at det er forankret i en streng forståelse av straffeansvaret, som et objektivt ansvar. Den foresatte er strafferettslig ansvarlig for
sine undergittes handlinger uavhengig om en kan føre bevis for sjefens kriminelle forsett eller ikke.
Andre hevder at hvorvidt forsømmelsen er så alvorlig at den grenser godkjennelse eller kriminelle motiv, er et lavere krav. Rwandatribunalet siterer
Pictets kommentar i paragrafene 489:
The Chamber holds that it is necessary to recall that criminal intent is the moral element
required for any crime and that, where the objective is to ascertain the individual criminal responsibility of a person Accused of crimes falling within the jurisdiction of the
Chamber, such as genocide, crimes against humanity and violations of Article 3 Common
to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II thereto, it is certainly proper to
ensure that there has been malicious intent, or, at least, ensure that negligence was so serious as to be tantamount to acquiescence or even malicious intent.

I den påfølgende paragrafen siterer dommen Tokyotribunalet:
As to whether the form of individual criminal responsibility referred to Article 6 (3) of the
Statute applies to persons in positions of both military and civilian authority, it should be
noted that during the Tokyo trials, certain civilian authorities were convicted of war
crimes under this principle. Hirota, former Foreign Minister of Japan, was convicted of
atrocities - including mass rape - committed in the “rape of Nanking”, under a count
which charged that he had “recklessly disregarded their legal duty by virtue of their offices to take adequate steps to secure the observance and prevent breaches of the law and
customs of war”.

Deretter fortsetter dommen:
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It should, however, be noted that Judge Röling (in the Tokyo Tribunal) strongly dissented
from this finding, and held that Hirota should have been acquitted. Concerning the principle of command responsibility as applied to a civilian leader, Judge Röling stated that:
“Generally speaking, a Tribunal should be very careful in holding civil government officials responsible for the behavior of the army in the field. Moreover, the Tribunal is
here to apply the general principles of law as they exist with relation to the responsibility
for omissions'. Considerations of both law and policy, of both justice and expediency, indicate that this responsibility should only be recognized in a very restricted sense”.

Rwandatribunalet sammenfatter så sin argumentasjon i paragraf 491:
The Chamber therefore finds that in the case of civilians, the application of the principle
of individual criminal responsibility, enshrined in Article 6 (3), to civilians remains contentious. Against this background, the Chamber holds that it is appropriate to assess on a
case by case basis the power of authority actually devolved upon the Accused in order to
determine whether or not he had the power to take all necessary and reasonable
measures to prevent the commission of the alleged crimes or to punish the perpetrators
thereof.

For meg synes det som om Rwandatribunalet i denne dommen er noe mer konservativ enn Den internasjonale straffedomstolens statutter. Siviles ansvar er i
dag ikke lenger omstridt, men har sine begrensninger.
Når det kommer til militære sjefers ansvar, er jeg ikke sikker på om Rwandatribunalet får siste ord i saken: «[it is] proper to ensure that there has been malicious intent, or, at least, ensure that negligence was so serious as to be tantamount to acquiescence or even malicious intent.» Det er vesentlig å ha i mente
hva som egentlig står på spill: Liv og helse for store antall mennesker. Selv om
risikoen for omfattende og systematiske overgrep kan synes fjern, så bør det tiltak som sørger for at slikt ikke skjer ha høy prioritet, særlig for de som har makt
og myndighet til å avverge dem. På den andre siden, selv om en militær sjef
skulle bli frikjent for forbrytelse mot menneskeheten, kan han fortsatt kjennes
skyldig i mindre alvorlige forbrytelser, for eksempel forsømmelse av å utføre
sine militære plikter. I den sammenhengen kan det framstå som en svakhet ved
systemet om man har en særskilt domstol med ansvar og jurisdiksjon for bare de
mest alvorlige forbrytelsene. Det er min mening.

Noen spørsmål vedrørende militære sjefer
Hvem er militær sjef
En militær organisasjon er tradisjonelt hierarkisk bygget opp – en pyramide av
sjefer på ulikt nivå. Hver sjef har et gitt antall underordnede. Hver underordnet
har en spesifikk nærmeste foresatte, som igjen har en sjef over seg og så videre
opp til øverstkommanderende.
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En underordnet kan ha et større antall overordnede som innehar en høyere
militær grad, men som ikke er vedkommende underordnedes sjef. Det er den
militære sjefen i en gitt kommandokjede som innehar kommandoansvar, ikke
enhver overordnet som kan ha kjennskap til forbrytelser og som muligens kunne
ha truffet tiltak for å forhindre slike hendelser, men lot det være.2
Hvor i kommandokjeden finner vi kommandoansvar?
I prinsippet innehar enhver militær sjef kommandoansvar og kan måtte stå til
rette for det. Hvor langt opp i rekkene ansvaret kan gjøres gjeldende, vil avhenge
forbrytelsenes omfang og vedkommende sjefs avstand til hendelsene. Testspørsmålet vil være om vedkommende sjef på grunn av omstendighetene på det
aktuelle tidspunkt, skulle ha visst at styrkene begikk eller skulle til å begå slike
forbrytelser.
Er nestkommanderende å anse som militær sjef?
Det dominerende synspunktet synes å være at nestkommanderende i utgangspunktet ikke kan anses å være militær sjef og derfor heller ikke har kommandoansvar. NK-rollen kan imidlertid variere innenfor ulike militære organisasjoner.
Det kan for eksempel handle om forskjeller i militær kultur eller være avhengig
av avdelingssjefens lederstil. Nestkommanderende kan være tettere på det som
rører seg nede i organisasjonen, og om han ikke varsler avdelingssjefen om
uønsket eller kriminell adferd, hvorfor skal han i tilfelle ikke holdes ansvarlig?
Hva er stabsoffiserenes ansvar?
Fra bataljonsnivå og oppover vil den militære sjefen være omgitt offiserer med
ansvar for personell, etterretning, operative spørsmål, forsyning og flere andre
oppgaver. Han kan ha en stabssjef som koordinerer virksomheten, og muligens
også innehar NK-funksjonen i avdelingen. Disse offiserene vil bemanne operasjonsrommet, legge planer for forestående operasjoner og sette i verk sjefens
ordre. Offiserer på lavere nivå vil i praksis i større grad samhandle med medlemmene av den høyere staben enn med den høyere sjefen selv. De fleste vil derfor hevde at stabsoffiser ikke innehar kommandoansvar.
Hvem har kommandoansvar i internasjonale operasjoner?
I multinasjonale operasjoner settes nasjonale kontingenter under operativ kommando eller operativ kontroll av en Supreme Force Commander utpekt for ek2
Forskjellen mellom foresatte og overordnede (commanders and superiors) er ikke synbar i den franske
tekst, fordi man bare har ett ord i det franske språk, som dekker begge.
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sempel av NATO eller FN. Hvilken myndighet Force Commander har over de
ulike avdelingene, vil avhenge av hvilke begrensninger de ulike nasjonene legger på bruken av sine styrker. Disse vil framkomme enten i dokumenter som regulerer Transfer of Authority, begrensninger i forhold til Rules of Engagement
eller på annet vis. Det er verdt å merke seg at disiplinærmyndighet alltid vil bli
ivaretatt nasjonalt. Den enkelte nasjon vil være representert i operasjonsområdet
av en National Contingent Commander. Hans rolle er å ivareta nasjonale funksjoner og følge opp nasjonale interesser og anliggender. Han har imidlertid ikke
operativ kommando over nasjonens styrkebidrag.
Relasjonen mellom Supreme Force Commander og National contingent
commanders er komplisert og det har, så vidt jeg vet, aldri blitt prøvd ut rettslig
hvor kommandoansvaret ligger dersom en avdeling innenfor en multinasjonal
styrke skulle begå kriminelle handlinger.
En kan imidlertid forestille seg to alternative vinklinger. Force Commander
får gehør i retten for at hans myndighet over de ulike nasjonale kontingentene
var så begrenset at han ikke kunne sies å effectively [be] acting as a military
commander. Det behøver ikke i seg selv å være tilstrekkelig, men kan medføre
begrensninger med hensyn til hvilke reasonable measures within his power han
hadde til rådighet for å påvirke situasjonen. Dette vil trolig undergrave fremtidige internasjonale sjefers autoritet og i neste omgang ha konsekvenser for underordnedes muligheten til å forsvare seg med henvisning til militær lydighet og at
en handlet i samsvar med overordnedes ordre. Vi skal se nærmere på det nedenfor. På den annen side, om retten finner at en supreme commander har kommandoansvar, vil det være et sterkt argument for framtidige internasjonale sjefer å
kreve full myndighet over de ulike nasjonale styrkebidragene.
En kan også forestille seg et bottom-up scenario der en underordnet henviser
til ordre utstedt av en supreme force commander. Han argumenterer dermed at
han var under legal obligation to obey orders of the [Government or the]
superior in question. Det vil trolig medvirke til å styrke framtidige internasjonale force commanders stilling.
Henvisning til ordre fra overordnede
Hva handler egentlig dette om? I en miltær organisasjon forventes det at soldater
følger ordre. Dersom soldaten beordres til å utføre ulovlige handlinger, står han
overfor et dilemma: Om han nekter, kan han risikere straff eller disiplinære forføyninger, og om han adlyder kan han stilles for retten for kriminelle handlinger.
Hva skal han så gjøre?
Historisk er ikke henvisningen til militær lydighet akseptert som tilstrekkelig
forsvar, men kan veie i formildende retning.
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Nürnbergstatuttenes Artikkel 8 fastslår: «The fact that the Defendant acted
pursuant to order of his Government or of a superior shall not free him from
responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal
determines that justice so requires.»
Nürnbergstatuttene står imidlertid ikke uimotsagt:
Tradisjonelt har en ment at en underordnet, fordi de manglet relevant innsikt
i situasjonen, ikke selv kunne avgjøre om en ordre var lovlig eller ulovlig. Å
nekte å utføre ordre var derfor ikke en opsjon. Motargumentet her vil være at
ordre i seg selv ikke kan frita en fra ansvar dersom ordren er åpenbart ulovlig.
Andre har hevdet at straffeansvaret er absolutt. En er bare forpliktet til å adlyde lovlige ordre. En innvending mot dette synspunktet kan være at det ser helt
vekk fra det mentale aspektet – subjektiv skyld – selv der soldaten, på feil
grunnlag, tror at ordren er lovlig
Et tredje synspunkt vurderer lydighetsspørsmålet som irrelevant, men åpner
for at det kan være formildende.
Jugoslaviatribunalets statutter viderefører anliggendet fra Nürnbergstatuttene
blant annet fordi en ønsket å basere statuttene på allment aksepterte normer innenfor internasjonal strafferett, og diskusjonen om militær lydighet etter Nürnberg var ennå ikke avklart. Andre tribunaler – Sierra Leone i 2002, Irak i 2003 –
har fulgt samme praksis, men andre som Indonesia Act on Human Rights Court i
2000 og Agreement on the Khmer Roughe Trials i 2003 ikke behandler spørsmålet.
I nasjonal lovgivning er det i stor grad gitt åpning for å henvise til overordnedes ordre dersom anklagede ikke visste at ordren var lovstridig, og den ikke
var åpenbart ulovlig, slik det også er i Den internasjonale strafferettsdomstolens
statutter:
Artikkel 33
Ordre fra foresatt og bortfall av straffansvar
1. Det forhold at en forbrytelse som faller inn under Domstolens jurisdiksjon er begått av
en person etter ordre fra en regjering eller en foresatt, enten militær eller sivil, skal ikke
frita personen fra straffansvar, med mindre:
a. vedkommende var rettslig forpliktet til å adlyde ordre fra regjeringen eller den aktuelle foresatte,
b. vedkommende ikke visste at ordren var rettsstridig, og
c. ordren ikke var åpenbart rettsstridig.
2. I forbindelse med denne artikkel er ordre om å begå folkemord eller forbrytelser mot
menneskeheten åpenbart rettsstridig.

Antonio Cassese synes å mene at Artikkel 33 er i strid med internasjonal
sedvanerett og derfor bør tolkes restriktivt. Andre deler dette synspunktet. For55
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skjellen mellom nasjonal lovgivning og internasjonal sedvanerett kan ifølge
Cassese forklares med at nasjonal lovgivning må dekke ethvert brudd på militær
lovgivning, uavhengig av om de er brudd på internasjonal lov eller ikke. Internasjonale regler derimot, gjelder «bare» for internasjonale forbrytelser.
Det finnes imidlertid andre mulige forklaring på denne uoverensstemmelsen.
En er ganske iøynefallende for den som er kjent med norsk rett. Lov om straff
for utlendske krigsbrotsmenn fra 1946 aksepterte ikke henvisning til ordre selv
om den militære straffeloven fra 1902 gjør det. Ved nærmere ettersyn fører alle
internasjonale tribunaler sak mot «de andre», mens det i nasjonale lovgivning
handler om saker mot «våre egne». Det samme gjelder for både Indonesia og
Khmer Rouge-prosessene.
Den internasjonale straffedomstolens statutter gjenspeiler på den ene siden
hvor langt stater er villig til å strekke seg med hensyn til saker der deres egne
statsborgere kan bli tiltalt. På den andre siden har ICC-statuttene innflytelse på
nasjonal lovgivning. Dersom diskrepansen mellom det nasjonale og internasjonal rett blir for stor, kan de respektive statene risikere at ICC reiser sak mot statens egne statsborgere fordi staten, som har primær jurisdiksjon, ikke er i stand
til å tiltale dem. Med andre ord: Dersom statene hadde blitt enige om strengere
bestemmelser i ICC-statuttene enn det de faktisk gjorde, kunne de fort vært under press til å endre sine nasjonale lovgivninger.
Min tolkning er derfor at når stater står overfor risikoen for at deres egne
soldater befinner seg på tiltalebenken, blir de mer tilbakeholdende. Imidlertid, i
nasjoner med engelsk-amerikansk (common law) rettstradisjon, kan rettspraksis
være strengere. Det kan synes som henvisning til prinsippet om militær lydighet
er akseptert i land som USA og Canada, men ikke i Storbritannia og Australia.
Det kaster tvil over både Casseses anliggende og min egen fortolkning.
Så, er ICC-statuttene feil? Som internasjonal traktat går den foran sedvanerett. Så i forhold til statenes relasjon til hverandre er den pr definisjon rett.
Spørsmålet er hvorvidt den vil bli tolket restriktivt, slik Cassese har foreslått, om
sedvaneretten vil tilpasse seg statuttene, eller om vi vil ha to parallelle sett med
regler som eksisterer ved siden av hverandre i overskuelig framtid: Et sett for de
som har ratifisert statuttene, og et for de som ikke har gjort det.
Etter mitt syn har ICC-statuttene rett i hvert fall i en forstand: Du skal
dømme andre etter samme mål som du dømmer dine egne. Synspunktet støttes
av Tredje Genevekonvensjons Artikkel 82, tredje ledd:
Hvis lover, forskrifter eller alminnelige instrukser til den makt som har fangene i sin varetekt, erklærer handlinger begått av en krigsfange for straffbare, mens de samme handlinger ikke er straffbare når de begås av et medlem av de væpnede styrker til den makt
som har fangene i sin varetekt, kan de bare medføre disiplinærsanksjoner.
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Etter denne bestemmelsen vil det, i det minste, være svært kontroversielt å nekte
en tiltalt med krigsfangestatus retten til å hevde til sitt forsvar at de handlet under ordre, når en gir sine egne statsborgere den retten.
Jeg mener også at historien vil gi statuttene rett. Det er lite sannsynlig at en
vil se mange nye ad hoc tribunaler i framtiden. Den foretrukne løsningen vil
trolig heller være å henvise saker til Den internasjonale strafferettsdomstolen.
ICC-statuttene vil gjøres gjeldende og domstolens forståelse av militær lydighet
og overordnedes ordre vil bli normen.

Noen spørsmål vedrørende ordre
Hva er en ordre?
Basert på Artikkel 33 er en ordre alle muntlige, skrevne eller på annen måte uttrykte befalinger. Ordre kan framsettes til enkeltindivider eller til grupper. De
kan være generelle eller være knyttet til en bestemt aktiv handling eller en unnlatelse. En ordre medfører plikt til å å adlyde.
Hvem kan utstede ordre?
Ordre kan utstedes av regjeringen, et departement, et regjeringsmedlem med ansvar for bestemte funksjoner som gjør at de har myndighet til å handle på vegne
av regjeringen. Ordre kan utstedes av militære så vel som sivile. Det vesentlige
er at vedkommende har den formelle myndigheten som er nødvendig for å
utstede den aktuelle ordren. Mangler den myndigheten foreligger det ingen
juridisk plikt til å følge ordren.
Forholdet mellom ordre og handling
En eventuell straffbar handling må ha skjedd i henhold til en gitt ordre. Det betyr
at en underordnet må ha ment å handle – eller unnlate å handle – for å adlyde en
gitt ordre. Om ikke, kommer ikke Artikkel 33 til anvendelse.
Rettsvillfarelse
Generelt er det slik at manglende kunnskap om loven – siktede skjønte ikke at
handlingen faktisk var rettsstridig – ikke fritar den siktede for ansvar (Artikkel
32) Denne bestemmelsen finnes også i de fleste nasjonale lovgivninger.
Artikkel 33 er en unntaksbestemmelse. Dersom siktede handlet i henhold til
ordre, men ikke visste at ordren var ulovlig, fritas fra straffeansvar såfremt ikke
ordren var åpenbart ulovlig. Hvorfor denne forskjellen? Som vi har sett,
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innebærer en ordre plikt til å handle. Der det ikke foreligger en ordre, kan
vedkommende velge å forholde seg passiv dersom han ikke er sikker på om det
aktuelle lovverket sier. Den muligheten er ikke tilstede for en soldat som er gitt
en ordre.
Åpenbart ulovlig
Hva menes med åpenbart ulovlig? The Israeli District Military Court definerer
det slik i Kafr Kassem-saken:
The distinguishing mark of a “manifestly unlawful” order should be displayed like a
black flag over the order given, as a warning reading “Prohibited!”

