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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2020-06-03.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras studenten är antagen till magisterprogrammet i Folkrätt
(60 hp) vid Stockholms universitet, med godkänt resultat har slutfört kursen Högre kurs i folkrätt, samt har
fullgjort obligatorierna i kursen Mänskliga rättigheter i en global kontext.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Internationell straffrätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på de nationella och internationella aspekterna på staters straffrättsliga jurisdiktion. I kursen
behandlas den internationella straffrättens utveckling, dess viktigare begrepp (t.ex. internationella brott,
allvarliga överträdelser av internationell humanitärrätt, individers internationella straffansvar, statsansvar för
internationella brott) samt de internationella straffprocessregler som tillämpas av internationella domstolar
(ICC, Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien - ICTY), blandade (nationella och
internationella) domstolar (Sierra Leone, Kambodja) och nationella domstolar (Irak, Belgien).
Kursen utgör en valbar kurs inom magisterprogrammet i Folkrätt (60 hp).
Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa
- visa fördjupad kunskap i och förståelse av internationell straffrätt, särskilt vad gäller begrepp, internationella
brott, mekanismer för och alternativ till lagföring samt internationella straffprocessregler.
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten visa:
- fördjupad förmåga att tillämpa och tolka rättsnormer inom kursens olika ämnesområden
- fördjupad förmåga att systematiskt, kritiskt och självständigt identifiera, formulera och analysera
frågeställningar som rör mänskliga rättigheter, och
- fördjupad förmåga att muntligt och skriftligt undersöka och klart redogöra för och diskutera sina slutsatser.

Sidan 1/2

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa
-förmåga att värdera de vetenskapliga utomjuridiska och samhälleliga faktorer som bidragit till bildandet av
de i kursen behandlade juridiska normerna.
Undervisning

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning vars främsta syfte är att ge allmän orientering i ämnet.
Därefter behandlas varje enskilt ämnesmoment för sig. Inom ramen för varje ämnesmoment genomförs
lektioner och seminarier.
Under kursen utreder deltagarna ett konkret rättsligt problem. Utredningen presenteras skriftligen i form av en
uppsats. Vidare genomförs ett rättegångsspel inom ramen för kursen. Detta består av skrivande av inlagor och
genomförande av muntlig huvudförhandling.
Som del av magisterprogrammet MIL genomförs även ett teoretiskt och praktiskt seminarium. Inom ramen
för denna kurs kommer seminariet att fokusera på rättsvetenskapliga, externa och kritiska perspektiv i studier
av internationell straffrätt.
Deltagande i rättegångsspel och seminarier är obligatoriskt. I övrigt är deltagande i undervisningen frivilligt.
Kursföreståndaren kan meddela en generell dispens från närvarokravet enligt de av Juridiska fakultetens
utbildningsutskott beslutade föreskrifterna för examination. Den generella dispensen omfattar inte
rättegångsspelet. I övrigt kan dispens från obligatorisk undervisning ges vid laga förfall. Studenten ska då
fullgöra en pedagogiskt likvärdig uppgift som kompensation för frånvaron. Vid rättegångsspelet saknas rätt
till dispens även vid laga förfall. Närmare detaljer om undervisningens omfattning och uppläggning ges i
kursbeskrivningen.
Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Kursens mål examineras genom bedömning av den individuella uppsatsen, medverkan på seminarium,
författande av skriftliga inlagor och deltagande på muntlig huvudförhandling inom ramen för
rättegångsspelet. För att bli godkänd krävs godkänt resultat på samtliga moment. Av det sammanvägda
betyget utgörs 40 % av den individuella uppsatsen, 30 % medverkan på seminarium, 20% av författande av
skriftliga inlagor och 10 % rättegångsspel. Principerna för sammanvägningen specificeras ytterligare i
kursbeskrivningen. Om en skriftlig uppgift eller uppsats lämnas in för sent görs poängavdrag.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga förväntade studieresultat för kursen är uppfyllda.
Examinationen sker på engelska.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till omtentamen. Student som fått godkänt
betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger av samma
examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om särskilda skäl
talar emot att en annan examinator ska utses.
Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Som godkända betyg enligt den sjugradiga
betygsskalan används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E
(Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) och F (Helt otillräckligt).
En student med intyg om särskilt pedagogiskt stöd utfärdat av Stockholms universitet har möjlighet att få
anpassad examination.
Övrigt

Fullgjorda obligatorier gäller i två år. Det gäller även i fråga om student som avregistrerar sig från kursen
genom ett tidigt avbrott.
Det obligatoriekrav som gällde för tiden vid förstagångsregistreringen ska studenten fullfölja under en period
om två år. Efter två år ska obligatoriekravet enligt den senast reviderade kursplanen gälla.
Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 18 januari 2021.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av prefekten. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens hemsida och
kursbeskrivning. Aktuell litteraturlista ska finnas tillgänglig senast två månader före kursstart.
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