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Abstract  

It has been two decades since the terrorist attacks on September 11. These events were the 

starting shot for the US war on terrorism, which has resulted in extreme challenges for human 

rights treaties. Several people have fallen victim to the US protection measures, which have 

included a detention and interrogation program and extraordinary renditions. The US 

protection measures have resulted in military invasions, kidnappings, detentions, and acts of 

torture. Even though black sites are no longer secret, has nobody ever been held responsible 

for these crimes. The question of who should be held responsible for the systematic violations 

of the United States is therefore necessary to discuss as this is a problem that characterizes the 

international legal system still today. The purpose of this paper is to investigate whether the 

US legal argument for justifying enhanced interrogation techniques and extraordinary 

renditions is consistent with the human rights treaties. The study examines the extent to which 

the US exercises jurisdiction over people who are subject to extraordinary renditions. 

Furthermore, it is also important to investigate if extraordinary renditions conflict with two 

treaties that have been approved in the United States and consequently the legitimacy of the 

arguments will be tested against CAT and ICCPR. 

The problem has been analysed in the light of jurisdiction. The interpretation of the concept of 

jurisdiction in general international law and human rights treaties constitutes an essential issue 

regarding states’ responsibilities to uphold and respect the human rights within the research 

area and research questions. The study focuses primarily on the question of when a state has 

obligations under human right treaties outside of its own territory. The issue of jurisdiction 

has been discussed primarily in international courts since Bankovic. 

The investigation shows that people that have been subject to extraordinary renditions as well 

as the detention and interrogation program fall under US jurisdiction. According to case law, 

the study establishes that the United States exercises effective control over the people in the 

event of extraordinary renditions. Moreover, the study claims that state responsibility can be 

attributed to the US for having failed in its obligations to respect and protect human rights in 

the war on terrorism. 

Keywords: International Human Rights Law, Extraordinary Rendition, Enhanced 

Interrogation Techniques, CAT, ICCPR, Extraterritorial Jurisdiction, Black sites, Terrorism, 

State Responsibility  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  

 

   They had waterboarded Zubaydah at least 83 times, beat him against a wall, hung him by hands from cell        

     bars and entombed him naked in a coffin-sized box for 266 hours.1 

 

Efter terrorattackerna den 11 september 2001, har allt fler stater antagit vaga definitioner av 

terrorism vilket har skapat en tendens att inrikta sig på individer eller grupper såsom politiska 

motståndsrörelser, religiösa minoriteter och även människorättsförsvarare. Den 17 september, 

sex dagar efter terrordåden, skrev den dåvarande amerikanska presidenten George W. Bush 

under ett hemligstämplat dokument ”The Torture Memos” som gav juridiskt tillstånd till 

underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA) att genomdriva ett internerings- och 

förhörsprogram, Enhanced Interrogation Techniques (EIT). Programmet omfattar särskilda 

förhörsmetoder och extraordinära överlämningar.2 

 

Citatet ovan rör sig om fången Abu Zubaydah, ökänd för att vara ”the forever prisoner” som 

befinner sig på Guantanamo Bay. Zubaydah är ett utav tusentals levande bevis på personer 

som hålls fängslade i hemliga interneringsanläggningar, så kallade ”blacksites” runt om i 

världen.3 Wikileaks som tidigare publicerat hemligstämplade uppgifter, har även avslöjat 

dokument som visar att USA har under flera år med kännedom fängslat hundratals oskyldiga 

människor i Guantanamo.4 Rapporter ger bevis på att minst 22 fångar har varit minderåriga 

vid den tidpunkt som de tillfångatagits och spärrats in på Guantanamo.5 Enligt USA består 

fängelselägret enbart av ”high-value detainees” som är högt uppsatta i terroristorganisationen 

al-Qaida. Däremot pekar uppgifter på att det även rör sig om personer vilka arbetat som 

chaufförer och säkerhetsvakter för ledaren Osama Bin Laden. Dokumenten fastlägger att 

dessa personer inte har lika mycket inflytande i terrornätverket och kan inte kategoriseras 

 
1 Ed Pilkington, “The CIA tortured him after 9/11. Then they lied. Will the truth ever come out?” The Guardian, 

29 januari 2022, https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/29/the-cia-lied-to-justify-torturing-one-

prisoner-after-911-20-years-later-his-story-is-still-shrouded-in-secrecy (Hämtad: 10 februari 2022) 
2 Amnesty International, “Bringing George W. Bush to Justice,” november 2011, s5 

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/097/2011/en/ (Hämtad: 10 februari 2022) 
3 Martin Scheinin, “Terrorism” i Moeckli, Daniel, Shah, Sangeeta, Sivakumaran, Sandesh & Harris, David J. 

(red.), International human rights law, Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2018, s585–587 
4 WikiLeaks. “WikiLeaks Reveals Secret Files on All Guantanamo Prisoners.” https://wikileaks.org/gitmo/  

(Hämtad 10 februari 2022). 
5 Andy Worthington, “WikiLeaks and the 22 Children of Guantanamo.” Wikileaks, 15 juni 2011, 

https://wikileaks.org/WikiLeaks-and-the-22-Children-of.html  (Hämtad: 10 februari 2022). 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/29/the-cia-lied-to-justify-torturing-one-prisoner-after-911-20-years-later-his-story-is-still-shrouded-in-secrecy
https://www.theguardian.com/us-news/2022/jan/29/the-cia-lied-to-justify-torturing-one-prisoner-after-911-20-years-later-his-story-is-still-shrouded-in-secrecy
https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/097/2011/en/
https://wikileaks.org/gitmo/
https://wikileaks.org/WikiLeaks-and-the-22-Children-of.html
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bland de högst uppsatta i organisationen.6 Om en person är skyldig eller oskyldig, har alla 

människor rätt till en rättvis rättegång som är för ett faktum en icke undantagsbar mänsklig 

rättighet. Det globala samfundet driver än idag, tillsammans med USA, en agenda om att vidta 

särskilda åtgärder i syfte att bekämpa våldspolitik som har utvecklats till kriget mot 

terrorismen. USA har under en längre tid förespråkat skyddsåtgärder som inkluderar 

frihetsberövanden, tortyr och extraordinära överlämningar. Utvisningar av individer till länder 

där tortyr och övergrepp är sannolik tycks vara svåra att förstå och väcker frågan om vilka 

rättsliga skäl som ligger till grund för beslutet. Denna studie fokuserar på USA:s extraordinära 

överlämningar, vilka utförs genom att rent utav kidnappa personer som anses vara associerad 

till terrorism och i vissa fall rör det sig om oskyldiga individer som tragiskt nog befann sig på 

fel plats vid fel tillfälle. Misstänkta terrorister tillfångatas av statliga agenter utan förklaring 

och transporteras till black sites utomlands för att tillämpa extrema förhörsmetoder i syfte att 

utvinna information.7  

 

USA har ratificerat Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment (CAT) 8 och International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR).9 Konventionerna fastställer varje stats skyldighet att säkerställa och respektera 

skyddet för mänskliga fri-och rättigheter (MR), vilket gäller för alla individer som befinner 

sig under dess jurisdiktion. Artikel 2 i båda konventionerna utgör en tröskel för rättigheternas 

tillämplighet och är således väsentlig i kontexten av kriget mot terrorismen. Vid en mer 

fördjupande analys uppfattas tillämpningsområdet för CAT och ICCPR att vara mer komplex 

i den pågående väpnade konflikten. USA anser att termen jurisdiktion ska förstås ur ett 

folkrättsligt perspektiv som fäster större vikt vid statens suveränitet än att främja MR.10 En 

 
6 Andy Worthington, “WikiLeaks and the Guantanamo Prisoners Released from 2002 to 2004 (Part Four of 

Ten).” WikiLeaks, 22 juli 2011, https://wikileaks.org/WikiLeaks-and-the-Guantanamo,118.html  (Hämtad: 10 

februari 2022). 
7 Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), Towards the Closure of Guantanamo. 3 juni 2015 

OAS/Ser.L/V/II. Doc. 20/15, s124 para 308, http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/towards-closure-

guantanamo.pdf (Hämtad: 12 februari 2022). Se även Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza v. Sweden, 24 Maj 

2005, Communication No. 233/2003, CAT/C/34/D/233/2003.  
8 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (adopted 19 

December 1984, entered into force 26 june 1987) 1465 UNTS 85 (CAT) 
9 International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR)  
10 Cedric Ryngaert, Jurisdiction in international law, 2. ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, s22 

 Stuart Wallace, The application of the European Convention on human rights to military operations, Cambridge 

University Press, 2019, s22 

https://wikileaks.org/WikiLeaks-and-the-Guantanamo,118.html
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/towards-closure-guantanamo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/towards-closure-guantanamo.pdf


7 

 

lösning på utmaningar som människorättsfördrag står inför, kan identifieras utifrån de lege 

ferenda argument. Extraterritoriella tillämpningar bör tolkas i syfte att öka skyddet för MR 

vilket utvecklar en skyldighetsfråga. Diskussionen om USA kan anses utöva jurisdiktion vid 

extraordinära överlämningar och tillskrivas statligt ansvar för kränkningar av MR är en 

omtvistad fråga.11 

 

1.2  Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt kommer tidigare relevant forskning presenteras som ett underlag för studien. 

Samtliga forskare har behandlat frågor inom området och diskuterat utifrån olika perspektiv 

kring terroristbekämpning i förhållande till MR.  

Forskarna Martin Scheinin och Mathias Vemeulen, beskriver i kapitlet ”Unilateral Exceptions 

to International Law,” om terroristprofilering under avsnitt två ”Terrorism and Related 

Notions” som en följd av staters skyddsåtgärder för den nationella säkerheten. I bekämpning 

av terrorism har stater arbetat fram metoder för att kartlägga terroristers personlighet och 

ursprung. Handlingsplanen har konsekvent stämplat civila eller politiska oppositionsgrupper 

som terrorister.12 Mönstret av att tillämpa begreppet terrorism utan att definiera det har 

utformat repressiva metoder.13 Scheinin och Vermeulen är överens om att användningen av 

terroristlistor skapar en slags kategorisering av  individer vilket har visat sig utgöra allvarliga 

brott mot MR än att förebygga framtida terrordåd.14 Profilering av terroristmisstänkta är ett 

utav många frågor som har diskuteras i terroristbekämpning sammanhang. Scheinin och 

Vermeulen ger en bakgrund för konfliktens konsekvenser som utgör en grund för studiens 

forskningsområde. Uppsatsen kommer således att utveckla vidare på föreliggande problem i 

kriget mot terrorismen med fokus på extraordinära överlämningar.  

 

 
11 Scheinin (2018), s588-589  
12 Martin Scheinin & Mathias Vermeulen, “Unilateral Exceptions to International Law: Systematic Legal 

Analysis and Critique of Doctrines that seek to Deny or Reduce the Applicability of Human Rights Norms in the 

Fight against Terrorism,” Martin Scheinin (ed.), Terrorism and human rights, Cheltenham; Northampton 

Edward Elgar Publishing, 2013, Human rights law, Vol. 8, pp. 3-339, s22 
13 Ibid, s23 
14 Scheinin & Vermeulen (2013), s24 
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I likhet med Scheinin och Vermeulen diskuterar forskaren Mark J. Murray i artikeln 

”Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy” om USA:s politik för informella 

överlämningar. Murray diskuterar frågan kring den kontroversiella karaktären av 

extraordinära överlämningar och kritiserar förhörs-och interneringsprogrammet för att vara 

ineffektiv i kontexten av att bekämpa terrorism.15 Artikeln hänvisar till olika rättsfall vid 

domstolar där terroristmisstänkta personer förflyttas till länder och torteras under förhör. 

Murray definierar överlämningarna med människorov, misshandel och diskriminering. Kriget 

mot terrorismen anses vara en pågående politisk kamp mellan stater. Det vore således 

intressant att forska vidare inom området och granska den legitima statusen för sådana 

överlämningar. Diskussionen i artikeln utgör en grund för en fortsatt forskning som kommer 

att genomföras i denna studie. Till skillnad från Murrays artikel kommer uppsatsen att 

analysera det amerikanska interneringsförhörsprogrammet och extraordinära överlämningar 

och söka svar i förhållande till två väsentliga begrepp, jurisdiktion och statligt ansvar.16  

 

I en rapport av den interamerikanska kommissionen för MR ”Towards the Closure of 

Guantanamo” diskuteras frågan om fångar behandlas förenligt med människorättsfördrag. I 

rapportens tredje kapitel ”Conditions of Detention” analyserar kommissionen vilka MR som 

är tillämpliga för fångens rättsliga status. Rapporten utvecklar krav för att säkerställa att 

kränkningar av MR som sker i samband med en väpnad konflikt förhindras.17 Kommissionen 

lyfter fram levnadsförhållanden i fängelselägret som omfattar rutinmässiga övergrepp, 

utpressning och hot mot internas familjer.18 Rapporten fastslår att många rättigheter i 

militärbasen Guantanamo kränks såsom rätten till personlig frihet och säkerhet, rätten till en 

rättvis rättegång och till rättsligt skydd.19 Villkoren i den amerikanska deklarationen ska 

tolkas på ett sådant sätt som förverkligar lagens ändamål.20 Den föreliggande rapporten följer 

ett rättighetsbaserat tillvägagångssätt som behandlar problemområden inom ramarna för MR-

fördrag. Kommissionens arbete baseras framför allt på fakta om interneringsanläggningen på 

Guantanamo och uppfattas därav vara en mer beskrivande studie. Rapporten studerar särskilt 

den rättsliga statusen för fångarna och är relevant till undersökningen då fängelset är ett 

 
15 Scheinin & Vermeulen (2013), s18-19 
16  Mark Murray, Extraordinary Rendition and U.S. Counterterrorism Policy. The Berkeley Electronic Press 

2011, s17 https://www.jstor.org/stable/26463939?seq=1 (Hämtad 12 februari 2022) 
17 IACHR, Towards the Closure of Guantanamo, 2015, s39 
18 Ibid, s41 
19 Ibid, s42-43 
20 Ibid, s54-55 

https://www.jstor.org/stable/26463939?seq=1


9 

 

resultat av USA:s åtgärder i kriget mot terrorism. Vidare kommer uppsatsen föra en mer 

begränsad diskussion till fångarnas rättsliga status i Guantanamo och endast i den 

utsträckning som anses vara nödvändigt för uppsatsens forskningsfrågor.  

Samtliga forskare har lyft fram konsekvenserna av kriget mot terrorism och kommer att vara 

ett fortsatt föremål för kommande forskning. Frågan gällande lagligheten av extraordinära 

överlämningar har diskuterats i tidigare forskning och det vore därför intressant att forska 

vidare på ämnet med fokus på ansvarsfrågan i förhållande till jurisdiktion.  

 

1.3  Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka om USA:s användning av extraordinära överlämningar 

kan mot bakgrund av de lege lata, omfatta statens skyldigheter enligt fördrag om MR. USA 

har systematiskt genomfört juridiska tolkningar som syftar till att frigöra rättsligt utrymme för 

dess handlingar i kriget mot terrorism. Uppsatsen fokuserar således på Bushadministrationens 

drivande argument om CIA:s internerings- och förhörsprogram som undergräver betydelsen 

av MR. Studien analyserar vidare relevant praxis och tolkar begreppet jurisdiktion utifrån 

CAT och ICCPR. Det övergripande syftet med undersökningen är att granska begreppen 

jurisdiktion och statligt ansvar i samtliga två konventioner inom ramen för extraterritoriella 

överlämningar.  

Uppsatsen undersöker huruvida USA:s argumentation är förenlig med människorättsfördrag i 

kriget mot terrorism. Forskningsmålet grundas således på att besvara följande frågor, i vilken 

utsträckning utövar USA jurisdiktion över personer utsatta för extraordinära överlämningar? 

