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Danmark har en meget klar og skarp international profil, når det gælder styrkelsen af den 

internationale retsorden, herunder i forhold til retsforfølgning af internationale forbrydelser. I 

forhold til Den Internationale Straffedomstol henregner Danmark således sig selv til de 

”progressive” stater, der står overfor, hvad der betegnes de ”restriktive” stater. Mens der for et par 

år siden blev gennemført en revision af reglerne for dansk straffemyndighed, har der ikke været 

gennemført tilbundsgående undersøgelser af, om der eksisterer de påkrævede og tilstrækkelige 

materielle straffebestemmelser til i Danmark at retsforfølge personer, der har begået internationale 

forbrydelser. Dette på trods af, at der ved flere lejligheder og fra forskellig side har været rejst tvivl 

om, hvorvidt dette er tilfældet.  

 

Projektet ”Internationale forbrydelser i dansk ret” har gennemført den manglende undersøgelse og 

analyse af, hvilke forpligtelser den danske stat har i forhold til internationale forbrydelser, samt i 

hvilket omfang disse er opfyldt ved danske straffebestemmelser.  

 

Projektet fokuserer navnlig på forbrydelseskataloget i Statutten for Den Internationale Domstol, og 

undersøgelsen har vist, at den danske opfyldelse på visse punkter er mangelfuld og ikke er optimal. 

Blandt forbrydelserne i Statutten findes der således enkelte, der ikke kan straffes efter bestemmelser 

i den danske straffelov, ligesom visse af Domstolens ansvarsgrundlag heller ikke genfindes i fuldt 

omfang i dansk ret. Projektet har videre fundet, at den generelle henvisning til folkeretten, der 

findes i militær straffelov § 36, stk. 2, ikke er så omfattende, som hidtil antaget. Endelig er den 

danske folkedrabslov fundet kun at omfatte folkedrab begået i Danmark. 

 

Mere overordnet påpeger projektet, at det ikke er optimalt at basere retsforfølgning af internationale 

forbrydelser på almindelige strafbestemmelser fra den danske straffelov. Selv i tilfælde, hvor den 

internationale forbrydelse involverer en almindelig kendt forbrydelse som f.eks. et drab, er der ikke 

sammenfald i beskyttelsesinteresserne, og den almindelige danske bestemmelse er derfor kun 

delvist dækkende for den internationale forbrydelse. I forhold til en række andre lande, som 

Danmark normalt sammenligner sig med, herunder de nordiske lande, er der ikke herhjemme fra 

officielt hold gennemført tilbundsgående overvejelser om forholdet mellem internationale 

forbrydelser og dansk ret generelt og forholdet til Statutten for Den Internationale Domstol 

specifikt. Baseret på projektets konklusioner, inklusiv den mangelfulde implementering, opfordres 

regeringen til at nedsætte et udvalg til overvejelse af disse problemstillinger. 