Cassese mener at ordre som medfører at en begår krigsforbrytelser er like åpenbart ulovlige som ordre som innebærer at en begår folkemord eller forbrytelser
mot menneskehenten, særlig fordi krigsforbrytelser er listet i ICC-statuttene og
definert i Elements of Crimes. Det er i lys av dette at Cassese mener at ICCstatuttene står i motsetningsforhold til internasjonal sedvanerett, og ber om at
Artikkel 33 tolkes restriktivt slik at den i størst mulig grad samsvarer med internasjonal sedvanerett.
Så er spørsmålet om Cassese har rett når han hevder at ordre om å begå
krigsforbrytelser alltid vil være åpenbart ulovlige?
I mange, kanskje de fleste, saker vil slike ordre være åpenbart ulovlige.
Generelt kan en si at krigsforbrytelser slik de er definert i ICC-statuttene,
handler om grove og åpenbare brudd på internasjonal rett, brudd som ville
sjokkere de aller fleste som var vitne til dem. Men det finnes også mer
komplekse forbrytelser som i seg selv er alvorlige, men som er omgitt av en
kompleks rekke omstendigheter, fakta, beslutninger som leder fram til
slutningen om at en bestemt handling faktisk er en forbrytelse.
La oss, som eksempel, ta uproporsjonale angrep. Den internasjonale straffedomstolens statutter definerer i Artikkel 8,2,b,iv uproporsjonale angrep som:
forsettlig å iverksette et angrep med kunnskap om at et slikt angrep vil forårsake tilfeldig
tap av sivilpersoners liv, skade på sivilpersoner, skade på sivile gjenstander eller omfattende, langvarige og alvorlige skader på naturmiljøet, som klart ville være for omfattende
i forhold til den forventede konkrete og umiddelbare samlede militære fordel […].

Den eller de som utfører et angrep, har muligens eller muligens ikke en forestilling om hva angrepet kan medføre av tilfeldige sivile tap, også kjent som collateral damage, men hva med den militære nytten?
Den militære nytten av å bombe en bro kan i stor grad avhenge hvilke
intensjoner den militære sjefen har – hva er hans neste trekk? Disse intensjonene
er ikke nødvendigvis kjent for pilotene i bombeflyene. Rent objektivt kan den
militære nytten være av stor verdi, forutsatt at sjefen holder seg til sine planer.
Men fienden kan i mellomtiden gjort manøvrer som tvinger sjefen til å endre
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planene sine og bombingen har ikke lenger noen militær verdi. Vil det i tilfelle
gjøre pilotene og eventuelle andre som er involvert i operasjonen – de som er
involvert i målutvelgelsen eller som utsteder ordrene – til krigsforbrytere?
I tillegg, angrepet må ses i sammenheng med forhold som ikke uten videre er
åpenbare for de underordnede. Problemet er ikke hypotetisk. Det var høyst reelt i
1944 da mål i området ved Pas de Calais ble bombet for å få Hitler til å anta at
invasjonen ville finne sted der og ikke i Normandie.
Svaret på spørsmålet ovenfor er derfor opplagt «nei». Pilotene må følge
ordre uten å måtte stå strafferettslig ansvarlig så lenge ordrene ikke er åpenbart
ulovlige. I de fleste tilfellene vil det være umulig for dem å vurdere de militære
gevinstene ved et angrep og de vil derfor måtte utføre de ordrene de får
uavhengig av hva han måtte mene om den militære verdien av angrepet. Det er
ingen grunn til å tolke Artikkel 33 restriktivt i dette tilfellet.
Et nytt eksempel: ICC-statuttenes Artikkel 8,2,b,xxv omhandler utsulting:
forsettlig å bruke utsulting av sivilpersoner som krigføringsmetode ved å unndra
dem gjenstander som er uunnværlige for at de skal overleve, inkludert ved
forsettlig å hindre at hjelpeforsyningene i henhold til Genève-konvensjonene
kommer frem.
Et infanterilag bemanner et checkpoint. To mann bemanner porten, to
bemanner maskingeværstillingen som dekker checkpointet, en sersjant leder
avdelingen og de resterende 4 soldatene hviler. De har fått ordre om å nekte en
bestemt konvoi av kjøretøy å passere. Kjøretøyene frakter nødhjelp i henhold til
bestemmelsene i 4 Genevekonvensjonen Artikkel 23:
[…] Hver av de høye kontraherende parter skal gi fritt leide for enhver sending av legemidler og sanitetsmateriell og for gjenstander nødvendige for religionsutøvelsen, som
utelukkende er bestemt for sivilbefolkningen til en annen kontraherende part, selv om
denne er fiendtlig. Den skal videre gi fritt leide for enhver sending med nødvendige matvarer, klær og styrkemidler bestemt for barn under femten år og kvinner som er gravide
eller i barselseng.

Anta at sersjanten vet at sivilbefolkningen på den andre siden av checkpointet
sulter, at kjøretøykolonnen frakter nødvendige matvarer for barn og at han er
kjent med med bestemmelsene i Genevekonvensjonen. Skal han ta saken i egne
hender og tillate at kolonnen slipper gjennom checkpointet? Kan vi forvente at
han setter sine egne vurderinger høyere enn øverstkommanderendes? Om ordren
var ulovlig, vil det være opplagt for sersjanten i checkpointet? Det kan ligge en
rekke faktorer bak ordren. Hva om noen forutsetninger for å la kolonnen passere
ennå ikke var på plass fra fiendens side? Hva om det forelå planer for en militær
offensiv som gjorde det nødvendig å reservere veien for militære kjøretøy for en
periode? Hva om det bare handlet om administrative forsinkelser og kolonnen
ville bli sluppet gjennom neste dag?
59

Arne Willy Dahl

Eksemplet viser at i noen saker der situasjonen i seg selv eller
normstrukturen er uoversiktlig og komplisert, vil det ikke være rimelig å gå etter
individuelle soldater langt nede i det militære hierarkiet som har effektuert
ulovlige ordre. Det betyr imidlertid ikke at soldater som har fulgt åpenbart
ulovlige ordre ikke skal holdes ansvarlig. Men det er kan hende å gå et skritt for
langt å hevde at alle ordre som kan ende i krigsforbrytelser, per definisjon er
åpenbart ulovlige. Det er et steg ICC-statuttene ikke har tatt.
La oss se på enda et aspekt ved Artikkel 33. Tidlig i diskusjonen rundt
artikkelen var et element at det måtte være et moralsk aspekt. Om det finnes en
juridisk likt til å følge ordre, så er det også en risiko for å bli straffet om en ikke
adlyder. I ekstreme tilfeller kan det handle om dødsstraff. En slik risiko kunne
også oppleves relevant uavhengig av om vedkommende er juridisk forpliktet til
å følge ordre. Dette fører oss til ICC-statuttenes artikkel 31:
Grounds for excluding criminal responsibility
1. I tillegg til andre straffrihetsgrunner fastsatt i disse vedtekter, skal en person ikke være
strafferettslig ansvarlig dersom på handlingstidspunktet: […]
d. den atferd som påstås å være en forbrytelse som faller inn under Domstolens jurisdiksjon, er forårsaket av en tvangssituasjon som følge av en trussel om nært forestående fare
for død eller kontinuerlig eller overhengende fare for alvorlige skade på legeme mot denne personen eller en annen person, og personen opptrer ut fra nødvendighet og på en rimelig måte for å avverge denne faren, forutsatt at vedkommende person ikke har til forsett å forårsake en større skade enn den som blir søkt avverget. Slik trussel kan enten
være:
i. fremsatt av andre personer, eller
ii. fremskaffet av andre omstendigheter som ligger utenfor denne personens kontroll.

Bestemmelsen antyder at du kan ofre en uskyldig for å redde deg selv. Dette er
langt fra en ukontroversiell bestemmelse og er nok et eksempel på at Den internasjonale strafferettsdomstolen skiller seg fra internasjonal sedvanerett.
Tvang som straffrihetsgrunn er et kapittel for seg og skal ikke utbroderes
her. For vårt formål er det tilstrekkelig å merke seg at tvang er et selvstendig forsvar som en kan henvise til selv om henvisning til militær lydighetsplikt avvises
og vice versa.
Arne Willy Dahl (f. 1949). Cand jur 1974. Dahl har undervist ved Krigsskolen,
vært krigsadvokat for Østlandet, statsadvokat hos Riksadvokaten med spesialfelt
krigsforbrytelser og Generaladvokat for Forsvaret 1988-2014. Dahl har innehatt vervet som president i International Society for Military Law and the Law of
War og ble ved sin avgang 2012 samtidig utnevnt til ærespresident. Dahl har
blant annet utgitt «Håndbok i militær folkerett» (2008) og vært medforfatter av
«Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare» (2009).
Han har skrevet flere hørespill for radio.
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The War, the Soldier, and the Conscience*
About the Primacy of Politics and the Limits of Obedience in
the German Bundeswehr

BY JÜRGEN ROSE

Freedom of Conscience and the Right to Conscientious
Objection in Germany
After World War II and the fall of the Third Reich, the new West German constitution guaranteed every citizen the fundamental human rights to freedom of
faith and conscience as well as right to refuse to perform military service involving the use of arms against their conscience. The three paragraphs of the relevant
Article 4 read as follows:
1. Freedom of faith and of conscious, and freedom to profess a religious or
philosophical creed, shall be inviolable.
2. The undisturbed practice of religion shall be guaranteed.
3. No person shall be compelled against their conscience to render military
service involving the use of arms. Details shall be regulated by a federal
law.
While paragraph 1 caused little discussion, paragraph 3 evoked fierce
debates. The later federal President Theodor Heuss, suspected that “if we put
here simply conscience, we will enshrine in the constitution a ‟mass over-use of
conscience‟ in the event of war”.1
However, in the end he could not prevail against the stand taken by Social
Democrats like Carlo Schmid, who replied that “[t]he citizen must be able to
state for moral reasons: “I wish to serve my fatherland in it´s crisis in a manner
* This article is based on Jürgen Rose: ”Conscience in Lieu of Obedience: Cases of Selective Conscientious
Objection in the German Bundeswehr” in: Ellner, Andrea/Robinson, Paul/Whetham, David: When Soldiers Say
No. Selective Conscientious Objection in the Modern Military, Farnham/Burlington 2014, pp. 177-194.
1
Quoted in Gerd Bucerius: ”Verweigerung und Gewissen. Das Grundgesetz wurde gegen seine Väter ausgelegt”, Die Zeit, 23 December 1977.
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other than by killing someone”,2 and Fritz Eberhard, who argued that Germany
had “gone through a „mass slumber of conscience‟ during which millions of
Germans said: orders are orders, and killed in view of that”. And he continued:
“[T]his is why I believe that, precisely in this situation after the war and after the
totalitarian system, now that we want to break with this notion that orders are
orders – when in fact we want to build democracy – that paragraph is apposite”.3
One may wonder why conscientious objection was discussed as early as in
January 1949, when neither rearming Germany or creating a new German army
was an issue. However, there were several driving factor behind the debate.
Most urgent was certainly the fear that during the emerging Cold War the
occupation powers – adamant that the Krauts should defend their own soil
instead of shedding the blood of allied soldiers should the conflict turn into hot
water – would try to compel Germans to serve in some kind of military
formations commended by foreign generals of the Allied Forces. The second and
very important factor was the proximity of the experience that military courts
during the the Third Reich4 systematically sentenced unprecedented numbers of
conscientious objectors to death and executed them according to the maxim: “He
who fights may die, he who refuses to fight must die!” Last but not least, in the
late 1940s conscientious objection was not yet internationally accepted as a
fundamental human right. Conscientious objection was embodied in German
Basic Law and thus everybody, including soldiers whether they are active, in the
reserve or retired, regardless of whether they are conscripts or volunteers, may
make use of that right at any time. However, for a professional soldier such an
endeavor would not be easy at all, because he is legally obliged to meticulously
expose his more or less sudden change of conscience to a board in charge of
granting his motion for conscientious objection.
While universal conscientious objectors, after years of controversy among
supporters and opponents of the German Bundeswehr, were increasingly
accepted by the German public, the situation was different for those who
additionally claimed the right to selective conscientious objection. It was only in
2005 that the Federal Administrative Court provided explicit clarification on this
matter with its ruling against Major Florian Pfaff who on moral grounds refused
to obey several orders while posted in Iraq. The judges claimed that Article 4
paragraph 1 of the German Basic Law applies also to soldiers. Secondly, the
court conceded that soldiers may experience severe moral conflicts by obeying
2

Ibid.

3

Quoted in Helmut Donat et. al.: “Der Deutsche Ausschuss für Fragen der Wehrdienstverweigerung 1953
bis 1957”, in: Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer (ed.): “Die Freiheit, nein zu sagen:
vom Recht der Kriegsdienstverweigerer 1957 – 1982”, Freiburg i. Br. 1983, p. 23.
4
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orders in conflict with their conscience. Under such circumstances soldiers are
entitled to refuse to obey the order on the basis of the individual´s constitutional
right to the inviolability of conscience.
However, the subject of this particular lawsuit involved not only the right to
reject a specific order, but also the question of selective conscientious objection.
Major Pfaff had argued that obeying the orders would in turn involve him in a
war of aggression which he considered completely and utterly impossible not
only on personal moral grounds, but also because of the German Constitution
and international law. Hence the most important feature of the case was that an
active field officer resolved upon an act of selective conscientious objection and
the Federal Administrative Court, subordinate only to the Federal Constitutional
Court, accepted such a courageous stance for the first time in the history of postwar Germany.
In their verdict the judges explicitly stressed the unconditional commitment
of the armed forces to law and order: “The Basic Law imposes the commitment
of the armed forces to basic rights, but does not restrict basic rights on decisions
and requirements of the armed forces.“5 The judgment implies not only that the
military is committed to the Constitution, but also that all of its members are
strictly obliged to follow the special military laws and regulations, such as the
Soldatengesetz and the Wehrstrafgesetz of the Federal Republic of Germany.
The relevant articles of paragraph 10 of the Soldatengesetz on the duties of
the superior state that:
4. He is authorized to issue orders for official reasons only, and only when
observing the rules of international law, national law and service regulations.
5. He is responsible for the orders he has given. He has to enforce orders by
reasonable means.
Paragraph 11 of the Soldatengesetz is also relevant:
1. The soldier has to follow his superior. He must observe their orders completely, precisely and immediately. Disobedience does not apply when he
refuses to obey an order that violates human dignity or that was not issued
for official reasons; the erroneous assumption that such an order is given
releases him from responsibility only if he was not able to avoid his error,
and if he could not have been expected in the given circumstances to defend himself against the order by remedy.
2. An order must not be observed if that implies a criminal offence. If the
subordinate follows the order anyhow, he will become guilty only if he
5

Bundesverwaltungsgericht, Urteil des 2. Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005 – BVerwG 2 WD 12.04, p.

112.
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recognizes, or if it was obvious for him in the given circumstances, that
obeying implied a criminal offence.6
In summary, the evolution of the modern German armed forces after World
War II, as well as the recent jurisdiction on military affairs, reveals the significance of two essential aspects of what might be called the German” military
constitution”. These are the strong commitment of individual soldiers to their
conscience as well as the strong commitment to law and order.

Old Values – New Missions
In times of the Global War on Terror, preventive warfare, crimes against international law, and threats to fundamental human and civil rights, the frequently
inhumane reality of the use of military force may create the suspicion that soldiers are just a kind of battle robot following orders without thinking.7 This perception is enhanced when even NATO allies, all Western democracies, seem to
abuse their armed forces in missions whose legality under international law is
disputed.8 Not least because of this, civil society has become aware of the problem of legitimacy of such wars under international law. The number of cases of
disobedience in many intervention and occupation forces reveals that even
amongst military professionals, who are expected to execute the combat missions agreed on by the political leadership, sensitivity has grown regarding the
implications of the legal constraints on the initiation and conduct of war laid
down in international law.
The fundamental question service members operating within the area of
tension between their duty to obey, loyalty to the law, and freedom of
conscience must answer is: How may or shall or must I act as a soldier who is
strictly subject to the primacy of politics, if political leaders or military superiors
6
Bundesministerium der Verteidigung Führungsstab der Streitkräfte InfoM (ed): Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Werte und Normen für Soldaten, Bonn 2003, pp. 112f.

The Law on Military Jurisdiction constitutes the basis for prosecuting offences against the legal norms
mentioned above. The most relevant sections are: Section 5 (acting under orders), section 19 (disobedience),
section 20 (bindingness of an order, error), section 32 (misuse of command authority for illegal objectives), section 33 (incitement to illegal actions), section 34 (unsuccessful incitement to illegal actions). See Wehrstrafgesetz
WStG, March 30 1957, BGBI I 1957, 298, revised by proclamation of May 24 1974 I 1213.
7
Jürgen Rose: ”Gehorsam bis zum Hindukusch? Das Grundgesetz verbietet die Vorbereitung von Angriffskriegen. Trotzdem wird ein Bundeswehrsoldat, der sich weigert mitzumachen, degradiert.” in Sicherheit und
Frieden – Security and Peace 22/3 2004, p. 134.

Jürgen Rose: ”Gehorsam bis zum Verfassungsbruch. Der 20. Juli und die Pflicht zur Verweigerung. Wer
sich in der Bundeswehr daran hält, kann degradiert werden, wie der Fall des Majors Florian Pfaff zeigt” in Freitag – Die Ost-West-Wochenzeitung, 23 July 2004, p. 4.
8
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urge me into a war that inevitably will bring death and injury to human beings, if
this war is potentially or even clearly a war of aggression, which clearly
constitutes a crime against international law?
The service member involved has no choice but to confront the problematic
nature of that virtually important issue. Since Nuremberg Tribunals service
members can no longer appeal to a superior political or military authority in
order to avoid responsibility for obeying illegal orders. In accordance with
Kant´s philosophy of law and morality9, the reason for this is the recognition that
the conscience of each person sets the standard for any human action. For
service members this means that superior orders alone are insufficient to
legitimize military action. By obeying orders soldiers voluntarily transform the
extrinsic will of another person into their own intrinsic determination, and
before actualizing their own intention through their action soldiers have to
scrutinize its legitimacy in relation to their conscience.10
Modern philosophy of law founded upon the traditions of the Enlightenment
is reflected in the so-called Nuremberg Principles.11 On the one hand the latter
impinged on various bodies of military law.12 On the other hand they were
affirmed at the level of international law, for instance by the Code of Conduct on
Political and Military Aspects of Security, which states in paragraphs 30 and 31
that:13
30.Each participating state will instruct its armed forces personnel in international humanitarian law, rules, conventions and commitments governing
armed conflict and will ensure that such personnel are aware that they are
9

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hamburg 1965.