Strider USA:s användning av extraordinära överlämningar mot MR och iså fall hur med 

särskilt fokus på CAT och ICCPR? 
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1.4 Teori  

 

Studien utgår från en teoretisk synvinkel om jurisdiktion i centrum. Teorin används i syfte att 

identifiera USA:s skyldigheter för handlingar som begås utanför det egna territoriet. Det är 

viktigt att förstå egenskaperna hos begreppen statligt ansvar och jurisdiktion i internationell 

rätt. För att ett brott ska kunna hänföras till en konventionsstat krävs jurisdiktion. Valet av 

jurisdiktion som teori i studien är väsentlig och används som ett verktyg för att hänvisa till en 

stats auktoritet samt kontroll över en särskild handling.21 Statens makt kan under vissa 

omständigheter särskilt vid konflikter, tillämpas extraterritoriellt. I Jaloud v. Netherlands fann 

europadomstolen att en dödsskjutning i Irak av holländska soldater kunde hänföras till 

Nederländerna. Beslutet grundades på att soldaterna hade utövat auktoritet och kontroll över 

området när händelsen ägde rum. Således tillämpas jurisdiktion som ett analysredskap och 

prövas mot utgångspunkten i uppsatsen som är gällande rätt.22 

 

USA:s skyddsåtgärder i kriget mot terrorismen väcker frågan om staters skyldigheter enligt 

MR. Presumtionen är att människorättsfördrag har extraterritoriell effekt och att varje 

konventionsstat är skyldig till att respektera och säkerställa alla individers rättigheter inom 

dess jurisdiktion.23 Klausulerna tolkas på så sätt att stater har skyldighet att skydda MR för 

alla personer ”within its territory”  enligt artikel 2 i ICCPR men likaså för personer som 

förblir ”subject to its jurisdiction” med stöd av artikel 2 i CAT.24 Europadomstolen har 

bekräftat i Al-Skeini and Others v. UK att extraterritoriella handlingar av en stat utgör 

utövande av dess jurisdiktion.25 I likhet med domstolens avgörande i målet, har 

människorättskommittén, som granskar efterlevnaden av ICCPR, fastställt att skyldigheten 

 
21 Sara Joseph & Sam Dipnall, “Scope of Application” i Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, and Sandesh 

Sivakumaran (red.) International Human Rights Law (2018), s111 
22 Aurel Sari, “Jaloud v. Netherlands: New Directions in Extra-Territorial Military Operations,” EJIL: Talk! 24 

November 2014, http://www.ejiltalk.org/jaloud-v-netherlands-new-directions-in-extra-territorial-military-

operations (Hämtad: februari 15, 2022) Se även Jaloud v. The Netherlands (ECHR) app no. 47708/08, 20 

November 2014, para 143 
23 Sandesh Sivakumaran,”International Humanitarian Law,” i Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, och Sandesh 

Sivakumaran (red.) International Human Rights Law, 2018, s518-519 
24 ICCPR, art. 2 
25 Al-Skeini and Others v. the United Kingdom (ECHR) app no 55721/07, 7 juli 2011, paras 130-40 

http://www.ejiltalk.org/jaloud-v-netherlands-new-directions-in-extra-territorial-military-operations
http://www.ejiltalk.org/jaloud-v-netherlands-new-directions-in-extra-territorial-military-operations
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gäller alla individer som faller under fördragsstatens auktoritet och kontroll oavsett om 

handlingen äger rum inom eller utanför gränserna.26  

 

För att förstå jurisdiktionens innebörd i kontexten av kriget mot terrorismen, granskar denna 

studie domstolars tolkning av jurisdiktion i människorättslagstiftning. Uppsatsen grundas 

även på doktrinens kritiska uppfattning kring jurisdiktion och betonar vikten av att tolka 

begreppet som självständigt i allmän internationell rätt och i människorättsfördrag. Termen i 

traditionell mening syftar på hur staten styr den allmänna ordningen inom territoriet,27 medan i 

människorättsfördrag har begreppet fått en allt större betydelse i fråga om makt och kontroll 

över områden som ligger utanför statens gränser. Jurisdiktion enligt människorättsfördrag 

förstås som ett verktyg för att bestämma huruvida påstådda överträdelser av MR kan 

tillskrivas en stat. Det är således av relevans inom forskningsområdet att särskilja på 

begreppets betydelse i folkrätten och i fördrag om MR för att legitimera den typ av 

jurisdiktion som krävs för att besvara studiens forskningsfrågor.28 

 

1.5 Avgränsning  

 

Diskursen om MR och bekämpning av terrorism har framför allt ställt CAT och ICCPR i 

fokus. Både människorätts – och tortyrkommittén har behandlat fler frågor än andra 

fördragsorgan gällande staters efterlevnad av MR i kriget mot terrorism.29 Således analyseras 

andra fördrag och domstolar endast i den utsträckning som är nödvändig för undersökningen. 

Uppsatsen drar även jämförelser och paralleller till folkrätten som är av betydelse för 

forskningen om jurisdiktion. Vidare bör det betonas att den praxis som granskas fokuserar 

primärt på situationen när en stat genom statliga organ under militära operationer agerar på 

territorium utanför statens gränser och genom detta tillskrivs jurisdiktion samt ansvar.  

 
26 UN Human Rights Committee (HRC), General Comment no. 31 [80], The nature of the general legal 

obligation imposed on States Parties to the Covenant. 26 Maj 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para 10 
27 Marko Milanovic, Extraterritorial application of human rights treaties: law, principles and policy, Oxford 

University Press, Oxford, 2011, s23-24 
28 Wallace, Stuart, The application of the European Convention on human rights to military operations, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2019, s49-50 
29 Scheinin (2018), s591 
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För att förstå syftet med extraterritoriella överlämningar är det av stor vikt att främst analysera 

den pågående konflikten. Undersökningen avgränsas till den juridiska argumentationen om 

kriget mot terrorism som drevs efter 9/11 av den dåvarande presidenten George W. Bush. 

Studien kommer dock inte att begränsas till en tidsram för administrationens mandat år 2001–

2006 eftersom problemet kvarstår än idag. Studien fördjupas inom praktiken av CIA:s 

internerings- och förhörsprogram, tillämpningsområdet för MR och diplomatiska 

försäkringar. Uppsatsen undersöker argumentationens innebörd och förenlighet med CAT och 

ICCPR. Mot bakgrund av studiens avgränsningsområde behandlas juridiska frågor gällande 

tolkningen av konventionerna, extraterritoriell jurisdiktion och statsansvar.  

1.6 Metod & Material  

 

Begreppet jurisdiktion som en inom rättslig teori bygger upp en rättsdogmatisk metod. Denna 

metod är mest lämplig för forskningsämnet för att fastställa den gällande rätten i fråga om 

extraordinära överlämningar. Rättsdogmatik gör det möjligt att kritiskt analysera och driva de 

lege ferenda argument, om hur den gällande rätten är och hur den bör vara. I den rättsliga 

analysen beskrivs extraordinära överlämningar som det juridiska problemet. Mot bakgrund av 

studiens frågor, tillämpas de lege lata och de lege ferenda argumentation. Den amerikanska 

argumentationen kommer att bemötas med gällande rätt. CAT och ICCPR (de lege lata) 

kommer att tillämpas för att förklara hur USA i sin argumentation kan hållas ansvarig för 

internationella brott i kriget mot terrorism (de lege ferenda). 30 

 

Den rättsdogmatiska metoden betonar vikten av juridisk tolkning av rätten som gör det 

möjligt att kritisera samt värdera rättsregler. Bushadministrationens juridiska argument utgör 

systematiska utmaningar för fördrag om MR och de lege ferenda ligger till grund som lösning 

på det juridiska problemet. Enligt rapporter från United Nations (UN) har USA konsekvent 

hävdat att det utrymme som anses vara under dess jurisdiktion är de femtio delstaterna och 

öområden. I sådana fall ger rättskällorna inget tydligt svar utan kräver nya tolkningar av 

 
30Jan Kleineman, ”Rättsdogmatisk metod” in Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.) Juridisk metodlära, Andra 

upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s21–22 
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rätten.31 Den amerikanska regeringen tolkar internationell rätt i avsaknad av extraterritoriell 

tillämpning vilket innebär att rättigheterna enbart gäller inom USA:s territorium. 

Konsekvensen av detta blir att grym omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning 

som staterna är skyldiga att försäkra i enlighet med artikel 16 i tortyrkonventionen, blir svårt 

att förhindra trots jus cogens i folkrätten som är icke undantagsbar. Utifrån en teologisk 

tolkning uppfattas USA:s antagande att stå i strid människorättsfördrag då frågan ska 

bedömas enligt rättsregelns syfte som realiserar konventionens ändamål.32 Studien består av 

en juridisk analys med stöd av internationella rättskällor och doktrin tillämpas tillsammans för 

att fastställa gällande rätt (de lege lata). Det är fortfarande oklart om vad som gäller i fråga om 

jurisdiktion och således kommer studien att diskutera om vad som bör ändras i gällande rätt 

för att kunna hålla fördragsstater ansvariga för extraterritoriella handlingar (lege ferenda).  

 

För att kunna identifiera ett juridiskt problem måste relevanta rättskällor beaktas, vilket 

omfattar lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.33 Primära källor redogör 

konventionsstatens förpliktelser medan sekundära källor kommer att tillämpas som stöd för att 

fastställa primärkällorna. Studiens primära källor grundas på fördrag om MR och för att tolka 

dessa används rättspraxis. För att kunna besvara frågan om huruvida extraordinära 

överlämningar är förenlig med internationell rätt om MR, måste rättsregelns rekvisit 

identifieras och preciseras. Rekvisiteten hos en rättsregel utgör olika kriterier som måste vara 

uppfyllda för att regeln ska vara tillämplig i ett särskilt fall.34 Studiens sekundära källor 

grundas på doktrin vilka tillämpas som instrument och vägledning för rättstolkningar vilket 

utgör en avgörande del i studiens forskning.35  

 

Undersökningen fokuserar på CAT och ICCPR som utgör kärnan i forskningsområdet för att 

pröva huruvida Bushadministrationens argument är förenligt med MR. USA är även part till 

Organization of American States (OAS) och har erkänt American Convention on Human 

 
31 U.S. Initial Report to HRC, Initial Reports of States parties due in 1993: United States of America. 24/08/94, 

CCPR/C/81/Add.4, 29 juli 1994, para 12–25  
32 Kleineman (2018), s36 
33 Bert Lehrberg, Praktisk juridisk metod, 6., [uppdaterade och omarb.] uppl., Institutet för bank- och 

affärsjuridik. IBA, Uppsala, 2010, s31 
34 Lehrberg (2010), s35 
35 Ulf Bernitz (red.), Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, 13., aktualiserade och kompletterade 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2010, s69 
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Rights (ACHR) 36 som granskas i jämförelse med CAT och ICCPR. Studien beaktar även 

praxis från europadomstolen om extraterritoriella tillämpningar som har bedömts med stöd av 

European Convention on Human Rights (ECHR).37 Ett annat reglemente som är av betydelse 

för att avgöra om internationella brott kan tillskrivas en stat, är Articles on the Responsibility 

of States for Internationally Wrongful Acts (ASR) som prövas mot Bushadministrationens 

juridiska argument. I kontexten av kriget mot terrorism är ASR av betydande och används 

som ett verktyg för att tillskriva stater ansvar och på så sätt minska kränkningar av MR till 

följd av hemliga militära operationer. Detta görs i syfte att erhålla ett mer omfattande 

perspektiv på tolkningar av jurisdiktion och statsansvar för att besvara studiens 

forskningsfrågor. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 American Convention on Human Rights (adopted 22 November 1969, entered into force 18 July 1978) 

OASTS No 36, 1144 UNTS 123 (ACHR)   
37 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (adopted 4 November 

1950, entered into force 3 September 1953) European Treaty Series No 5, 213 UNTS 222, (ECHR) 
38  Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ASR) (adopted 2001) 
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1.7 Disposition 

 

Uppsatsen är konstruerad genom att främst fastställa jurisdiktion inom MR för att sedan 

identifiera USA:s skyldigheter i syfte att bestämma statligt ansvar. Det första kapitlet utgör en 

introduktion om forskningsmålet och undersökningens tillvägagångssätt för att besvara 

studiens frågor. Det andra kapitlet syftar till att introducera uppsatsens problem genom att 

beskriva den amerikanska juridiska argumentationen kring internerings- och 

förhörsprogrammet. Avsnittet identifierar även mänskliga rättighetsnormer som är relevanta 

inom området. Det tredje kapitlet undersöker begreppet jurisdiktionens särdrag i allmän 

internationell rätt och i människorättsfördrag. Avsnittet följs av en redogörelse för begreppets 

betydelse och olika former av jurisdiktion som kommer att ge stöd för de lege ferenda-

analysen om hur statligt ansvar kan anföras till extraordinära överlämningar. Kapitlet granskar 

rättspraxis från europadomstolen kring frågan om extraterritoriell jurisdiktion och således 

tydliggörs om hur jurisdiktion uppstår och kan ge upphov till statligt ansvar. Det fjärde 

kapitlet redogör huruvida USA kan hållas ansvarig för utövande av auktoritet och kontroll 

över ett område eller personer. Avsnittet prövar ansvarsfrågan och diskuterar under vilka 

omständigheter en stat kan hållas ansvarig för internationella brott. Slutligen, det sjätte 

kapitlet inleder en diskussion med avseende på forskningsfrågorna. Avsnittet diskuterar 

uppsatsens rättsliga analys om huruvida extraordinära överlämningar kan ge upphov till 

jurisdiktion och tillskrivas statligt ansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

2. Extraordinära överlämningar  

 

Bushadministrationen har motiverat subjektiva skäl för internerings- och förhörsprogrammet 

vilka delas in i tre argument. Det första argumentet motiverar tillämpningsområdet för MR i 

CAT och ICCPR. Avsnittet diskuterar administrationens andra argument om praktiken kring 

diplomatiska garantier som säkerställs av den mottagande staten innan en individ överlämnas. 

