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Sammanfattning  

Våldsförbudet som framgår i artikel 2 (4) i Förenta Nationernas stadga har i uppgift att upprätt-

hålla stadgans främsta syfte, vilket är bevarandet av den internationella freden och säkerheten. 

Artikel 2 (4) förbjuder Förenta Nationernas medlemmar att använda våld i sina internationella 

förbindelser, vare sig riktat mot staters territoriella integritet eller politiska oberoende. FN-stad-

gan förmedlar två undantag till förbudet mot användandet av våld, vilka kan åberopas av stater 

för att erhålla ansvarsfrihet för annars olagligt handlande. Dessa undantag är våld som begås i 

linje med rätten till självförsvar och våld som är auktoriserat av FN:s säkerhetsråd. De senaste 

årtiondena har däremot flertalet våldsamma interventioner genomförts som är problematiska att 

rättfärdiga som lagenliga undantag till våldsförbudet i artikel 2 (4). Många av dessa unilateralt 

utförda interventioner har skett i syfte att skydda starka intressen. Dessa intressen är bland annat 

att skydda liv genom att förhindra folkmord och att skydda sig från ickestatliga aktörer. Proble-

met som uppstår till följd av sådana interventioner är att våldsförbudet och sålunda FN-stadgans 

primära syfte att bevara den internationella freden riskerar att urholkas. Detta kan till viss del 

skyllas på ett ineffektivt säkerhetsråd som inte lever upp till sitt ansvar som det primära organet 

för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, vilket kan få stater att känna sig benägna 

att begå unilaterala och våldsamma interventioner för att exempelvis skydda liv. Sådana unila-

terala interventioner, speciellt de som utförs på humanitära grunder, har potential att forma en 

sedvanerättslig regel som utvidgar undantagen till artikel 2 (4). Denna uppsats undersöker det 

rättsläge som råder för våldsförbudet i artikel 2 (4) i FN-stadgan och vilken uppfattning stater 

har om våldsamma interventioner.     
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Kap. 1 - Inledning 

Modern historia präglas av våldsamma interventioner som ibland utförs på, mer eller mindre, 

kontroversiella grunder inom oklara rättsområden för att skydda särskilda intressen. Till exem-

pel har det pågått en situation i inbördeskrigets Syrien där ett antal utomstående nationer har 

med våld intervenerat i statens inhemska angelägenheter, flera utan Syriens tillåtelse, för att 

bekämpa terrorister. Under de senaste decennierna har det hänt att kontroversiella intervent-

ioner, kallade humanitära interventioner, utförts utan laglig grund i syfte att förhindra bland 

annat folkmord. Oavsett vilken anledning en väpnad intervention påstås rättfärdigas av, kräver 

den ett giltigt undantag från det förbud mot våld som utläses ur Förenta Nationernas stadga 

(FN-stadgan).1 Detta förbud fastställer att FN:s medlemmar i sina internationella förbindelser 

skall avhålla sig från användandet av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende. I ljuset av detta våldsförbud, så som det kommer till uttryck 

i artikel 2 (4) i stadgan, uppstår frågan hur många av dessa interventioner lagligt kan kringgå 

förbudet mot våld som till synes verkar bli alltmer urholkat. Det existerar alltså en konflikt 

mellan våldsförbudet i FN-stadgan och de med våld olagligt genomförda interventioner, som 

initieras med eller utan humanitär grund, vilka denna uppsats kallar för våldsamma intervent-

ioner.  

Våldsförbudet skapades som en upprätthållande princip för att säkra den internationella freden 

enligt artikel 1 (1) i FN-stadgan och är en produkt av 40-talets krigströtta stater, som helt enkelt 

skapade förbudet i syfte att förhindra krig. Det står klart att stadgan prioriterar den internation-

ella freden före mänskliga rättigheter, vilket vid tidpunkten för dess skapande år 1945 kan tän-

kas ha varit accepterat av staterna.2 Det var emellertid över 70 år sedan FN-stadgan skapades. 

Frågan som uppenbarar sig är om det fortfarande råder samma starka vilja hos staterna att be-

vara den internationella freden genom att upprätthålla artikel 2 (4), eller om det, med tanke på 

de olagliga interventioner som utförts i skydd för starka intressen, skett en förändring i staternas 

opinio juris till ”fördel” för möjligheten att bland annat förhindra folkmord?  

Det finns emellertid två lagliga undantag till artikeln 2 (4) som tillåter en våldsam intervention. 

Det första är genom självförsvar enligt artikel 51 i stadgan. Det andra är genom auktorisering 

av säkerhetsrådet i enlighet med kapitel VII i stadgan. En våldsam intervention auktoriserad av 

säkerhetsrådet är däremot beroende av två moment. För det första att ingen av de fem perma-

nenta medlemmarna i säkerhetsrådet röstar mot förslaget till interventionen med sitt kraftfulla 

veto. För det andra att situationen i fråga som interventionen är tänkt att rikta sig mot utgör ett 

hot mot den internationella freden och säkerheten. En problematisk situation kan uppkomma i 

det fall en permanent medlem lämnar sitt veto till ett förslag som föreslår auktoriseringen av 

våld, till exempel i syfte att förhindra folkmord i en stat, vilket lämnar rådet handlingsförlamat. 

Ett sådant beteende kan orsaka frustration hos medlemsstaterna och få dem att känna sig be-

nägna att intervenera på olagligt vis i en situation, exempelvis för att förhindra grova brott mot 

mänskliga rättigheter.   

Viljan att genomföra kontroversiella interventioner handlar däremot inte enbart om intressen 

likt förhindrandet av folkmord. Efter terroristangreppen mot USA den 11 september förde till 

                                                 
1 Förenta Nationerna, Förenta Nationernas Stadga, 1 UNTS XVI, 1945.   
2 Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, ICJ Reports, 1962, s. 151, på s. 168. 
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exempel Bushregeringen fram en teori om att USA ägde rätt att med våld ingripa mot terror-

gruppen al-Qaida var än de befann sig, även i stater som inte stöder terroristerna.3 Denna syn 

kan påstås visa att vissa stater vill skapa nya vägar att begå våldsamma interventioner som kan 

utgöra en utvidgning av undantagen till våldsförbudet i artikel 2 (4). Frågan som uppstår är om 

den uppfattning, den opinio juris, som stater idag har i samband med våldsamma interventioner 

riskerar urholka våldsförbudet i stadgan. Uttalanden och ställningstaganden som gjorts av stater 

i omröstningar beträffande interventioner i säkerhetsrådets och generalförsamlingens resolut-

ioner kan ge en viss bild av staternas opinio juris på området och kan till och med ge en föraning 

om normutvecklingen inom folkrätten. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det rättsliga tillstånd våldsförbudet i artikel 2 (4) 

befinner sig i och vilka undantag som finns till den regeln. Det rättsliga tillståndet ställs sedan 

mot staters ställningstaganden beträffande våldsamma interventioner samt framstående förfat-

tares åsikter på området. Förhoppning är att därigenom kunna identifiera den opinio juris stater 

har rörande våldsamma interventioner. Vidare undersöker uppsatsen om denna opinio juris fort-

farande är i stark majoritet för våldsförbudets ursprungliga tanke att undanröja internationella 

spänningar och upprätthålla den internationella freden, eller om den har förändrats eftersom 

stater visat sig villiga att använda olagligt våld för att skydda andra starka intressen. Analysen 

i uppsatsen diskuterar även, ur ett de lege lata respektive de lege ferenda perspektiv, säkerhets-

rådets position som den primära upprätthållaren av internationell fred och säkerhet. Analysen 

undersöker även de eventuella risker som vissa teorier som förespråkar en utvidgning av un-

dantagen till artikel 2 (4) kan få för effekt på framtiden.  

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen lägger stor fokus på rätten till krigsföring (jus ad bellum), men behandlar inte regler 

om krigets förfarande (jus in bello).4 Uppsatsen är till största del avgränsad till rättsläget och 

rättsutvecklingen efter Briand-Kellogg pakten år 1928. Emellertid görs vissa historiska utblick 

före angiven tidsperiod ske i syfte av historisk vikt. I samband med humanitär intervention 

nämns mänskliga rättigheter. Själva begreppet ”mänskliga rättigheter” redogörs inte för i högre 

grad, men åsyftar oftast till de grövre brotten mot mänskliga rättigheter likt folkmord. Uppsat-

sen behandlar inte begreppet ”hot om våld”, utan enbart ”våld” i artikel 2 (4), eftersom fokus 

ligger på företagna interventioner. Uppsatsen behandlar inte heller angrepp som sker mot far-

koster, vilka är att anse som användning av våld mot en faktisk stat, på öppna hav utanför land-

sterritorium.   