10

This implies that ultimately every soldier decides which means and up to which point he would be prepared to fight. The functional imperatives of the military subsystem, at least in its current constitution, are incompatible with this moral imperative, which suggests, to paraphrase Hegel – this is so much worse for the military.
11
Gregor Schirmer (ed): Die Nürnberger Prinzipen – ein Umbruch im Völkerrecht, Bulletin für Faschismus- und Weltkriegsforschung, Berlin 2006

Herbert R. Reginbogin (ed): Die Nürnberger Prozesse: Völkerstrafrecht seit 1945, Berlin 2006.
12

The relevant regulations of German military law are discussed above.

In the United Kingdom soldiers are obliged to refuse any illegal order. In Denmark and France soldiers
must refuse all obviously illegal orders. In addition they are authorized to refuse all other illegal orders. In Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Poland and Spain, soldiers must refuse to obey illegal orders. But while
soldiers in the Netherlands may refuse to obey any illegal order, soldiers in Germany, Luxembourg, and Spain
are only authorized to refuse to obey a limited range of illegal orders. These embrace primarily orders that hamper human dignity.
See: Georg Nolte and Heike Krieger: Europäische Wehrrechtssysteme,
Jürgen Gross: Demokratische Streitkräfte, Baden-Baden 2005, pp. 93f.

Göttingen

2002.

13
Auswärtiges Amt (ed): Von der KSZE zur OSZE. Grundlagen, Dokumente und Texte zum deutschen
Beitrag 1993-1997, Bonn 1998, pp. 267f.

65

Jürgen Rose

individual accountable under national and international law for their actions.
31.The participating states will ensure that armed forces personnel vested
with command authority exercise it in accordance with relevant national
as well as international law and are made aware that they can be held individual accountable under those laws for the unlawful exercise of such
authority and that orders contrary to national and international law must
not be given. The responsibility of superiors does not exempt subordinates
from any of their individual responsibility.
Time after time high-ranking military leaders have acknowledged and
corroborated the axiom of law referring to the personal responsibility for one's
activities, which applies to each soldier no matter whether superior or
subordinate. Major General Hans Peter von Kirchbach commented on this in
1992:14
The tension between liberty and obedience is manifest in [a soldier´s] obedience to carry out orders on the one hand, and in obedience to a value system
on the other. The tension is between obedience and allegiance to the state on
the one hand and the knowledge that national action is the-next-to-the-last possibility. It means that a conscience bound to a higher system of values is the decisive court of appeal. Certainly, the state will not expect its citizens to act
against the advice their conscience gives them. But an awareness of this tension and the realization that not every expectation can be fulfilled makes the ultimate difference between the soldier and the mercenary.

Two years later former Chief of Staff of the German Armed Forces, General
Klaus Naumann, even posited a soldier´s obligation to insubordination in his
official report to the General Inspection Committee:15
According to our conception of the rule of law and ethics, the commander´s
claim to obedience is faced by both the right and the obligation to insubordination, where this rule of law and morality is no longer in accordance with the
military mission. The soldier therefore would be positioned outside the free and
democratic legal order.

Also former US Secretary of Justice Ramsey Clark once said about the limits of
the soldier´s duty to obey orders: “The greatest cowardice consists in obeying an
order which requires a morally unjustifiable action”.16
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Selective Conscientious Objection and Situational Refusal to
Obey Orders in the German Armed Forces
Those considerations, regularly invoked by the Bundeswehr, were on the one
hand posed with regard to the classic mission of defense of both the nation and
the Alliance, and on the other hand referred back directly to the tradition of the
military resistance fighters who attempted to assassinate Hitler on 20 July 1944.
In their original historical context they would have appeared merely theoretical
and abstract. But if the exercise of command and the execution of orders is
strictly bound by both domestic and international law, this could not a priori exclude soldiers from occasionally refusing to take part in military missions which
were either obviously illegal, doubtful or controversial under international law.
And indeed, after the end of the Cold War, this matter became unexpectedly explosive, especially since the Bundeswehr has claimed to be defending Germany
in the Balkans or even the Hindu Kush. Several members of the Germen armed
forces preferred to follow their conscience as well as their oath of duty instead of
obeying the orders which they considered to be irreconcilable with constitutional
norms and international law.17 All those conscientious objectors were acting under severe personal risk – after all insubordination and disobedience are criminal
offenses under penalty of imprisonment under German military penal code.18
So early as 1999, in the course of NATO´s air war against the Federal
Republic of Yugoslavia, around a dozen German Air Force fighter pilots refused
to board their ECR-TORNADO aircraft and fly the assigned SEAD
(Suppression of Enemy Air Defense) missions.19 At the time these events
attracted hardly any media coverage, presumably because the government shied
away from a trial which might have been fought all the way to the Federal
Constitutional Court or the European Court of Justice and would have attracted
considerable media coverage.

17
Jürgen Rose: Gewissensnöte – Bundeswehrsoldaten, die sich Auslandseinsätzen verweigern. Script for
NDR Info Das Forum, ”Streitkräfte und Strategien” by Andreas Flocken, July 10 2004.

Jürgen Rose: ”Und sie verweigern doch! Mehr als Einziger. Seit die Bundeswehr an Interventionseinsätzen
teilnimmt, sind bereits mehrfach Soldaten ihrem Gewissen gefolgt – Replik zu Andreas Zumach im ´Freitag´
02/08”, Freitag – Die Ost-West-Wochenzeitung, 1 February 2008, p. 4.
18
This does not imply any value judgement about the empirically very manifold manners of conscientious
objection that range from AWOL, permanent desertion, or situational refusal to obey orders, to conscientious
objection for principled reasons.

Referring to the typology of objectors:
Anonymous: War Heroes of the Iraq War – War Resisters from within the Military,
http.//www.tomjoad.org/WarHeroes.htm.
United for Peace.org (ed): Iraq War Resisters, http://www.unitedforpeace.org/article.php?id=3455
19

Jürgen Rose: Gewissennöte (op cit) p 13; and Security and Peace 3/2004 (op cit), p. 135.
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However, subsequently the German armed forces leadership showed far less
caution in dealing with the insubordinate behavior of soldiers as some
significant stories illustrate. These cases are particularly relevant for both their
juridical assessment and the sanctions they entailed. Three cases will be
considered below. The first concerns that of Major Florian Pfaff, the second the
author himself, and the third medical orderly Sergeant Major Christiane ErnstZettl. In addition there are several confirmed cases of conscientious objection by
active or retired soldiers including officers, some of them accepted and others
not, in which the protesters explicitly refer to the missions of the Bundeswehr as
justification for their decisions of conscience.

Major Florian Pfaff
As far as is known, Major Florian Pfaff20 was the only soldier among the entire
German armed forces who refused to obey orders which had he carried them out,
would have led him to knowingly participate in what he considered a war of aggression launched by the US and Britain and which the well known German law
philosopher Reinhard Merkel had denounced as an “outrage against international
law”.21
Major Pfaff was requested to contribute to a software program which he and
his superior whom he consulted on the issue could not rule out from being used
directly or indirectly to give logistic support to the war against Iraq. After
combat activities had started in Iraq, Major Pfaff told his superiors that he would
not obey any orders if by executing them he would become guilty of
collaborating in the “murderous occupation of Iraq by the US (and others)”.22
Immediately, disciplinary action was taken against Major Pfaff in April
2003, in the course of which he was demoted to the rank of captain with a court
martial in February 2004.23 Both the prosecutor and Pfaff lodged an appeal to
20
For the case of Florian Pfaff see inter alia:
Hans Georg Bachmann: ”Militärischer Gehorsam und Gewissenfreiheit” in Holger Zetsche and Stephan
Weber (eds): Recht und Militär. 50 Jahre Rechtspflege der Bundeswehr, Baden-Baden 2006, pp 156-268
21
Reinhard Merkel: ”Krieg. Was Amerika aufs Spiel setzt. Ein Präventivkrieg mag der Logik imperialer
Macht entsprechen. Aber er untergräbt das Rechtsbewusstsein der Menscheit” in Kai Ambos and Jörg Arnold
(eds): Der Irak-Krieg und das Völkerrecht, Berlin 2004, p. 28.

See also: Judgement from 21 June 2005 of the Second Senate for military jurisdiction of the Federal Administration Court BVerwG 2 WD 12.04, http://www.bundesverwaltungsgericht.de/media/archive/3059.pdf.
22

Florian Pfaff quoted from Bundesverwaltungsgericht: loc. cit., p. 103.

23

Truppendienstgericht Nord: Urteil im gerichtlichen Disziplinarverfahren – N 1 VL VL24/03 – vom 9
Februar 2004. Unpublished.
Although the First Chamber took for granted that the attack on Iraq had been a war of aggression(!), the
judges denied the soldier´s right to refuse his orders because they did not accept the soldier‟s personal involvement as cogently proven. They therefore found him guilty of breaches of article 7 (obligation for devote service),
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the Federal Administrative Court. Almost a year and a half later the second
Senate of the Federal Administrative Court rescinded the decision of the initial
court martial, rejected the prosecutor‟s appeal as ill-founded and granted Major
Pfaff a full discharge from one of the most serious charges that could be raised
against a service member: insubordination and disobedience.24
The judgment considerably enlarged the scope of discretion regarding the
issue of military obedience to cover even cases of uncertainty concerning the
legitimacy of military intervention.25 A German soldier confronted with a moral
conflict and able to explain it in a serious and credible manner need not obey
orders if by executing them he or she would be involved in legally “gray area”
activities. The Court‟s decision de facto reassigned the burden of proof. The
soldier no longer has to prove that his refusal to follow orders were required by
law, but the government must explain to the “citizen in uniform” sent into battle
that their mission complies with both international and constitutional law. 26 For
the Bundeswehr, an army under the rule of parliament, the implications of the
judgment are of vital relevance. The primacy of politics applies only within the
limits of law and statutes. Beyond these the primacy of conscience rules: “In
case of conflict between conscience and legal obligation,” the court stated, “the
freedom of conscience is inviolable”.27

Lieutenant Colonel Jürgen Rose
In order to play down its relevance as an unusual, isolated case, the German military leadership successfully prevented the Pfaff decision from becoming widely
known in public28, and the litmus test on that historic judgment had to wait till
15 March 2007, when the author of the present text submitted a so-called “official request” to his disciplinary superior, which read:29
article 10 (duties as superior), article 11 (obligation to obey orders) and article 17 (obligation to preserve respect
and trust) of the German Military Code.
24

Bundesverwaltungsgericht, loc. cit.

25

Ibid. p. 72.

26

Ibid., p. 116.
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Ibid., p. 106.
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Jürgen Rose: Ignoriertes Urteil? Wie die Bundeswehr mit der Leipziger Entscheidung zur Gewissensfreiheit umgeht. Script for NDR Info Das Forum, ”Streitkräfte und Strategien” by Andreas Flocken, 14 January
2006.
Jürgen Rose: ”Gewissensfreiheit statt Kadavergehorsam. Freispruch für Bundeswehroffizier” in Wissenschaft und Frieden 1/2006, pp .44-47.
29
Jürgen Rose: ”Aufklären, damit die anderen bomben können. Dokumentation. Antrag des Oberleutnants
Jürgen Rose, von allen dienstlichen Aufgaben bei einem Tornado-Einsatz in Afghanistan entbunden zu werden“
in Freitag – Die Ost-West-Wochenzeitung 23 March 2007, p. 7.
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With regard to the decision of the German government to deploy TORNADO
weapon systems of the German Air Force to the Afghan war theatre, the German Parliament´s approval on 9 March 2007 and the task order issued by the
Armed Forces Logistics Command in the meantime, I hereby declare that it
goes against my conscience to support the operation of TORNADO weapon
systems in Afghanistan, because I cannot exclude the possibility that by virtue
of my own action I will contribute to a mission of the German Armed Forces
against which there are grave reservations with respect to constitutional, international, criminal and international criminal law. In addition, I request to be
exempted from all further tasks connecting with ”Operation Enduring Freedom” in general, as well as from deployment of the TORNADO weapon systems in particular.

The above request was preceded by an “official statement” made one year previously which declared inter alia:30
Whilst appreciating the primacy of politics and committed to my oath of duty,
which is to devotedly serve the Federal Republic of Germany as well as to
bravely defend the right and freedom of the German people, I herby declare
that it goes against my conscience to follow any orders which violate international or German law. While doing so I refer to article 4, paragraph 1 of the
German constitution as well as the declaration of the Federal Administrative
Court regarding freedom of conscience given on June 21, 2005 (BVerwG 2 WD
12.04)

That official statement had been entered into my personal file without objection.
While that announcement expressed my conscientious convictions regarding my
service as a staff officer of the Bundeswehr in principle, the substantial reason
for my refusal to obey the order to support the TORNADO mission of the German Air Force in Afghanistan was much more far-reaching and complex. In detail, I stated my reasons in my “declaration plus request” from 15 March 2007:31
Serving as staff officer in the G3 division, department operations/exercises of
the Military Sub District Command IV – Southern Germany – I am responsible
for implementing orders for the logistic support of various international missions of the Bundeswehr, inter alia within the framework of EUFOR, KFOR,
UNIFIL, ISAF. Since in my opinion these specified missions are based on an
adequate legal basis in terms of constitutional as well as international law, I
was able to fulfill my tasks with clear conscience up to the present.
However, the latter [ ] does not apply to the orders concerning the deployment
of TORNADO weapon systems in Mazar-i-Sharif.

30
Jürgen Rose: Dienstliche Erklärung vom 1. Mai 2006 documented in Jürgen Rose: ”SoldatenVerweigerung gegen völkerrechts- oder grundgesetzwidrige Befehle” in Friedens Forum – Zeitschrift der Friedensbewegung 3/2006, p. 9.
31
Jürgen Rose: ”Dienstliche Erklärung/Dienstlicher Antrag an Herrn Oberst i.G. Bernhard Frank, Chef des
Stabes WBK IV – Süddeutschland – vom 15 Märtz 2007” Official document only available on the internet
(www.ag-friedensforschung.de/regionen/Afghanistan/tornado-rose.pdf).
Extracts published in:
Jürgen Rose: Aufklären, damit die anderen bomben können (op. cit.).
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I hereby declare that it goes against my conscience to support the operation of
TORNADO weapon systems in Afghanistan in any way, because I cannot exclude the possibility that by virtue of my own action I will contribute to a mission of the German Armed Forces against which there are grave reservations
with respect to constitutional, international, criminal, international criminal
law. Within that context, the following deliberations must be stressed in particular:
The operation of TORNADO weapon systems of the Bundeswehr in Afghanistan inevitably implies that Germany is taking part in the military actions that are both illegal in terms of international law and not covered by
the NATO treaty, for the reason that
the results of reconnaissance sorties accomplished by Bundeswehr TORNADOs are submitted to the high command of the US forces; at the same
time despite the restrictions in the ISAF operations plan indicated in the
resolution submitted, it is not ensured that the results of reconnaissance
sorties will not be utilized for other purposes under the Operation Enduring
Freedom (OEF);
the war of the USA under OEF is illegal in terms of international law in
several respects, that is:
it both cannot be justified as self-defense and is not based on a
UNSC mandate;
concerning its line of approach, especially with regard to the consequences for the civilian population, it exceeds even the authorization granted by
the Karzai government;
it is incompatible with the rules for the protection of the civilian population stipulated by international law with regard to the so-called collateral
damage which it accepts;
it violates fundamental principles of humanitarian law concerning treatment of POWs.

By resolving to deploy TORNADO weapon systems in Afghanistan, the
Federal Government is contributing to warlike operations by virtue of its
own actions which are accomplished while resting on a military strategy
that is incompatible with the basic principles of the United Nations Charter
as well as article 1 of the NATO treaty, and furthermore it entangles the
German Armed Forces herein.
Concurrently, I hereby request to be explicitly released from all tasks that
could put me at risk to become guilty in the sense exposed above: Since my
conscience instructs me that it cannot be morally justified under any circumstances at all to break the law – in the present case that is international as well
as constitutional law – by virtue of my own action. Such action that is to say
would be diametrically opposed to the “Categorical Imperative” postulated by
the philosopher Immanuel Kant, which reads: “Act only on the maxim whereby
thou canst at the same time will that it should become a universal law”32, or
phrased similarly: “Act so that the maxim of thy will can always at the same
time hold good as a principle of universal legislation”33. Accordingly, each ac32

Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Hamburg 1965, p. 42.

33

Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernuft, Hamburg 1974, p. 36.
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tion which is in compliance with the principles defined by that “Categorical
Imperative” is a priori morally right, while any action that goes against those
principles is a priori morally wrong. It is evident that and requires no further
explanation that one cannot want that breach of law becomes a universal rule
under the “basic law of pure practical reason”34 – because such violation
would be self-contradictory and hence annihilate itself. Not to take part in
breach of law by virtue of one´s action hence constitutes an inevitable obligation of moral law, and that is exactly why I shall, as a matter of principle, not
take part in actions or support those by virtue of my own action that imply
breach of [international and constitutional] law. In particular this applies to
all measures linked with the decision to deploy TORNADO weapon systems in
Afghanistan, because these obviously infringe the charter of the United Nations
as well as the German Basic Law.
In addition, if I support the operation of TORNADO weapon systems in Afghanistan by virtue of my own action that give rise to grave reservations with
respect to constitutional, international, criminal and international criminal
law, I shall run the risk of breaking my oath of duty once sworn which urges me
to inter alia “bravely to defend the law [ ] of the German people”, but definitely not to break and trample it. Beyond all questions, international law as well
as Basic Law are among the central legal norms of the German people.

The refusal to contribute to the logistic support of the TORNADO mission in
Afghanistan became the subject of TV coverage, was broadly reported by many
radio stations, and could be read in nearly all German newspapers. Not least because of the unforeseen publicity and a constitutional complaint files with the
Federal Constitutional Court,35 the relevant military authorities promptly decided to move the objector to another division of his department, just as it was settled in the Federal Administration Court‟s decision regarding the soldier‟s freedom of conscience. Apart from this, higher commands, including the Ministry of
Defence, took no further action on this issue.

