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Ansökan om förordnande att få väcka åtal 

Regeringens beslut 

Regeringen förordnar att åtal får väckas mot den svenske medborgaren Ian 

Lundin, född den 12 september 1960, och den schweiziske medborgaren 

Alexandre Schneiter, född den 20 augusti 1962, för medhjälp till 

folkrättsbrott, grovt brott, begånget under perioden 1998–2003 i Sudan.  

Ärendet 

Riksåklagaren har till regeringen överlämnat en ansökan från åklagare vid 

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet om förordnande 

att få väcka åtal mot den svenske medborgaren Ian Lundin, född den 12 

september 1960, och den schweiziske medborgaren Alexandre Schneiter, 

född den 20 augusti 1962, för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, 

begånget under perioden 1998–2003 i Sudan. 

 

Riksåklagaren har tillstyrkt att åtalsförordnande meddelas. 

Skälen för regeringens beslut 

Lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och 

krigsförbrytelser trädde i kraft den 1 juli 2014. För brott enligt lagen gäller 

universell jurisdiktion för svensk domstol i enlighet med 2 kap. 3 § 6 

brottsbalken. Innan 2014 års lag trädde i kraft fanns ett stadgande om 

folkrättsbrott, grovt brott, i 22 kap. 6 § brottsbalken (den för ärendet aktuella 

lydelsen är den som gällde mellan den 1 juli 1995 och den 1 juli 2009). Även 

för det brottet gällde under den aktuella perioden universell jurisdiktion för 

svensk domstol. Svensk domstol har således domsrätt över de gärningar som 

Ian Lundin och Alexandre Schneiter är misstänkta för. 
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Enligt 2 kap. 5 § brottsbalken krävs förordnande av regeringen, eller den 

myndighet som regeringen bestämmer, för att få väcka åtal för de brott som 

Ian Lundin och Alexandre Schneiter är misstänkta för, eftersom brotten 

förövats utom riket. Enligt 1 § 2 förordningen (1993:1467) med 

bemyndigande för riksåklagaren att förordna om väckande av åtal i vissa fall, 

får riksåklagaren besluta om åtalsförordnande för ett brott som har begåtts 

utomlands av en svensk medborgare eller av en utlänning med hemvist i 

Sverige. 

 

Enligt 3 § nämnda förordning får riksåklagaren överlämna ett ärende om 

förordnande att väcka åtal till regeringen, om det finns anledning till det. Ian 

Lundin är svensk medborgare men Alexandre Schneiter är inte svensk 

medborgare och inte heller bosatt i Sverige. Riksåklagaren är behörig att fatta 

beslut om åtalsförordnande beträffande Ian Lundin men inte beträffande 

Alexandre Schneiter och har därför överlämnat ärendet i sin helhet till 

regeringen för prövning. Omständigheterna i ärendet är sådana att 

förordnande bör meddelas. 

 

På regeringens vägnar 

  

Morgan Johansson  

 Cecilia Riddselius 
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