1.3 Metod och material 

Uppsatsen använder en rättsdogmatisk metod med utgångspunkt i användandet av de allmänt 

accepterade rättskällorna, vilket inom folkrätten inkluderar de källor som är godkända enligt 

artikel 38 (1) i internationella domstolens stadga.5 Tolkningen av de bestämmelser som utgör 

våldsförbudet i FN-stadgan är till stor del förankrad i de beslut och den praxis som kommer 

                                                 
3 Wrange, Pål, Aggressionsbrottet och Internationella brottmålsdomstolen, Totalförsvarets folkrättsråd, För-

svarsdepartementet (utg.), 2011, s. 19–21, ”http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/fors-

varsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftserie-aggressionsbrottet-och-internationella-brottsmals-

domstolen.pdf”, besökt 23-12-2016.  
4 Klabbers, Jan, International Law, 1 uppl., Cambridge University Press, New York, 2013, s. 188. 
5 Förenta Nationerna, Internationella domstolens stadga, 1946. 

http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftserie-aggressionsbrottet-och-internationella-brottsmalsdomstolen.pdf
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftserie-aggressionsbrottet-och-internationella-brottsmalsdomstolen.pdf
http://www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/folkrattsradet/folkrattsradets-skriftserie-aggressionsbrottet-och-internationella-brottsmalsdomstolen.pdf
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från Internationella Domstolen (ICJ). Därmed behandlas flera fall från ICJ.6 För att utröna sta-

ters ställningstagande angående våldsamma interventioner granskar uppsatsen staters uttalan-

den som skett i samband med omröstningar för resolutioner i säkerhetsrådet och generalförsam-

lingen. Uttalanden har även inhämtats från andra organ och officiella statsakter. 

Uppsatsen hänvisar till litteratur på det folkrättsliga området beträffande bruk av våld, inter-

ventioner, självförsvar och sedvanerätt, både av svenska respektive internationella författare. 

Det finns många författare inom folkrättens doktrin och det är omöjligt att vända sig till alla på 

en uppsats av denna storlek. Därmed rådfrågas till stor del ”the Charter of the United Nations, 

a commentary”, vilken är ett av de mest ansedda och erkända standardverken som behandlar 

FN-stadgan, med inslag av över 70 högt ansedda författare på folkrätten och FN-stadgans om-

råde. På samma vis innehåller ”International Law” texter från flera högt ansedda internation-

ella jurister. Uppsatsen använder även material från Ove Bring som är en framstående svensk 

folkrättsförfattare.  

1.4 Etiska överväganden 

I introduktionen av denna uppsats nämns terrorism som en potentiell drivkraft till utvecklingen 

av interventioner. Terrorism är ett känsligt ämne som bör behandlas med respekt gentemot offer 

och anhöriga till offer av terrorism. Uppsatsen behandlar däremot i största grad källor där sådant 

material, till exempel personuppgifter och grafiska framställningar av terror, inte används.   

1.5 Disposition 

Kapitel 1 i uppsatsen redogör för syftet med uppsatsen och de frågeställningar uppsatsen be-

svarar. Kapitel 1 förklarar även vilken metod och vilket material som använts, vilka avgräns-

ningar som skett och de etiska överväganden som gjorts i uppsatsens utförande. 

Kapitel 2 redogör för uppfattningen om användandet av våld före FN-stadgans införande. Ka-

pitlet redogör även för det rättsliga läget förbudet mot användningen av våld befinner sig i, hur 

artikel 2 (4) tolkas och vilka undantag som finns till förbudet. Kapitlet undersöker också mer 

eller mindre kontroversiella teorier som föreslår en utvidgning av undantagen till förbudet mot 

användandet av våld.  

Kapitel 3 undersöker doktrinen om humanitär intervention och vilken inverkan den har haft på 

våldsförbudet i artikel 2 (4). Kapitlet redogör även för begreppet ”responsibility to protect” och 

vilken roll det har haft beträffande doktrinen om humanitära interventioner. 

Kapitel 4 redogör närmare för internationell sedvanerätt och hur den skapas. Kapitlet undersö-

ker även de uttalanden och ställningstaganden stater har gjort i säkerhetsrådet och generalför-

samlingen beträffande våldsamma interventioner. 

Kapitel 5 utgörs av uppsatsens analys. Analysen ställer det uppfattade rättsläget av våldsförbu-

det mot staters ställningstaganden i samband med våldsamma interventioner. Kapitlet analyse-

rar även de riskerna och möjligheterna med vissa kontroversiella teorier som ämnar att utvidga 

undantagen till våldsförbudet i artikel 2 (4). Analysen undersöker även huruvida säkerhetsrå-

dets funktion som den primära upprätthållaren av internationell fred och säkerhet kan orsaka en 

urholkning av artikel 2 (4).    

                                                 
6 Kleinman, Jan, Rättsdogmatisk metod i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1 uppl., 

Studentlitteratur AB, 2013, s. 21. 
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Kap. 2 - Förbudet mot användandet av våld 

Före 1900-talet existerade det inget direkt förbud mot användandet av våld. Således var stater 

vid den tidpunkten fria till att vidta krig som åtgärd i internationella tvister. Försök att begränsa 

staters frihet till att kriga började med fredskonferensen i Hague 1899 och fortsatte genom Nat-

ionernas förbund, men inget universellt och generellt förbud mot användandet av våld fick ge-

nomslag före Briand-Kellog pakten i Paris 1928.7 

2.1 Före FN-stadgans tillkomst  

Före FN-stadgans uppkomst var staters förhållande till användandet av våld i internationella 

relationer annorlunda än idag och många jus ad bellum principer från den tiden kan påstås vara 

obsoleta. Däremot påverkar vissa äldre internationella principer debatten för det moderna rätts-

läget. Det är därmed viktigt att nämna principen om självbevarande självförsvar som rättfärdi-

gande grund för att använda våld och närmare bestämt de principer som resulterade ur The 

Caroline Incident. Händelsen inträffade år 1837, när USA och Storbritannien för tillfället be-

fann sig i fred, varpå en grupp brittiska soldater i Kanada korsade Niagarafloden, som utgjorde 

den internationella gränsen till USA. Där bordade soldaterna med våld det amerikanska skeppet 

Caroline, satte eld på fartyget och skickade det över Niagarafallen. Händelsen skedde under det 

kanadensiska upproret 1837 och skeppet Caroline skall påstås ha använts för att stötta de kana-

densiska rebellerna. Storbritannien använde alltså våld mot ett amerikanskt skepp som befann 

sig på amerikanskt territorium. Den brittiska gruppen påstods ha handlat ur ett nödvändigt själv-

försvar, i en form av självhjälp eller egenskydd, eftersom de kanadensiska rebellerna utgjorde 

en hotfaktor. I ett brev till Storbritannien fastställde USA:s utrikesminister de rättsliga principer 

som behandlade händelsen, vilka godkändes av Storbritannien och som citeras än i modern rätt. 

Stadssekreteraren hävdade att incidenten inte kunde utgöra självförsvar eftersom självförsvar 

enbart var tillåtet i situationer där nödvändigheten av det självförsvaret var omedelbart, över-

väldigande, inte gav andra alternativet att välja på och inte gav rum för betänksamhet.8   

Principerna från Caroline, vilka behandlas längre fram i uppsatsen, diskuteras än idag och läm-

nar möjligheten öppen för en teori av anteciperande självförsvar, vilket innebär ett undantag till 

våldsförbudet i artikel 2 (4). Däremot ställs principerna i konflikt med ordalydelsen i artikel 51 

i stadgan, som förklarar att ett väpnat angrepp måste ha inträffat för att rätten till självförsvar 

skall aktiveras. Principerna kan påstås visa den extensiva tolkning av självförsvar och den låga 

tröskeln för tillåten användning av våld för den tiden som har haft en ledande roll fram till 

skapandet av FN-stadgan. FN-stadgan och våldsförbudet har till uppgift att minimera den till-

låtna användningen av våld i internationella relationer för att förhindra krig, vilket kan påstås 

inte vara helt förenligt med de ovan nämnda principerna.   