Sergeant Major Christiane Ernst-Zettl
The case of the medical orderly Christiane Ernst-Zettl36, unlike the cases depicted above, does not refer to the so-called ius ad bellum, but to the ius in bello or
Humanitarian Law.37 Specialists of international law subsume the latter under
the so-called ius cogens, that is, law that has to be followed at all times anywhere.
34

Ibid.
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Dietrich Murswiek: Organstreit Gauweiler/Wimmer – Antragsschrift vom 9. März 2007
(http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/ioeffr3/forschung/papers/murswiek/organstreit.pdf.
36
Jürgen Rose: ”Die Sanitäterin im Krieg. Der Fall der Bundeswehrsoldatin Christiane Enst-Zettl und der
Bruch der Genfer Konventionen am Hindukusch”, in ZivilCourage, 1/2008, pp. 14–15.
37
The law is primarily codified by the four Geneva Conventions from 1949 and the Additional Protocols
from 1977.
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The conflict was caused by assigning guard and security duties, that is,
protection of military installations, to members of the German Armed Medical
Corps during the war in Afghanistan. This not only included the custody and
defence of army medical service facilities, such as a combat support hospital, but
also implied the comprehensive military protection of the multi-national armed
forces‟ bases in Afghanistan. For that purpose medical orderlies were even
employed as machine-gunners, after having been ordered to take off their Red
Cross armbands.
Sergeant Major Ernst-Zettl had been deployed to the surgical company of the
medical detachment of the 7th contingent of the NATO International Security
Assistance Force (ISAF). During that appointment she was ordered to perform
armed service contrary to international law when as part of the protection of the
ISAF garrison in Kabul, she was requested to undertake personal checks on
Afghan women employed by ISAF. When she informed her superior that she
was a non-combatant under international humanitarian law and could not be
engaged for security tasks, she received a disciplinary fine of € 800 and was
repatriated back to Germany. Her complaint against this treatment was rejected
by the responsible Military Service Court South. The complex position of the
case under international law resulting from the four Geneva Conventions and the
Additional Protocols cannot be described in detail here. Still the core concern
arising from it may be summarized as follows: The questionable nature of the
procedure described is that it is likely to deter soldiers from facing up to the
legal or moral implications of their action.

Conclusions
The cases depicted above demonstrate that if both military superiors and their
subordinates are insistently urged to act in accordance with national and international law, it can no longer be ruled out eo ipso that those in uniform, whatever
their rank, will occasionally refuse to take part in military activities when these
are recognizably in breach of or at least are dubious and controversial in terms of
national and/or international law. Such cases of selective conscientious objection
– mainly based on the argument of illegal participation in a war of aggression
prohibited under international law – have occurred not only in the Bundeswehr,
but also in the armed forces of Germany´s allies.38 These incidents take different
forms ranging from being temporarily absent without leave through permanent

38
Manuel Ladiges: ”Irakkonflikt und Gewissenkonflikte”, Wissenschaft & Sicherheit online, 2/2007. Jürgen Rose: Ernstfall Angriffskrieg, op. cit., pp. 187–192.
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desertion or the rejection of individual orders to complete rejection of war service on grounds of conscience.
Despite all of the differences between the cases of selective conscientious
objection described above with regard to motives of the protagonists and the
subsequent reactions of the various military and judicial figures involved, they
have one aspect in common. This relates to the specific self-perception of the
military in modern industrial societies.39 There is no longer the unreserved
readiness to go to war which characterizes the attitude of the military leadership,
but rather caution and reluctance. And there is another factor:40
Whether we like it or not: The military oath […] has gradually lost its timeless
and indissoluble effect as part of the general change of values. The oath now is
no longer sworn to a general or an ideology, but to the nation and its Basic
Law.

It is precisely these cases of selective conscientious objection, that is disobedience to orders in the context of breaches of both ius ad bellum and ius in bello,
that confirm this thesis. Therefore soldiers can no longer be regarded as mere
artisans of war with high-flying ideals and a blindfold in the national colours
before their eyes, as the prominent German pacifist journalist Kurt Tucholsky
once wrote, but must be seen as constitutional patriots. In the Bundeswehr this
latter type of soldier corresponds precisely with the model advocated above all
by the General Baudissin after the Second World War, the citizen in uniform
who does not abandon ethical convictions and political ideas even while on military service. But this latter point is not limited exclusively to the military in
Germany, because elsewhere too “[…]the individual soldier, a company, a regiment or even a larger formation have quite often taken themselves the freedom
to decide which orders should be obeyed, and which not.”41 In addition, as argued above, soldiers are even obliged to refuse to obey orders which are criminal and contrary to international law.42
Today the crucial problem is the attitude and the motivation of troops and
their identification with the mission.43
If they trust their leaders and accept the “war aims”, then they will be ready
for almost anything. But if their attitude differs radically from the view of their
[military or political] leaders, this may lead to protests or at least passivity.
39
Gustav Däniker: Wende Golfkrieg. Vom Wesen und Gebrauch künftiger Streitkräfte, Frankfurt am Main
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The refuseniks against wars of aggression, whatever their origin, illustrate strikingly that orders for dubious purposes are no longer being obeyed without question: “When the legitimacy of the order is not entirely clear and the just cause is
not obvious to everyone, the formerly feared instruments […] becomes recalcitrant rabble.”44 This means that to an ever-increasing extent, troops can no
longer be used for whatever political purpose is desired, and that they can no
longer be assumed to willingly participate in military interventions. Admittedly,
at the moment the political and military decision-makers have no real reason to
fear mass disobedience or even a rampant over-use of conscience. In reality the
number of those who refuse orders for reasons of conscience is tiny. Moreover,
not in a single instance was the operational readiness or functioning of the armed
forces impaired or even touched.
Nevertheless, in the eyes of the authorities the existence of a new type of
soldier who is not prepared to obey like a robot, against his or her own
conscience and idea of what is right, and is not intimidated by the serious
punishments possible under military jurisdiction, must present a serious threat.
But as the cases of selective conscientious objection demonstrate, a good deal of
pressure is applied to those who refuse to obey orders on grounds of conscience.
This starts with the criticism of forbidden political activity, which allegedly calls
into question the primacy of the political decision-makers, and culminates in the
accusation that it amounts to a challenge to democracy itself. It also allegedly
undermines military morale and discipline. The prosecution regularly insinuates
that the conscientious objectors only used their conscience as a pretext to hide
political motives. And just as regularly, the judicial authorities involved,
whether military or civil, refuse to take any account of the reasons put forward
to justify disobedience – that is, illegal and immoral wars of aggression and
serious breaches of the laws of war, as codified in humanitarian international
law. However, the political and military leaders cannot avoid recognizing that
not only the individual soldier, but even the toughest troop has a soul of his or
her own, and a conscience which tells him or her what you can do and what you
cannot.”45 Remarkably, it was a US Army Officer, First Lieutenant Ehren K.
Watada,46 who demonstrated clearly that the modern soldier is sometimes very
much aware of this, when he declared:
To stop an illegal and unjust war, the soldiers can choose to stop fighting it. […] If
soldiers realised this war is contrary to what the Constitution extols – if they stood up
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and threw their weapons down – no President could ever initiate a war of choice again.47
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Forbrytelser mot menneskeheten
AV CHRISTIAN RANHEIM

En av de viktigste juridiske nyskapningene ved Nürnbergprosessen var introduksjonen av straffansvar for forbrytelser mot menneskeheten. Fra før eksisterte det
et internasjonalt rammeverk som regulerte og forbød straffbare handlinger mot
andre krigførende parters soldater eller sivile, men man manglet tilsvarende regulering av handlinger utført mot egne borgere. Med tanke på de omfattende
overgrep begått av nazistene mot grupper av sivile slik som jøder, sigøynere og
homofile var det derfor ekstremt viktig å etablere straffansvar også for disse
handlingene. Løsningen ble å trekke fram formuleringer benyttet under første
verdenskrig.

Historisk bakgrunn
Opprinnelsen til uttrykket «laws of humanity» tilskrives den russiske diplomaten
Friedrich Martens.1 På initiativ fra tsar Nikolai 2 samlet 26 stater seg under den
første fredskonferanse i Haag i 1899 for å diskutere spørsmål om nedrustning og
megling som midler til å forebygge krig. Under konferansen leste Martens
følgende deklarasjon:
Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties
think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them,
populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of
international law, as they result from the usages established between civilized nations,
from the laws of humanity and the requirements of the public conscience.2

Teksten, som i dag er kjent som «Martensklausulen», ble inkludert i fortalen til
Haag-konvensjonen om krigføring til lands og til sjøs som ble vedtatt på kon-

1
For en kortfattet, men informativ oversikt over Martens bidrag, se Theodor Merons artikkel The Martens
Clause, Principles of Humanity, and Dictates of Public Conscience. The American Journal of International Law
94.1 (2000).
2
Se Rupert Ticehurst: The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict. International Review of the
Red Cross, No. 317.
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feransen. Den ble senere modifisert og også inkludert i Haagkonvensjonen fra
1907 og i tilleggsprotokollene I og II til Genèvekonvensjonene.
Uttrykket «crimes against humanity» skal først ha blitt brukt i forbindelse
med massakrene av den armenske befolkning i Tyrkia under den første
verdenskrig. Frankrike, Storbritannia og Russland ga den 28. Mai 1915 en felles
uttalelse der de definerte forbrytelsene begått av Tyrka som «crimes against
humanity and civilisation», samt at de ville holde personlig ansvarlig de som var
involvert i handlingene.3 Det var imidlertid tvilsom om formuleringen på det
tidspunktet hadde noen faktisk juridisk betydning, eller om det kun ble benyttet
som retorisk krigføring.
Ved avslutningen av den første verdenskrig ble det i Versaillestraktaten
bestemt at norgesvennen keiser Vilhelm den II av Tyskland skulle holdes
personlig ansvarlig for forbrytelser i strid med «international morality» og
krigsforbrytelser. En internasjonal kommisjon hadde forslått at også «violations
of the laws of humanity» skulle inkluderes, men USA motsatte seg dette fordi de
mente definisjonen var for vag.4 Det som i teorien kunne blitt det første
internasjonale krigstribunal ble heller ikke noe av ettersom keiseren flyktet til
eksil i Nederland.

Forberedelsene til Nürnbergtribunalet
Forbrytelser begått under andre verdenskrig ble først påpekt i en felles uttalelse
fra de polske og tsjekkoslovakiske eksilregjeringene i november 1940.5 Allerede
i 1941 startet en gruppe ledende jurister og diplomater forberedelsene til et rettsoppgjør gjennom deres arbeid i London International Assembly. Blant anbefalingene til forsamlingen som fikk størst innvirkning på utviklingen av internasjonal strafferett var at rettsoppgjøret burde, i tillegg til krigsforbrytelser, også
inkludere ande alvorlige forbrytelser mot lokal lovgivning.6 Det ble særlig pekt
på forbrytelsene mot jøder, og at straffeforfølgelse av disse «concern humanity
as a whole».7 De allierte var også nøye med å fordømme overgrepene mot jøder,
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Antonio Cassese International Criminal Law, OUP Oxford, 2013 s. 84.
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Se rapporten til International Law Commission fra 1948 Historical Survey of the Question of International
Criminal Jurisdiction, A/CN.4/7/Rev.1, s. 7-8.
5
Dette ifølge History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of
War kapittel 5, UNWCC His Majesty’s Stationery Office in London, 1948.
6
M. Cherif Bassiouni Crimes Against Humanity in International Criminal Law Martinus Nijhoff Publishers, 1999 s.72.
7

78

Ibid.

Forbrytelser mot menneskeheten

og henviste i felles uttalelser fra 1942 og 1943 til at personer som gjennomfører
«inhumane acts», også mot egen befolkning, ville bli stilt personlig ansvarlige.8
Flere av representantene og ansatte i London International Assembly gikk
over til krigsforbytelseskommisjonen (United Nations War Crimes Commission)
da den ble opprettet med den hensikt å etterforske fortytelser begått under
krigen. Disse inkluderte juristen og senere Nobelprisvinner René Cassin og en
av de to norske representanter, ambassadør Erik Colban.9 10 I tillegg til å
etterforske, var kommisjonen også en sentral aktør i utviklingen av internasjonal
strafferett. Kommisjonen tok tidlig det standpunkt at den tradisjonelle
definisjonen av krigsforbrytelser ikke skulle legge bånd på deres arbeid, og at
henvisningene til «laws of humanity» ved tidligere traktater viste at det var
mulig å utvide straffanansvaret også til å gjelde overgrep mot egne borgere. 11
Denne argumentasjonen ble godtatt av de allierte, og forbrytelser mot
menneskeheten ble således inkludert som en ny kategori forbrytelser i både
Nürnberg og Tokyoprosessene.

Forbrytelser mot menneskeheten og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper
Prinsippene om at inngrep i borgernes sfære krever hjemmel og at lover ikke
skal kunne gis tilbakevirkende kraft ble satt på spissen i Nürnbergprosessen med
introduksjonen av aggresjonsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
Det er i den forbindelse verdt å merke seg at den norske delegaten til krigsforbryterkommisjonen, Erik Colban, var en motstander av å inkludere forbrytelser
mot menneskeheten etter den andre verdenskrig. I boken med tittelen 50 år,
skriver han følgende: «når internasjonal rett nå en gang ikke er kommet lengre
enn den er, så kan jeg ikke være enig i at vi lager en helt ny straffelov og gir den
tilbakevirkende kraft for å gi uttrykk for vår indignasjon.»12 De samme innsigelsene ble påberopt av flere av de tyske forsvarsadvokatene, men ble klart avvist
av tribunalet. Den franske dommeren uttalte følgende når det gjaldt aggresjonsforbrytelser:
in the first place, it is to be observed that the maxim nullum crimen sine lege is not a limi8

Ibid s. 73 og 74.

9

Hatsue Shinohara US International Lawyers in the Interwar Years: A Forgotten Crusade Cambridge University Press, 2012 s. 99.
10
Den andre representanten var Andreas Aulie, som siden ble Norges riksadvokat. History of the United
Nations War Crimes Commission and the Development of the Laws of War kapittel 5, UNWCC His Majesty’s
Stationery Office in London, 1948 s. 99.
11

Ibid s. 174

12

Erik Colban Femti år Aschehoug, 1952 s.201-202.
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tation of sovereignty, but is in general a principle of justice. To assert that it is unjust to
punish those who in defiance of treaties and assurances have attacked neighbouring
states without warning is obviously untrue, for in such circumstances the attacker must
know that he is doing wrong, and so far from it being unjust to punish him, it would be
unjust if his wrong were allowed to go unpunished.13

For forbrytelser mot menneskeheten ble problemstillingen i mindre grad berørt,
ettersom de fleste underliggende forbrytelsene allerede var forbudt ved lov på
tidspunktet da de fant sted.
Argumentasjonen benyttet er blitt diskutert og kritisert av en rekke ledende
jurister, og var et av hovedpunktene i en sak for Den europeiske
menneskerettighetsdomstol så sent som i 2010. Saken gjaldt den tidligere
sovjetiske partisanen Kononov som hadde blitt dømt i Latvisk høyesterett for
krigsforbrytelser begått under andre verdenskrig.14 Mens 14 av dommerne i
saken henviste til at Nürnbergcharteret ikke var tilbakevirkende, var 3 av
dommerne uenige i dette og mente at rettsreglene det ble dømt etter ikke var
tilstrekkelig utviklet under den andre verdenskrig til at man skulle kunne
dømmes etter dem.

Hva utgjør forbrytelser mot menneskeheten?
Det bør først nevnes at det i Norge har vært en debatt om hvilke typer forbrytelser straffebudet skal fange opp. Årsaken er at mens «humanity» på engelsk og
fransk dekker både enkeltmenneskets iboende egenskap og mennesker som
gruppe, dekker uttrykket menneskeheten på norsk kun det siste. Enkelte har derfor tatt til orde for å benytte begrepet «forbrytelser mot menneskeligheten» på
norsk.15 Det har også vært en internasjonal debatt omkring dette der de fleste
kommentatorer har valgt å tolke det dithen at man i Nürnbergprosessen ønsket at
bestemmelsen skulle dekke begge betydningene. Det gjenspeiles også i forbrytelseskategoriens anatomi som inneholder både kontekstuelle og enkeltstående
elementer som vil bli beskrevet nærmere i det følgende.
De kontekstuelle eller overordnede elementene ved forbrytelser mot
menneskeheten er det som utgjør bestemmelsens egenart. Dette har utviklet seg
rettslig over tid, men ved den første kodifiseringen ved London-avtalens artikkel
6 c var det et vilkår at forbrytelsene var begått av personer som handlet på vegne
av aksemaktenes interesser. Det forelå således et indirekte krav om at de
underliggende forbrytelser ble begått som et ledd i statenes plan. De
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Nürnbergdommen s. 39.

14

Kononov v. Latvia, App. No. 36376/04.

15

Ot prop nr 8. 2007-2008 kapittel 5.2.9.
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enkeltstående forbrytelsene har også variert mellom ulike domstoler, men i
Nürnberg valgte man å inkludere følgende kategorier:
Drap
Utryddelse
Slaveri
Deportasjon
Andre inhumane handlinger
I tillegg dekket artikkel 6 c forfølgelse utført gjennom forbrytelser under
domstolens jurisdiksjon som er basert på politisk, rasemessige eller religiøse
grunner.
Det er viktig å bemerke at valget av de underliggende kategoriene ikke var
tilfeldig. Da de alliertes jurister arbeidet med å utarbeide forbrytelsen var det
ledende hensyn at man skulle klargjøre en bestemmelse som i all hovedsak
forbød aksemaktene å utføre handlinger mot sin egen befolkning som allerede
var forbudt å utføre mot motpartens befolking under krigens folkerett. Kategoriene som ble valgt hadde allerede blitt nevnt i politiske uttalelser fra de allierte,
og gjenspeilet i stor grad denne forbindelsen til krigsforbrytelser. Sir William
Shawcross, den britiske aktor ved Nürnbergtribunalet, uttalte beskrivende i sin
prosedyre følgende:
But subject to that qualification we have thought it right to deal with matters which the
criminal law of all countries would normally stigmatise as crimes. Murder, extermination, enslavement, persecution on political, racial or economic grounds. These things done against belligerent nationals or, for that matter, done against German nationals in
belligerent occupied territory would be ordinary war crimes the prosecution of which
would form no novelty. Done against others they would be crimes against national law
except in so far as German law, departing from all the canons of civilised procedure, may
have authorized them to be done by the State or by persons acting on behalf of the State.16

Artikkel 6 c nevner også at det ikke er noe krav at forbrytelsene er begått i
krigstid. Nürnbergdomstolen valgte imidlertid å ikke dømme for handlinger
begått før 1939, mye grunnet uenighet om oversettelsen mellom de offisielle
språkene om forholdet til krigsforbrytelser.17
Forbrytelser mot menneskeheten ble tatt inn også i statuttene benyttet ved
Tokyotribunalet, men det ble ikke reist tiltaler etter denne bestemmelsen.