Slutligen kommer det tredje argumentet att diskutera frågan om huruvida överlämningar är 

förenlig som ”wartime transfers” som rättfärdigar extraordinära överlämningar under krig och 

kan på så sätt inte begränsas av konventionerna.39 

2.1  Förbättrade förhörstekniker 

 

År 2005 besvarar Office of Legal Counsel (OLC) i ett memorandum om huruvida CIA:s 

användning av förhörstekniker på misstänkta al-Qaida medlemmar är förenlig med statens 

positiva förpliktelser enligt artikel 16 i CAT. OLC:s argument grundas på att amerikansk 

jurisdiktion endast omfattar områden över vilka staten utövar de facto auktoritet likt 

regeringsaktiviteter. Vidare konstateras att överlämningar av misstänkta individer har skett i 

samband med diplomatiska försäkringar. Förhören påstås dessutom inte ha ägt rum i stater där 

individen riskerar att utsättas för tortyr och därav anses artikel 16 inte vara tillämplig på 

förhörsprogrammet. Slutsatserna i yttrandet har grundats på CIA:s rationella framställningar av 

teknikerna för att på ett effektivt sätt utvinna väsentlig information. 40 

Senatens underrättelsekommitté, Senate Select Committee on Intelligence (SSCI) utövar 

tillsyn över CIA. År 2014 publicerade SSCI en studie om CIA:s internerings- och 

förhörsprogram som bestod av en sammanfattning om programmets överträdelser av MR.41 

 
39 John Yoo & Minn Chung, Transferring Terrorists, 79 NOTRE DAME L. REV. 1183. Vol. 79, 2004, s1229 

https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol79/iss4/1/ (Hämtad: 18 februari 2022).  
40 U.S. Department of Justice. Memorandum for John A. Rizzo Senior deputy general Counsel, Central 

Intelligence Agency. Re: Application of United States Obligations Under Article 16 of the Convention Against 

Torture to Certain Techniques that May Be used in the Interrogation of High Value al Qaeda Detainees. 20 juli 

2007, s1-3 https://www.justice.gov/olc/file/886296/download (Hämtad: 18 februari 2022).  
41 Senate Select Committee on Intelligence (SCCI), Committee Study of the Central Intelligence Agency’s 

Detention and Interrogation Program together with Foreword by Chairman Feinstein and Additional and 

Minority Views. 9 december 2014, page 1–2, s5-6 i PDF 

https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf (Hämtad 18 februari 

2022).  

https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol79/iss4/1/
https://www.justice.gov/olc/file/886296/download
https://www.intelligence.senate.gov/sites/default/files/publications/CRPT-113srpt288.pdf
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Psykologerna James Mitchell och Bruce Jessen, identifierade som ”Grayson Swigert” och 

”Hammond Dunbar” i rapporten, anställdes av CIA för att utveckla så kallade ”förbättrade 

förhörstekniker” (EIT).42 Mitchell och Jessen har tidigare varit psykologer vid U.S Air Force 

Survival, Ecasion, Resistance and Escape School (SERE). Varken Mitchell eller Jessen har 

tidigare haft erfarenhet som förhörsledare eller någon kunskap om al-Qaida.43 Syftet var att 

utforma effektiva metoder för att uppmuntra ”high value” terroristmisstänkta personer att 

samarbeta och uppge information.44 Psykologerna var delaktiga i att framställa EIT för fler 

fångar som ansågs ha koppling till al-Qaida, såsom Abu Zubaydah, Gul Rahman, Khalid 

Sheikh Mohammad och Abd al-Rahim al Nashiri. Psykologerna har utformat följande tolv 

förhörstekniker för CIA: (1) the attention grasp, (2) walling, (3) facial hold, (4) facial slap, 

(5) cramped confinement, (6) wall standing, (7) stresspositions, (8) sleep deprivation, (9) 

waterboarding, (10) use of diapers, (11) use of insects, och (12) mock burials.45 Samtliga 

metoder godkändes verbalt av USA den 26 juli 2002 och användes för första gången på 

fången Abu Zubaydah. Psykologerna var övertygade om att EIT var effektiva medel utan att 

ha haft någon slags erfarenhet av metoden tidigare.46 CIA uppmuntrar användningen av 

metoderna än idag för att det anses rädda liv 47 och att det inte orsakar bestående skador vilket 

är ett utav de viktigaste kriterierna för att kunna betrakta förhörsteknikerna som lagliga. I linje 

med detta har CIA:s Office of Medical Services (OMS) motiverat i ett svar till dåvarande 

justitieministern Steven G. Bradburys gällande EIT att:  

 

     Based on our limited experience and the extensive experience of the military with these techniques, the   

     the program in place has effectively avoided severe physical pain and suffering .… Application of the thirteen  

     techniques have not to date resulted in any severe or permanent physical injury.48 

 

Det är osäkert om förhör som inkluderar tortyr i syfte att rädda liv kan komma att finna stöd i 

någon lag överhuvudtaget. Vad som gör CIA:s argument mer opålitlig är den begränsade 

erfarenheten av förhörsmetoder som enligt OMS inte har resulterat i en ”allvarlig” eller 

”permanent” fysisk skada. Det blir svårt att tro på påståendet om att EIT inte är skadligt. 

Waterboarding motsvarar drunkning där offret hindras från att andas, walling innebär att 

 
42 SSCI (2014), page 21, s50 
43 Ibid, (2014), page 11-12, s21-22  
44 Ibid, page 2, s12  
45 SSCI (2014), page 32, s61  
46 Ibid, page 36-37, s65 
47 Ibid, page 5, s15 
48 Ibid, page 421, s450 
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huvudet utsätts för ständiga slag mot en vägg, med cramped confinement placeras fången i en 

trång låda i fosterställning under en längre tid, ibland upp till 18 timmar.49 EIT anses vara 

nödvändigt för att förebygga terrordåd, dock motbevisas detta av SSCI som fastställer att 

programmet är ineffektivt för att skaffa underrättelser.50 Det är oklart huruvida förbättrade 

förhörstekniker framkallade väsentliga underrättelser som annars inte skulle ha erhållits.51 

Kommittén granskade framträdande exemplen på påstådda framgångar i kampen mot 

terrorism och bedömde att EIT inte var effektivt mot bakgrund av all information som fångar 

lämnat under förhör.52  

 

2.2  Tillämpningsområdet för MR 

 

Frågan om tillämpningsområdet för människorättsfördrag är ett sätt för USA att skapa ett 

område i avsaknad av MR. Ett utav de främsta argument som har antagits för att försvara 

extraordinära överlämningar är påståendet om att MR lagar inte är tillämpliga på områden 

utanför statens territorium. I en närmare granskning av ICCPR åläggs fördragsstaters 

skyldigheter att skydda och upprätthålla MR genom en jurisdiktionsbestämmelse i art 2:  

 

     Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its      

    territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant.53  

 

I likhet med ICCPR fastställs bestämmelsen i artikel 1 ACHR; ”all persons subject to their 

jurisdiction.”54 Både ICCPR och ACHR är tydliga om den geografiska tillämpningsområdet 

medan artikel 2 i CAT inte har en lika klar definition och beskriver att stater har skyldighet att 

skydda MR för alla personer som befinner sig ”in any territory under its jurisdiction.”55 USA 

har besvarat i en rapport till tortyr-och människorättskommittén att fördragens 

tillämpningsområde är begränsade till amerikanskt territorium vilket omfattar de femtio 

 
49 Carol Rosenberg, “What the CIA: s Torture Program Looked Like to the Tortured.” The New York Times, 4 

december 2019 https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia-torture-drawings.html (Hämtad: 18 februari 

2022). 
50 SCCI (2014), page 2, s12 
51 SCCI (2014), page 2, s12-13 
52 SCCI (2014), page 3,117 s13, 146 
53 ICCPR, art 2. Se även European Convention on Human Rights (ECHR), art. 1: “The High Contracting Parties 

shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this 

Convention.” 
54 ACHR., art.  1. 
55 CAT, artikel 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13 och 16: utgör bestämmelser gällande tillämpningsområdet för konventionen.  

https://www.nytimes.com/2019/12/04/us/politics/cia-torture-drawings.html
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staterna och Puerto Rico, Guam, American Samoa samt andra öområden.56 Bestämmelser som 

inte uttryckligen erkänner extraterritoriell tillämpning tolkas som tillämpliga enbart till 

amerikanskt territorium. USA:s tolkning av tillämpningsområdet för MR begränsar statens 

skyldighet att förhindra grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning i 

enlighet med artikel 16 i CAT som fastställer staters jurisdiktion genom ”territory under its 

jurisdiction.”57 Den 26 juni 2004 uttalade president Bush under FN:s internationella dag till 

stöd för tortyroffer: 

 

      … America stands against and will not tolerate torture. We will investigate and prosecute all acts of torture        

     and undertake to prevent other cruel and unusual punishment in all territory under our jurisdiction.58  

 

I uttalandet hävdar Bush att USA agerar för att förhindra tortyr som genomförs under 

amerikansk jurisdiktion, med andra ord inom dess territorium. Ur ett människorättsperspektiv 

kan uttalandet syfta till att kringgå skyldigheten att förhindra tortyr av rättsstatliga organ 

utanför nationella gränser. Frågan som bör ställas är var den rimliga gränsen i praktiken för 

USA:s skyldigheter går? Vad innebär ”territory under U.S. jurisdiction” i CAT och ICCPR? 

Kan CIA:s grymma gärningar i fängelser som Guantanamo, falla under amerikansk 

jurisdiktion?59 I föreliggande avsnitt identifieras rättsregler i CAT och ICCPR som är 

relevanta i frågan om studiens forskningsmål extraordinära överlämningar. Enligt praxis sker 

överlämningar av individer till länder där det föreligger risk för tortyr och grymma handlingar 

vilket omfattar det absoluta tortyrförbudet. I människorättsfördrag föreskrivs lagar som 

förbjuder principen om non-refoulement (förbudet att inte överlämna individer till länder där 

tortyr är sannolikt) men även bestämmelser som ålägger stater skyldigheten att utreda 

lagförbrytare och användningen av tortyr, vilka USA är förpliktade att efterleva.60 

 

 
56 U.S. Initial Report to Human Rights Committee, Initial Reports of States parties due in 1993: United States of 

America. 24/08/94 CCPR/C/81/Add.4, 29 juli 1994 
57 CAT, art. 2 
58 Amnesty International. United States of America. Human Rights not hollow words: An appeal to President 

George W. Bush on his re-inauguration. AMR 51/012/2005, 19 januari 2005, s1 https://www.amnesty.org/fr/wp-

content/uploads/2021/08/amr510122005en.pdf (Hämtad 20 februari 2022).  
59 IACHR, Towards the Closure of Guantanamo, 2014, s124 
60 Milanovic (2011), s58 

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/08/amr510122005en.pdf
https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/2021/08/amr510122005en.pdf
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2.3 ICCPR  

 

Artikel 7 i ICCPR motsvarar ett tortyrförbud och får inte begränsas under några 

omständigheter: ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhumant or degrading 

treatment or punishment.”61 Människorättskommittén har tolkat artikeln med grund i 

principen om non-refoulement. Risk för tortyr får således inte föreligga vid överlämningar 

genom utlämning, utvisning eller refoulement. USA har avvisat non-refoulment och motiverar 

att principen inte framgår uttryckligen i konventionen. Kommittén har fastställt att non-

refoulement inkluderas genom artikel 2 som föreskriver staters juridiska förpliktelser. 

Principen ska tillämpas enligt artikel 6 och 7 under förutsättning att staten ska granska 

diplomatiska garantier i enlighet med konventionen.62 USA har förkastat denna tolkning och 

hävdar att konventionsstater inte har undertecknat en icke-avvisningsskyldighet i ICCPR. 

USA konstaterar vidare att non-refoulement i artikel 7 innebär en reformering av standarden 

för graden av risk som föreligger vid en utlämning. Artikel 3 i CAT omfattar principen om 

non-refoulement och förbjuder att en person utvisas, återlämnas eller utlämnas till en annan 

stat där det föreligger risk för att bli föremål för tortyr, medan artikel 7 i ICCPR motsvarar 

förbud mot grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Non-refoulement 

i artikel 7 skulle således innebära att USA:s skyldigheter vid överlämningar utvidgas och inte 

endast omfattar den tortyr som föreskrivs i tortyrkonventionen.63 

Förutom att förkasta non-refoulement vid extraterritoriella överlämningar har USA fastställt 

att konventionen endast skyddar individer inom amerikanskt territorium. USA tolkar artikel 2 

i ICCPR restriktivt som förutsätter att varje fördragsstat ska respektera och garantera alla 

individer inom dess territorium. USA menar att fördraget inte är tillämplig eftersom det krävs 

att individen befinner sig inom en stats territorium och är underställd dess jurisdiktion. 

Interneringsanläggningen i Guantanamo ligger under Kubas suveränitet eftersom det enbart 

har hyrts ut till USA och således anser administrationen att det inte faller under amerikanskt 

 
61 ICCPR, art. 7 
62 HRC, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America. UN Doc 

CCPR/C/USA/CO/4, 23 april 2014, para 13, s6 
63 Margaret L. Satterthwaite, Rendered Meaningless: Extraordinary Rendition and the Rule of Law. George 

Washington Law Review, Vol. 75, 2007, NYU Law School, Public Law Research Paper No. 06-36, s1358. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=945711 (Hämtad 22 februari 2022).  

 Se även U.S. Department of State, List of Issues to Be Taken Up in Connection with the Consideration of the 

Second and Third Periodic Reports of the United States of America, 17 juli 2006, para 10 https://2009-

2017.state.gov/j/drl/rls/70385.htm (Hämtad: 22 februari 2022).  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=945711
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/70385.htm
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/70385.htm
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territorium enligt artikel 2 i ICCPR.64 Kommittén fastställer däremot att artikel 2 omfattar 

jurisdiktionsklausuler och att konventionen skyddar både individer som befinner sig inom 

statens territorium och individer som blir föremål för statens jurisdiktion. Konventionen har 

således extraterritoriell räckvidd under alla omständigheter och individer kan på så sätt falla 

under amerikansk jurisdiktion även utomlands.65 

Vidare klargör kommittén att fördragets skydd omfattar alla individer som faller under 

konventionsstatens effektiva kontroll. En effektiv kontroll kan komma i fråga när en individ 

befinner sig på ett område där konventionsstaten utövar kontroll eller vid internering och 

bortförande då individen hamnar under statens direkta personliga kontroll.66 I Burgos v 

Uruguay, bortfördes en grupp individer av uruguayanska tjänstemän och hölls i försvar samt 

misshandlades på uruguayansk mark. Tjänstemännens gärningar ansågs hamna under 

Uruguays jurisdiktion enligt artikel 2 ICCPR. Den berörda staten måste således hållas 

ansvarig för kränkningar som begås av dess ombud på en annan stats territorium.67 

International Court of Justice (ICJ) godkände kommitténs rättspraxis som vägledning för 

innebörden av artikel 2. Domstolen motiverade att konventionens syfte inte grundas på att 

göra det möjligt för konventionsstater att fly från fördragets skyldigheter vid utövning av 

jurisdiktion utomlands. Kommitténs och ICJ:s uttalanden indikerar på att non-refoulement i 

artikel 2 bör vara gällande för extraordinära överlämningar.68  

Kommittén redogör i en rapport om slutliga observationer kring USA:s efterlevnad av ICCPR 

och uppmärksammar bristfälliga utredningar och fällande domar för medlemmar av CIA 

agenter för dess olagliga handlingar under militära operationer såsom mord och tortyr av 

fångar i amerikanskt förvar.69 Kommittén påpekar att fångarna på Guantanamo och andra 

 
64 Milanovic (2011), s58 
65 HRC, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America, UN Doc 

CCPR/C/USA/CO/4, 23 april 2014, para 21, s9 
66 Satterthwaite (2007), s1364 
67 Sergio Ruben Lopez Burgos v Uruguay (HRC) Communication no R.12/52, UN Doc supp no 40 (A/36/40) at 

176, 29 juli 1981, para 12.3: “Article 2 (1) of the Covenant places an obligation upon a State party to respect and 

to ensure rights "to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction", but it does not imply that the 

State party concerned cannot be held accountable for violations of rights under the Covenant which its agents 

commit upon the territory of another State, whether with the acquiescence of the Government of that State or in 

opposition to it.” 
68 Satterthwaite (2007), s1365 
69 HRC, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America, UN Doc 

CCPR/C/USA/CO/4, 3 april 2014, para 13, s6 



22 

 

militära anläggningar i Afghanistan inte behandlas förenligt med det straffrättsliga systemet. I 

stället tillämpas oberoende militära kommissioner vilket inte ger fångar rätt till en rättvis 

rättegång enligt artikel 9 och 14 i konventionen.70 I åtgärder för bekämpning av terrorism, 

förekommer det ofta metoder som står i strid med förbudet mot tortyr och skyddet av hemlig 

eller godtycklig internering och brott mot rätten till en rättvis rättegång. Rätten till frihet och 

till en rättvis rättegång fastställs i artikel 9 och 14 ICCPR. Staters bekämpning av terrorism 

och dess ”nödbefogenheter” utgör en utmaning för MR. Människorättskommittén har 

diskuterat i allmänna kommentarer om undantagstillstånd och klargör att rätten till en rättvis 

rättegång och rätten till frihet har en bred räckvidd som aldrig kan göras undantag från. 