FN-stadgan var däremot inte det första dokumentet som innehöll ett förbud mot krig. Våldsför-

budet i stadgan kan ses som en utvidgning av Briand-Kellogg pakten, vilken undertecknades år 

1928 och ratificerades av 15 stater, bland dessa USA och Frankrike.9 Pakten fördömde krig som 

                                                 
7 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, Purposes and Principles i Simma, Bruno, Khan, Daniel-Erasmus, 

Georg, Nolte & Paulus, Andreas (red.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 3 uppl., Oxford Uni-

versity Press, 2012, s. 205-206. 
8 Cheng, Bin, General principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge Univer-

sity Press, New York, 2006, s. 84-86. 
9 Nationernas Förbund, General Treaty for Renunciation of War as an Instrument of National Policy, 94 LNTS 

57, 1928.  
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en åtgärd för att lösa internationella kontroverser. Initiativet till pakten togs av den franska ut-

rikesministern Aristide Briand som bjöd in USA till att skapa en ömsesidig överenskommelse 

för att kriminalisera krig. Bakomliggande intention till pakten var bland annat att försöka knyta 

USA till det, just då, europeiska fredsläget. Trots att pakten vid sin tidpunkt uppfattades som 

en milstolpe för det internationella rättsväsendet så lyckades den aldrig nå sitt mål att förhindra 

krig. Pakten förbjöd enbart krig, inte det generella användandet av våld. Därmed maskerade 

stater sina militära handlingar genom att inte förklara dem som krig och hävdade därför att 

ingen överträdelse av pakten skett. Detta syntes bland annat när Japan invaderade Kina år 

1931.10 Pakten hindrade inte heller Tyskland från att ockupera Tjeckoslovakien och Österrike 

samt att invadera Polen.11 Ett av paktens större problem var att den inte erbjöd några medel för 

att straffa den medlem som överträdde förbudet. Ett annat problem var att den inte adresserade 

frågan om bruk av våld beträffande självförsvar.12  

Vad som kan påstås vara den viktigaste effekten av Briand-Kellogg pakten är dess påverkan 

som en källa av inspiration till senare texter och dess funktion som grund till det mer generella 

förbudet mot användandet av våld som finns i artikel 2 (4) i FN-stadgan. Artikel 2 (4) bemöter 

vissa luckor som Briand-Kellog pakten lämnade efter sig. För det första ersattes termen ”krig” 

från pakten med ”bruk av våld”, vilket innebär att andra handlingar, förutom de som tas i själv-

försvar, enbart än krig omfattas av förbudet. För det andra så förbjuder artikel 2 (4) i stadgan 

även hot om bruk av våld.13   

Behovet av ett förbud mot våld märktes även hos de allierade staterna under andra världskriget, 

vilket framgick bland annat i det avtal som slöts 1941 mellan USA och Storbritannien vid namn 

Atlantdeklarationen. Deklarationen var ett uttalande på hög politisk nivå som uppmanade alla 

världens stater att ge upp bruket av våld av ”realistiska och spirituella skäl”.14 I linje med FN-

stadgan riktade Atlantdeklarationen in sig på begreppet ”bruk av våld”, vilket som nämnts är 

nämnvärt bredare än den dåvarande definitionen av begreppet ”krig”. Vad som kan påstås ut-

rönas av de ovan framförda initiativen till att försöka införa ett allmänt förbud mot krig är att 

staterna vid den tidpunkten var krigströtta till den graden att de var villiga att ändra det inter-

nationella rättsläget och ge upp en rättighet som funnits sedan en lång tid tillbaka. Initiativen 

resulterade till slut i våldsförbudet i FN-stadgan, vilket talar för den vikt artikel 2 (4) ursprung-

ligen hade.  

2.2 FN-stadgans primära syfte och konflikten med interventioner 

Artikel 1 i stadgan förklarar att Förenta Nationernas syften är, för att nämna några, att upprätt-

hålla internationell fred och säkerhet, förebygga och undanröja hot mot freden, undertrycka 

angreppshandlingar, att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser grundade på akt-

ning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämningsrätt, att åstadkomma inter-

                                                 
10 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, Purposes and Principles i The Charter of the United Nations: A Com-

mentary (2012), s. 207. 
11 Klabbers (2013), s. 189. 
12 Williamson, Myra, Terrorism, War and International Law: The Legality of the Use of Force Against Afghani-

stan in 2001, The Ashgate International Law Series, Ashgate Publishing Limited, 2009, s. 80. 
13 Lesaffer, Randall, Kellog Briand pact (1928) i Rüdiger Wolfrum (red.), Max Planck Encyclopedie of Public 

International Law, Oxford University Press, Oxford, 2011, s. 6. 
14 United States, Office of War Information, Division of Public Inquiries (utg.), The Atlantic Charter, 1941, p. 8, 

UNT Digital Library, “http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc5811941”, besökt 23-12-2016. 
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nationell samverkan vid lösande av internationella problem av humanitär art och att främja akt-

ningen för mänskliga rättigheter. Ändamålen är många, vilket väcker frågan hur de förhåller sig 

till varandra och om vissa syften har prioritet över andra.  

Beträffande stadgans hierarki av principer uttalade Internationella Domstolen (ICJ) i det rådgi-

vande yttrandet Certain Expenses of the United Nations att det primära syftet i FN-stadgan 

naturligt tillfaller upprätthållandet av internationell fred och säkerhet i artikel 1 (1), eftersom 

uppfyllandet av de andra syftena är beroende av upprätthållandet av det grundläggande kravet.15 

Upprätthållandet av den internationella freden och säkerheten beskrivs därmed ofta som ”syf-

tenas syfte”.16 Den internationella freden, som den kommer till uttryck i artikel 1 (1) i FN-

stadgan, kan därmed påstås prioriteras före skyddet av mänskliga rättigheter och den internat-

ionella samverkan vid lösandet av problem av humanitär art i artikel 1 (3), samt resterande 

syften i stadgan.  

Artikel 2 i stadgan framställer de principer som finns till för att uppnå de mål och syften som 

framgår i artikel 1.17 Artikel 2 (2) i stadgan slår fast principen om alla medlemmars suveräna 

likställdhet, innebärande att ingen stat är underordnad någon annan stat. Denna suveränitets-

princip ger skydd under stadgan för staters territoriella integritet och politiska oberoende.18 Det 

är generellt accepterat att samtliga principer i artikel 2 är av bindande karaktär.19 Utöver att 

förverkliga de mål som framgår i artikel 1 var våldsförbudet i artikel 2 (4) även viktigt i pro-

cessen för att få de mindre staterna, som inte ingick i de segrande stormakterna under andra 

världskriget, att ansluta sig till stadgan och acceptera ett säkerhetsråd med stort maktinfly-

tande.20 

Bevarandet av den internationella freden, vilken upprätthålls av förbudet mot våld i artikel 2 

(4), kan som sagt argumenteras för att vara det högst prioriterade syftet i stadgan. Således kan 

det främsta problemet med olagligt genomförda interventioner, förutom den direkt olagliga 

överträdelsen av artikel 2 (4), påstås vara att de hamnar i konflikt med det främst prioriterade 

syftet. Detta kan ske i strävan att skydda ett av stadgans syften som står lägre ner i hierarkin än 

syftet att bevara den internationella freden. Om syftet med att bevara den internationella freden 

anses utgöra grundstenen i stadgan, hur kommer det sig att stater har ett intresse i att med våld 

bedriva interventioner som inte är lagenliga? En anledning kan påstås vara att stater har utveck-

lat ett synsätt som håller andra skyddsvärda intressen i högre aktning än de gjorde vid stadgans 

skapande. Till exempel försatte folkmordet i Rwanda år 1994, vilket diskuteras längre fram, 

världen i chock, vilket fick många stater att inse att de inte längre kunde stå passiva vid sidan 

av en situation av folkmord på grund av respekten för principerna om skyddet för en stats ter-

ritoriella integritet och politiska oberoende.21 Således startades en debatt om mänskliga rättig-

heters skyddsvärde.  

                                                 
15 Certain Expenses of the United Nations, Advisory Opinion, 1962, ICJ Report, s. 151, på s. 168. 
16 Wolfrum, Rudiger, Purposes and Principles: Article 1 i The Charter of the United Nations: A Commentary 

(2012), s. 109. 
17 Paulus, Andreas, Article 2 i The Charter of the United Nations: A Commentary (2012), s. 122. 
18 Andersson, Rolf, Björkenfeldt, Mats, Boström, Per & Liljestrand, Lars-Gunnar, Lagen mot Krig: Om FN-stad-

gans Våldsförbud och Aggressionskrigen, Celanders Förlag, Lund, 2013, s. 14. 
19 Paulus, Andreas, Article 2 i The Charter of the United Nations: A Commentary (2012), s. 125. 
20 Andersson, Björkenfeldt, Boström & Liljestrand (2013), s. 17–18. 
21 Zifcak, Spencer, The Responsibility to Protect i Evans, Malcolm D (red.), International law, 4 uppl., Oxford 

University Press, 2014, s. 510. 
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En situation av pågående folkmord kan självklart bemötas med en våldsam intervention på lag-

ligt vis, så länge den bedöms utgöra ett hot mot den internationella freden och säkerheten, ge-

nom ett beslut med grund i kapitel VII i stadgan från säkerhetsrådet. Problemet som kan uppstå 

här, vilket också kan ses som en anledning för stater att bedriva olagliga interventioner, är att 

rådet inte kommer överens om ett beslut i frågan, vilket lämnar det handlingsförlamat. Det på-

gående folkmordet riskerar därmed bli adresserat för sent eller inte alls, vilket kan visa sig vara 

outhärdligt för vissa stater som i brist på andra alternativ med våld intervenerar i situationen för 

att stoppa illdådet. 