16

The Trial of German Major War Criminals, One Hundred and Eighty-Seventh Day: Friday, 26th July,

1946.
17
M. Cherif Bassiouni Crimes Against Humanity in International Criminal Law Martinus Nijhoff Publishers, 1999 s.78.
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Det allierte kontrollrådet inkluderte forbrytelser mot menneskeheten,
riktignok uten det kontekstuelle elementet, inn i sin lov nummer 10.
Bestemmelsen ble benyttet i en rekke omfattende rettsoppgjør i Europa og Asia.
Også flere land inkluderte nasjonale rettsaker basert på forbrytelser
menneskeheten. Av de mest kjente kan nevnes Eichmann-saken i Israel, Klaus
Barbie i Frankrike og Demjanjuk v. Petrovski i USA.

Rettsutviklingen etter andre verdenskrig
I 1946 anerkjente FNs Generalforsamling de generelle folkerettsprinsippene benyttet ved Nürnbergdomstolen, og året etter ga de den nyopprettede FNs folkerettskommisjon, i oppgave å utarbeide en kodifisering av retningslinjene basert
på rettsoppgjøret. Kommisjonen vedtok først enkelte prinsipp i 1950, der prinsipp VI c definerer forbrytelser mot menneskeheten som:
Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhumane acts done against
any civilian population, or persecutions on political, racial, or religious grounds, when
such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection
with any crime against peace or any war crime.

I 1954 vedtok kommisjonen et utkast til en internasjonal straffelov. Uttrykket
«Forbrytelser mot menneskeheten» nevnes ikke i utkastet, men ble i praksis inkludert i artikkel 2 (11):
Inhumane acts such as murder, extermination, enslavement, deportation or persecutions,
committed against any civilian population on social, political, racial, religious or cultural grounds by the authorities of a State or by private individuals acting at the instigation
or with the toleration of such authorities.

Den kalde krigen satt imidlertid en effektiv stopp for alt realistisk arbeid for en
internasjonal straffelov og en internasjonal straffedomstol. Det var ikke før etter
murens fall og oppløsningen av Jugoslavia at arbeidet med internasjonal
strafferett igjen ble tatt opp.
Krigen på Balkan førte til at FNs sikkerhetsråd i 1992 opprettet en
ekspertkommisjon som skulle etterforske «grave breaches of the Geneva
Conventions and other violations of humanitarian law».18 Kommisjonen, som i
en periode ledet av den norske juristen Torkel Opsahl, henviste i sin første
rapport til at de var av den oppfatning at forbrytelser mot menneskeheten også

18
S/res/780 (1992): «Request the Secretary-General to establish, as a matter of urgency, an impartial Commission of Experts to examine and analyse the information submitted pursuant to resolution 771 (1992) and the
present resolution, together with such further information as the Commission of Experts may obtain through its
own investigations or efforts, of other persons or bodies pursuant to resolution 771 (1992), with a view to providing the Secretary-General with its conclusions on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and
other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia”.
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var en relevant bestemmelse for konflikten.19 Dette førte igjen til at statuttene til
Jugoslaviadomstolen inneholdt følgende artikkel 5:
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the
following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in
character, and directed against any civilian population:
(a) murder;
(b) extermination;
(c) enslavement;
(d) deportation;
(e) imprisonment;
(f) torture;
(g) rape;
(h) persecutions on political, racial and religious grounds;
(i) other inhumane acts.

Mens Jugoslaviadomstolen satt som et kontekstuelt vilkår at forbrytelser mot
menneskeheten måtte bli begått i væpnet konflikt, ble dette vilkåret fjernet da
Rwanda-tribunalet ble opprettet i 1994:
The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed as part of a widespread or systematic
attack against any civilian population on national, political, ethnic, racial or religious
grounds:
(a) Murder;
(b) Extermination;
(c) Enslavement;
(d) Deportation;
(e) Imprisonment;
(f) Torture;
(g) Rape;
(h) Persecutions on political, racial and religious grounds;
(i) Other inhumane acts.20

Her ser vi imidlertid at det er inkludert et kontekstuelt vilkår om at handlingene
må være utført som en del av et omfattende eller systematisk angrep motivert av
nasjonale, politiske, rasemessige eller religiøse årsaker. Dette gjenspeilte delvis
rettsutviklingen i Jugoslaviatribunalet, hvor det i saken mot Tadic ble slått fast at
handlingen nettopp måtte være en del av et omfattende eller systematisk angrep
mot sivilbefolkningen.21
19

S/25274 1993 para 49.

20

ICTRs statutter artikkel 3.

21

Tadic ankeavgørelse ICTY 199 para 248. “The Appeals Chamber agrees with the Prosecution that there
is nothing in Article 5 to suggest that it contains a requirement that crimes against humanity cannot be committed
for purely personal motives. The Appeals Chamber agrees that it may be inferred from the words “directed
against any civilian population” in Article 5 of the Statute that the acts of the accused must comprise part of a
pattern of widespread or systematic crimes directed against a civilian population311 and that the accused must
have known that his acts fit into such a pattern.”
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Da vedtektene til Den internasjonale straffedomstolen ble vedtatt i 1998,
inneholdt den en ganske tilsvarende bestemmelse i sin artikkel 7:
For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts
when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

Murder;
Extermination;
Enslavement;
Deportation or forcible transfer of population;
Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation o
fundamental rules of international law;
Torture;
Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;
Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial,
national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any
crime within the jurisdiction of the Court;
Enforced disappearance of persons;
The crime of apartheid;
Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

Vi ser her at kravene til diskriminerende adferd er tatt ut av den generelle regelen, og inkludert separat i elementet som dekker forfølgelse. I tillegg er det tatt
inn noen nye elementer, slik som apartheid og forsvinninger. Den største forskjellen er imidlertid kravet som fremkommer i vedtektenes artikkel 6 punkt 2
om at handlingene må være foretatt i samsvar med eller for å fremme en stats
eller organisasjons målsetting:
Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the
multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population,
pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack.

Forbrytelser mot menneskeheten i norsk rett
Forbrytelser mot menneskeheten ble ikke tatt inn i norsk straffelov etter den
andre verdenskrig, slik den ble i enkelte andre land. Det var først ved den nye
revisjonen av straffeloven at det ble foreslått å inkludere internasjonale forbrytelser som egne straffebestemmelser i norsk lov. 63 år etter Nürnbergprosessen
trådte det i kraft forbud mot å begå forbrytelser mot menneskeheten og andre
internasjonale forbrytelser i norsk rett. Straffeloven av 2005 sin paragraf 102 er i
all hovedsak modellert på Romavedtektene:
84
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For forbrytelse mot menneskeheten straffes den som, som ledd i et utbredt eller systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning,
a. dreper en person,
b. utrydder en befolkning helt eller delvis, herunder utsetter den eller deler av
den for levekår som tar sikte på å utrydde befolkningen helt eller delvis,
c. gjør en person til slave,
d. deporterer eller tvangsflytter en befolkning i strid med folkeretten,
e. fengsler eller på annen alvorlig måte berøver en person friheten i strid med
grunnleggende folkerettslige regler,
f. torturerer en person i vedkommendes varetekt eller kontroll ved å forårsake
alvorlig psykisk eller fysisk smerte,
g. utsetter en person for voldtekt, seksuelt slaveri eller tvungen prostitusjon,
tvungent svangerskap, tvangssterilisering eller annen tilsvarende grov seksuell vold,
h. utsetter en identifiserbar gruppe for forfølgelse ved å berøve ett eller flere
medlemmer av gruppen grunnleggende menneskerettigheter på politisk,
rasemessig, nasjonalt, etnisk, kulturelt, religiøst, kjønnsbasert eller annet folkerettsstridig grunnlag,
i. på vegne av, eller med samtykke, støtte eller tillatelse av en stat eller en politisk organisasjon bidrar til at en person forsvinner ufrivillig, med det forsett å
unndra vedkommende fra lovens beskyttelse for et lengre tidsrom,
j. innenfor rammen av et institusjonalisert regime basert på én rasemessig
gruppes systematiske undertrykking og dominans over en eller flere andre
rasemessige grupper begår en apartheidforbrytelse ved å foreta umenneskelige handlinger av samme eller liknende art som de som er omfattet av paragrafen her i den hensikt å opprettholde regimet, eller
k. begår en annen umenneskelig handling av liknende art som forårsaker store
lidelser eller alvorlig skade på kropp eller helse.

Et viktig unntak er kravet til at handlingene må være foretatt i samsvar med eller
for å fremme en stats eller organisasjons målsetting. Dette ble ikke tatt inn i
loven da det ble henvist til at dette var inkludert grunnet forhandlingshensyn og
neppe var i samsvar med internasjonal sedvanerett.22
En av årsakene til at forbrytelser mot menneskeheten ikke var tatt inn i norsk
straffelov tidligere var at man rett og slett ikke så at bestemmelsen skulle kunne
ha noen praktisk betydning i Norge. Med krigene på Balkan og i Rwanda og
økte flyktningestrømmer innså man imidlertid at man i Norge ville kunne
risikere å ha personer bosatt som kunne ha gjort seg skyldige i internasjonale
forbrytelser. Som følge av dette opprettet UDI en egen avdeling for såkalte
«eksklusjonssaker», KRIPOS en egen etterforskningsenhet og påtalemyndig-

22
Ot prop nr 8. 2007-2008 kapittel 5.9.4.3: «Departementet slutter seg til riksadvokaten og Det nasjonale
statsadvokatembetet. Et krav om at handlingene må være foretatt i samsvar med eller for å fremme en stats eller
organisasjons målsetting («policy») er ikke uttrykk for folkerettslig sedvanerett.»
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heten ga ansvaret for å lede etterforskningen og føre saker for retten til et nytt
nasjonalt statsadvokatembede.
Den første saken som ble ført for norsk rett med tiltalepunktet forbrytelser
mot menneskeheten inkludert gjaldt en tidligere Jugoslavisk statsborger som i
Bosnia Herzegovina hadde knyttet seg til en paramilitær kroatisk enhet kalt
Hrvatske Odbrambene Snage (HOS). Saken kom helt til Høyesterett ettersom
den tiltalte mente han ikke kunne dømmes for forbrytelser mot menneskeheten
eller krigsforbrytelser på grunn av forbudet mot tilbakevirkende kraft i
Grunnlovens § 97. Han endte med å få medhold i Høyesterett, og kunne således
kun dømmes etter straffebestemmelser som forelå på tidspunktet da handlingen
fant sted.
Det er etter denne saken også etterforsket og pådømt saker der det kunne
vært tatt ut tiltale for internasjonale forbrytelser, men på grunn av høyesteretts
dom i saken ovenfor har man valgt å kun å etterforske «ordinære» forbrytelser.
Det er også vært å merke seg at mens sakene ved Nürnberg ble gjennomført på
ekstremt kort tid, er saker som involverer forbrytelser mot menneskeheten i dag
både kompliserte og dyre å gjennomføre. Det krever spesialkompetanse og store
ressurser å etterforske saker som har funnet sted flere år tidligere, i et fremmed
land og det er ofte begrenset politisamarbeid mellom landene og Norge. Tiden
vil derfor vise om man noensinne vil få saker for norsk rett basert på
forbrytelseskategorien som først ble introdusert i Nürnbergprosessen etter andre
verdenskrig, eller om man av prosessøkonomiske årsaker vil velge å etterforske
og påtale etter ordinære straffebestemmelser.
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AV LARS MORTEN BJØRKHOLT

Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig
Den 20. november 1945, bare seks og en halv måned etter Tysklands kapitulasjon, startet rettssaken mot ledende tyske nasjonalsosialister i Nürnberg, Tyskland. Domstolen som skulle dømme i saken ble kjent som det internasjonale militærtribunalet (International Military Tribunal – IMT).
Allierte erklæringer avgitt i Moskva 30. oktober og i Kairo 1. desember
1943, hadde fordømt henholdsvis tyske og japanske brudd på krigens folkerett
og advart om senere strafforfølging av de ansvarlige. De allierte erklæringer
kom etter en serie nasjonale advarsler utstedt av allierte regjeringer i tiden 19401943, herunder den første kunngjøringen av antatte «forbrytelser mot
menneskeheten» som ble utferdiget samtidig i London, Moskva og Washington i
desember 1942 for forfølgelsen av jøder i territorier okkupert av Nazityskland.
Moskvaerklæringen ble først fulgt opp ved nedsettelsen av en alliert
undersøkelseskommisjon for krigsforbrytelser, bestående av 17 stater, og
deretter ved vedtakelsen i London 8. august 1945 av de fire allierte stormaktene
Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannia og USA av den internasjonale avtalen
for etableringen av IMT («Londonavtalen»). Denne avtalen ble senere tiltrådt av
en rekke stater, herunder Norge. For forbrytelser begått i det Fjerne Østen, ble
det 19. januar 1946 proklamert en tilsvarende domstol i Tokyo. 1 Vedtektene for
de to domstolene er i det alt vesentlige analoge.
Mandatet som fulgte av Londonavtalen bestemte at de følgende forbrytelser
skulle behandles i tribunalet:
Konspirasjon om å begå forbrytelse mot freden, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten
Forbrytelse mot freden, det vil bl.a. si angrepskrig
1

The International Military Tribunal for the Far East.

Lars Morten Bjørkholt

Krigsforbrytelser
Forbrytelser mot menneskeheten
Etter mye debatt ble det tatt ut tiltale mot tyske ledere som representerte
både det militære, diplomatiske, politiske og økonomiske lederskap i Tyskland
under krigen. Blant disse var Göring, Hess, von Ribbentropp og Keitel. Hitler,
Himmler og Göbbels hadde alle begått selvmord i krigens sluttfase, men hadde
vært klare kandidater for tiltalebenken om så ikke hadde skjedd.
Rettergangen i IMT varte fra 20. november 1945 til 1. oktober 1946, og
omfattet 22 ledende nazi-tyskere. Tre ble frifunnet og 19 ble dømt. 12 fikk
dødsstraff, 3 fikk livsvarig fengsel og 4 fikk tidsbegrensede fengselsstraffer.
Videre ble 4 organisasjoner erklært «forbryterske» i domstolvedtektenes
forstand: SS-styrkene, Gestapo, nazipartiets ledelse og SD (Sicherheitsdienst).
I tillegg til rettssaken som gikk for IMT ble det gjennomført et stort antall
rettssaker av de allierte i Tyskland i tiden etter hovedrettssaken. Disse
rettssakene var basert på andre mandat, men innehold i stor grad de samme
rettslige skranker. Rettssakene ble gjennomført i de respektive soner Tyskland
var delt inn i, herunder den amerikanske, den britiske, den sovjetiske og den
franske sonen. Behandlingen i de etterfølgende sakene var naturlig nok influert
av IMT. Flere kjente dommer stammer fra disse sakene, og når man snakker om
arven etter Nürnberg er det like gjerne disse sakene det refereres til hva gjelder
utviklingen av internasjonal rett.

Det rettshistoriske bakteppet
Ideen om å etablere en internasjonal domstol for å strafforfølge individuelle
krigsforbrytere, herunder statsledere, ble utviklet i etterkant av første verdenskrig. En internasjonal kommisjon, nedsatt av den internasjonale fredskonferansen i Paris i 1919, konkluderte med at det burde etableres et «high tribunal» med
dommere fra flere nasjoner.2 Kommisjonen tok blant annet til orde for at ei heller statsledere skulle være immune mot tiltale i tribunalet. USA var sterkt uenige
i en del av forslagene til flertallet i kommisjonen. De amerikanske representantene i kommisjonen mente at det kun var rettslig adgang for en stat å straffeforfølge krigsforbrytere dersom de aktuelle krigsforbrytelsene var rettet mot den
stat som behandlet straffesaken. De var også mot å kunne tiltale statsoverhoder.
De mente at statsoverhoder kun måtte svare for sitt folk i den suverene stat de
var overhode for. I denne forbindelse er det verdt å nevne at det var en utbredt
2
The Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties. Avgitt
29. Mars 1919. Avgitt til fredskonferansen etter første verdenskrig som fant sted i Paris.
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oppfatning at tribunalets hovedmål var å føre en straffesak mot den tyske keiseren.3
Til tross for amerikanernes dissens ble imidlertid kommisjonens forslag i
stor grad tatt til følge. Den første straffebestemmelsen for internasjonale
forbrytelser i moderne tid kom derved til uttrykk i artikkel 227 i
Versaillestraktaten.4 Ikke bare var det den første i sitt slag, men den var sågar
myntet på å strafforfølge et statsoverhode, nemlig den tyske keiseren. Etter
artikkel 228-230 i Versaillestraktaten kunne også andre tyske krigsforbrytere
dømmes.
Versaillestraktaten kom i en tid som var preget av at staters suverenitet sto
meget sterkt. Statssuverenitet var ansett som grunnsteinen i det internasjonale
samfunn. Bestemmelsene om strafforfølging i Versaillestraktaten var derfor
meget kontroversiell og ble kritisert av mange av datidens jurister. Både de
kritiske holdningene til mange stater, samt praktiske utfordringer ved å
gjennomføre rettsoppgjøret medførte at det aldri ble noe av det internasjonale
rettsoppgjøret Versaillestraktaten foreskrev.5
Verken politiske programerklæringer, traktatforpliktelser i oppgjøret etter
den første verdenskrig (Versailles) eller rettsteoretiske utredninger førte til reelle
mellomstatlige forhandlinger om dette emnet i mellomkrigstiden. Folkeforbundets behandling av spørsmålet ble begrenset til et halvhjertet forsøk på et
meget avgrenset område.6
Forklaringen på denne situasjonen må særlig søkes i politiske
motsetningsforhold, generelt gjenspeilet i den manglende oppslutning om
Folkeforbundet og dennes institusjonelle svakheter, og mer spesielt i krisene
blant annet i tilknytning til den spanske borgerkrigen, Italias invasjon av Etiopia
og Nazi-Tysklands militaristiske politikk.7 Det er imidlertid også grunn til å vise
til betydelige juridiske meningsforskjeller om selve grunnlaget en internasjonal
domstol for individuelt straffeansvar. Dette bildet ble radikalt endret i
forbindelse med den andre verdenskrig.
Ved inngangen til andre verdenskrig hadde det internasjonale samfunn på ny
innledet vurderinger av spørsmålet om en internasjonal straffedomstol. Hva var
det som fikk de allierte seierherrene til å etablere IMT for å strafforfølge? Det
3

Ibid s. 148.