Kommittén menar att godtyckligt frihetsberövande och nekande av domstolsprövning är 

under alla omständigheter förbjudet. Rättigheterna ska alltid respekteras under ett 

undantagstillstånd. Avvikande åtgärder måste även vara förenlig med bestämmelser i 

internationell humanitär rätt som rör frihetsberövande och icke-diskriminerande. Bortföranden 

eller frihetsberövande är därför inte föremål för undantagstillstånd.71 Många stater och 

framför allt USA menar att en långvarig internering utgör en åtgärd som faller inom ramen för 

bekämpning mot terrorism. Den amerikanska administrationen menar att dessa åtgärder ska 

pågå så länge som kriget mot terrorism fortsätter. Ett sådant antagande bör ifrågasättas 

eftersom i ett brottsbekämpande sammanhang behandlas terrorism som ett allvarligt brott. 

Syftet med att hålla terroristmisstänkta individer i förvar grundas på att utreda deras påstådda 

brott som ett förarbete inför en rättegång.72 

 

 

 

 
70 HRC, para 20-21, s9 
71  HRC, General Comment No.35 UN Doc CCPR/C/GC/35, 16 december 2014, para 65–67 
72 Scheinin (2018), s589-590 
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2.4 CAT  

 

Tortyrförbudet i CAT har status som jus cogens vilket innebär att förbudet är tillämpligt 

universellt och förbjuder tortyr i nödsituationer men även under väpnade konflikter enligt 

artikel 2:2, 

 

      No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political   

     instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.73 

 

Till skillnad från ICCPR har många föreskrifter i CAT implementerats av kongressen i form 

av lagar. Det innebär dock inte att USA erkänner den extraterritoriella tillämpningen av CAT. 

USA tillämpar en restriktiv tolkning av fördraget vilket skapar en allvarlig klyfta mellan 

konventionens definition och det som införlivats i nationell lagstiftning. Detta riskerar att 

skapa potentiella kryphål för straffrihet. 74 USA tolkar CAT och ICCPR att vara gällande 

enbart inom dess territorium samtidigt som flera människorättsorgan har fastställt att 

fördragen är tillämpliga på alla individer som blir föremål för en stats jurisdiktion.75 Trots 

detta tolkar USA konventionerna utifrån den traditionella tolkningen där jurisdiktion är 

begränsad till statens eget territorium och utesluter frågan om området faller under 

amerikansk kontroll. Bushadministrationens tolkning av begreppet tortyr i CAT har resulterat 

kontroverser kring frågan om extraordinära överlämningar. Administrationen menar att 

extraordinära överlämningar är förenlig med konventionen och att syftet med programmet är 

snarare att erhålla information effektivt än att utföra tortyr. Den snäva tolkningen av artikel 3 

vilseleder och undergräver bestämmelsens mål om att förhindra tortyr. 76  

 

Vidare kritiserar tortyrkommittén USA:s åtgärder mot terrorism som har resulterat allvarliga 

kränkningar av MR i samband med extraordinära överlämningar. CIA:s program har omfattat 

tortyr, misshandel och påtvingade försvinnanden av terroristmisstänkta personer.77 CAT 

 
73 CAT, Artikel 2:2 
74 Committee against Torture, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the 

United States of America, UN Doc CAT/C/USA/CO/3-5, 19 december 2014, para 10, s3 
75 Ibid, para 11, s4. CAT, art. 2:2 
76Louis Fisher, “Left Out in the Cold? The Chilling of Speech, Association, and the Press in Post 9/11 America.” 

September 20-21, 2007 57 Am. U. L. Rev. 1405, 2008, s11 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=aulr (Hämtad: 19 februari 

2022). 
77 Committee against Torture, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the 

United States of America, UN Doc CAT/C/USA/CO/3-6, 19 december 2014, para 11, s4 

https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=aulr
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tillhandahåller den rättsliga ramen för det extraordinära överlämnandet av individer till 

tredjeländer. Artikel 3 i konventionen ålägger staterna non-refoulement men är otydlig om 

tillämpningsområdet. 

 

     No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are    

     substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.78  

 

Enligt förarbeten avser konventionen att omfatta alla territorier under militär ockupation och 

alla områden över vilka en stat utövar faktisk kontroll. Artikel 2 kräver att varje fördragsstat 

förhindrar tortyr och grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning; artikel 

16 i varje territorium under dess jurisdiktion. Enligt artikel 4 i konventionen ska stater 

behandla tortyrhandlingar enligt strafflagstiftningen i varje konventionsstat. Bestämmelsen 

gäller även offentliga organ som deltar i sådana handlingar som står i strid med konventionen. 

Enligt artikel 4 är USA skyldig att kriminalisera delaktighet, försök och medhjälp till tortyr av 

tjänstemän samt icke statliga aktörer. Tortyrkommittén har i rapporter till USA tillämpat ett 

effektivt kontrolltest och har bedömt att den amerikanska regeringen är skyldig att förhindra 

tortyr och annan grym behandling i områden där det utövas effektiv kontroll.79 Ett effektivt 

kontrolltest faller under artikel 2, 11,12,13 och 16 och kan tillämpas på områden utomlands. 

Guantanamo, Bagram och Diego Garcia är exemplariska för sådana områden och faller under 

USA:s faktiska kontroll vilket utgör brott mot artikel 3.80 

 

 

 

 
78 CAT, art 3.1  
79 Satterthwaite (2007), s1366-1367 
80 Satterthwaite (2007), s1369 
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2.5  Diplomatiska försäkringar 

 

USA:s andra argument för att legitimera extraordinära överlämningar grundas på 

diplomatiska försäkringar. Enligt artikel 3.2 i CAT ska en person överlämnas till en 

främmande stat under förutsättning att utrikesministern får tillräckligt med tillförlitliga 

försäkringar om att det inte föreligger risk för tortyr hos den mottagande staten. Diplomatiska 

garantier kan anses vara ett gott tecken på att USA har åtagit att uppfylla skyldigheter enligt 

CAT, dock visar praxis motsatsen. Extraordinära överlämningar genomförs till stater där 

situationen för MR är kritiskt vilket gör dessa försäkringar opålitliga. Syftet med diplomatiska 

garantier grundades för att skydda personer som hålls i förvar men har resulterat i att ställa 

individer utanför ett lagsystem.81 

Europadomstolen har avgjort ett fall om diplomatiska försäkringar i Agiza v. Sweden. Den 

svenska regeringen avtalade garantier med Egypten gällande Ahmed Agiza och Mohammed 

al-Zari men trots dessa löften blev båda männen torterade.82 Agiza lämnade in en asylansökan 

i Sverige men fick ingen flyktingstatus på grund av associering med terroristorganisationer. 

Sverige sökte diplomatisk försäkring från den egyptiska regeringen, om att Agiza inte skulle 

utsättas för tortyr.83 Tortyrkommittén ansåg att Sveriges beslut om att överlämna Agiza till 

Egypten med stöd av diplomatiska garantier utan möjlighet att överklaga utvisningen, stred 

mot artikel 3 och 22 i CAT.84
 I linje med detta kan det klargöras att USA:s användning av 

diplomatiska försäkringar i förhållande till extraordinära överlämningar inte uppfyller kraven 

enligt CAT.85  USA hävdar att överlämningar inte tillåts till ett land där individen riskerar att 

utsättas för tortyr.86 Regeringen må verka inom ramen för lagen med avseende på avtalade 

garantier enligt immigration och utlämningsförfaranden, men det föreskrivs inga uttryckliga 

 
81 Isaac L. Linnartz, The Siren Song of International Torture: Evaluating the U.S. Implementation of the U.N. 

Convention Against Torture, Vol. 57 Duke L.J. 2008, s1501, https://www.jstor.org/stable/40040624 (Hämtad: 25 

februari 2022) 
82 Ahmed Hussein Mustafa Kamil Agiza v. Sweden, Communication No. 233/2003. CAT/C/34/D/233/2003, 24 

maj 2005 
83 Agiza v. Sweden, para 4.12 
84 Agiza v. Sweden, para 13.7, 13.9. Se även al-Zari v. Sweden, Communication no. 1416/2005, 

CPR/C/88/D/1416/2005, 10 november 2006, fann människorättskommittén att Sverige hade underlåtit al-Zaris 

rättigheter mot refoulement och artikel 7 i konventionen. Brott mot artikel 7; para 11.8. Brott mot refoulement; 

para 3.8, 3.10 
85 Satterthwaite (2007), s1386 
86 U.S. Department of State, United States Response to the Questions Asked by the Committee Against Torture, 

5 maj 2006, question: 16, 30  https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/68561.htm (Hämtad:10 mars 2022). 

https://www.jstor.org/stable/40040624
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/68561.htm
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bestämmelser som reglerar användningen av försäkringar i extraterritoriella överlämningar. 

Det finns dessutom få bevis som visar att USA har tillämpat en effektiv mekanism för 

övervakning efter överföringen av individer som är föremål för försäkringar.87  

Enligt rapporter av Human Rights Watch förekommer ständiga fall där försäkran har följts av 

tortyr eller avrättning i den mottagande staten.88 I fallet Arar v. Ashcroft 89 fick USA 

försäkringar från Syrien men resulterade i att Maher Arar utsattes för tortyr under förhör.90 

Den dåvarande Bushadministrationen fick kritik från omvärlden gällande tillförlitligheten i 

den syriska diplomatiska försäkringen.91 Enligt Human Rights Watch söker den amerikanska 

regimen diplomatiska garantier från stater som utför tortyr och andra grymma behandlingar. 

Efter 9/11 har extraordinära överlämningar utförts till framför allt länder som missbrukar 

tortyr. Diplomatiska löften har ofta varit hemliga och inte rättsligt utförda. Försäkringarna 

tenderar att utnyttjas av stater då den berörda individens intressen och rättigheter är 

underordnade de två staterna i avtalet. Dessutom har parterna ett gemensamt intresse om att 

hålla försäkringar hemliga, såsom begränsningar av MR fördrag och principen om non-

refoulement för att åstadkomma politisk makt.92 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Satterthwaite (2007), s1391 
88 Human Rights Watch, Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Toture, Cases of Ahmed 

Agiza and Mohammed al-Zari,14 april 2005 https://www.hrw.org/report/2005/04/14/still-risk/diplomatic-

assurances-no-safeguard-against-torture (Hämtad: 10 mars 2022) 
89 Arar v. Ashcroft, Commission of Inquiry into the Actions of Canadian Officials in Relation to Maher Arar. 

Report of the events relating to Maher Arar, Public Works and Government Services Canada, Ottawa, Ontario, 

2006, s13-14 http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_bgv1-eng.pdf (Hämtad 10 mars 2022) 
90 Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ), Torture by Proxy: International and Domestic Law 

applicable to Extraordinary Rendition, ABCNY & CHRGJ, NYU School of Law, 2004, s39  
91 Human Rights Watch. Still at Risk: Diplomatic Assurances No Safeguard Against Torture, The case of Maher 

Arar, 2005 
92 Satterthwaite (2007), s1393 

https://www.hrw.org/report/2005/04/14/still-risk/diplomatic-assurances-no-safeguard-against-torture
https://www.hrw.org/report/2005/04/14/still-risk/diplomatic-assurances-no-safeguard-against-torture
http://www.sirc-csars.gc.ca/pdfs/cm_arar_bgv1-eng.pdf


27 

 

2.6  Kriget mot terrorismen 

 

Ett utav USA:s mest kontroversiella argument grundas på att landet befinner sig i en 

internationellt väpnad konflikt mot al-Qaida och terrorismen. Enligt USA anses extraordinära 

överlämningar existera i ett juridiskt vakuum mellan människorättsfördrag och krigets lagar.93 

I Hamdan v. Rumsfeld motiverade den dåvarande försvarsministern Donald Rumsfeld att den 

tredje Genevekonventionen (som skyddar krigsfångar)94 inte var tillämplig på fångarna i 

Guantanamo, vilka klassificeras som olagliga kombattanter och faller därmed utanför ramen 

för krigslagarna.95 När en individ inte kan betraktas som en krigsfånge under den tredje 

Genevekonventionen, faller individen inom ramen för skyddet enligt den fjärde 

konventionen.96 Kommentaren till den fjärde Genevekonventionen betonar att:   

 

     …. every person in enemy hands must have some status under international law: he is either a prisoner of    

     war or, as such, covered by the Third Convention, a civilian covered by the Fourth Convention … There is no  

     intermediate status: nobody in enemy hands can be outside the law. We feel that this is a satisfactory solution  

     – not only satisfying to the mind, but also, and above all, satisfactory from the humanitarian point of view.97 

 

 

Guantanamo fångars rättigheter och skydd kan således berättigas i enlighet med 

Genevekonventionen. Kriget mot terrorismen enligt USA kan inte kategoriseras som 

internationellt eftersom konflikten inte utspelas mellan två stater och kan även inte betraktas 

som icke-internationell då konflikten passerar över nationella gränser. Administrationen ansåg 

att konventionen inte gällde fiende kombattanter då konflikten ansågs vara globalt.98 

Dessutom hävdas att tillämpningen av konventionen skulle försvåra CIA:s tillvägagångssätt 

 
93 Satterthwaite (2007), s1398 
94 Geneva Convention Relatives to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), (adopted 12 

August 1949, entered into force 21 October 1950), 75 UNTS 135 
95 The White House, Memorandum from President Bush regarding humane treatment of al-Qaeda and Taliban 

detainees, Washington, 7 februari 2002. Se även Hamdi et al. v.  Rumsfeld, Secretary of Defense, et al., 542 U. S, 

United States Supreme Court, 28 juni 2004, s5. Se även Peter J. Spiro, Hamdan v. Rumsfeld. 126 S.Ct.2749. The 

American Journal of International Law, vol. 100, no. 4, 2006, pp. s888 https://www.jstor.org/stable/4126323 

(Hämtad: 15 mars 2022).  
96 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 

Convention), (adopted 12 August 1949 entered into force 21 October 1950) 75 UNTS 287, art. 4 Persons 

protected by other conventions   
97 Fourth Geneva Convention, art. 4 Persons protected by other conventions   
98 Satterthwaite (2007), s1386-1387. Se även Memorandum from President George W. Bush, punkt 2: c: 

“Determine that common Article 3 of Geneva does not apply to either al Qaeda or Taliban detainees, because, 

among other reasons, the relevant conflicts are international in scope and common Article 3 applies only to 

"armed conflict not of an international character.” 

https://www.jstor.org/stable/4126323
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för att erhålla kritisk information om hot som är nödvändig för att skydda amerikanska liv.99 

Domstolen i Hamdan delade inte åsikter som administrationen och underströk vikten av 

Genevekonventionen och fann att varje stat har miniminivåer för skydd.100  

Vidare har USA konstaterat att den väpnade konflikten styrs av krigets lagar och finner att 

internationell humanitär rätt är den tillämpliga lex specialis.101 Enligt lex specialis ska den 

mer speciella regeln ha företräde, som exempelvis lagar om krigsfångar i väpnade konflikter 

(den tredje Genevekonventionen som skyddar krigsfångar) blir därmed lex specialis och får 

företräde framför andra fördrag.102 USA har motiverat att kriget utesluter MR eftersom i 

väpnade konflikter blir humanitär rätt tillämplig lex specialis.103 Tillfångatagna medlemmar 

av al-Qaida anses vara olagliga kombattanter och kan därmed hållas i förvar enligt krigets 

lagar.  Lex specialis regeln används av Bushadministrationen för att rättfärdiga extraordinära 

överlämningar av misstänkta terrorister som en del av den väpnade konflikten. På så sätt finns 

det ingen lag som skyddar misstänkta terrorister från extraordinära överlämningar.104 

Forskarna John Yoo och Minn Chung redogör i artikeln ”Transferring Terrorists” att lagar om 

väpnade konflikter tillåter överlämningar. Yoo och Chung menar att presidenten har auktoritet 

till att överlämna individer som är misstänkta för terrorism till andra länder utan att det står i 

strid med CAT och motiverar vidare att: 

    …the Convention is generally inapplicable to transfers effected in the context of the current armed conflict       

     because it has no extraterritorial effect (except in the case of extradition) and, hence, cannot apply to al Qaeda     

     and Taliban prisoners detained outside of U.S. territory at Guantanamo Bay or in Afghanistan.105  

 

 
99 SCCI (2014), “Findings and Conclusions”, page 20, s49 
100 Satterthwaite (2007), s1396-1398 
101 Ibid, s1399 
102 Den Tredje Genevekonventionen är avsedd för krigsfångar i internationella väpnade konflikter.  
103 Senate Government, Reply of the Government of the United States of America to the Report of the Five 

UNCHR Special Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay, 10mars 2006, s22-23. S3 även John Yoo & 

Minn Chug, Transferring Terrorists, 2004, s1229:  “...the Convention is generally inapplicable to transfers 

effected in the context of the current armed conflict because it has no extraterritorial effect (except in the case of 

extradition) and, hence, cannot apply to al Qaeda and Taliban prisoners detained outside of U.S. territory at 

Guantanamo Bay or in Afghanistan.” 
104 Senate Government, Reply of the Government of the United States of America to the Report of the Five 

UNCHR Special Rapporteurs on Detainees in Guantanamo Bay, 10 mars 2006, s22-23 
105 John Yoo & Minn Chung, Transferring Terrorists, (2004), s1229 
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Den internationella domstolen har däremot redogjort att MR fördrag är tillämpliga under krig. 