2.3 Tolkning av FN-stadgan 

Enligt artikel 31 i Wienkonventionen om traktaträtten skall betoningen vid tolkningen av en 

traktat allmänt läggas på dess ändamål och syfte. Artikel 32 i konventionen anger att förarbeten 

till traktaten är av supplementär art, och används i det fall fastställandet av en mening genom 

tolkning enligt artikel 31 (a) inte undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet, eller (b) leder till 

ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt.22 Den bestående uppfattningen som 

råder idag är att FN-stadgan måste tolkas på ett dynamiskt och ändamålsenlig vis, hellre än på 

ett statiskt vis. Stadgans egenskap som konstitution för FN och världssamfundet ger även stöd 

för att stadgan skall anses som ett levande instrument som måste vara kapabel till att växa och 

utvecklas för att bemöta framtida politiska, sociala och historiska verkligheter som inte var 

tänkbara för stadgans skapare.23 

2.3.1 Tolkning och räckvidd av artikel 2 (4) 

Ur artikel 2 (4) framgår förbudet mot våld. Förbudet i artikel två lyder som följer:  

”alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk 

av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska obero-

ende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål”.  

Räckvidden och innehållet av förbudet mot våld kan inte avgöras genom en isolerad tolkning 

av artikel 2 (4), utan bestämmelsen behöver läsas ihop med artikel 31, som säger att säkerhets-

rådet fastställer existensen av ett hot mot freden och fattar beslut om vilka åtgärder som skall 

tas i respons. Den läses även ihop med artikel 51, som beskriver den naturliga rätten till indivi-

duellt och kollektivt självförsvar och artikel 53, som anger att rådet vid behov skall använda 

regionala avtal eller organ för tvångsåtgärder under dess myndighet. Det står klart att artikel 2 

(4) utgör basen för alla diskussioner gällande problemet av användandet av våld.24  

Vid ren ordalydelsetolkning av FN-stadgan framgår inte några andra undantag för våldsförbu-

det i artikel 2 (4) än självförsvar i respons på ett väpnat angrepp, enligt artikel 51, och våld 

auktoriserat av säkerhetsrådet, under kapitel sju i stadgan, i syfte att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet. Artikel 2 (4) är klar i att stater skall, vid alla tillfällen, i sina 

internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon 

annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller som på annat sätt är oförenligt 

med Förenta Nationernas ändamål. Ändamålen, vilka får uppfattas som breda, återfinns som 

nämnts i artikel 1 i stadgan och omfattar bland annat upprätthållandet av internationell fred och 

                                                 
22 Förenta Nationerna, Wienkonventionen om traktaträtten, 1155 UNTS 331, 1969.   
23 Rensman, Thilo, Reform i The Charter of the United Nations: A Commentary (2012), s. 31-32. 
24 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, Scope and Content of the Prohibition i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 207-208. 
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säkerhet, utvecklandet av vänskapliga relationer mellan nationerna och internationell samver-

kan. Det kan påstås att antalet situationer, där bruket av våld kan ske i linje med stadgans än-

damål och samtidigt inte riktas mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska obe-

roende, till synes är få. Gällande räckvidden av förbudet mot bruk av våld så omfattas inte det 

bruket av våld som en stat utför i sin egen stat, eftersom artikel 2 (4) i stadgan förklarar att 

förbudet enbart påverkar staters handlingar i deras ”internationella förbindelser”. Detta förhål-

lande kan hänföras till synen på att det som försiggår internt i en stat inte är en angelägenhet 

för internationell rätt.25   

Våldsförbudet har sedan sitt införande tolkats och utvecklats genom, bland annat, ICJ:s praxis 

och antagna resolutioner från generalförsamlingen. Den av generalförsamlingen antagna Fri-

endly Realations Decleration26 är ett vägledande dokument som visat sig användbart för en 

djupare tolkning av artikel 2 (4). Bestämmelserna i dokumentet är inte bindande, men antogs 

genom konsensus i generalförsamlingen och kan tillmätas stor betydelse. 27 Dokumentet be-

kräftar principerna att stater i sina internationella förbindelser skall avhålla sig från användandet 

av våld mot en annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, att stater skall lösa 

internationella konflikter genom fredliga medel och staters skyldighet att inte intervenera i 

andra staters inhemska jurisdiktion, i enlighet med stadgan.  

Dokumentet anger även att ingen stat eller grupp av stater har rätt att intervenera, direkt eller 

indirekt, i de interna eller externa angelägenheterna hos en annan stat. Följaktligen är alla väp-

nade interventioner och andra former av ingripande eller hot mot en stats politiska, ekonomiska 

och kulturella beståndsdelar ett brott mot internationell lag. Enligt deklarationen får även ingen 

stat organisera, finansiera eller assistera väpnade handlingar riktade mot det våldsamma stör-

tandet av en annan stats regim, eller ingripa i inbördes strider i en annan stat. Varje stat har även 

en oavhändlig rätt till att välja sina politiska, ekonomiska, sociala och kulturella system utan 

ingripande av en annan stat. I sista stycket betonar Friendly Realations Decleration att FN-

stadgans principer utgör fundamentala principer i internationell rätt.  

Det är viktigt att betona att våldsförbudet utgör en grundsten i den moderna internationella 

rättsordningen och är idag universellt sett en norm av internationell sedvanerätt. Förbudet anses 

av många även vara en norm jus cogens, vilket ger uttryck för dess betydelse och accepterande 

av det internationella samfundet, och har av flera författare lyfts fram som grundstenen till fred. 

På grund av utvecklingen av moderna vapen kan krig idag äventyra mänsklighetens överlevnad, 

vilket gör förhindrandet av krig till ett av de mest framträdande intressena i internationell lag 

och politik.28  

Internationell lag har sedan början av 1900-talet succesivt blivit mer hängiven uppgiften att 

förhindra krig, vilket idag gett oss ett krigshindrande system i internationell lag som utgörs av 

förbudet mot våld, kollektiva åtgärder för att försäkra det förbudet och skyldigheten att använda 

fredliga medel i lösandet av tvister. Trots våldsförbudets plats i internationell lag har användan-

det av våld på senare år företagits bland annat i samband med strider mot terrorism och upp-

rätthållandet av mänskliga rättigheter i diktaturer. I dessa situationer av användandet av våld 

                                                 
25 Klabbers (2013), s. 190. 
26 Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States 

in accordance with the Charter of the United Nations, U.N. Doc., A/RES/25/2625, 1970.  
27 Fassbender, Bardo, The friendly Relations Decleration i The Charter of the United Nations: A Commentary 

(2012), s. 148-149. 
28 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, Fundamental Significance i The Charter of the United Nations: A 

Commentary (2012), s. 203. 
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ifrågasätts däremot näst intill aldrig den generella normen om förbudet mot våld, utan istället 

diskuteras räckvidden och innehållet av särskilda undantag till förbudet.29 

2.4 Artikel 2 (4) 

För att skapa en inblick i när det är lagligt att använda våld i samband med interventioner be-

höver en redogörelse göras för de begrepp och rekvisit som återfinns i artikel 2 (4), samt hur 

artikeln har applicerats och utvecklats, för att sedan kunna identifiera de lagenliga undantag 

som finns till våldsförbudet. Utvecklingen av artikel 2 (4) syns bland annat till stor del i den 

praxis som följer av de beslut ICJ tagit gällande användandet av våld. Därmed omnämns flera 

inflytelserika avgöranden och deras prejudicerande effekt i rubrikerna nedanför.  

2.4.1 Begreppet ”våld”  

Vad som utgör omfånget för begreppet ”våld” är inte helt obestritt. Begreppet täcker inte alla 

sorters möjligheter av våld, men den bestående synen är att det är begränsat till väpnat våld. 