4

Fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter den første verdenskrig, undertegnet i
Versailles 28. juni 1919, i kraft fra 20. jan. 1920.
5
Det ble imidlertid gjennomført noen rettssaker mot tyske krigsforbrytere for tyske domstoler, se bl.a. referanse til en av disse sakene – Llandovery Castle – under punkt 3.4.
6
Folkeforbundet vedtok to internasjonale konvensjoner av 16. november 1937 for bekjempelse av terrorisme som forutsatte etablering av en internasjonal straffedomstol. Konvensjonene trådte imidlertid aldri i kraft.
7

St.prp. nr. 24 (1999-2000).
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var som nevnt overhodet ingen tradisjon for dette og tidligere forsøk hadde endt
med sterk kritikk. Churchill tok eksempelvis til orde for kort og greit å arrestere
og deretter henge de som primært var ansvarlige for Naziregimet. Verken
Roosevelt eller Stalin var enige i dette.8
Det er flere grunner til at seierherrene valgte IMT som løsning for
rettsoppgjøret. For det første var det et mål å vise at de ansvarlige for
angrepskrigen og dens grusomheter ble dømt etter en rettslig holdbar prosess.
Noe annet – for eksempel Churchills tidlige forslag til løsning – ville
ubønnhørlig ha blitt oppfattet som at seierherrene anvendte de metoder de
nettopp var interessert i å straffe de tyske lederne for. For det annet var det et
poeng at en rettssak av det omfang man la opp til ville få stor oppmerksomhet og
ville således vise verden Nazistenes grusomheter. Ikke minst var dette viktig for
amerikanerne som mente de amerikanske folk ved denne rettssaken for første
gang ville få «the full story». For det tredje var det et sterkt ønske om å
dokumentere Naziregimets overgrep. En rettssak av det omfang man la opp til
ville sikre et massivt arkivmateriale for fremtiden.

Den rettslige arven
Den dag i dag finner man direkte referanser til Nürnbergprosessen i akademiske
verk som omhandler internasjonal strafferett og rettsoppgjør. Grunnen til dette er
først og fremst at de spørsmål som var aktuelle i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig fortsatt er aktuelle, og selv om det har skjedd fremskritt er det fortsatt
mange gjenstående utfordringer med hensyn til rettsforfølging for internasjonale
forbrytelser. I det følgende gis en tematisk fremstilling av utvalgte områder hvor
arven etter Nürnberg er synlig.

Utvikling av folkeretten via FN
De forente nasjoner (FN) ble etablert i kjølvannet av andre verdenskrig, 24. oktober 1945. FN var en etterfølger av Folkeforbundet, men skilte seg ganske raskt
fra sin forgjenger ved at det ganske umiddelbart ble tatt skritt i retning av å regulere staters atferd med en mer eller mindre bindende virkning for alle FNs medlemsstater. Allerede i FN-resolusjon 96 fra den 11. desember 1946 heter det at
«…genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims
of the United Nations and condemned by the civilized world.» FNs tydelige markering av at folkemord skulle anses som en internasjonal forbrytelse hadde en
direkte knytning til Nürnbergtribunalets behandling av spørsmålet om forbrytelser mot menneskeheten, som igjen hadde direkte knytning til massedrapene Na8
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ziregimet hadde begått i sin totale krig. Deklarasjonen ble senere kodifisert i folkemordkonvensjonen av 1948.9 Samme år vedtok FNs tredje generalforsamling
menneskerettighetserklæringen.10
FNs første generalforsamling bekreftet også uten dissenser at de regler og
prinsipper som ble lagt til grunn i charteret til IMT og den senere anvendelsen av
disse var straffbare handlinger, og at selv statsoverhoder ikke var unntatt
straffeforfølgning.
De fire Genevekonvensjonene om krigens folkerett ble vedtatt i 1949. Disse
innebar også en klar nyorientering i retning av straffansvar for individer i tillegg
til det tradisjonelle statsansvar for brudd på folkerettslige forpliktelser i krig. De
fire konvensjonene definerer således en særlig kategori «alvorlige brudd» (grave
breaches) og forplikter statspartene til å vedta den nødvendige lovgivning for å
sikre effektive straffereaksjoner og eventuelt utlevering av krigsforbrytere.
Man kan si at utviklingen av folkeretten skjøt fart ved FNs etablering. Det
var en ny giv som følge av at et flertall av medlemsstatene så behovet for i større
grad ha en internasjonal rettsorden som med bindende virkning regulerte
forholdet mellom stater, men også individuelle rettigheter og ansvar under
folkeretten.
Nürnbergtribunalets suksess fungerte som en inspirasjonskilde for dette
arbeidet. Det var ikke det at det tidligere hadde manglet initiativ med tanke på å
utvikle den internasjonale rettsorden, men viljen til å gjennomføre det som var
bestemt – og i ytterste konsekvens kunne følge opp med tvingende avgjørelser
av internasjonale institusjoner – hadde ikke vært til stede. Nürnbergtribunalet
var beviset på at det faktisk var mulig å få dette til og erfaringene var gode.
Den kalde krigen og dens kontraproduktive effekt på utvikling av
internasjonalt samarbeid, herunder rettsutvikling og institusjonsbygging,
medførte imidlertid at de initiativ og den pådrivervilje som var gjeldene like
etter den andre verdenskrig ikke medførte de store fremskritt.
De store fremskritt kom først når den kalde krigen var over og man like i
etterkant av det på nytt opplevde grusomheter lik dem man hadde sett under den
andre verdenskrig, i Rwanda og det tidligere Jugoslavia. Grunnet den nye
situasjon var FNs sikkerhetsråd i stand til å bli enige om å etablere ad-hoc
tribunaler for straffeforfølgning av krigsforbrytere fra disse konfliktene.11
9

Overenskomst om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord av 9. desember 1948.

10

Erklæringen er ikke juridisk bindende. Det er derimot (ved ratifisering) FNs syv internasjonale menneskerettighetsavtaler som bygger på erklæringen, herunder FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
11
Når ICTY og ICTR ble etablert var det svært omdiskutert hvorvidt FNs sikkerhetsråd hadde slik kompetanse. Kompetansen til å etablere slike ad-hoc tribunal ble hjemlet i FN-pakten kapittel VII og er godtatt av det
store flertall av FNs medlemsland. Sikkerhetsrådet har derimot ikke kompetanse til å etablere en permanent
internasjonal straffedomstol. Etableringen av ICC forutsatte derfor et traktatrettslig grunnlag.
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Hendelsene på Balkan og rundt Afrikas store innsjøer tydeliggjorde det generelle
behovet for en internasjonal straffedomstol når nasjonale rettssystemer bryter
sammen eller svikter fundamentalt. Samtidig anskueliggjorde de to domstolene
de praktiske gjennomføringsmulighetene.
I 1989 ga FNs generalforsamling folkerettskommisjonen12 i oppdrag å utrede
muligheten for å etablere en permanent internasjonal straffedomstol. Dette var
oppstarten på det arbeidet som endte opp i Romavedtektene som er statuttene til
den permanente internasjonale straffedomstol. I Romavedtektene finner man i
stor utstrekning igjen de rettslige prinsipper som ble anvendt og fikk sin
tilslutning blant dommerne i IMT.
Etableringen av en internasjonal straffedomstol for straffeforfølgelse av de
alvorligste forbrytelser av internasjonal karakter, såkalte internasjonale
forbrytelser, representerer en historisk milepæl i folkeretten. Domstolens
etablering markerte det foreløpige høydepunktet i utviklingen med hensyn til
enkeltindividers plikter og ansvar i henhold til folkeretten, i tillegg til den
internasjonale institusjonsbygging på feltet.13 Det fremgår både av
Romavedtektenes forarbeider og deres innhold at Nürnbergprosessen var en
direkte inspirasjon ved etableringen.14

Endring i synet på staters absolutte suverenitet
Inntil Nürnberg var tanken om at statenes absolutte suverenitet helt grunnleggende. I FN-pakten er dette utgangspunktet bevart ved at det første fundamentale
prinsippet vedrørende staters samkvem gjelder staters likeverdige suverenitet, jf.
FN-pakten artikkel 2 nr. 1.
En av årsakene til den manglende gjennomføringskraften var at de stater som
skulle stå for inngripen i andre staters suverenitet, var delt i sitt syn på hvorvidt
det var rettslig adgang til det og hvorvidt det var formålstjenlig i et lengre
perspektiv, også for dem selv.
Inntil Nürnberg var det fremherskende syn at internasjonal rett og intern rett
var to klart atskilte rettssystem. Det som skjedde internt i en stat angikk kun
staten. Hvordan man behandlet sine borgere, herunder kriminelle,
krigsforbrytere etc., var også ansett å være statens eksklusive anliggende.
Strafferetten var derfor helt klart preget av prinsippene om territorialitet og
personalitet, hvilket innebærer at staten bare kan straffe de handlinger som fant
12
Ifølge FN-pakten artikkel 13 skal generalforsamlingen fremme den gradvise utvikling og kodifisering av
folkeretten. Til gjennomføringen av dette ble det i 1947 besluttet å opprette en særskilt folkerettskommisjon
(International Law Commission).
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sted på dens territorium eller var begått av en av dens borgere. Disse prinsippene
er utgangspunktet også i dagens nasjonale og internasjonale strafferett, men det
har skjedd en dreining mot mer internasjonalisering ved at stater i noen tilfeller
frivillig (ICC),15 og i andre tilfeller ufrivillig (ICTY og ICTR), har avgitt
suverenitet i form av at det er internasjonale domstoler som avgjør straffesaker
mot dens borgere. Nürnberg markerte derfor slutten på den absolutte
beskyttelsen som statssuverenitet hadde gitt overtredere. Statuttene til IMT lot
ikke politiske eller militære ledere beskytte seg bak sine offisielle titler. Artikkel
7 sier eksplisitt at de tiltaltes offisielle posisjon som statsoverhode eller
regjeringsmedlemmer ikke skulle fri dem fra straffansvar og heller ikke være en
formidlende omstendighet. Denne regelen har blitt gjentatt i vedtektene for alle
senere internasjonale tribunaler og straffedomstoler i tilnærmet samme form.16
De senere år har arrestasjon og tiltale mot, Slobodan Milosevic, Radovan
Karadzic, Charles Taylor og andre, vist at straffansvaret til politiske ledere ikke
lenger bare er en tom trussel. Vi ser altså at statene til en viss grad har avstått
noe av sin suverenitet og derved mistet sin enerådende status i den internasjonale
rettsorden, i hvert fall hva gjelder strafforfølging av de mest alvorlige
internasjonale forbrytelser.

Individuelt straffansvar
Som beskrevet under punkt 3.2 var tradisjonen frem til Nürnberg at det individuelle straffansvar var regulert av nasjonal rett. En viktig nyvinning ved IMT og
de etterfølgende prosesser var at individuelt straffansvar ble gjort gjeldende. I
IMT ble den interne strafferetten i Nazi-Tyskland ansett å være irrelevant. IMT
forholdt seg kun til internasjonal rett. De straffbare handlinger var beskrevet i
statuttene til IMT. Det vil si, de fleste vil mene at det statuttenes egentlige funksjon var å beskrive hvilke typer av handlinger som kunne danne grunnlag for
straff, og at disse hadde godt grunnlag i internasjonal sedvanerett. Den nærmere
utmeisling av hvilke typer handlinger og unnlatelser dette var ble dermed overlatt til IMT. Det nye med IMT i denne sammenheng var at det tidligere skarpe
skillet hvor internasjonal rett var adressert mot stater og intern rett var rettet mot
statens innbyggere ble skaket. IMT viste at det ikke lenger var slik at den internasjonale retten kun var relevant for stater, men også statenes individer.

15

Selv om en stat ikke er part til ICC kan saker henvises til domstolen etter vedtak i FNs sikkerhetsråd.

16

Se f.eks. ICTY art 7, ICTR art. 6 og ICC art. 27.
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Ordre fra foresatt er ingen straffrihetsgrunn
«Jeg fulgte bare ordre», er et utsagn uttalt av mange i sitt forsvar mot tiltaler for
brudd på krigens regler. Avvisningen av ordre som straffrihetsgrunn er kanskje
den mest kjente – og refererte - rettslige arven fra Nürnberg.
I artikkel 8 i Londoncharteret heter det:
The fact that the Defendant acted pursuant to an order of his Government or of a superior shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the Tribunal determines that justice so requires.

Bestemmelsen ga ikke tribunalet noen mulighet til å anse ordre fra foresatt som
en frifinnelsesgrunn, men kun som en formildende omstendighet som kunne
nedsette straffen. Denne doktrinen er kjent som doktrinen om absolutt ansvar
(«absolute liability»), altså at den underordnede ikke kan slippe straff på grunn
av ordre fra overordnet. Dette var en meget streng norm og det kan stilles
spørsmål ved hvorvidt den var i tråd med gjeldende praksis.
Oppenheim, en av datidens anerkjente autoriteter i internasjonal rett, hevdet i
sin første utgave av sitt standardverk i 1906 at:
In case members of forces commit violations ordered by their commanders, the members
may not be punished, for the commanders are alone responsible, and the latter may,
therefore, be punished as war criminals on their capture by the enemy.17

Doktrinen Oppenheim her argumenterte for er kjent som doktrinen om «respondeat superior», altså at de foresatte som gir ordrer alene er ansvarlige for
handlingene som utføres.
I flere rettssaker etter første verdenskrig ble ordre fra foresatt som
frifinnelsesgrunn prøvet. Saken som oftest blir referert i internasjonal teori er
den såkalte Llandovery Castle saken hvor høyesterett i Leipzig18 vurderte ordre
fra foresatt som frifinnelsesgrunn etter tysk intern rett. Et hospitalskip var blitt
senket av en tysk ubåt. To løytnanter på ubåten var tiltalt for medvirkning til
drap på de overlevende som befant seg i livbåter etter senkingen ved at de hadde
overvåket skytingen og rapportert posisjoner og avstander til livbåtene. Retten
uttalte:
However, the subordinate obeying an order is liable to punishment, if it was known to
him that the order of the superior involved the infringement of civil or military law […] It
is certainly to be urged in favour of the military subordinates that they are under no obligation to question the order of their superior officer, and they can count upon its legality.
But no such confidence can be held to exist, if such an order is universally known to everybody, including the accused, to be without any doubt whatever against the law.19
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Den øverste tyske domstolen – Reichsgericht – hold til i Leipzig frem til 1945.
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Vi ser av uttalelsene at ordre fra foresatt ikke var en frifinnelsesgrunn per se, slik
Oppenheim hadde argumentert for. Det følger av Llandovery castle saken at hvis
ordren var av et slag som ved dens utførelse ville innebære brudd på krigens regler som var universelt kjent for alle, inkludert de tiltalte, kunne det ikke være en
frifinnelsesgrunn. Dette synet er kjent som doktrinen om betinget ansvar («conditional liability»), altså i utgangspunktet straffrihet hvis det ikke var klart for
tiltalte at ordren innebar brudd på krigens regler. I sjette utgave av standardverket som kom i 1940 hadde også Oppenheim endret syn og tok til orde for at doktrinen om betinget ansvar.
Det er imidlertid verdt å merke seg at flere land, blant annet USA og
Storbritannia, i mellomkrigstiden anerkjente doktrinen om respondeat superior,20 men endret etter hvert syn i overensstemmelse med Llandovery castle
saken. En medvirkende årsak til endret syn var antagelig kjennskap til grove
tyske brudd på krigens regler.
I statuttene til ICC følges doktrinen om betinget ansvar. Det samme gjelder
den norske militære straffelov som ble gitt allerede i 1902.21 Både ICTY og
ICTR opererer imidlertid med den samme regel som i IMT, nemlig absolutt
ansvar. Det kan således argumenteres for at de tyske lederne som sto tiltalt i
IMT ble utsatt for en særlig streng regulering av spørsmålet om hvorvidt ordre
fra overordnet kunne være straffriende. De samme gjelder de tiltalte i ICTY og
ICTR. Det er lett å se for seg at seierherrenes privilegium innebar at regelen ble
utformet strengt. Det må allikevel sies at det er lite sannsynlig at de handlinger
de tyske lederne var tiltalt for hadde medført frifinnelse dersom doktrinen om
betinget ansvar hadde vært anvendt grunnet det innlysende straffbare ved de
aktuelle handlinger. Mest interessant er det imidlertid å spørre seg om det er mer
enn tilfeldig at nettopp de regler som utarbeides for å gjelde andre
krigsforbrytere enn egne borgere, følger en strengere doktrine enn de som skal
gjelde for ens egne. Dette i seg selv illustrerer fordelene ved å ha en permanent
internasjonal straffedomstol med forhåndsdefinerte forbrytelseskategorier og
strafferettslige prinsipper.

Menneskerettigheter
Begrepet menneskerettigheter var en nyskapning i forbindelse med den andre
verdenskrig. Begrepet representerer imidlertid en konkretisering av en meget
gammel forestilling om at det eksisterer visse grunnleggende normer, som skal
20

Se for eksempel United Kingdom, Manual of Military Law, 7th edn, HMSO, 1929, s. 83.