Internationella domstolen har även betonat vikten av det skydd som regleras i ICCPR i 

väpnade konflikter och fastställt följande: 

 

     The Court observes that the protection of the International Covenant on Civil and Political Rights does not   

    cease in times of war, except by operation of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be  

    derogated from in a time of national emergency … 106 

 

Trots att humanitär rätt utgör lex specialis, återfinns skyddet av MR i väpnade konflikter i 

ICCPR. Konventionen blir särskilt betydande för fångar som hålls i förvar på obestämd tid 

utan rättegång. Termen väpnad konflikt tycks vara svår att tillämpa på kriget mot terrorismen. 

Den humanitära rätten erkänner två slag av väpnade konflikter – internationella och icke-

internationella. När en stat utövar våld mot en annan stat, exempelvis USA:s invasion av 

Afghanistan, uppstår en internationell väpnad konflikt. Väpnat våld inom en stat, eller mellan 

staten och en rebellgrupp, kan ge upphov till en icke-internationell väpnad konflikt under fyra 

omständigheter:  

 

a) if hostilities rise to a certain level and/or are protracted beyond what is known as mere internal 

disturbances or sporadic riots, b) if parties can be defined and identified, c) if the territorial bounds of the 

conflict can be identified and defined, and d) if the beginning and end of the conflict can be defined and 

identified.107 

 

Samtliga punkter definierar internationell eller icke-internationell väpnad konflikt och i 

avsaknad av dessa omständigheter kan inte humanitär rätt tillämpas.108 Kriget mot terrorismen 

utgör inte en väpnad konflikt eftersom ett utav parterna i konflikten inte kan identifieras. USA 

tillsammans med CIA utgör en klar part i konflikten, däremot är den andra parten svårare att 

fastlägga, då al-Qaida och andra medverkande terroristmisstänkta inte är lika markerade.109 

Definitionen av en väpnad konflikt blir svårt att tillämpa i kriget mot terrorismen som saknar 

territoriella gränser, eftersom terrordåd kan inträffa över alla områden i världen. Konflikten 

 
106 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 juli 1996, ICJ Rep. 1996, p. 226, 

para 25 
107 Gabor Rona, “When is a war not a war? – The proper role of the law of armed conflict in the global war on 

terror. International Committee of the Red Cross,” (ICRC), 16 mars 2004 

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/5xcmnj.htm (Hämtad: 16 mars 2022).  
108 Sivakumaran (2018), s505  
109 Scheinin (2018), s583; “Such a position is usually factually incorrect, since acts of terrorism on their own 

constitute neither an international armed conflict between two or more states, nor a non-international armed 

conflict between a state and a non-state actor capable of conducting armed hostilities.”  

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/5xcmnj.htm
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måste inträffa under en begränsad tid och på ett specifikt geografiskt område. Tidsramen för 

kriget mot terrorism är lika osäker som konfliktens territoriella gränser då USA har klargjort 

att konflikten kommer att nå sitt slut när terrorismen inte anses utgöra ett hot mot den 

nationella säkerheten.110 Internationell rätt om MR är dock gällande under krig mot terrorism 

och kan ge uttryck mot bakgrund av internationell humanitär rätt.111 Stater kan avvika från 

vissa lagar om MR vid nödsituationer där en terroristorganisation utgör hot mot nationens 

säkerhet. Staten kan anta undantagstillstånd enligt undantagsklausulerna i 

människorättsfördrag och utföra lagliga undantag från vissa MR för att återställa den 

allmänna ordningen i nationen. Sådana restriktioner kan omfatta bestämmelser i ICCPR 

såsom rörelsefriheten och rätten till privatliv. Undantagstillstånd innebär således inte att 

fullständigt avvika från tillämpligheten av MR-fördrag och framför allt tortyrförbudet. 

Huruvida en internationell eller icke internationell väpnad konflikt är en del av kriget mot 

terrorismen är snarare en politisk än en juridisk fråga.112  

Många människorättsorganisationer stödjer argumentet om att USA:s åtgärder för att 

bekämpa terrorism och undantag från människorättsfördrag är problematiska. Amnesty 

International betonar vikten om att avskaffa militära kommissioner som prövar ”war on terror 

detainees.”113 Human Rights First argumenterar för att terroristmisstänkta ska prövas av 

brottmålsdomstolar som är oberoende och uppfyller en rättvis rättegång. 114 USA:s illegala 

handlingar såsom extraordinära överlämningar, hemliga frihetsberövanden och tortyr utan att 

hållas ansvar, har försvagat det internationella systemet för MR. Samtliga organisationer delar 

åsikt om att USA inte har rätt till att tortera terroristmisstänkta och att CIA:s program står i 

strid med CAT samt ICCPR.115 

 
110 Satterthwaite (2007), s1405 
111 Scheinin (2018), s583 
112 Scheinin (2018), s584 
113 Amnesty International. United States of America. Human dignity denied. Torture and accountability in the 

war on terror, 27 AMR 51/145/2004, 27 October 2004, “The memorandum describes the military commissions 

as “entirely creatures of the President’s authority as Commander in Chief… and are part and parcel of the 

conduct of a military campaign,” s163 https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/145/2004/en/ (Hämtad: 16 

mars 2022) 
114 Human Rights First. “Tortured Justice,”  april 2008, s35 https://www.humanrightsfirst.org/2008/03/10/New-

Report%3A-Tortured-Justice (Hämtad: 16 mars 2022).  
115 Human Rights Watch. “20 Years of US Torture – and counting. January 9, 2022,” 

https://www.hrw.org/news/2022/01/09/20-years-us-torture-and-counting (Hämtad: 16 mars 2022)  

https://www.amnesty.org/en/documents/amr51/145/2004/en/
https://www.humanrightsfirst.org/2008/03/10/New-Report%3A-Tortured-Justice
https://www.humanrightsfirst.org/2008/03/10/New-Report%3A-Tortured-Justice
https://www.hrw.org/news/2022/01/09/20-years-us-torture-and-counting
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3. Jurisdiktion 

 

Begreppet jurisdiktion syftar på staters gränser för rättsliga maktbefogenheter att utöva och 

tillämpa lagar. En konventionsstats jurisdiktion beskrivs i första hand som territoriell, där 

stater utövar suveränitet. En stats jurisdiktion kan således skildras som en del av 

suveräniteten, varje stat har en jurisdiktion som innebär rätten att utöva kontroll och makt 

inom det egna territoriet.116 I folkrättsliga sammanhang kan begreppet delas in i tre former av 

jurisdiktion: legislativ, judikativ samt exekutiv. Legislativ (lagstiftande) jurisdiktion syftar på 

statens makt att lagstifta och bestämma hur bestämmelser ska implementeras i rättsordningen 

över medborgare. Judikativ (dömande) jurisdiktion avser statens befogenhet att utöva 

rättskipning och exekutiv (verkställande) omfattar statens rätt att verkställa rättsliga normer 

som har antagits.117 Staten kan utöva jurisdiktion över situationer som inträffar inom det egna 

territoriet men även över medborgare som befinner sig utanför statens gränser. Lagstiftande 

jurisdiktion kan till skillnad från exekutiv och judikativ, utövas extraterritoriellt med den 

andra statens samtycke, eller utan andra staters ingripande då utövningen äger rum inom 

statens egna gränser. Exekutiv och judikativ jurisdiktion har inte befogenhet att utöva makt på 

en annan stats territorium.118  

 

Jurisdiktion styrs av rättsliga principer som har en väsentlig relevans i internationella 

åtaganden. Begreppet kan förstås utifrån jurisdiktionskrav som definierar tillämpningsområdet 

för statens lagar och bestämmer gränserna för befogenheter.119 Jurisdiktion begränsar en stats 

befogenhet att verka på en annan stats territorium utan statens samtycke.120 Principen om 

territorialitet blir således central i den mening att varje stat har rätt till att utöva auktoritet över 

alla handlingar inom dess territorium genom lagstiftning och på så sätt åtala personer som 

bryter mot gällande lagar. Principen betonar alltså staters suveränitet över det egna territoriet. 

Suveräniteten är väsentlig för staters rätt att stifta lagar som bestämmer statens allmänna 

ordning och begränsar dess tillämpningsområde. Den grundläggande regeln är att alla 

 
116 Wallace (2019), s23 
117 Bring, Ove, Klamberg, Mark, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, Sjätte upplagan, 

Norstedts Juridik, Stockholm, 2020, s107 
118 Wallace, (2019), s24 
119 Christopher Staker, “The Scope of Sovereignty,” i Evans, Malcolm David (red.), International law, 4. ed., 

Oxford University Press, Oxford, 2014, s311 
120 Staker (2014), s330-331 
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individer som befinner sig inom territoriet är skyldiga att lyda lagen.121 Principen gör det 

möjligt för en stat, där ett brott begås, att ha behörighet att behandla målet. Vid fall där ett 

brott kan kopplas till flera länder, tittar domstolen på var brottet påbörjades och var det 

begicks. Det land där brottet påbörjades och det land där brottet fullbordas har domstolarna 

territoriell jurisdiktion för att väcka talan. Den stat där brottet påbörjades har en subjektiv 

territoriell jurisdiktion medan en objektiv territoriell jurisdiktion gäller för den stat där brottets 

fullbordats. I Lotus fann domstolen att franska fartygets kollision fullbordades på turkiskt 

territorium och därmed faller under Turkiets straffrättsliga jurisdiktion. Jurisdiktion kan därför 

beskrivas som omfattningen av varje stats skyldighet att reglera gärningar eller 

konsekvenserna av en händelse.122  

 

Det är viktigt att göra en åtskillnad om begreppets innebörd i allmän internationell rätt och i 

fördrag om MR. Jurisdiktionsbestämmelsen i människorättsfördrag beskrivs i artikel 2 i CAT 

och ICCPR som grundas på att fastställa huruvida en fördragsstat utövar auktoritet och 

kontroll över ett område vilket utlöser fördragets skyldigheter och därmed jurisdiktion. Det 

måste finnas en klar skillnad mellan begreppet statlig jurisdiktion enligt konventionen och 

internationella rätten.123 I allmän internationell rätt rör det sig om huruvida en stat kan utöka 

sin suveränitet och jurisdiktion i en annan stat. Enligt människorättsfördrag syftar termen på 

statens skyldighet att respektera och skydda MR.124 I följande avsnitt kommer jurisdiktionens 

betydelse jämföras mellan internationell rätt och människorättsfördrag i en mer detaljerad 

analys.  

 

 

 

 

 

 
121  Staker (2014), s336 
122 Bring, Ove, Klamberg, Mark, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, 2020, s109 
123 Wallace (2019), s24-25 
124 Wallace (2019), s26 
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3.1  Jurisdiktionens betydelse i tillämpning av fördrag om MR 

 

Frågan om när en stat har skyldigheter enligt människorättsfördrag gentemot en individ 

utanför dess territorium har väckt en allt större diskussion vid internationella domstolar. 

Frågan om extraterritoriell jurisdiktion har varit en komplex fråga i rättspraxis sedan 

Bankovic. I följande kapitel kommer jurisdiktion diskuteras med avseende på huruvida en stat 

kan hållas rättsligt ansvarig för kränkningar av MR som begås utanför dess territorium.  

Konventioners jurisdiktion har utvidgats till områden som ligger utanför staters territorium. 

Denna utveckling har resulterat att begreppet jurisdiktion har fått en annan innebörd i fördrag 

om MR. Traditionellt uppfattas termen främst som ett territoriellt och personligt begrepp men 

på senare tid har begreppet tillämpats i fråga om effektiv kontroll av en stat.125 Ur ett 

folkrättsligt perspektiv avser jurisdiktion en stats befogenhet att reglera individers beteende 

och att säkerställa allmän ordning, att föreskriva åtgärder genom lagstiftning, att driva 

rättsregler med den verkställande makten och att döma ärenden genom rättsväsendet. Den 

traditionella uppfattningen av jurisdiktion anses vara ett sätt för stormakter att agera utanför 

det egna territoriet och undkomma skyldigheter enligt konventionen. 126 Rättsforskaren 

Wallace förklarar att det klassiska målet för jurisdiktionsregeln i folkrätten är att begränsa 

ramen för jurisdiktion, medan jurisdiktion i människorättsfördrag bestämmer den grupp av 

individer vilka stater har ansvar att öka skyddet för MR.127  

 

Vidare identifierar Wallace tre typer av extraterritoriell jurisdiktion, rumslig (spatial), 

personlig- (personal) och personlig plusjurisdiktion (personalplus). Personlig plusjurisdiktion 

används när staten utövar offentliga befogenheter utanför dess territorium och domstolen 

bedömer statens omedelbara handlingar över individen under auktoritet och kontroll. Detta 

skiljer sig mot standard personlig jurisdiktion som i fallet Bankovic, där domstolen bedömde 

att den personliga jurisdiktionen inte var tillräcklig för att bedöma att North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) handlingar var extraterritoriella.128 Rumslig jurisdiktion å andra sidan 

förknippas med statlig kontroll över ett område och nämns först av domstolen i Loizidou v. 

 
125Milanovic (2011), s19-21  
126 Milanovic (2011), s23-24 
127 Wallace, (2019), s22 
128 Wallace, (2019), s58-59 



34 

 

Turkey. Domstolen ansåg att Turkiets kontroll över norra Cypern hamnade under turkisk 

jurisdiktion med stöd av ECHR som skyddar ”everyone within a State Party’s jurisdiction.”129 

Domstolen betonar vikten av att artikel 1 i europakonventionen inte ska tolkas på ett sådant 

sätt att artikeln är begränsad till att enbart gälla inom statens territorium. 130 Europadomstolens 

avgörande i Loizidou, bör förstås av fångarna på Guantanamo som hålls i förvar under 

amerikansk kontroll och auktoritet. Beslutet i målet grundas på att staten utövar effektiv 

kontroll, lagligt eller illegalt, över ett område utanför det egna territoriet och har skyldighet att 

garantera MR enligt konventionen.131 Situationen för fångarna på Guantanamo bör således ge 

upphov till en personlig jurisdiktion. Således åligger skyldigheten hos en konventionsstat att 

säkerställa rättigheter över ett område där staten utövar effektiv kontroll, oberoende om 

kontrollen utövas direkt genom militära trupper eller av ett underordnat organ.132 

Omfattningen av statens ansvar har blivit alltmer svårbedömd sedan  Bankovic v. Belgium and 

Others.  