Somliga utvecklingsländer brukade hävda att förbudet omfattade andra former av våld, till ex-

empel politiskt och ekonomiskt tvingande medel. Den teorin finner däremot inget stöd i stad-

gans portalparagraf, stycke 7, där det talas om väpnat våld30. Inte heller finner resonemanget 

något stöd i staters och internationella organisationers internationella praxis, eftersom de inci-

denter som behandlats under förbudet mot användandet av våld enbart involverat militärt våld.31   

Vissa författare argumenterar för att artikel 2 (4) omfattar fysiskt våld som inte är av militär 

natur. Ett exempel på detta kan vara om en stat som är belägen uppströms en flod ändrar flödet 

på floden för en nedströms belägen stat eller vid spridandet av en eld över en gräns. Dessa 

företeelser är däremot olagliggjorda av internationella regler som härstammar från principer om 

territoriell integritet och interventionsförbud. Dessutom lyder samma resonemang som ovan, 

att enbart väpnat våld omfattas av artikel 2 (4). Undantag kan däremot förekomma i extrema 

situationer när fysiskt våld som inte är av militär natur får samma effekt som ett väpnat angrepp 

starkt nog att aktivera rätten till självförsvar enligt artikel 51. Det kan exempelvis argumenteras 

för att ske när en nätverksattack sker mot en annan stats essentiella informationssystem, ef-

tersom sådana attacker kan anses inneha destruktiv potential, likt ett vapen, i dagens moderna 

informationssamhälle.32 Terroristattacken 11 september år 2001 i New York, som utfördes med 

civila flygplan, kan påstås ha utgjort ett sådant undantag eftersom attacken bedömdes som ett 

väpnat angrepp av säkerhetsrådet.33  

Det är inte enbart direkt användande av våld, till exempel införandet av militära trupper på en 

annan stats territorium, som är förbjudet av artikel 2 (4), utan även väpnat våld av indirekt art. 

Begreppet ”indirekt våld” hänvisar till deltagandet av en stat i användandet av våld utfört av en 

annan stat, till exempel genom att tillåta dess territorium att användas för användandet av våld 

mot en tredje stat. Begreppet refererar även till staters delaktighet i användandet av våld av 

inofficiella grupper av militär art, till exempel legosoldater eller rebeller, mot en annan stat. 

Anledningar till att nyttja användandet av indirekt våld är flera och kan bland annat handla om 

                                                 
29 Ibid, s. 204.  
30 I den svenska översättningen av FN-stadgan läses “vapenmakt”, men en rak översättning av ”armed force” 

från ursprungsversionen kan påstås passa bättre i detta sammanhang. 
31 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 208. 
32 Ibid, s. 210. 
33 U.N. Doc. S/RES/1368, 2001, s. 1. 



2.4 Artikel 2 (4) 

10 

en stats hänsyn till folkopinionen angående krig eller ett försök kringgå den uppenbara överträ-

delsen av våldsförbudet.34  

Stater försöker inte i lika stor utsträckning förvärva territorium från andra stater sedan stadgans 

införande, utan fokuserar istället på regeringarna hos andra stater. Stater kan exempelvis sträva 

efter att destabilisera eller störta en regering som inte är omtyckt genom att ge stöd till rege-

ringsfientliga trupper. Vilken form av delaktighet, i våldsamma handlingar utförda av militärt 

organiserade grupper, som krävs för att rekvisitet ”våld” i enlighet med artikel 2 (4) skall upp-

fyllas är däremot oklar, eftersom det finns så många variationer av sådan delaktighet.35 Viss 

precisering kan däremot hittas i Friendly Realations Decleration, som förklarar att varje stat 

har en skyldighet att avhålla sig från att organisera eller uppmuntra organiseringen av väpnade 

grupper för intrång i en annan stats territorium, och även att avhålla sig från att organisera, 

anstifta, assistera eller delta i inbördes strider eller terroristhandlingar i en annan stat.36 Be-

greppen ”uppmuntra”, ”delta” och ”assistera” kan däremot ge uttryck för vilken form av stöd 

som helst, vilket möjligtvis kan ge upphov till en allt för bred tolkning.37  

I fallet Nicaragua v. United States förklarade ICJ att USA:s handlande i att assistera rebellerna 

Contras, genom att beväpna och träna dem, involverade ett hot om eller användande av våld 

mot Nicaragua. Således stred USA:s handlande mot våldsförbudet i artikel 2 (4), enligt definit-

ionerna i stycke 8 och 9 i Friendly Realations Decleration. Domstolen ansåg däremot inte att 

all form av assistans som USA bidragit med involverade hot om eller användningen av våld. 

Till exempel fann domstolen att assistansen i att bidra till finansieringen av Contras inte ut-

gjorde ett användande av våld enligt artikel 2 (4), utan istället att ses som en intervention i 

Nicaraguas interna affärer. Därmed klargjordes att alla former av assistans inte kan kvalificeras 

som användandet av våld.38 I allmän bemärkelse klargjorde domstolen i detta mål att principen 

om interventionsförbud förbjuder en stat att intervenera, direkt eller indirekt, med eller utan 

väpnat våld, i stöd för den interna oppositionen i en annan stat.39 

2.4.2 Begreppet ”internationella förbindelser”  

Artikel 2 (4) i stadgan fastställer att alla stater skall i sina internationella förbindelser avhålla 

sig från hot om eller bruk av våld mot en stats territoriella integritet eller politiska oberoende. 

Därmed omfattas inte det våld som används enbart inom en stat, vilket betyder att förbudet inte 

förhindrar upprorsgrupper från att starta ett inbördeskrig, eller staten i fråga från att använda 

våld mot dem. Det rättsliga läget ändras däremot om rebellerna lyckas etablera en faktisk regim, 

vilken, enligt näst intill allmän acceptans, anses vara bunden och skyddad av artikel 2 (4).40 Ett 

inbördeskrig kan däremot utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet om angränsande 

länder riskerar att dras in, exempelvis på grund av omfattande flyktingströmmar.41 Somliga 

                                                 
34 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 212.  
35 Ibid, s. 211-212. 
36 Friendly Realations Decleration, U.N. Doc., A/RES/25/2625 (1970), p. 8-9. 
37 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 212. 
38 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), ICJ Reports, 1986, s. 14, 

p. 228. 
39 Ibid, p. 206.  
40 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 213. 
41 Zifcak, Spencer, The Responsibility to Protect i International Law (2014), s. 530. 
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författare förespråkar en teori, som varken finner stöd i praxis eller rådande syn på våldsförbu-

det, som säger att i det fall en regering har försvunnit till följd av, till exempel, inbördeskrig så 

utgör skyddet genom våldsförbudet enbart en fördel för de krigande parterna i staten samt bidrar 

till lidandet hos befolkningen. Därmed måste det vara tillåtet, anser teorin, för det internation-

ella samfundet och angränsande grannländer att intervenera med våld i situationen.42 

Skulle en stat samtycka till användandet av väpnat våld på sitt territorium av en annan stat så 

förblir statens ”internationella förbindelse” opåverkad eftersom det ligger i en stats suveränitet 

att få förfoga över sitt territorium. Är samtycket genuint så är våldsförbudet inte applicerbart 

på militära operationer utförda av en stat på territoriet av en annan stat vars regering samtycker 

till det. Detta inkluderar i princip andra staters väpnade interventioner i kampen mot terrorism 

eller ett inbördeskrig hos en annan stat, så länge det sker genom inbjudan av en den staten. Den 

legaliserande effekten av en stats samtycke kan däremot ifrågasättas om interventionen skulle 

utgöra en överträdelse av befolkningens självbestämningsrätt.43  

2.4.3 Begreppen ”territoriella integritet” och ”politiska oberoende” 

Vid introduceringen av stadgan påstod ett antal författare att det ur begreppen ”territoriella in-

tegritet” och ”politiska oberoende” i artikel 2 (4) kunde tolkas ett kryphål i det generella förbu-

det mot användandet av våld som tillät handlingar av våld som inte direkt äventyrade territorier 

eller politisk status. Det synsättet stöds däremot inte om FN-stadgan tolkas i ljuset av dess än-

damål och syfte, i enlighet med artikel 31 (1) i Wienkonventionen, och det faktum att ett av de 

främsta syftena i stadgan är att begränsa staternas unilaterala användning av våld i internation-

ella relationer.44 Begreppen är således inte tänkt att begränsa räckvidden av förbudet mot an-

vändandet av våld i artikel 2 (4), utan täcker alla former av användandet av väpnat våld som är 

gränsöverskridande. Därmed utgör ett intrång på territoriet hos en annan stat en överträdelse av 

våldsförbudet, även om det är tänkt att de invaderande trupperna skall återvända direkt efter att 

ha genomfört en kortvarig operation. Begreppet ”integritet” förbjuder alltså alla former av på-

tvingat intrång och omfamnar därmed, tillsammans med ”politiskt oberoende”, de flesta former 

av användning av väpnat våld. Resterande möjliga former av våldsanvändning fångas upp av 

sluttexten i artikel 2 (4), som förbjuder användandet av våld som ”på annat sätt är oförenligt 

med Förenta Nationernas ändamål”.45  

I praxis fick FN-stadgans våldsförbud stöd tidigt efter sin lansering av ICJ i ett fall som berörde 

våld mot en annan stats territoriella integritet. I fallet Corfu Channel år 1949 hölls Albanien 

ansvarig för de brittiska sjömäns död som skett till följd av exploderande minor belägna i Corfu 

kanalen under albansk jurisdiktion.46 I respons till händelsen skickade Storbritannien flera 

veckor efter händelsen sin flotta för att röja minor i kanalen. Den företagna brittiska handlingen 

fördömdes av domstolen. Storbritannien gav två rättfärdigande anledningar för handlingen att 

röja minorna, vilka både förkastades av domstolen. Till att börja med ansåg Storbritannien att 

det huvudsakliga syftet med den genomförda operationen hade varit att samla bevis. Domstolen 