21

Milstrl. § 24 lyder: «Foresattes befaling i tjenesteanliggende fritager den undergivne for straf, uden for
så vidt som han overskrider befalingen, eller han har indseet eller klarlig maatte have indseet, at han ved befalingens udførelse medvirker til en retsstridig handling. I ethvert fald kan retten nedsette straffen under det for
handlingen bestemte lavmaal og til en mildere strafart.»
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beskytte og sikre respekt for individets integritet, frihet, sikkerhet og livsutfoldelse, regulere den sosiale samhandlingen individene i mellom og sikre den sosiale fred og sikkerhet, samt sosial og økonomisk rettferdighet.
Etter vedtakelsen av verdenserklæringen om menneskerettighetene i 1948,
ble FNs folkemordkonvensjon vedtatt 9. desember samme året. Begrepet
folkemord (genocide) stammet fra et forslag av den polske juristen Lemkin i
1933, og utgjør den mest omfattende og alvorlige av forbrytelsene mot
menneskeheten. Ved behandlingen av konvensjonsutkastet ble spørsmålet reist i
1947 om behandlingen av dette burde avvente en kodifikasjon av
Nürnbergtribunalets prinsipper. Norge var blant de stater som stemte mot en slik
utsettelse. Målsettingen om etablering av en fast, internasjonal straffedomstol er
gjenspeilet i artikkel VI i FNs folkemordkonvensjon av 1948, der det heter at
den som anklages for folkemord skal dømmes av de kompetente domstoler i den
stat hvis territorium handlingen ble begått eller av en slik internasjonal domstol
«som måtte ha jurisdiksjon når de gjelder de kontraherende parter som måtte ha
godkjent denne domstols jurisdiksjon». I tekstforhandlingene om denne
henvisningen, var Norge blant de stater som ønsket en klarest mulig henvisning
til behovet for en internasjonal straffedomstol.22

Kritikk mot IMT og de etterfølgende allierte rettsprosessene i
Tyskland
Rettssaken i IMT og de etterfølgende rettsprosessene har ofte blitt kritisert for å
være seierherrenes justis. Flere beskyldninger er fremsatt i denne forbindelse.
For det første at rettssaken i seg selv ikke var rettferdig, og spesielt at dommerne
var forutinntatte mot de tiltalte (dommerne kom fra USA, Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike). For det andre at de forbrytelser som skulle pådømmes
var skreddersydd for å sikre domfellelse og for det tredje at man unnlot å påtale
handlinger som det også var kjent at de allierte hadde begått under krigen.23
Det første er egentlig et spørsmål om det man i dag kaller rettferdig
rettergang. Det ble i stor utstrekning benyttet skriftlig materiale, i form av
erklæringer, ordrer, planverk og annet. Dette strider til en viss grad mot dagens
standard i straffesaker som, med visse unntak, forutsetter muntlige forhandlinger
og bevisumiddelbarhet, herunder føring av vitner direkte for dommerne under
rettergangen. Det er også på det rene at det var store forskjeller på ressursene
som var tilgjengelige med hensyn til forsvaret av de tiltalte sammenlignet med
22

Om Folkemordkonvensjonen, se St.prp. nr. 56 (1949).

23

Robert Cryer et al. (ed.) An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3. utg. (2014) s.

119 ff.
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det som var tilgjengelig for aktoratet. Sammenlignet med datidens standarder for
gjennomføring av straffesaker var imidlertid gjennomføringen av rettssaken intet
stort overgrep mot de tiltalte. Det viktigste ankepunktet knyttet til påstandene
om seierherrenes justis, var nok at både dommere og aktorat alle kom fra
seiersmaktene og derfor i det minste kan mistenkes for å ha hatt en forutinntatt
holdning til de tiltalte. En domstol som også hadde funnet plass til nøytrale
dommere – og eventuelt en dommer fra Tyskland – kunne nok gjort mye for å
bøte på dette.
Når det gjelder kritikken mot lovgivningen, er det riktig at
forbrytelseskategoriene forbrytelser mot freden og forbrytelser mot
menneskeheten ble utformet i London i forbindelse med etableringen av
charteret, og med Nazistenes handlinger i mente. Kritikken om ex post facto24
lovgivning er nok formalistisk sett riktig, men det er også mange som vil hevde
at det måtte være innlysende at både den type angrepskrig og de store
masseutryddelsene som fant sted ikke kunne være straffrie.
Kritikken om at samme type handlinger begått av de allierte ikke ble påtalt
har noe ved seg. Riktignok hadde ikke de allierte begått samme massedrap etc.
som Naziregimet. Forsvaret ble derfor ikke gitt tillatelse til å bruke de alliertes
handlinger i sin argumentasjon foran tribunalet. Rent konkret hadde dette også
gitt sitt utslag i tiltalene, da det for eksempel ikke forelå noen tiltale mot noen av
de tyske lederne for bombingen av London (the London blitz). Det er
nærliggende å tenke seg at dette skyldes utstrakt alliert (særlig britisk) bombing
av tyske byer, særlig i krigens sluttfase, med store sivile tap og ødeleggelser som
konsekvens.
Et annet spørsmål som i ettertid ble gjenstand for debatt, var om IMT var å
oppfatte som en internasjonal straffedomstol i egentlig forstand, da den i
utgangspunktet var en flernasjonal domstol basert på seiersmaktenes premisser.
Uavhengig av denne retteteoretiske diskusjonen ble de prinsipper som
Nürnbergrettergangen hviler på, godtatt uten dissens av FNs generalforsamling i
1946 som uttrykk for alminnelig folkerett, og meget raskt oppfattet i rettsteorien
og rettspraksis som bindende internasjonal sedvanerett.

Avslutning
IMT var viktig av mange grunner. For det første markerte det slutten på statenes
monopol hva gjelder strafforfølgning av brudd på internasjonale lover og sedvaner slik som krigsforbrytelser.
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For det andre kom det med Londonavtalen nye straffarter til i form av
kodifiserte forbrytelseskategorier, herunder forbrytelser mot menneskeheten og
forbrytelser mot freden. Både da og i ettertiden har jurister diskutert hvorvidt
disse nye forbrytelseskategoriene var i strid med prinsippet om ingen dom uten
etter formell lov25. Det er uansett et faktum at etter andre verdenskrig har disse
forbudene gradvis blitt etablert både som skreven og uskreven folkerett.
For det tredje bidro både tribunalets statutter og dets avgjørelser til utviklingen av nye rettslige normer og standarder for ansvar som «bedret» den internasjonale strafferetten, herunder ved å avvise lydighet mot ordre fra overordnet
som frifinnelsesgrunn, samt straffansvar for ledere – inkludert statsoverhoder.
Sist, men ikke minst, hadde rettssakene en stor symbolverdi både for datiden
og ettertiden. Det snakkes ofte om den moralske arv. Det moralske ettermælet
har hatt stor betydning og vært brukt av de som har ivret for etableringen av
permanente, effektive og politisk uavhengige system for rettsforfølgelse av
internasjonale forbrytelser.
Lars Morten Bjørkholt. Generaladovkat. Utdannet jurist fra 2006, politihøgskole
fra 1999. Han har også offisersutdannelse og militær erfaring fra Forsvarets
militærpoliti, KFOR og Afghanistan, i tillegg til major/rådgiver ved Forsvarets
stabsskole. Bjørkholt har også jobbet som advokatfullmektig og krigsadvokat
ved Generaladvokatembetet.
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Telford Taylor: The Anatomy of the Nuremberg Trials: A Personal memoir.
Skyhorse Publishing 1993, 2013. ISBN 978-1-62-087788-3. 703 sider.
Forfatteren var blant de yngre juristene i krigsforbrytersaken over alle krigsforbrytersaker – Nürnberg-oppgjøret 1945-46. Han er dermed øyenvitne, ikke til
overgrepene som sådan, men til forberedelsene til og gjennomføringen av denne
saken, som ved siden av krigsforbrytelser gjaldt forbrytelser mot freden og forbrytelser mot menneskeheten.
Grunnlaget for saken var «London-charteret» som fastla vedtektene for
domstolen, hvilke forbrytelser den skulle behandle og noen regler om personlig
ansvar, herunder at ordre fra foresatt ikke fritar for straff. Domstolen hadde fire
dommere med varamenn og aktoratet var delt i fire nasjonale grupper som hadde
delt saken mellom seg dels etter tema, dels etter geografi.
Hvordan ordner man seg rent praktisk, med oversettelse og mangfoldiggjøring til fire språk? Kunne man nøye seg med å lese bare relevante utdrag av
dokumenter som skulle fremlegges når de tiltalte og disses forsvarere ikke hadde
fått kopi? Kunne man lese opp skriftlige erklæringer fra vitner eller måtte disse
føres personlig for den dømmende rett? I noen uker ble forhandlingene forsinket
ved at dommerne bestemte at dokumentene måtte leses opp i sin helhet slik at
alle parter ble kjent med innholdet gjennom simultanoversettelsen og de
utskrifter som ble gjort av denne, inntil oversettelses- og mangfoldiggjøringsopplegget kom i gjenge. Når det gjelder vitnene, godtok dommerne opplesning, på
betingelse av at forsvarerne fikk rett til å kalle inn vedkommende til å møte personlig for krysseksaminering. Unntak ble bare gjort for noen få vitner som befant seg langt borte og ville ha helsemessige eller andre problemer med å reise til
Nürnberg.
Taylor gir en fyldig og grundig fremstilling som ikke bare tar for seg
prosessreglene og de konkrete forbrytelsene og jussen bak dem, men også de
faglige og personlige motsetningene som gjorde seg gjeldende, dels mellom de
fire involverte nasjoner men også innenfor den amerikanske gruppen. Det var for
eksempel slik at for amerikanerne var forbrytelser mot freden selve prosessens
hjørnestein, mens franskmennene til å begynne med var sterkt i tvil om dette var
noen forbrytelse i det hele tatt. Men når først prosessen var i gang, prosederte de
med fynd og klem på det forbryterske i at tyskerne hadde angrepet Frankrike.
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Er offiserene strafferettslig ansvarlige for en krig som politikerne har
besluttet å igangsette? Stalin hadde på Jalta-konferansen ymtet frampå om at det
kunne passe å skyte 50.000 tyske offiserer, mens britene var meget negative til å
holde offiserer ansvarlig for annet enn konkrete krigsforbrytelser. Slik ble det
også, med unntak av noen svært få som aktivt hadde arbeidet for iverksettelsen
av uprovoserte angrep.
Hva med kriminelle organisasjoner? Kan man si at alle medlemmer av nazipartiet er medskyldige i hva ledelsen satte i gang? Eller må man kreve et visst
personlig kjennskap til de aktuelle forbrytelsene? Det praktiske problemet med
eventuelt å føre titusenvis eller hundretusenvis av rettssaker ble løst gjennom at
det ble overlatt til et «denazifiseringsprogram» som gikk utenom de
strafferettslige kanalene.
Taylor presenterer oss for et omfattende persongalleri. Det er over 20 tiltalte.
I tillegg kommer dommere, anklagere, forsvarsadvokater og vitner. På
anklagersiden er det folk som kommer og går, noen på grunn av konflikter med
hverandre mens noen blir overført til andre oppgaver av andre grunner. Leseren
anbefales å lage seg et «kart» hvor man tegner opp aktørene og forholdet
mellom dem, ikke minst fordi noen har like etternavn. Det kan også være
fornuftig å ha en god ordbok for hånden, det er ikke alle ord og uttrykk som
inngår i vanlig dagligtale.
Vi får et levende inntrykk av hvordan saken skrider frem i rettssalen. Siden
det muntlige har større plass i engelsk-amerikansk retsstradisjon enn i den
kontinentale, som er basert på at saken er forberedt i dokumenter som dommeren
har fått i forveien, blir det amerikanerne og britene som får hovedansvaret for
kryss-eksaminering av de tiltalte og disses vitner. Men motparten, dvs. de tiltalte
og disses advokater er ikke nødvendigvis tapt bak en vogn. Blant de tiltalte
bemerker særlig Hermann Göring seg med overlegen faktakunnskap og en rask
replikk. Göring var sjef for det tyske «Luftwaffe», men siden alliert bombing i
perioden 1943-45 stilte den tyske bombingen av blant annet. London tidligere i
krigen helt i skyggen, var det ikke denne rollen aktoratet interesserte seg mest
for.
Men Göring var Hitlers «nestkommanderende» for det meste av tiden av det
tredje rikes eksistens, og ble særlig eksaminert om Tysklands forberedelser til
angrepskrig. Etter et mislykket spørsmål angående et dokument som mentes å
gjelde remilitarisering av Rhinland, men som viste seg å gjelde rydding av elven
Rhinen i tilfelle mobilisering, fulgte hovedanklageren, den amerikanske
høyesterettsdommer Robert H. Jackson, opp bommerten med å spørre: «But
[these preparations] were of a character which had to be kept entirely secret
from foreign powers?», hvortil Göring svarte: «I do not think I can recall reading
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beforehand the publication of the mobilization preparations of the United
States.» Dette var dråpen som fikk det til å renne over for Jackson. Göring
fremsto som selvsikker, kunnskapsrik og noe arrogant, mens aktoratet virket
fomlete. Jackson ville ha dommerne med på å gi Göring munnkurv ut over å
svare ja eller nei på det han ble spurt om, men den britiske dommer Lawrence
svarte Jackson: «... a defendant, after giving a direct answer to a question, might
legitimately make a short explanation».
En av de andre tiltalte, Hitlers rustningsminister Albert Speer, kommenterte
til Dr. Gilbert (som hadde til oppgave å overvåke fangenes mentale helse):
You know, when Jackson cross-examines Goering, you can see that they represent two
entirely opposite worlds – they don’t even understand each other. Jackson asks him if he
didn’t help plan the invasion of Holland and Belgium and Norway, expecting Goering to
defend himself against a criminal accusation, but instead Goering says, Why yes, of
course, it took place thus and so, as if it is the most natural thing in the world to invade a
neutral country if it suits you strategy.

Et ord til om Göring: Et hovedpunkt i tiltalen var sammensvergelse om ulovlig
angrepskrig. De andre tiltaltes advokater var ivrige etter å få Görings ord for at
nettopp deres klient ikke var involvert i noe slikt. Det fikk de i form av svar som
nærmest var ærekrenkende i den forstand at den ene etter den andre ble omtalt
som noen tufser uten innflytelse. På spørsmål om det kunne ha vært noen sammensvergelse, svarte Göring flott:
There was no one who could even approach working as closely with the Führer, who was
essentially familiar with his thoughts and who had the same influence as I. Therefore at
best only the Führer and I could have conspired. There is definitely no question of the others.