 

3.2  Rättspraxis  

 

Hur ska jurisdiktion om MR i frågan om extraterritoriella operationer förstås? När uppstår 

jurisdiktion? Följande avsnitt kommer att granska och analysera mål av Europadomstolen för 

ECHR i fråga om extraterritoriella aktiviteter i konventionens tillämpningsområde.  

 

3.2.1 Bankovic v. Belgium and Others  

 

I Bankovic har domstolen klargjort att målet ska tolkas i enlighet med de allmänna reglerna 

för fördragstolkning som fastställs i artikel 31, 3c i Wienkonventionen som lyder att 

domstolen ska beakta ”any relevant rules of international law applicable in the relations 

between the parties.”133 Domstolen fann att NATO:s bombningar av tv och radiostationen i 

 
129 Ibid, s46-47  
130 Loizidou v. Turkey (ECHR) app no 15318/89, 18 december 1996, para 62: “The responsibility of Contracting 

Parties can be involved because of acts of their authorities, whether performed within or outside national 

boundaries, which produce effects outside their own territory.” 
131 Ryngaert, (2015), s24 
132 Loizidou v. Turkey, para 52, s17 
133 Milanovic (2011), s21. Se Bankovic and Others v Belgium and Others, (ECHR) app no 52207/99, 12 

december 2001, para 57   
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Belgrad inte var tillräckligt för att offren skulle falla under staternas jurisdiktion. 

Bedömningen i Bankovic grundas på att utövandet av extraterritoriell jurisdiktion av en 

konventionsstat är exceptionellt och det saknas fysisk närvaro av en stat som agerar 

extraterritoriellt. Således blir det svårt att fastställa jurisdiktion då närvaron är begränsad 

Bankovic jämfört med Loizidou v. Turkey. Domstolen fann att staters jurisdiktion är 

begränsade till dess egna territorium och att dödsfallen följaktligen inte kunde omfattas av 

NATO-staternas jurisdiktion. Detta innebar att staternas utövning av kontroll av luftrummet 

inte kunde bedömas som tillräcklig för artikel 1 i ECHR.134 Domstolen tolkade 

extraterritoriell jurisdiktion enligt ECHR med stöd av rättsregler för tillämpning av 

extraterritoriell jurisdiktion i allmän internationell rätt. Som tidigare nämnt enligt doktrin, är 

begreppet jurisdiktion i allmän internationell rätt inte detsamma som extraterritoriella 

jurisdiktion enligt artikel 1 i konventionen. Rättsvetaren Milanovic menar att misstaget som 

europadomstolen gjort i avgörandet är att anta att begreppet jurisdiktion i 

människorättsfördrag är detsamma som jurisdiktion i allmän internationell rätt.135  

 

3.2.2 Issa and Others v. Turkey   

 

I följande mål Issa and Others v. Turkey, utvecklade domstolen vidare begreppet effektiv 

kontroll. Fallet gällde fåraherdar i norra Irak som mördades av turkisk militär.136 Domstolen 

refererade till Bankovic och betonade att jurisdiktionen är främst territoriell.137 Domstolen 

hänvisade även till Loizidou och motiverade att jurisdiktion enligt artikel 1 inte nödvändigtvis 

är begränsad till konventionsstatens territorium och underströk undantagsfall vid effektiv 

kontroll. Under exceptionella omständigheter kan konventionsstaters extraterritoriella 

handlingar likställas med att staten utövar jurisdiktion i enlighet med det som avses i artikel 1 

i konventionen.138 I det slutliga beslutet, motiverade domstolen i kontrasts till Loizidou och 

Cypern där Turkiet utöva effektiv kontroll över ett helt område, att i detta fall hade Turkiet 

 
134 Wallace (2019),50-51. Se även Bankovic and Others v Belgium and Others, para 76, s22  
135 Milanovic (2011), s50-51 
136 Issa and Others v Turkey (ECHR) app no 31821/96, 16 november 2004., para 12-24  
137 Ibid, para 67 
138 Issa and Others v Turkey, para 68-71 
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inte utövat effektiv kontroll över hela norra Irak. Vidare fann domstolen att det inte hade 

lämnats in tillräckligt med bevis för att knyta morden till den turkiska militären.139 

 

 

3.2.3 Al-Skeini and Others v. UK  

 

Fallet syftade till att förtydliga lagen om extraterritoriell jurisdiktion efter Bankovic. Frågan i 

målet är huruvida irakiska medborgare som dödats av brittisk militärstyrka i Irak faller inom 

Storbritanniens jurisdiktion. När en individ har dödats av statliga agenter krävs det en effektiv 

officiell utredning enligt europakonventionen. Storbritannien hävdade att konventionen inte 

var tillämplig inom det ockuperade området.140 Domstolen klargjorde att fördragsstaters 

förpliktelser är begränsat till att fastställa fri- och rättigheter till alla individer inom deras 

jurisdiktion med stöd av artikel 1. Domstolen fann att jurisdiktion är främst territoriell likt 

avgörandet i Bankovic men konstaterade att det finns undantagsfall.141 Domstolen har i 

tidigare rättspraxis erkänt ett antal exceptionella omständigheter där en konventionsstat har 

utövat jurisdiktion utomlands. Frågan om huruvida det föreligger exceptionella 

omständigheter måste således avgöras med hänsyn till de särskilda omständigheterna i det 

enskilda fallet.142 Domstolen sammanfattade under vilka omständigheter extraterritoriell 

jurisdiktion uppstår utifrån vad som har fastställts i tidigare rättspraxis. Det klargörs att 

jurisdiktion föreligger när diplomatiska eller statliga agenter tillämpar auktoritet och kontroll 

över personer utomlands.143 

 

Personlig jurisdiktion har även tillämpats i tidigare rättspraxis och visar att våldsanvändning 

av statliga rättsorgan som äger rum utomlands under särskilda omständigheter faller under 

statens jurisdiktion enligt artikel 1. 144 Principen har tillämpats i Öcalan v. Turkey där 

 
139 Wallace (2019), s53. Se även Issa and Others v. Turkey, para 72 
140 Wallace (2019), s56 
141 Al-Skeini and Others v the United Kingdom, (ECHR) app no 55721/07, 7 juli 2011, para 131  
142 Ibid, para 132  
143 Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, para 134  
144 Ibid, para 136  
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oppositionsledaren för Kurdistans arbetarparti greps av statligt ombud utomlands vilket gav 

upphov till personlig jurisdiktion.145 Domstolen bedömde att:  

 

     The Court's case-law demonstrates that, in certain circumstances, the use of force by a state’s agents operating     

     outside its territory may bring the individual thereby brought under the control of the State's authorities into  

     the State's Article 1 jurisdiction. This principle has been applied where an individual is taken into the custody  

     of State agents abroad.146 

 

 

För att extraterritoriell jurisdiktion ska uppstå krävs det inte enbart att det föreligger effektiv 

kontroll över området. Domstolen menar att jurisdiktion kan även bli aktuellt när en handling 

motsvarar användning av makt och kontroll över personer. Jurisdiktionskopplingen uppstår 

genom att en konventionsstat utövar offentliga befogenheter och således går det att konstatera 

att konventionsstaten utövar kontroll över en person. Domstolen har tillämpat ”personal plus 

jurisdiktion” i fallet då brittiska soldaters beskjutning av offren, hamnade under statens 

jurisdiktion.147 Wallace är kritiskt mot avgörandet i målet och menar att domstolen inte är 

konsekvent i prövningen av jurisdiktion som gör att konventionsstaters positiva förpliktelser 

blir otydlig inom rättsområdet. När personlig jurisdiktion prioriteras framför rumslig 

jurisdiktion, underlåter domstolen ett större och starkare skydd för individer som rumslig 

jurisdiktion medför, då den kräver att ockupationsmakten upprätthåller både positiva och 

negativa MR. En lägre skyddsnivå bör särskilt inte föredras när fördragsstaten är 

krigförande.148  

 

3.2.4 Hassan v. UK  

 

Domstolen klargjorde i Hassan v. UK kring frågan om varför ingen prövning om rumslig 

jurisdiktion gjordes i Al-Skeini. I målet tillfångatogs Hassan som är den sökandens bror av 

brittisk militär i Basrah och hölls i förvar i en amerikansk militärbas. Hassans döda kropp 

hittades vid ett senare tillfälle och dödsorsaken framvisade misshandel. Sökanden ansåg att 

 
145 Ibid, para 136. Se även Öcalan v Turkey (ECHR) app. no 46221/99, 12 maj 2005, para 91, 85  
146 Al-Skeini and Others v. United Kingdom, para 136  
147 Wallace (2019), s58. Se även Al-Skeini and Others v. United Kingdom, para 149 
148 Wallace (2019), s71  
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Hassans internering var olaglig och att Storbritannien hade misslyckats med att genomföra en 

effektiv utredning.149 Hassan tillfångatogs under samma period som brittisk militär utövade 

kontroll över Basrah den 5 april 2003. I likhet med Al-Skeini, fann domstolen att det inte var 

nödvändigt att pröva om Storbritannien utöva effektiv kontroll över området på grund av att 

Storbritannien utöva jurisdiktion över Hassan på en annan behörighetsgrund än i Al-Skeini.150 

Således fastslog domstolen att Storbritannien utövade en personlig jurisdiktion över Hassan 

till följd av brittiska soldaters fysiska makt och kontroll. 151  

 

3.2.5 Binyam Mohamed  

 

En stat kan även vara medskyldig till en extraterritoriell kränkning av MR genom en annan 

stat. När en stat tillåter CIA driva black sites inom statens territorium med kännedom om att 

området ska användas för internering och deras tvångsmetoder av misstänkta terrorister, kan 

den aktuella staten bli ansvarig för kränkningar av MR. Många länder som Storbritannien har 

medverkat i kriget mot terrorismen. I fallet Binyam Mohamed152 ansågs Storbritannien vara 

medskyldig eftersom brittiska agenter utövade tortyr. Frågan är om Mohamed kan åberopa 

artikel 3 i ECHR och väcka åtal mot Storbritannien. Det blir oklart om Storbritannien kan 

hållas ansvarig för kränkningar av MR då Mohamed inte befann sig under brittiskt 

territorium.153 USA är inte bunden till ECHR vilket gör det svårt för Europadomstolen att 

hålla USA ansvarig för den tortyr som begicks på Mohamed i Guantanamo av amerikanska 

och brittiska agenter.154 USA är dock bunden till CAT men det betyder inte att staterna hade 

haft liknande skyldigheter om att respektera och skydda Mohameds rättigheter då det beror i 

 
149 Wallace (2019), s70. Se även Hassan v. United Kingdom (ECHR) app no 29750/09, 16 september 2014 
150 Hassan v. United Kingdom, para 75 
151 Ibid, para 76 
152 R (on the application of Binyam Mohamed) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth, EWCA Civ 

65, United Kingdom: Court of Appeal (England and Wales), 10 februari 2010  
153 Larry Siems, “For Binyam Mohamed and Others in the U.K. Compensation. For Us, New Lies.” American 

Civil Liberties Union, 16 november 2010, For Binyam Mohamed and Others in the U.K., Compensation. For Us, 

New Lies | American Civil Liberties Union (aclu.org) (Hämtad: 15 april 2022) 
154 Human Rights Law Centre, “Torture, Executive Accountability, and the Rule of Law.” 10 februari 2010, 

https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/mohamed-v-secretary-of-state-for-foreign-

commonwealth-affairs-2010-ewca-civ-65-10-feb-2010 (Hämtad: 20 mars 2022)  

https://www.aclu.org/blog/national-security/torture/binyam-mohamed-and-others-uk-compensation-us-new-lies
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https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/mohamed-v-secretary-of-state-for-foreign-commonwealth-affairs-2010-ewca-civ-65-10-feb-2010
https://www.hrlc.org.au/human-rights-case-summaries/mohamed-v-secretary-of-state-for-foreign-commonwealth-affairs-2010-ewca-civ-65-10-feb-2010
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själva verket på vilket territorium som tortyr och misshandeln ägde rum i. Det blir således 

svårt att kunna åberopa ECHR för en individ som utsätts för tortyr av en tredje stat.155 

3.3 Fastställandet av amerikansk jurisdiktion i extraordinära överlämningar 

 

I linje med europadomstolens avgörande i samtliga fall har den amerikanska kommissionen 

fastställt i ett beslut från 2002 gällande försiktighetsåtgärder, att fångarna på Guantanamo 

ligger inom amerikansk auktoritet och kontroll.156 USA har skyldighet att skydda och 

respektera fångarnas MR då personerna faller under amerikansk jurisdiktion. Trots att stater 

har svårt att upprätthålla positiva rättigheter av en hel befolkning i ett område där staten 

utövar en särskild kontroll, står staten utan hinder för att kunna respektera eller kränka en 

fånges rättigheter. Det kan därmed klargöras att en stat har förmågan att avstå från att 

överlämna en person till en annan stat där det föreligger risk för tortyr. Milanovic refererar till 

Guantanamo och menar att jurisdiktion är utövandet av kontroll och makt av en stat. 

Äganderätt eller suveränitet fastställer statens rätt att utöva sådan auktoritet inom ett särskilt 

territorium enligt internationell rätt. USA har äganderätt över området men inte jurisdiktion, 

alltså har USA de facto kontroll över basen men det ligger inom Kubas territorium under 

Kubas jurisdiktion. Dock är det orimligt att hävda att det är Kuba som har skyldigheten att 

säkerställa skyddet för fångarnas MR.157 Statusen för fångarna på Guantanamo är osäkert och 

det åligger ännu en tvist i fråga om vilka lagar som ska gälla i den rättsliga processen. Detta 

grundas på den obestämda statusen för den amerikanska militärbasen på kubansk mark men 

även att många fångar tillfångatogs under oklara förhållanden i samband med den väpnade 

konflikten i Afghanistan.  