                                                 
42 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 217. 
43 Ibid, s. 213-214. 
44 Distefano, Giovanni, Use of Force i Clapham, Andrew & Gaeta, Paola (red.), The Oxford Handbook of Inter-

national Law in Armed Conflict, 1 uppl, Oxford University Press, 2014, s. 547-548. 
45 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 215-216. 
46 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ Re-ports, 1949, s. 4. 
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avfärdade den anledningen som ett försök till en ny interventionsteori som utgjorde en ”mani-

festation av en våldspolicy”, reserverad enbart för mäktiga stater, som enkelt kan ge upphov till 

allvarligt missbruk.47  

I sin andra rättfärdigande anledning förklarade Storbritannien att operationen hade varit en me-

tod av ”egenskydd” eller ”självhjälp”. Domstolen accepterade inte det försvaret, utan påpekade 

att respekten för territoriell suveränitet mellan självständiga stater är en väsentlig grund för 

internationella relationer. Till följd förklarade Domstolen, i egenskap att tillförsäkra internat-

ionell lagstiftning, att handlingen utförd av den brittiska flottan hade utgjort en överträdelse av 

Albaniens territoriella integritet.48 Storbritanniens försök att rättfärdiga sina handlingar i detta 

fall kan påstås likna den typ av argumentation för självförsvar som fördes före stadgan skapades 

och påminner om Caroline incidenten. Beslutet kan påstås visa att ICJ redan tidigt tog ett starkt 

ställningstagande från sådana försök till rättfärdigande att använda våld och markerade vikten 

av staters territoriella integritet.    

2.5 Undantag till våldsförbudet  

Det finns ett antal erkända undantag till våldsförbudet i artikel 2 (4) som kan rättfärdiga använ-

dandet av våld mot andra stater. Det åligger staterna som vill åberopa ett undantag till våldsför-

budet, i egenskap av att rättfärdiga sina handlingar, att visa att det åberopade rättfärdigandet 

faktiskt existerar som en laglig norm och att förutsättningarna för denna norm var uppfyllda i 

det givna fallet av väpnat våld.49 Nedanför följer en redogörelse för etablerade undantag till 

våldsförbudet och även andra teorier som möjligtvis kan föreslå en utvidgning av artikel 2 (4).   

2.5.1 Självförsvar 

Rätten till självförsvar regleras i artikel 51 i FN-stadgan, vilken tillåter vissa handlingar som 

annars skulle vara olagliga och utgör en ansvarsfrihetsgrund för den stat som agerar i självför-

svar. Självförsvar är enligt artikel 51 en naturlig rätt som kan aktiveras i individuell eller kol-

lektiv respons efter en stat blivit utsatt för ett väpnat angrepp. Efter att en stat vidtagit åtgärder 

i självförsvar måste den rapportera händelsen till säkerhetsrådet och slutligen upphöra med åt-

gärderna så fort rådet personligen tagit nödvändiga åtgärder för att upprätthålla internationell 

fred och säkerhet. I förhållande till artikel 2 (4) anses begreppet ”väpnat angrepp” vara av snä-

vare art än ”hot om eller bruk av våld”. Därmed kan inte all användning av våld som utgör en 

överträdelse av våldsförbudet besvaras med väpnat självförsvar.50  

En stat som blir utsatt av användandet av våld, som inte når upp till ett väpnat angrepp, av en 

annan stat kan alltså vara begränsad till bemötande åtgärder som inte utgör gränsöverskridande 

våld. Däremot består rätten till att försvara sig genom användandet av våld inom statens egna 

territorium. Syftet med att stater skall ”tolerera” användandet av våld som inte når upp till trös-

keln för väpnat angrepp är för att förhindra en eskalering av väpnat våld som kan resultera i 

krig.51 En stat får alltså hävda sitt territorium och försvara sig mot handlingar av våld, men den 

får inte följa upp med gränsöverskridande våld i linje med artikel 51 om våldet inte uppnår 

tröskeln för ett väpnat angrepp. Därmed är enbart det våld som träffar ramen av artikel 51 av 

                                                 
47 Ibid, s. 35. 
48 Ibid, s. 35.  
49 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 218. 
50 Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 1401. 
51 Ibid, s. 1401.  
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intresse när rätten till självförsvar diskuteras. När ett väpnat angrepp väl sker och artikel 51 

aktiveras måste de åtgärder som används i självförsvar beakta principerna om nödvändighet 

och proportionalitet.52  

Definitionen av begreppet ”väpnat angrepp” bestämmer när och hur länge användandet av våld 

är tillåtet vid självförsvar mot ett väpnat angrepp. Desto klarare och otvetydig definition av 

”väpnat angrepp”, desto enklare är det att motbevisa staters olagliga försök till rättfärdigande 

av användning av våld.53 För att rättfärdiga användandet av våld i självförsvar krävs även att 

den angripna staten bevisar att ett väpnat angrepp har skett, vilket försvårar försök till olagligt 

rättfärdigande av bruk av våld.54 För att en attack skall kvalificera som ett ”väpnat angrepp” 

krävs att användandet av våld sker på en relativt stor skala, är av tillräckligt allvarlig art och har 

en omfattande effekt. En situation där en beväpnad gränspatrull gör ett intrång på en annan stats 

territorium kan mycket möjligt klassificeras som ett användande av våld enligt artikel 2 (4), 

men behöver inte utgöra ett ”väpnat angrepp”.55  

Privata grupper och individer faller inte under artikel 2 (4) eller under den internationella sed-

vanerätten avseende våldsförbudet, vilket påverkar rätten till självförsvar gentemot icke-statliga 

aktörer. Det var först på senare år som ICJ klargjorde att våldshandlingar utförda av icke-stat-

liga aktörer enbart kan uppnå det relevanta kriteriet ”väpnat angrepp” i artikel 51 om de kan 

spåras till en stat som sedan kan bli det legitima målet för självförsvar.56 Detta syntes i ICJ:s 

rådgivande yttrande, där artikel 51 inte ansetts ha aktiverats eftersom Israel inte hävdat att at-

tackerna företagna mot Israel var tillskrivna en annan stat.57  

En liknande slutsats framfördes även i fallet Armed activities on the territory of the Congo.58 I 

fallet hade Uganda i ett självuppfatat säkerhetsintresse ockuperat ett antal flygplatser och städer 

på kongolesiskt territorium med rättfärdigande hänvisning till självförsvar enligt artikel 51 i 

stadgan. Uganda påstod att självförsvaret aktiverats av ett antal kongolesiska gränsöverskri-

dande attacker. Uganda hävdade däremot inte att det blivit utsatt av en väpnad attack av Kongo, 

utan attackerna tillskrevs gruppen ADF. Domstolen ansåg att inga bevis presenterats som visat 

att Kongo kunde tillskrivas en direkt eller indirekt attack. Därmed fastställde domstolen först 

och främst att rätten till självförsvar inte hade aktiverats för Uganda, och även om artikel 51 

hade aktiverats hade Ugandas handlande att ockupera städerna och flygplatserna varken varit 

proportionerligt eller nödvändigt i förhållande till de attacker som påståtts skett.59  

I fallet uttalade domstolen även att förbudet mot användandet av våld i artikel 2 (4) är en 

grundsten i FN-stadgan och att artikel 51 i stadgan enbart rättfärdigar användandet av våld i 

självförsvar inom dess strikta ram. Artikel 51 tillåter inte att en stat använder våld för att skydda 

                                                 
52 Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA), ICJ Reports, 1986, s. 14, 

p. 194. 
53 Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 1406-1407. 
54 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America) ICJ Reports, 2003, s. 161, para 57.  
55 Ibid, p. 51, 64 & 72 och Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The 

Charter of the United Nations: A Commentary (2012), s. 1409. 
56 Randelzhofer, Albrecht & Dörr, Oliver, The Problem of Political and Economic Force i The Charter of the 

United Nations: A Commentary (2012), s. 213-214. 
57 Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, Advisory Opinion, ICJ, 

Reports, 2004, s. 136, p. 139.  
58 Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports, 