La meg også trekke fram en av advokatene. Admiral Karl Dönitz var den eneste
av de tiltalte som straks visste hvem han ville ha til forsvarer. Dette var marinekrigsadvokaten (flottenrichter) Otto Kranzbuehler, med militær grad tilsvarende
kommandørkaptein. Dönitz var blant annet tiltalt for som sjef for ubåttjenesten å
ha gitt ordre om at ubåter ikke skulle assistere overlevende etter senkninger og
oppmuntret til drap på overlevende. Aktoratet førte to ubåtoffiserer som vitner,
som Kranzbuehler deretter fikk krysseksaminere. Fremgikk det noe om drap på
overlevende av stående ordre for ubåttjenesten? Nei. Kjente vitnene til noe tilfelle av drap på overlevende som følge av instrukser fra ubåtkommandoen? Nei.
Når det gjaldt torpedering av handelsskip uten varsel, lyktes det Kranzbuehler å
innhente en erklæring fra den amerikanske admiral Nimitz om at dette var vanlig
praksis for amerikanske ubåter i Stillehavet. Dönitz ble ikke frifunnet, men han
var blant dem som slapp å bli hengt.
Boken er skrevet nærmere førti år etter de hendelsene som den omtaler, men
bærer ikke preg av at ting blir glemt. Taylor har åpenbart tatt grundige notater
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selv, noe han som aktor langt på vei var nødt til for å kunne føre sin del av saken
effektivt. Samtidig har han gjort seg nytte av andres opptegnelser. En og annen
gang henviser han også til bøker som andre har skrevet. Han påpeker således en
misforståelse i Ann og John Tusas bok The Nuremberg Trial fra 1984 (som
undertegnede også vil anbefale) der disse kritiserer det amerikanske aktoratet for
å presentere kontroversielle dokumenter, mens britene holdt seg til uimotsigelige
fakta. Taylor peker på at amerikanerne søkte å føre bevis for sammensvergelse
om angrepskrig, mens britene fokuserte på traktatbrudd. Amerikanerne måtte
således i langt større grad enn britene føre bevis om enkeltpersoners intensjoner
og hensikter, noe som er vanskeligere enn å konstatere objektivt at en traktat er
blitt brutt.
Vår tids oppblomstring av antisemittisme er med på å gi Nürnberg-oppgjøret
ekstra aktualitet. Vi oppfatter med god grunn denne dommen som en dom over
nazistenes raseideologi som førte over til folkemordet på jødene. I den
sammenhengen er det verd å merke seg at ikke alle seksjoner av aktoratet la like
stor vekt på jødeforfølgelsene. Den franske aktor er så vidt inne på det, her er det
i følge Taylor større grunn til å gi honnør til russerne. Samtidig bør det sies at
det var på østfronten jødeforfølgelsene fikk sitt største omfang.
Fra etableringen av Jugoslavia-tribunalet i 1993 har det blitt etablert flere
internasjonale domstoler. Dette har skjedd uten, eller bare under moderat,
tidspress. Nürnbergdomstolen ble derimot improvisert, vedtektene ble utredet
mens man ennå var i krig og tiltalen forberedt under tidspress mens det ennå var
usikkerhet om hvilke fullmakter enkelte av de fire nasjonale hovedanklagerne
hadde. Forholdet til de amerikanske okkupasjonsmyndighetene måtte sorteres ut
på en måte som ikke svekket tilliten til domstolens upartiskhet og man måtte
finne fram til advokater som kunne forsvare de tiltalte på en ordentlig måte. De
fire deltagende nasjoner hadde delvis avvikende rettstradisjoner som måtte
smeltes sammen til et sammenhengende opplegg.
Når man så føyer til at den amerikanske påtalegruppen hadde en leder,
høyesterettsdommer Jackson, som til tider var fraværende uten å ha oppnevnt en
stedfortreder som hadde autoritet, og at denne lederen i følge forfatteren var mer
av en solospiller enn en teamleder, får man være fornøyd med at Nürnbergoppgjøret landet på bena og fremdeles står som en prototyp på et internasjonalt
rettsoppgjør som det fortsatt står respekt av.
Arne Willy Dahl
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Tim Townsend: Mission at Nuremberg. An American Army Chaplain and the
Trial of the Nazis. New York, HarperCollins Publishers, 2014. ISBN 978-0-06199720-4. 402 sider.
Rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, de såkalte Nürnberg-prosessene, er velkjent. Vesentlig mindre kjent er det nok at en amerikansk feltprest hadde sitt
virke blant de fremste nazi-lederne i denne tiden. Undertegnede var for eksempel
ukjent med det. «Mission at Nuremberg» er historien om den lutherske presten
Henry Gerecke (1893-1961) fra Missouri. Det er på flere måter en bemerkelsesverdig fortelling. Først 50 år gammel, i 1943, søkte han seg inn i det amerikanske forsvaret. Bare to år senere ble han bedt om å være prest for de fengslede nazi-toppene. Kan det tenkes en mer krevende tjeneste å bli stilt overfor? Hvordan
forbereder og gjennomfører man et slikt oppdrag?
«Mission at Nuremberg» handler om dette. Samtidig kan boken etter
anmelders oppfatning også leses som en innføring i feltpresttjeneste. Tim
Townsend tegner i alle fall et omfattende bilde – vel å merke ikke begrenset til
feltpresttjeneste – som han plasserer Gereckes tjeneste inn i. I så måte fremstår
ikke Nürnberg-oppdraget i sin kjerne som noe helt annerledes Gerecke ble bedt
om å gjøre. Naturligvis ble han svært overrasket over henvendelsen og måtte
tenke alvorlig gjennom den. Men hva førte ham dit?
Da Gerecke gikk inn i militæret hadde han lang og bred erfaring som prest.
Først i menigheten Christ Lutheran i St. Louis, så i Lutheran City Mission.
Sistnevnte var en utpreget diakonal tjeneste som ikke minst omfattet
fengselsarbeid. Det er en svært dedikert og engasjert fengselsprest vi møter.
«Gerecke’s heart was with these men […] Gerecke believed the work of the City
Mission was not just about comforting the sick and forgotten. It was about
evangelization. He was an evangelical Christian a half century before the term
gained political currency” (s. 39).
Da Gerecke begynte som feltprest, hadde de to sønnene hans Hank og Cork
vært soldater i lengre tid; Hank allerede fra 1940. Under første verdenskrig
hadde Gerecke selv villet være soldat, noe faren ikke ville se ham som: «You
can’t og to war. You’re in divinity school» (s. 31). Inne i krigens fjerde år hadde
det amerikanske forsvaret kritisk behov for feltprester. Gereckes søknad ble
innvilget og etter grunnleggende opplæring ble han sendt til Fort Jackson i
Boston, til det nyetablerte Ninethy-Eight General Hospital. I 1944 ble sykehuset
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beordret til England og lokalisert øst for flyplassene Ramsbury og Membury. De
allierte benyttet Ninethy-Eight som transittsykehus under sine luftevakueringer
fra det europeiske kontinentet. Mot krigens slutt ble sykehuset beordret fra
England til Verdun i Frankrike og videre til Tyskland og München.
Det var der Gerecke gjennom sin sjef, oberst Sullivan, mottok henvendelsen
fra oberst Burton Andrus om å komme til Nürnberg. Andrus var sjef for 6850th
International Security Detachment og således fengselet der de nazistiske
forbryterne satt inn. Han var fast bestemt på at det var nettopp Gerecke han ville
ha. Gereckes gode rykte hadde åpenbart løpt langt i forveien for ham. Men
hvordan skulle han nå forholde seg? Dette var ikke lett. Men han kom til
avklaring: «If, as never before, he could hate the sin but love the sinner, he
thought, now was the time. He walked back into Sullivan’s office: ‘I’ll go’, he
said» (s. 105).
Det var en nervøs prest som møtte for sin nye sjef og ble introdusert for sin
nye menighet, en etter en. Beslutningen om å stille en prest til disposisjon for de
fengslede nazi-lederne var kontroversiell blant de allierte og den ble fattet sent.
Fortjente de virkelig noe slikt? Det avgjørende argumentet ble henvisningen til
hvilke plikter krigens folkerett pålegger den som har fanger i sin varetekt.
Townsend forteller om hvordan Gerecke begynte sitt virke med å invitere den
enkelte til gudstjeneste og å dele ut Johannesevangeliet og småskrifter til den
som ville ha. Til å begynne med fikk han jevnt over ingen respons. Rudolf Hess,
Hitlers nestkommanderende, var direkte avvisende hele fengselstiden. Mens
Hermann Göring, riksmarskalken, var med på hver gudstjeneste. Han oppfordret
til og med sine medfanger til å bli med.
Gereckes trofaste og utholdende måte å være prest på gav imidlertid
resultater. Gradvis fikk han fangenes tillit. Unntaket var som nevnt Hess. Av de
tretten han hadde et særlig ansvar for, ble Fritz Sauckel (Hitlers arbeidssjef) den
første «to work seriously with Gerecke» (s. 170). Gerecke nevnte selv videre de
tre «store»: Albert Speer (minister for bevæpning og krigsindustri), Hans
Fritzshe (propagandaminister) og Baldur von Schirach (sjef for Hitlerjugend). «I
shall never forget the sight of those three big men kneeling before the crusifix,
asking that their sins be forgiven» (s. 181). Deretter tok de imot nattverden.
Et spørsmål Gerecke nødvendigvis måtte bli stilt i ettertid, var hvorvidt disse
og andre faktisk hadde funnet tilbake til den kristne tro eller om det var frykten
for den sannsynlige dødsdommen som drev dem. «My only answer is that I have
been a preacher for a long time and have decided that [finding God] is the only
way good many folk find themselves» (s. 182). Gerecke hadde ingen «lettvint»
holdning til sin egen tjeneste. Når det gjelder nattverden, gav han den ikke uten
videre når han ble anmodet om det. Den som spurte, måtte bekjenne troen på
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Jesus som sin frelser. En av fangene bekjente troen på Gud, men ikke på Jesus
og hans død til soning for verdens synder. Etter å ha utfordret ham på dette, og
fangen fremdeles sto på sitt, gjorde Gerecke det klart at han ikke kunne gi ham
sakramentet.
Nå var ikke Gerecke alene om prestetjenesten. Med seg hadde han en katolsk
kollega, Sixtus O’Connor, som særlig betjente de katolske fangene. Deres
tjeneste, slik Townsend forteller om den, gir grunn til refleksjon. På den ene
siden aktualiseres sentrale temaer i den kristne tro som forholdet mellom det
gode og det onde (s. 220f) og tilgivelse (s. 278f). Townsend skriver nokså
utførlig om dette. Som nevnt innledningsvis gir han omfattende
bakgrunnsinformasjon for Gereckes tjeneste. Det gjør den «forståelig» for lesere
som ikke er kjent med prestetjeneste i institusjon eller er spesielt bevandret i det
kristne trosunivers. For et helt spesielt oppdrag utførte han jo. På den andre
siden er det slående for anmelder, selv feltprest, hvor «enkel» og gjenkjennelig
Gereckes tjeneste likevel er – i all sin særegenhet.
I så måte kan boken leses som bidrag til en kritisk og konstruktiv refleksjon
over prestetjeneste i en militær kontekst. Personlig gjør Gereckes lidenskap for
evangeliet inntrykk. Han var trygg i sin rolle som prest og ville noe med den. For
dette var det han ble anerkjent. De av fangene som ble dødsdømt, fulgte han
bokstavelig talt helt til galgen. Mange års erfaring fra det sivile hadde
dyktiggjort ham til feltpresttjeneste, som i sin tur gjorde det mulig å gå inn i
Nürnberg-oppdraget.
Boken kan også gi innspill i den omstillingen det norske feltprestkorpset for
tiden gjennomgår. Omformingen fra å være kirken (i praksis den lutherske) i
Forsvaret til å bli en tros- og livssynstjeneste er gjennomgripende. Det er da
interessant å lese om hvordan den evangelikale Gerecke arbeidet aktivt for at
katolsk personell måtte få en prest av samme konfesjon som dem selv, likeens at
de som var jøder måtte ha tilgang til en rabbiner. Endelig er boken et vitnesbyrd
om hvor viktig det er at folkerettens forpliktelser også om religiøs betjening
opprettholdes. Nettopp i møte med det verste skal de stå sin prøve. Boken
anbefales!
Trygve Tyreid
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Norbert Ehrenfreund: The Nuremberg Legacy: How the Nazi War Crimes Trials
Changed the Course of History. Hampshire, St Martin’s Press, 2007. ISBN 9781-40-1397965-0. 288 sider.
Mot slutten av andre verdenskrig tjenestegjorde forfatteren i de amerikanske
styrkene i Europa og var med under frigjøringen av Tyskland og Østeriket. Etter
krigen dekket som journalist for den amerikanske (militære) avisen Stars and
Stripes både Nürnbergprosessen og de påfølgende 12 rettsakene som ble ført
mot tyske samfunnstopper for et amerikansk militæærtribunal i Nürnberg.
Boken følger konsekvensene av Nürnbergprosessene på to plan, et personlig
som handler om hvordan Ehrenfreunds opplevelser under rettssakene medvirket
til at han besluttet å studere juss for så etterhvert å bli dommer i Californias
høyesterett. Dernest undersøker han hvordan Nürnbergdommen ikke bare har
hatt innvirkning på ettertidens forståelse av internasjonal rett, særlig med tanke
på forbrytelser mot menneskeheten, men også på en rekke andre rettsområder og
samfunnsspørsmål.
Ehrenfreund er amerikansk jøde med tjekkiske røtter og begynner boken
med to korte skisser hvor han gjør rede for hvordan nazistenes overfall på
Tjekoslovakia hadde konsekvenser for hans egen nære familie, og for sine
erfaringer fra de siste dagene av krigen i Europa.
Framstillingen av prosessen fram mot opprettelsen av Nürnbergdomstolen
starter med å fremheve den rollen forsvarsminister Henry Stimson og hans nære
medarbeidere spillte i den politiske drakampen mellom Forsvarsdepartementet
og finansminister Henry Morgenthau Jr med tanke på hvilke etterspill krigen
skulle få. Stimson lyktes med å overtale president Roosevelt at tyske
krigsforbrytere heller burde stilles for retten enn å bli henrettet summarisk.
Forsvarsministerens argumentasjon var moralsk begrunnet og siktet mot å
avsløre Hitlers krigføring som en del av omfattende og kriminell konspirasjon
og, ikke minst, dokumentere de tyske overgrepene og brudd på internasjonal rett.
Ehrenfreund holder også fram høyesterettsdommer Robert H Jackson som en
nøkkelperson både i forberedelsen som ledet opp til selve rettssaken og under
prosessens gang. Han ble utnevnt til amerikansk sjefanklager av president
Truman og argumenterte i likhet med forsvarsminister Stimson for et reelt og
rettferdig rettsoppgjør. Han siterer Jacksons tale til The Amrican Society of
International Law i forkant av utnevnelsen til sjefsaktor:

Bokanmeldelse
You must put no man on trial under forms of judicial proceeding if you are not willing to
see him freed if not proven guilty […] the world yields no respect for courts that are organized merely to convict.

President Truman insisterte på at de tiltalte skulle bli behandlet rettferdig:
rettsikkehetens skulle ivaretas for de tiltalte, de hadde hver sin forsvarer og var i
utgangspunktet ansett som uskyldig inntil annet var bevist.
21 av nazitoppene ble stilt for retten og anklaget for forbrytelser mot freden,
krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Nürnbergtrbunalet ørte
relativt få vitneutsagn, men behandlet et nærmest uendelig antall dokumenter
som underbygget anklagene mot de tiltalte.
Med utgangspunkt i denne dokumentasjonen vurdere så Ehrenfreunds i
hvilken grad arven fra Nûrnberg har hat innvirkning på de 12 påfølgende
prosessene i Nürnberg , Tokyotribunalet,vår tids tribunaler og opprettelsen av
Den internasjonale strafferettsdomstolen. Han mener å kunne påvise at
Nürnbergdommen og den dokumentasjonen som ligger til grunn for den, har
vært av avgjørende betydning for hvordan vi tenker rundt medisinsk etikk,
menneskerettigheter, rasisme.
Ehrenfreunds vurdering av den massive dokumentasjonen som ligger til
grunn Nürnbergdommen kan oppsummeres med et sitat fra kapittel 14 – The
Importance of the Record:
The legacy of the trial record shows how critical that one moment was when Jackson persuaded the Allies in Londonto have a full and fair trial. Had Jackson lost that debate, had
the Allies decided to to choose summary execution, there would be no record, no legal
precedent, no Nuremberg legacy. The most important thing about Nuremberg is that it
created the record of Nazi aggression and inhumanity, and set precedents that changed
the world.

Det er kanskje særlig på dette området boken har sin styrke. Ehrenberg viser
hvordan sentrale anliggende fra Nürnbergprosessen har formet og påvirket verdensamfunnet også på felter som vi ikke uten videre forbinder med rettsoppgjøret etter krigen.
Framstillingen av prosessen som ledet fram til opprettelsen av
Nürnbergtribunalet er kortfattet og svært overordnet. For den som ønsker å sette
seg mer detaljert inn drakampen mellom de ulike fløyene i amerikansk
forvaltning og de internasjonale forhandlingene, anbefales Bradley F Smiths bok
The Road to Nuremberg.
Leif Tore Michelsen
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As the military operating environment grows ever more complex and the weapons systems available to combatants become more lethal, so too must the skills
and education available to combatants evolve if they are to operate effectively
within this environment. Combatants must be equipped not only with expertise
in the technical use of their tools, but also with the cognitive skills needed to
make ethical evaluations and judgements, often in extreme situations. New types
of conflict are raising new ethical challenges for protecting those finding themselves in harm’s way.
Over the past two decades gender aspects of, and large scale sexual violence
in, conflict and their implications for sustainable conflict resolution have
become a major aspect of peace and security discourses. More recently, bullying
and sexual violence against fellow female and male members within the military
has become recognised as a major ethical and leadership challenge. There is a
clear linkage between ethical behaviour within armed forces and their conduct
on operations. These discourses cross the divide between scholars, for example
of ethics, feminism and international law, and practitioners, for example in the
UN, regional organisations such as NATO, and member states. The UK British
Foreign and Commonwealth Office in particular has been at the forefront of
investigating sexual violence in armed conflict.
Given this context, there is a growing acknowledgment that military ethics
and a genuine, deep appreciation of human rights issues is a crucial component
of the education of every service member, wherever they may serve. Fostering
ethical awareness and moral decision-making in military personnel is a proven
way of reducing unnecessary harm and suffering in conflict situations. However,
as yet there is no agreed way to do this effectively. If it can be demonstrated that
particular ways of delivering military ethics education are successful, and if
these approaches can be replicated successfully in multiple environments, it
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would seem obvious that there is substantial benefit for everyone in making
them available as widely as possible. That is why we decided to set up the
King’s Centre for Military Ethics in 2015.

Centre for Military Ethics Research Programme
Supported by Postdoctoral Researchers, PhD students and a programme of Visiting Fellows, KCL academics in the Centre will conduct studies into the ethics
education provided for armed forces around the world and the way that different
countries approach emerging ethical challenges in defence. Due to the lack of
such research in this area, there is currently no effective way of comparing and
contrasting the Professional Military Ethics Education (PMEE) that is conducted
worldwide because there is no single place where current practises in this specific area of activity are recorded. This means that there can be little conscious
consensus in military ethics pedagogy about what approaches are most effective
in improving understanding, and more importantly, behaviour. For example,
who should deliver ethics education for greatest effect – should it be the commanding officer, chaplains, military educators, or academics? Finding out who
does what, and with what effect in different places, would therefore be hugely
beneficial if trying to promote best practice in this area. There is also a need to
develop a sound basis within the military and civilian communities in and between western and non-western countries for reflection and deeper, critical understanding of gender perspectives on armed conflict and armed forces.

Key research questions and themes include:
What are the current ethical issues in military and security worldwide?
What are the different responses to these challenges?
What does military ethics ‘look like’ in different countries/regions?
How do we develop deeper and cross-cultural understanding (civilmilitary and inter-national) of gender and security, and how can this contribute to more effective, gender-sensitive leadership within the armed
forces as organisations and in operations?
How does one measure effectiveness in the area of military ethics education and what exactly is being judged?
Even if one makes progress in addressing any of the above issues/ questions, how does one go about transmitting and disseminating best practice?
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Dissemination
Ensuring appropriate and effective dissemination through university and practitioner networks (such as the various chapters of the International Society of Military Ethics) of its research findings is an essential part of the Centre’s aims. We
know that there is a proven but largely unsatisfied demand for military ethics
education that simply cannot be met by the few existing professional military
ethicists worldwide. One of the ways to try and meet that demand is to offer
quality distance learning material that can be accessed by anyone. Therefore, we
are developing a Massive Open Online Course (MOOC), designed according to
research-led findings, run by the Centre for Military Ethics and open to all free
of any charge, to deliver this vital area of military education to a global audience. Because it is intended to be a global asset, we have already had input and
support from many different military institutions, universities and international
organization such as the International Committee of the Red Cross. Our first
modules can be found here: http://militaryethics.uk/en/course/
We have employed a version of the creative commons licensing that allows
people to use each section for both commercial and non-commercial purposes as
long as they give full credit and do not abridge the material in any way. That
way, all of the material can be incorporated into courses and used by universities
or military institutions around the world without worrying about the exact
structure or nature of the institutions (this would be a problem if we put in a
categorical not for profit clause in the copyright) around the world.
We will continue to refine the material as we go along and learn from our
experiences, and institutional and student engagement. As we secure additional
resources, we hope to be able to offer modules in different languages as that the
global coverage also continues to expand. As well as an introduction to the
broad subject of military ethics, the first module is Armouring Against Atrocity
and is aimed at how to maintain high moral standards while in extreme
situations while deployed on military operations. This module is led and
delivered by military practitioners who bring alive the research by drawing on
their own extensive experience of military operations. The second module is an
introduction to the Just War Tradition, where it comes from, what it says today,
how it relates to international law and the challenges that the contemporary
operating environment pose for it. Other modules we are currently developing
include: Conflict Resolution & Jus Post Bellum (Glasgow University), Military
Medical Ethics (Leeds, Geneva & ANU), the Blue Shield & Cultural Property
Protection in Conflict (Oxford), and Gender & the Military (KCL) with more to
follow.
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Other resources for supporting military ethics education that the Centre for
Military Ethics are developing include Military Ethics Playing Cards. Starting
with the assumption that playing cards are a ubiquitous, everyday part of life, the
idea is to use them as a vehicle for raising ethical awareness. Fifty-four
questions from across the broad area of military ethics have been carefully
developed by leading researchers and ethicists based on professional military
ethics education curricula, in conjunction with research and testing on military
focus groups, and in consultation with specialist lawyers. The cards are available
to military units and can be used to prompt informal discussion and debate,
normalising the discussion of ethical challenges faced in military environments.
Beginning with the Land Edition, with questions orientated towards the Army,
the concept will be expanded to cover other services and the Joint environment.
Each card has a web link to the King’s Centre for Military Ethics where, as the
initiative develops, we will place additional prompts, questions and information
for each question, along with reading and articles. Groups of questions will be
thematically linked so impromptu or pre-planned supported discussions can
quickly be developed using the open-access material.
The material and support we can offer will continue to expand as we add
more resources such as learning tools, discussion of case studies with
practitioners and an online journal.
Dr David Whetham is a Reader in Military Ethics in the Defence Studies Department of King´s College London. He is Director of the King´s Centre for Military Ethics, established 2015. He has a PhD in War Studies.
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