Professorn Moeckli menar att människorättsfördrag gäller för statliga handlingar där stater 

utövar auktoritet samt kontroll över situationer inom eller utanför dess territorium. Den 

 
155 Hassan v. United Kingdom, s124.  Se även Saldaño v. Argentina, Coard v. USA, gällande extraterritoriell 

tillämpning. Se även Inter-American Commission on Human Rights: Decisions on Request for Precautionary 

Measures; Detainees at Guantanamo Bay, Cuba. 12 Mars 2002. 41 ILM 532 
156 Decision on Request for Precautionary Measures; Detainees at Guantanamo Bay, Cuba, Inter-Am. C.H.R. 41 

I.L.M. 532, 533, 12 mars 2002. Kommissionen fann att “under the authority and control of a state, regardless of 

his or her circumstances, is devoid of legal protection for his or her fundamental and non-derogable human 

rights.” 
157 Milanovic (2011), s8 
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amerikanska deklarationen motiverar i liknande riktning och med stöd av IACHR anses USA 

utöva auktoritet samt kontroll över fångarna på Guantanamo.158 Det obestämda hyresavtalet 

av Guantanamo har blivit ett område som tillhör USA trots Kubas suveränitet.159 Milanovic 

menar att frågan om extraterritoriella tillämpningen bör avgöras med grund i att det föreligger 

en situation där en individ utsätts för våld och befinner sig i ett område där staten utövar 

effektiv kontroll. Milanovic förklarar att statlig kontroll är tillräckligt för att tillskriva 

jurisdiktion.160 Rättsvetaren Besson å andra sidan anser att en statlig jurisdiktion krävs för att 

människor ska ha rättigheter gentemot staten och vice versa. Jurisdiktionen mellan ett subjekt 

och auktoritet är därmed väsentlig då det rör sig om rättighetsinnehavare samt pliktbärare.161 

Wallace diskuterar mot en annan riktning än Besson och menar att ett sådant påstående strider 

mot rättspraxis i extraterritoriell jurisdiktion som betonar att jurisdiktion kan uppstå när det 

finns statliga agenter som agerar utomlands.162  

Tortyrkommitten tolkar staters skyldigheter till “any territory under its jurisdiction” och inte 

enbart till “all areas where the State party exercises, directly or indirectly, in whole or in part, 

de jure or de facto effective control.” Alltså krävs det inte endast en rumslig jurisdiktion för 

att hålla en stat ansvarig. Kommittén har hänvisat till den personliga modellen där 

omfattningen av territorium enligt artikel 2 ska även innefatta fall där en konventionsstat, 

direkt eller indirekt, utövar de facto eller de jure kontroll över personer i förvar.163 I linje med 

detta, förklarar professorn Ryngaert problematiken med att tolka MR utifrån folkrätten vid 

extraterritoriella överlämningar. Folkrätten syftar till att framför allt minimera statlig 

jurisdiktion medan i människorättsfördrag främjas och utvidgas jurisdiktion om skydd för 

MR.164 Således blir det missvisande att tolka jurisdiktion som primär territoriell vilket förstås 

som att jurisdiktion inte kan utövas utanför en stats territorium. Detta riskerar att jurisdiktion 

 
158  Daniel Moeckli, Human rights and non-discrimination in the 'War on terror', Oxford University Press, 

Oxford, 2008, s170 
159 Milanovic (2011), s73 
160 Milanovic (2011), s123 
161 Besson, Samantha, The Extraterritoriality of the European Convention on Human Rights: Why Human Rights 

Depend on Jurisdiction and What Jurisdiction Amounts to. Leiden Journal of International Law, Cambridge 

University Press (CUP), 2012, 25 (4), pp.857–884, s862-863. Se även Bankovic and Others v. Belgium and 

Others, para 80, domstolen fann att “...the Convention is a multi-lateral treaty operating, subject to Article 56 of 

the Convention, in an essentially regional context and notably in the legal space (espace juridique) of the 

Contracting States. The FRY clearly does not fall within this legal space. The Convention was not designed to be 

applied throughout the world, even in respect of the conduct of Contracting States.” 
162 Wallace (2019), s51-52 
163 Milanovic (2011), s179 
164 Ryngaert, (2015), s23-24 
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inte uppfattas som en naturlig följd av statens handlingar på ett område som ligger utanför 

dess territorium.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Wallace (2019), s51 
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4. Statligt ansvar  

 

I tidigare avsnitt fastställs att USA utövar effektiv kontroll över terroristmisstänkta vid 

användning av extraordinära överlämningar. Således kvarstår frågan om USA kan hållas 

ansvarig för den jurisdiktion som utövas över fångarna på Guantanamo och andra internerings 

anläggningar. Ratificeringen av CAT och ICCPR ålägger staten skyldigheten att respektera, 

skydda och säkerställa alla individer under dess jurisdiktion. USA har en negativ skyldighet 

att inte vidta åtgärder som innebär kränkningar av människors rättigheter. Genom att använda 

begrepp som ”förbättrade förhörstekniker” har barriären mellan vad som är förbjudet och vad 

som är tillåtet flyttats. Internationella brott bör prövas mot legitima kriterier för att kunna 

tillskriva USA statligt ansvar.166 Följande avsnitt kommer att identifiera sedvanerätten för 

statligt ansvar och överväga om samtliga skyddsåtgärder som USA vidtar i konflikten mot 

terrorismen, utgör brott mot statens förpliktelser enligt CAT och ICCPR.  

 

4.1 Sedvanerätten för statligt ansvar  

 

Sedvanerätten för statligt ansvar identifieras i International Law Commission (ILC) 167 som 

omfattar Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ASR). 

USA har tre skyldigheter med avseende på extraordinära överlämningar: skyldigheten att 

avstå från att delta i grymma handlingar som motsvarar tortyr, att avstå från att överlämna en 

person när det föreligger risk för tortyr i den mottagande staten, att förhindra överträdelser av 

MR och utreda brott mot MR. ASR innefattar grundläggande bestämmelser för internationell 

lag om staters ansvar för deras internationellt olagliga handlingar.168 För att avgöra om en stat 

kan hållas ansvarig för brott mot MR måste det föreligga beteenden som är förenligt enligt två 

 
166 Sophie Duroy, “Remedying Violations of Human Dignity and Security: State Accountability for 

Counterterrorism Intelligence Cooperation” i Christopher Paulussen & Martin Scheinin (red.), Human dignity 

and human security in times of terrorism, The Hague: T.M.C. Asser Press, 2020, pp. 123-151, s135 
167 International Law Commission (ILC), (Adopted in resolution 174 (II) of 21 November 1947, as amended 

by resolutions 485 (V) of 12 December 1950, 984 (X) of 3 December 1955, 985 (X) of 3 

December 1955 and 36/39 of 18 November 1981.),  

168 Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (adopted 2001) ASR 
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element: ”(a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach 

of an international obligation of the State.”169 Det första elementet som avgör om USA kan 

hållas ansvarig, grundas på användningen av extraordinära överlämningar vilket utgör ett 

brott mot statens internationella förpliktelser att avstå från att medverka eller utöva tortyr. 

Tortyrförbudet är absolut och ASR kräver att stater kriminaliserar sådana handlingar med stöd 

av artikel 4. ASR artiklarna fastställer således att det statliga organet, CIA kan hållas ansvarig 

för brott mot artikel 4.170 USA har även misslyckats med att utreda den tortyr som begåtts mot 

fångarna på Guantanamo då ingen CIA agent har ställts inför en domstol. Således underlåter 

USA sina skyldigheter med det som avses i ASR.171 

Den föreviga Guantanamofången Abu Zubaydah har hållits fängslad i två decennier utan 

rättegång och någon framgång på rättvisa. Zubaydah, påstådd medarbetare till al-Qaida 

ledaren Osama Bin Ladin, var den första fången som blev CIA:s första experiment för EIT. 

Till skillnad från tidigare mål av fångar, berör Zubaydah v. United States, inte specifikt om 

fångars habeas corpus (rätten till att få sin sak prövad i domstol). Zubaydah har begärt i stället 

uppgifter om interneringsanläggningen i Polen,172 för att kunna hålla CIA-tjänstemännen 

ansvariga för den tortyr som Zubaydah utsattes för.173 USA motsätter sig detta och hävdar att 

ett avslöjande av information som bekräftar existensen av black sites i andra länder, skulle 

utgöra hot mot den nationella säkerheten. Den amerikanska regeringen har vägrat att 

samarbeta och slår fast vid privilegiet för statliga hemligheter. Enligt sedvanerätt förhindrar 

privilegiet delning av den typ av information som anses riskerar att skada nationella 

säkerheten.174 Domstolen fastställde i målet att den eftersökta informationen föll inom 

privilegiet för statshemligheter. Avslöjande av sådan information kan skada relationen som 

byggs på förtroende med andra länder och därmed påverka framtida samarbeten. 

Informationen som Zubaydah begär skulle komma att avslöja existensen av black sites i andra 

länder vilket skulle potentiellt skada CIA:s hemliga relationer med utländska myndigheter. 

Domstolen bedömer således att det föreligger rimliga skäl till att skydda den typ av 

 
169 ASR, art. 2 
170 CHRGJ, Torture by Proxy: International and Domestic Law applicable to Extraordinary Rendition. (2004), 

s94 
171 CHRGJ (2004), art 10, 11, 12 och 16 
172  Case of Husayn (Abu Zubaydah) v. Poland (ECHR) app no 7511/13, 16 februari 2015, para 512 
173 Husayn, aka Zubaydah, et al. v. United States, 595 U.S, United States Supreme Court, 3 mars 2022, s5-6 
174 Ibid, s7-8 
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information genom statshemligheter.175 USA:s vägran att samarbeta för att framställa bevis 

till den polska brottsutredningen, är bara en ytterligare strategi för att undvika anklagelser och 

komma undan straff. USA har under flera år försökt kringgå anklagelser om att CIA utövar 

utomlaglig tortyr.  

USA:s åtgärder för att bekämpa terrorism står i strid med CAT och ICCPR. Enligt artikel 3 i 

CAT får ingen fördragsstat utvisa, återlämna eller utlämna en person till en annan stat där det 

föreligger risk för tortyr. Förbudet mot refoulement i artikel 3 omfattar överlämningar till en 

stat där tortyr eller annan grym handling är sannolik. CAT definierar tortyr som varje 

handling som medför fysiskt eller psykiskt svår smärta eller lidande, avsiktligt används för att 

få fram information eller ett erkännande, straffa honom för att ha begått en handling eller 

misstänkt för ett brott. CAT gör det klart om att tortyrförbudet omfattar beteenden som 

genomförs i syfte att utvinna information av statliga aktörer eller av andra personer som 

agerar med en statlig aktörs samtycke.176 I likhet med CAT omfattar ICCPR principen om 

non-refoulment i artikel 7. Statens ansvar uppstår innan individen utsätts för tortyr. Ansvaret 

grundas på det faktum att staten överlämnar en individ med kännedom till ett land där tortyr 

är sannolikt.177 

Vidare anses USA:s extraordinära överlämningar inkludera hemlig eller godtycklig 

internering och förnekande av rättvis rättegång. USA underlåter sina skyldigheter om att 

garantera individens rätt till frihet och rätten till en rättvis rättegång föreskrivs av artikel 9 och 

14 i ICCPR. Samtliga två artiklar föreskrivs inte uttryckligen bland icke avvikande rättigheter 

i artikel 4:2 i konventionen. Dock har människorättskommittén fastställt under allmänna 

kommentarer om undantagstillstånd, att rätten till en rättvis rättegång och rätten till frihet 

omfattar en särskild räckvidd som aldrig kan uteslutas. Godtyckligt frihetsberövande och 

nekande till en rättslig process är förbjudet under alla omständigheter även under 

nödsituationer. USA är således skyldig att respektera terroristmisstänkta personers rättigheter 

under artikel 9 och 14 i konventionen. Militärbasen i Guantanamo har blivit ökänd för 

långvarig internering av terroristmisstänkta utan rättslig prövning och i vissa fall saknar 

 
175 Husayn, aka Zubaydah, et al. v. United States, s11, 14-15 
176 CHRGJ (2004), s36 
177 Ibid, s93. Se även HRC, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of 

America, UN Doc CCPR/C/USA/CO/4, 23 april 2014, para 13, s6 
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fångarna brottsanklagelser. Bushadministrationen inrättade en specialdomstol som syftar till 

att handlägga terrormål vilket har varit problematiskt och strider mot rätten till en rättvis 

rättegång. En militärdomstol utgör direkta kränkningar av artikel 14 ICCPR i avsaknad av 

oberoende domstol.178 Människorättskommittén menar att USA strider mot konventionen 

genom att avstå från att utreda kränkningar av ICCPR och ställa förövarna inför rätta. USA 

bör således hållas ansvarig för att ha underlåtit skyldigheterna om att utreda kränkningar av 

konventionens artikel 7, 9 och 10.179 

4.2  Organ under amerikansk ledning och kontroll  

 

Det andra elementet i analysen om statsansvar grundas på om en handling kan hänföras till 

staten.180 Utgångspunktspunkten i detta fall är artikel 4 i ASR som lyder:  

 

      1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the     

     organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the   

     organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial  

     unit of the State. 2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the  

     internal law of the State.181 

 

För det faktum att CIA är ett statligt organ är artikel 4 grundläggande för att hålla USA 

ansvarig för överträdelser i CAT och ICCPR. Ett exempel är fallet Nicaragua v. USA, som 

rörde sig om USA: s hemliga medverkan i att stötta kontrarebellstyrkor i Nicaragua genom att 

utbilda och finansiera gruppen. Frågan i målet gällde huruvida USA kunde hållas ansvarig för 

kränkningar som begås av rebellgruppen. ICJ gjorde ett kontrolltest om en militär grupps 

handlingar kan tillskrivas en stat. Domstolen fann att det måste bevisas att staten utövar 

övergripande kontroll över gruppen, inte enbart genom att finansiera och mobilisera, utan 

även genom att koordinera, delta och bidra gruppens militära aktiviteter. Av domstolens 

kontrolltest kan det klargöras att USA kan hållas ansvarig för extraordinära överlämningar 

 
178 Scheinin (2018), s588-589 
179 ICCPR. art. 7 Tortyrförbud, 9 godtyckligt frihetsberövande, 10 mänsklig behandling av fångar. Se även Irene 

Bleier Lewenhoff and Rosa Valiño de Bleier v. Uruguay, Communication No. 30/1978, UN Doc. 

CCPR/C/15/D/30/1978 109, 29 mars 1982, para 13.3  
180  International Law Commission (ILC) 2001. art. 2: “There is an internationally wrongful act of a State when 

conduct consisting of an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) 

constitutes a breach of an international obligation of the State.” 
181 ASR, art. 4 
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som är utförda av CIA som agerat under regeringens order. CIA agerar som ett statligt organ i 

syfte att hjälpa till att erhålla information genom tvångsförhör och kan således hållas ansvarig 

genom att underlätta extraordinära överlämningar av individer till en stat där tortyr är 

sannolik. 182 

 

USA förblir enligt internationell rätt, skyldig att säkerställa CAT och ICCPR och är ansvariga 

för att ha brutit mot principen om non-refoulement och tortyrförbudet. Frågan är då varför 

USA inte ställs inför en domstol för kränkningar av MR i kriget mot terrorism. ICJ får enbart 

pröva en tvist under villkoret att den berörda staten har samtyckt till dess jurisdiktion. USA 

drog tillbaka sitt samtycke under 1980-talet och domstolen kan således endast pröva frågor 

gentemot USA om staten ger tillåtelse i det enskilda fallet. ICJ kan pröva en fråga som rör sig 

om en konvention som USA är ansluten till och som omfattar en klausul som ger ICJ 

jurisdiktion från det fördraget. En sådan klausul finns i tortyrkonventionen som USA har 

infört reservationer och är därmed inte beroende av den klausulen. Det krävs således att USA 

ger tillstånd och samtycke till ICJ:s jurisdiktion för att frågan ska kunna prövas.183 Den enda 

möjliga vägen för en individ som blivit utsatt för tortyr vid extraordinära överlämningar, att 

väcka talan mot USA, är hos den interamerikanska kommissionen och domstolen för MR. 

USA har dock inte ratificerat IACHR men är ansluten till OAS vilket gör det möjligt för 

kommissionen enligt artikel 44 att pröva USA:s kränkningar av MR gentemot en individ. 

Kommissionen kommer således att avgöra prövningen enligt den amerikanska deklarationen 

om MR.184 

 

 

 
182 Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment, (ICTY Trial Chamber, juli 15, 1999), paras. 131, 137. 
183 CHRGJ, Torture by Proxy: International and Domestic Law applicable to Extraordinary Rendition (2004), 

s102 
184 CHRGJ (2004), s102-3 
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5. Resultat & diskussion  

5.1  Överträdelse av internationell förpliktelse  

 

Kriget mot terrorismen är en ny typ av väpnad konflikt som faller i en gråzon där MR inte är 

tillämplig. Programmet med förhörstekniker, hemlig internering och extraordinära 

överlämningar har inte upphört trots att det inte finner stöd i någon lag. Administrationens tre 

argument om att dessa skyddsåtgärder inte är lagstridiga grundas på att gärningarna inte 

inträffar inom statens territorium. Den juridiska analysen fastställer att praktiken av EIT och 

extraordinära överlämningar inte är förenliga med föredrag om MR. Denna insikt har 

åstadkommits med hjälp av att analysera internerings- och förhörsprogrammets förenlighet 

med CAT och ICCPR. USA:s tre främsta argument för programmet har grundats på 

tillämpningsområdet för människorättsfördrag, diplomatiska försäkringar och kriget mot 

terrorismen. Efter 9/11 utvecklades en ny dimension av internationell terrorism som utmanar 

fördrag och ifrågasätter huruvida CAT och ICCPR är funktionell för att effektivt skydda 

människors MR mot staters skyddsåtgärder. Frågan är huruvida USA kan hållas ansvarig för 

extraterritoriella kränkningar av MR. Föregående analys fastställer att ansvar kan tillskrivas 

en stat som utövar jurisdiktion i det särskilda fallet. I folkrätten beskrivs jurisdiktion som 

territoriell medan i människorättsfördrag, tolkas jurisdiktionens räckvidd som extraterritoriell. 