2005, s 168. 
59 Ibid, p. 146-147. 
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uppfattade säkerhetsintressen som sträcker sig utanför artikelns ordalydelse. Domstolen fann 

följaktligen att den av Uganda olagligt utförda militära interventionen brutit mot våldsförbudet 

och utgjorde därmed en allvarlig överträdelse av artikel 2 (4) i stadgan.60 

Beträffande privata grupper ansågs terroristattacken mot USA den 11 september 2001, vilken 

orsakade tusentals dödsfall, ha uppgått till ett väpnat angrepp gällande den skala och intensitet 

attacken utgjorde.61 Det rådande rättsläget tydliggör emellertid att en attack utförd av organise-

rade väpnade trupper måste kunna tillskrivas en stat för att rätten till självförsvar enligt artikel 

51 skall aktiveras.62 Domare Bruno Simma uttalade däremot i sin skiljaktiga mening till doms-

lutet i Armed activities on the territory of the Congo att ICJ, i ljuset av den utveckling som skett 

i staters praxis och opinio juris sedan terroristattacken den 11 september 2001, borde ha i åtanke 

att det internationella samfundet har uttryckt visst positivt stöd för påståenden om att artikel 51 

även omfattar åtgärder i självförsvar mot terroristgrupper.63 

2.5.1.1 Kollektivt självförsvar 

Artikel 51 verkar föreslå att rätten till kollektivt självförsvar är begränsad till ett gemensamt 

utövande av individuellt självförsvar av två eller flera stater som alla har blivit attackerade. Det 

är däremot generellt accepterat att rätten till kollektivt självförsvar godkänner att en stat, som 

inte blivit attackerad, att assistera en stat som blivit attackerad. Det krävs emellertid att den 

attackerade staten samtycker till den assisterande statens stöd genom en inbjudan, vilket syftar 

till att försäkra att assistansen i fråga inte används som en maskering för en angreppshandling.64  

2.5.1.2 Anteciperande självförsvar 

Det finns flera intressanta argument som förespråkar en rätt till anteciperande självförsvar, 

bland dessa den högst kontroversiella ”Bush doktrinen” som fördes fram i samband med USA:s 

invasion i Irak år 2003. Själva tanken med att använda sig av självförsvar i förutseende syfte är 

att det kan anses föreligga en orimlighet i att en stat måste utsättas för en attack, en attack som 

i förväg kan identifieras som uppenbart överhängande (immediate), innan staten lagligt får an-

vända sig av självförsvar. Att anteciperande självförsvar vid första anblick inte skulle kunna 

anses som lagligt utläses från artikel 51 som förklarar att ett väpnat angrepp måste ha inträffat 

för att rätten till självförsvar skall aktiveras.65  

Det råder ingen internationell konsensus hos stater huruvida anteciperande självförsvar är till-

låtet eller inte, men det kan utläsas två större uppfattningar på området. Den första uppfatt-

ningen tolkar artikel 51 enbart som ett bekräftande av den redan existerande rätten till själv-

försvar och anser därmed att vissa anteciperande åtgärder i självförsvar är tillåtna i enlighet 

med de villkor som fastställdes i det tidigare nämnda Caroline fallet, alltså när nödvändig-

heten av det självförsvaret är omedelbar, överväldigande och inte lämnar några andra alterna-

tiv att välja på och det inte finns rum för betänksamhet. Den andra uppfattningen, som är mer 

i linje med dominant statspraxis, är att ett sådant tillgripande av traditionell sedvanerätt skulle 

leda till en olämplig utvidgning av rätten till självförsvar i artikel 51, eftersom det går emot 

                                                 
60 Ibid, p. 148, 164 och s. 6.   
61 Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 1416. 
62 Armed activities on the territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports, 

2005, s 168, p. 146. 
63 Ibid, skiljaktig mening av domare Bruno Simma, s. 334, p. 11.  
64 Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 1421. 
65 Ibid, s. 1421-1422.  
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artikelns ordalydelse, och att det skulle gå emot artikelns syfte som ämnar att minimera det 

unilaterala användandet av våld. Här anses teorin även vara benägen för missbruk eftersom 

bedömningen om åtgärderna är nödvändiga och hotet är överhängande lämnas till staten 

själv.66     

Trots att staters praxis till största del stödjer den andra uppfattningen verkar många författare 

acceptera att rätten till självförsvar innefattar en väldigt snäv rätt till anteciperande självför-

svar, antingen i linje med Caroline fallet eller ännu snävare.67 År 2004 uttalade FN:s High-

level Panel on Threats, Challenges and Change i sin rapport att en hotat stat, enligt sedan 

långt tillbaka etablerad internationell lag, kan tillgripa militärt handlande så länge den hotande 

attacken är överhängande, inga andra åtgärder skulle avleda den och handlingen är proport-

ionerlig.68 Det uttalandet har däremot kritiserats av många stater, som bland annat påpekar att 

ICJ inte har klargjort ett ställningstagande beträffande anteciperande självförsvar.69   

”Bush doktrinen” hävdar att de faror som uppstår genom moderna former av terrorism och 

spridningen av massförstörelsevapen kräver en tolkning av rätten till självförsvar som tillåter 

förebyggande självförsvar mot sådana terroristattacker. Idén baseras på den ihållande synen i 

internationell lag sedan flera sekel tillbaka att en nation inte skall behöva vänta på att bli utsatt 

för ett uppenbart angrepp av krafter som utgör ett överhängande hot för att lagligt bruka själv-

försvar. Idag utgörs inte längre sådana ”överhängande hot” av synliga mobilstationer av arméer 

som förbereder sig att attackera. Därmed antyder ”Bush doktrinen” att konceptet ”överhäng-

ande hot” måste anpassa sig till dagens motståndare och moderna vapen. Doktrinen mottog 

efter sin introduktion visst positivt stöd hos ett fåtal stater, men förkastades av de flesta, möjli-

gen på grund av oron att konceptet är benäget att missbrukas.70  

Bush doktrinen kan påstås anspela på de gamla principerna som etablerades i Caroline inciden-

ten eftersom förebyggande självförsvar till viss del kan liknas vid ”nödvändig självhjälp” mot 

ett överhängande hot. Tanken kan anses regressiv och föra tankarna tillbaka till tiden före stad-

gan. ICJ har även tagit ett negativt ställningstagande till begreppet ”självhjälp”.71 Angående 

rätten att försvara sig mot terrorister enligt doktrinen verkar den rådande synen, som förklaras 

i rubrikerna ovanför, vara att en attack utförd av organiserade grupper fortfarande måste kunna 

tillskrivas en stat för att självförsvar enligt artikel 51 skall aktiveras. Däremot förespråkar vissa 

stater en teori av självförsvar gentemot ickestatliga aktörer befinnandes i stater som är ovilliga 

eller oförmögna att ta hand om dem, vilket diskuteras i sista rubriken för detta kapitlet.  

2.5.2 Användning av våld auktoriserat av säkerhetsrådet 

Säkerhetsrådet äger huvudansvaret för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet en-

ligt artikel 24 i stadgan. Enligt artikel 39 är det upp till säkerhetsrådet att fastställa existensen 

av hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandling. Efter ett hot har fastställts äger rådet be-

fogenhet att lämna förslag eller fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas, i enlighet med 

artikel 41 och 42 i stadgan, i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. 

                                                 
66 Ibid, s. 1422. 
67 Ibid, s. 1423. 
68 Förenta Nationerna, Report of the High-level panel on Threats, Challenges and Change, A more secure world: 
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69 Nolte, Georg & Randelzhofer, Albrecht, Relation of Article 51 to Article 2 (4) i The Charter of the United Na-

tions: A Commentary (2012), s. 1423. 
70 Ibid, s. 1422-1423. 
71 Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), ICJ Re-ports, 1949, s. 4, 

på s. 35. 
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Artikel 41 förklarar att rådet i första hand skall besluta om åtgärder, förutom de som innebär 

bruk av vapenmakt, som ger verkan åt beslutet. Dessa åtgärder kan till exempel vara ekono-

miska sanktioner eller avbrytandet av diplomatiska förbindelser.  

Artikel 42 förklarar att om rådet finner att de åtgärder som föreskrivs i artikel 41 visar sig vara 

otillräckliga, äger det befogenhet att utföra ingripanden genom luft-, sjö- eller landstridskrafter 

till den utsträckning som bedöms nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell 

fred och säkerhet. Vid den situation som beskrivs i artikel 42, skall medlemmarna i FN, enligt 

artikel 23, genom avtal ställa de väpnade styrkor, det bistånd och de förmåner som är nödvän-

diga för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet till säkerhetsrådets förfogande. Vik-

tigt att poängtera är att rådet aldrig nämner dessa artiklar som fristående, utan hänvisar till 

handlande under kapitel sju i stadgan eftersom åtgärder utfärdas inom kapitlets ram i sin helhet.     

