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Abstract

According to teachings in International law there are rules that prevail over all other law, 

including treaties. These laws have been refered to in International case law as well as 

writings of renounced scholars. These rules have been codified by the Vienna Convention on 

the Law of Treaties. These rules are known as ius cogens and when they are violated they 

entail erga omnes jurisdiction preventing that the perpatrators have a safe haven anywhere in 

the world. Rules that are regarded to be ius cogens are usually believed to be for an example 

prohibition of acts of aggression, and of torture, slavery and piracy. Erga omnes still exist 

although an international criminal court has been established, but many say it ceased to exist 

after the establishment of the International Criminal Court, but since the International 

Criminal Court is not only based on other basis but also has its shortcomings the Erga omnes

rule is still in full action.  

This thesis will not only argue that these rules exist and prevail treaties, but it will also 

argue that it goes against a provision of a well established international treaty, the United 

Nations Convention on the Law of the Sea. But article 99 allows ships to intercept vessels on 

the high seas suspected of being used to transport slaves. If the suspicion proofs correct the 

visiting ship is (according to the before mentioned convention) not authorised to arrest and 

try the perpetrators, although they are in the best position to do so (best access to evidence 

and witnesses). The visiting ship has  also according to the before mentioned ius cogens and 

erga omnes rules a duty to arrest them and try, or if not try, then extradite them to a state 

willing to do so. 
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Útdráttur

Samkvæmt kenningum þjóðarréttar eru til ákveðnar reglur sem eru rétthærri en önnur 

lög, þar á meðal alþjóðasamningar. Það hefur verið vísað í þessi lög í alþjóðlegum 

dómsmálum sem og í skrifum þekktra fræðimanna. Þessar reglur hafa einnig ratað inn í 

Vínarsamninginn um milliríkjasamninga. Þessar reglur eru þekktar undir nafninu ius cogens

og brot á þeim hafa í för með sér erga omnes lögsögu til að koma í veg fyrir að menn sekir 

um slíka glæpi hafi öruggt athvarf fyrir lögsókn vegna glæpa sinna. Þær reglur sem venjulega 

eru taldar til ius cogens eru til að mynda bann við árásarstríði, pyntingum, þrælahaldi og 

sjóránum. Erga omnes er enn virk lagaregla, þrátt fyrir að alþjóðlegur glæpadómstóll hafi 

verið stofnaður, en margir telja að Alþjóðlegi Sakamáladómstóllinn hafi yfirtekið hlutverk 

erga omnes. Það er þó ekki rétt þar sem dómstóllinn var stofnaður á öðrum forsendum en 

erga omnes, auk þess sem hann hefur þann galla að ná ekki til allra sem brotið hafa gegn 

mannréttindum.  

Þessi ritgerð mun ekki aðeins færa rök fyrir tilvist ofangreindra reglna og að þær séu 

rétthærri alþjóðasamningum, heldur munu auk þess vera færð fram rök um það að 99. gr 

Hafréttarsamningur Sameinuðu Þjóðanna stangist á við slíkar reglur. Í 99. gr 

Hafréttarsamningsins  er kveðið á um rétt skipa til að stöðva skip sem grunur leikur á um að 

flytji þræla á úthöfunum. Ef sá grunur er á rökum reistur er þrælunum gefið frelsi. 

Hafréttarsamningurinn kveður hins vegar ekki á um rétt til að rétta yfir þrælahöldurum eða 

handtaka þá. Þrátt fyrir það þá er hægt að segja með sanni að sú þjóð sem stöðvaði 

þrælahaldarana hafi bestan aðgang að sönnunargögnum en bæði efnisleg sönnunargögn sem 

og vitnin eru öll aðgengileg þeirri þjóð. Einnig ber sú þjóð sem stöðvaði skipið skyldu til að 

aðhafast, en samkvæmt þeirri erga omnes skyldu sem fylgir ius cogens, ber henni að annað 

hvort rannsaka og rétta yfir sökudólgunum eða framselja þá. 