I Bankovic tolkas begreppet jurisdiktion som primär territoriell vilket resulterade i att 

jurisdiktion inte kunde tillskrivas NATO som hade avfyrat en missil över civila. Bankovic är 

det mest kritiska beslutet i Europadomstolens historia. Domstolens beslut innebar att 

konventionens rättigheter upphör vid territoriella gränser vilket undergräver syftet med 

fördrag om MR.185 

 

Definitionen av jurisdiktion i fördrag om MR har vid extraterritoriella tillämpningar kommit 

att bli en fråga om auktoritet och kontroll. Enligt allmän internationell rätt uppfattas 

jurisdiktion som en rättighetsfråga men i människorättsfördrag handlar det snarare om en 

skyldighetsfråga.186 Både Milanovic och Wallace är överens om att jurisdiktion för MR har 

utvecklats i motsatt riktning till den traditionella uppfattningen. Stater anstränger sig alltmer 

 
185 Se diskussion under avsnitt 3.2.1  
186 Milanovic (2011), s23-24 
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för att begränsa räckvidden av människorättsfördrag och samtidigt minska förpliktelser 

gentemot individer som faller under statens kontroll. 187 Både tortyr- och 

människorättskommittén har fastställt att statligt ansvar enligt konventionen inte är begränsat 

till det nationella territoriet. USA:s skyldigheter åläggs genom en jurisdiktionsbestämmelse i 

artikel 2 i ICCPR, ”within its territory and subject to its jurisdiction” och i artikel 2 i CAT om 

att skydda och säkra MR för alla individer ”territory under its jurisdiction” oavsett om det är 

inom eller utanför statens territorium. CIA:s brutala handlingar kan således inte undantas från 

Bushadministrationens restriktiva tolkning av tillämpningsområdet för människorättsfördrag. 

Regeringen har en tendens att driva argument som skapar luckor i lagar om MR och den 

övergripande principen om rättsstaten.188 

 

Enligt rättspraxis med avseende på militära operationer, bedöms kriterier för extraterritoriell 

jurisdiktion med ”effective overall control” 189 och ”control and authority over an 

individual.”190 Den övergripande kontrollen diskuteras i Al-Skeini där domstolen riktar sig 

inte enbart mot regional jurisdiktion men särskilt på den personliga modellen. Det tycks vara 

tillräckligt att tillskriva jurisdiktion med effektiv kontroll över individen, dock avgörs sådana 

fall motsatsen i praktiken. I jämförelse med Bankovic, Issa and Others, Al-shekini, befann sig 

Binyam Mohammed  inte inom ett territorium utan faller snarare direkt under huvudmannens 

kontroll. USA fortsätter att ständigt kränka individers MR utomlands utan att ställa till svars 

för sina handlingar. Europadomstolen har fastställt att extraterritoriell tillämpning av fördrag 

om MR är möjlig under exceptionella omständigheter. Den rumsliga modellen anpassas för att 

kunna tillämpas på platser än stora områden över ett territorium. 191 Detta för att kunna 

applicera den rumsliga jurisdiktionen på ett fall där en Guantanamofånge kan skyddas av 

CAT då fången befinner sig på en plats där USA utövar kontroll.  I ljuset av detta bör USA:s 

argument om att MR inte gäller vid extraordinära överlämningar prövas utifrån personlig 

jurisdiktion. Således bör USA tillämpa doktrinen om personlig kontroll.192 

 

 
187 Ryngaert, (2015), s22 
188 Milanovic (2011), s179 
189 Loizidou v Turkey, para 62. 
190  Öcalan v Turkey, para 91, 85 
191 Al-Skeini and Others v. United Kingdom, para 136 
192 Se diskussion under avsnitt 3.2 
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Begreppet jurisdiktion ska omfatta en större räckvidd som sträcker sig över nationella gränser. 

USA bör således tolka CAT och ICCPR enligt teologisk tolkningsprincip som i relation till 

grundläggande regler om mänsklig värdighet talar för att frågan ska bedömas enligt den 

uppfattning som verkställer lagens ändamål.193 I den rättsliga analysen klargörs att 

människorättsfördrag är bindande under väpnade konflikter i samband med humanitär rätt. 

Följaktligen förblir rättsregler som förbjuder tvångsförflyttning, internering, tortyrhandlingar 

och andra övergrepp i kriget mot terrorism tillämpligt i ett rättsligt ramverk och således 

existerar inte ett rättsligt ”vakuum” för personer som hålls i förvar. Den effektiva kontrollen 

över ett område, utövande av auktoritet och kontroll, kan tillskriva staten rumslig jurisdiktion. 

Effektiv kontroll genom statliga agenter kan resultera personlig jurisdiktion. Det krävs dock 

inte enbart jurisdiktion för att ålägga statsansvar för extraterritoriella kränkningar av MR. 

Detta kommer att diskuteras vidare i följande avsnitt med avseende på studiens andra 

forskningsfråga om USA kan hållas ansvarig för den jurisdiktion som utövas över personer 

som faller offer för extraordinära överlämningar.  

 

5.2 Hänförbarhet av handlande  

 

Frågan om USA kan hållas ansvarig för den jurisdiktion som utövas över personer vid 

extraordinära överlämningar fastställs genom ASR artiklar som prövas mot den amerikanska 

juridiska argumentationen.194 Det första argumentet syftar på förnekandet av den 

extraterritoriella tillämpningen av CAT och ICCPR för att undkomma dess medverkan i tortyr 

av CIA utomlands. Det andra argumentet avser USA:s användning av diplomatiska 

försäkringar för att flytta ansvaret till den mottagande staten. Det slutliga tredje argumentet 

hävdar att kriget mot terrorism är en väpnad konflikt och kan således avvika från CAT och 

ICCPR för att tillämpa internationell humanitär rätt.195 Enligt ASR:s artiklar har USA 

skyldigheten att avstå från att delta i övergrepp som står i strid med CAT och ICCPR, men 

även att överlämna personer till länder där tortyr är sannolik samt att förhindra brott mot 

MR.196 Frågan om USA kan hållas ansvarig för brott mot MR kräver handlingar som anses 

vara hänförlig till staten enligt internationell rätt. Tidigare avsnitt har fastställt att USA har 

 
193 Se avsnitt 1.6, Kleineman (2018), s36 
194 Duroy (2020), s133-135 
195 Se diskussion under avsnitt 2  
196 Se diskussion under avsnitt 4.1. ASR, art. 2 
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jurisdiktion över personer som faller offer för extraordinära överlämningar. Det andra kravet 

för att hålla en stat ansvarig grundas på om statens handlingar utgör brott mot ett fördrag som 

staten är part till.197 

 

I och med ratificeringarna av CAT och ICCPR är USA skyldig att efterleva konventionernas 

tillämpningsområde även utanför nationella gränser. Tortyrförbudet i internationell rätt 

motsvarar inte en utvärdering av tortyrens effektivitet i ett förhörsprogram. Förbudet infördes 

i samband med ratificeringen för att tortyr är omoraliskt och strider mot MR. USA strider mot 

tortyrförbudet i artikel 3 CAT och 8 ICCPR genom att tvångsförflytta personer med hjälp av 

diplomatiska försäkringar till länder där det föreligger risk för tortyr. USA:s statliga ansvar 

uppstår av att underlåta sina skyldigheter om att avstå från att medverka i extraordinära 

överlämningar.198 Denna uppfattning om extraordinära överlämningar utförda av CIA visar att 

diplomatiska försäkringar som den amerikanska regeringen tillämpar, inte syftar till att 

förhindra tortyr, utan snarare att minska statens skyldigheter. Diplomatiska garantier kan 

förstås som ett hjälpmedel för USA att rättfärdiga CIA:s hemliga program där individer 

utlämnas till länder med stöd av lag. Den amerikanska regeringen har en tendens att driva 

politik kontra lagar, i den meningen att bestämma vilka medel som ska vara tillåtet att 

använda mot terroristmisstänkta personer. Detta gäller även i frågan om godtyckligt 

frihetsberövande och nekandet till en rättvis rättegång. Fångarna på Guantanamo ställs inte 

inför en oberoende domstol i det vanliga straffrättsliga systemet, i stället används militära 

domstolar vilket begränsar fångarnas rättighet till en rättvis rättegång enligt artikel 9 och 14 i 

ICCPR.199 Vidare fastställer undersökningen att USA kan hållas ansvarig genom 

auktoriserade åtgärder av CIA och även tredje länder som utför tortyr under ledning och 

kontroll. USA kan därmed inte kringgå ansvar genom att hävda att handlingen inte var 

auktoriserad då staten ändå kan hållas ansvarig för ett organs beteende som har befogenhet att 

utöva delar av den statliga myndigheten. 200   

 

 
197 Se diskussion under avsnitt 4.1, ASR, art. 2 
198 HRC, Concluding observations on the fourth periodic report of the United States of America, UN Doc 

CCPR/C/USA/CO/4,23 april 2014, para 13, s6 
199 Se diskussion under avsnitt 2.3, Ibid, para 20–21, s9 
200 Se diskussion under avsnitt 4.2 ASR art. 6,7,8, 16, 17 
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Tortyr bedrivs i hemlighet av regimer som har blivit skickliga på att tysta ner anklagelser. 

Frågan är hur tortyr och andra omänskliga behandlingar kan förhindras. Tortyrkommittén 

upprätthåller tre krav som kommer att stärka USA:s ansvarsskyldighet gällande försäkringar. 

Försäkringar måste ha tydliga förfaranden, vara föremål för en prövning och samtidigt måste 

ha tillsyn över individen efter ett överlämnande. För att minska risken för tortyr, bör USA 

tillämpa regeln om extraordinära överlämningar utifrån principen non-refoulement som utgör 

ett direkt förbud mot tortyr gäller under alla omständigheter. USA bör även öka juridiska 

kraven gällande extraordinära överlämningar som enbart ska föreligga när mottagarstaten inte 

systematiskt bryter mot CAT. Efter överlämningar bör det även finnas 

efterövervakningsmekanismer för att kontrollera att tortyr inte inträffar. Detta kräver dock att 

det finns en stark vilja hos staten att stärka tillsynen och öka skyldigheten vilket USA inte har 

visat något intresse för. Studien visar att USA:s handlingar grundas snarare på en politisk vilja 

än en juridisk vilja.201Ansvaret kan tillskrivas USA för överträdelse av en skyldighet att 

respektera (negativa skyldigheter), att skydda (positiva skyldigheter) genom att bidra i 

internerings- och förhörsprogrammet och därmed utgöra brott mot MR. Stater bör tolka 

jurisdiktion utifrån ett människorättsperspektiv som förespråkar för skyddet för MR och dess 

effektivitet. Det ska handla om en skyldighetsfråga snarare än en rättighetsfråga. Problemet 

kan identifieras utifrån de lege ferenda lösning, om att utöka staters skyldigheter genom att 

applicera en teologisk tolkning på människorättsfördrag. Terrorism ska betraktas som ett 

allvarligt brott som regleras i strafflagstiftning och behandlas av allmänna domstolar. Detta 

alternativ kräver tolkingsförändringar vilket kräver att lagstiftare reformerar lagar i syfte att 

öka statens positiva skyldigheter till att omfatta reglering av extraterritoriella tillämpningar i 

kontexten av bekämpning mot terrorism.202 

 

Som presenterats i introduktionen av studien är Guantanamo det emblematiska exemplet på 

orättvisa, misshandel och juridisk gråzon. Varken psykologerna som varit hjärnan bakom EIT 

eller medskyldiga CIA agenter för brutala tortyrhandlingar har åtalats. Zubaydah v. United 

States är ett ytterligare exempel på att ansvarsskyldigheten brister. Zubaydahs och andra 

 
201 Se diskussion under avsnitt 2.4  
202 Se diskussion under avsnitt 4.1. Scheinin (2018), 588-589 
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fångars berättelser har offentliggjorts och är ingen statshemlighet längre.203 SCCI:s rapport 

består av flera avsnitt om USA:s överträdelser och information som avslöjar inhumana 

metoder som avskräcker mänskligheten, trots tortyr- och människorättskommitténs slutliga 

rapporter som visar upprepande kränkningar av MR, vägrar USA att ta på sig ansvaret och 

ställas inför rätta. Undersökningen visar att USA gång på gång under kriget mot terrorism 

ständigt strävat efter att hitta kryphål för straffrihet för att fortsätta driva politiska intressen. 

Mot bakgrund till detta bör domstolen i Zubaydah v. United States, uppfylla plikten enligt 

rättsstatsprincipen att söka efter sanning och inte låta skamfläcken stå i ljuset för rättvisa. 

Studien har diskuterat kring komplexiteten kring USA:s krig mot terrorism och användning av 

extraordinära överlämningar. Denna problematik kan inte fortsätta att betvinga grundläggande 

principer om MR. När stater är nära på att hamna utanför lagens egentliga syfte, är det viktigt 

att återgå till lagens ursprung. Dessa ursprung för MR och humanitär rätt grundas i 

mänsklighet och värdighet.  

 

 

 

 

 

 

 
203 Se diskussion under avsnitt 4.1  
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5.3  Slutsats 

 

Studien har visat att mänskliga rättigheternas utmaningar inte enbart förekommer på en 

nationell nivå med åtgärder mot terrorism som syftar på ökad säkerhet. Undersökningen har 

identifierat åtgärder på internationell nivå vilka har resulterat extraterritoriell tillämpning av 

CAT och ICCPR. Slutsatsen kan därmed dras med att den form av extraordinära 

överlämningar som genomförs av USA inbegriper föreskrivna lagar i CAT och ICCPR, trots 

att konventionens tydliga rättsregler har USA fortsatt att tillämpa internerings- och 

förhörsprogrammet. USA bör bemöta denna kritik genom att inleda formella undersökningar 

av extraordinära överlämningar, förbereda utredningar för amerikanska tjänstemän som har 

begått brott mot MR, och reformera användningen av diplomatiska försäkringar i enlighet 

med konventionerna. 

 

Konventionsstaterna har skyldighet att garantera MR för alla människor under dess kontroll, 

oavsett om statens agenter utövar auktoritet inom eller utanför dess territorium. Ratificering 

av människorättsfördrag innebär att staten undertecknar alla förpliktelser och åtar sig allt 

ansvar som konventionen ålägger. Det är således orimligt att godta ett argument från USA om 

att handlingar som utförs utomlands inte faller inom dess jurisdiktion. USA:s argument för att 

försvara EIT och extraordinära överlämningar kan förlikas med kryphål för att inskränka MR 

i syfte att försvara politiska intressen. USA:s juridiska argument gör det inte rätt och ger inte 

stater friheten att kränka människors rättigheter utomlands utan att ställas till svars. 

Extraordinära överlämningar kan inte betraktas som ett rättsligt instrument i kriget mot 

terrorism och utgör snarare en perversion av rättvisan som måste upphöra.  
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