Varje hot om eller användande av våld i internationella relationer utgör som minst ett hot mot 

freden, vilket innebär att säkerhetsrådet kan adressera alla överträdelser av artikel 2 (4). I prak-

tiken är det inte själva rådet som agerar vid en överträdelse, utan medlemsstaterna som genom 

en resolution av rådet blivit auktoriserade att skrida till handling och använda våld mot en annan 

stats territorium. Vikten av våldsförbudet kräver däremot att rådets resolutioner ger ett explicit 

mandat till användandet av våld för att det skall anses auktoriserat. Det räcker därmed inte att 

rådet beskriver en situation som ”ett hot mot freden”. Som tidigare nämnts kan de permanenta 

medlemmarna i säkerhetsrådet använda veto i alla omröstningar inför antagandet av resolut-

ioner. I somliga fall kan en situation lämnas oberörd eftersom resolutioner som ämnar adressera 

problemet röstas ner varefter varandra av en och samma permanenta medlem, vilket beror på 

att konsensus inte kan uppnås mellan medlemmarna i rådet. Under Koreakriget 1950 antog 

generalförsamlingen däremot en resolution som svar på Sovjetunionens veto till en resolution 

som uppmanade till handling.72 Resolutionen, kallad ”Uniting for Peace”, anger att i det fall 

säkerhetsrådet, på grund av brist av enhällighet hos de permanenta medlemmarna, misslyckas 

med sitt primära ansvar att upprätthålla internationell fred och säkerhet, skall generalförsam-

lingen behandla situationen omedelbart med åtanke att ge medlemmarna lämpliga rekommen-

dationer för kollektiva åtgärder, inklusive användandet av väpnat våld.73  

Vad som kan påstås vara problematiskt i denna resolution är att bedömningen om när säker-

hetsrådet har misslyckat med att upprätthålla internationell fred och säkerhet tillfaller general-

församlingen och att det åligger enbart säkerhetsrådet att bestämma om tvångsåtgärder enligt 

kapitel sju i stadgan. Däremot skall det poängteras att generalförsamlingen enligt resolutionen 

kan ”rekommendera” kollektiva åtgärder, inte ”beordra” dem. Efterföljande praxis har däremot 

visat att idén om kollektiv praxis, så som utövad av generalförsamlingen under Koreakriget, 

inte kunde bli applicerad i senare situationer av konflikt. Det verkar istället som att generalför-

samlingen är väl medvetet om våldsförbudet i artikel 2 (4) och risken att urholka förbudet när 

internationell spänning råder på ena sidan och säkerhetsrådets huvudsakliga funktion att lösa 

tvister på den andra, menar Klein & Schmal. Därmed har resolutionen inte använts som en 

laglig grund gällande åtgärder mot angreppshandlingar och generalförsamlingen har inte tagit 

något beslut om sammanförandet av trupper riktade mot en angripande stat. Det har däremot 

funnits situationer där resolutionen hade kunnat användas som en möjlig utväg till att återställa 

fred och säkerhet, exempelvis i försök att rättfärdiga NATO’s intervention i Kosovo 1999. I 
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mentary (2012), s. 220-221. 
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den situationen hade de västerländska staterna kunnat åberopat resolutionen för att auktorisera 

de militära handlingarna.74     

2.5.3 Skydd av medborgare utomlands 

Huruvida det existerar ett oskrivet undantag till våldsförbudet för stater att skydda och rädda 

sina medborgare, genom användning av väpnat våld, som befinner sig på territoriet av annan 

stat är en kontroversiell debatt. Konceptet i sig kan anses mottagligt för stort missbruk. En teori 

föreslår att en räddningsoperation inte skulle utgöra en överträdelse av våldsförbudet i artikel 2 

(4) i stadgan eftersom den territoriella integriteten och politiska oberoendet hos staten i fråga 

inte skulle påverkas. Det argumentet, menar Randelzhofer och Dörr, är däremot inte överty-

gande eftersom det bortser från meningen med våldsförbudet och dess förarbeten. Trots andra 

invändande motsättningar har våldsamma operationer i syfte att rädda medborgare varit ett ihål-

lande koncept i vissa staters praxis, bland annat USA:s, Storbritanniens, Belgiens och Frankri-

kes, sedan 60-talet. Regeringarna vid tidpunkten för de interventionerna har argumenterat för 

att artikel 2 (4) inte förbjuder användandet av väpnat våld i syfte att rädda en stats egna med-

borgare vars liv eller hälsa är hotade i en annan stat, så länge den senare staten inte kan eller 

inte är villig förse dem med tillräckligt skydd. Operationer av detta slag har under åren ofta 

mottagit godkännande av andra stater och i annat fall bemötts av passivitet av det internationella 

samfundet.75  

Enligt Randelzhofer och Dörr har den långa perioden av staters regelbundna praxis på detta 

område resulterat i en positiv opinio juris hos de intervenerade staterna och många andra stater. 

Detta kan tala för att en internationell sedvanerättslig regel etablerats som tillåter begränsade 

våldsaktioner med det legitima syftet att rädda en stats egna medborgare på en annan stats ter-

ritorium, när den sistnämnda inte samtycker till det. Däremot är användandet av väpnat våld i 

detta syfte enbart tillåtet i begränsade fall och i linje med precisa förutsättningar för att inte 

undergräva våldsförbudet i artikel 2 (4). Enligt Randelzhofer och Dörr förutsätter ett lagligt 

användande av denna teori att medborgarnas liv verkligen är i fara inom territoriet av en annan 

stat och att den staten inte kan eller inte är villig att skydda dem. Det förutsätts även att den 

ingripande staten inte går efter andra ändamål under interventionen och att effekten samt skalan 

av de väpnade trupper som används är proportionerliga i förhållande till syftet med handlingen 

för att verkan på den andra statens territorium skall hållas till ett absolut minimum.76    

2.5.4 Nödvändighet som ansvarsfriande grund  

En fråga som uppenbarar sig är om artikel 25 i the International Law Comission’s (ILC) Articles 

on State Responsibility, som anger ”nödvändighet” som en omständighet för att utesluta ansvar 

av en annars olaglig handling, kan föreslå ett undantag till artikel 2 (4) i stadgan. Artikel 25 

förklarar att ”nödvändighet” får åberopas av en stat som en grund för att utesluta ansvar vid en 

olagligt utförd handling som inte står i enlighet med den statens internationella åtaganden om 

handlingen; (a) är det enda sättet för staten att skydda ett essentiellt intresse mot ett allvarligt 

och överhängande hot och, (b) handlingen inte allvarligt skadar ett essentiellt intresse hos en 

annan stat eller det internationella samfundet i sin helhet. Intresset i fråga måste därmed väga 

tyngre än alla andra faktorer utifrån en rimlig bedömning av alla tävlande intressen, vare sig 
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individuella eller kollektiva. ”Nödvändighet” får däremot inte åberopas av en stat som en grund 

för att utesluta ansvar vid en olaglig handling om; (i) det internationella åtagandet i fråga ex-

kluderar möjligheten att åberopa nödvändighet eller, (ii) staten har bidragit till situationen av 

nödvändighet.77  

Enligt kommentarerna från ILC beträffande artikel 25 så är åberopandet av nödvändighet inte 

tänkt att täcka handlingar som i princip regleras av de primära åtagandena, vilket är viktigt i 

förhållande till reglerna gällande användningen av våld och frågan om ”militär nödvändighet”. 

I några fall har vädjan om nödvändighet åberopats för att ursäkta militärt handlande utomlands, 

bland annat i situationer som yrkar på humanitär intervention. Till exempel åberopade Belgien 

”nödvändighet” för att rättfärdiga sin intervention i Kongo år 1960. Situationen diskuterades 

sedan av säkerhetsrådet, men inte i form av vädjan om nödvändighet som sådan. Huruvida hu-

manitär intervention är tillåten eller inte i internationell lag utan att ha blivit auktoriserad enligt 

kapitel VII i stadgan besvaras däremot inte av artikel 25 i ILC:s draft articles on responsibility. 

Inte heller omfattar artikeln doktrinen om ”militär nödvändighet”, vilken egentligen behandlas 

av vissa traktatbestämmelser inom den humanitära rätten.78 Till exempel verkar artikel 54 (5) i 

Protection of Victims of International Armed Conflicts tillåta angrepp på objekt som är oum-

bärliga för överlevnaden av en civil befolkning om absolut militär nödvändighet kräver det.79 

Det är däremot en bestämmelse jus in bello och medför därmed inget till diskussionen om möj-

ligheten att utesluta ansvar på grund av nödvändighet vid initiativet av en väpnad intervention. 

2.5.5 Stater som är ovilliga eller oförmögna att bekämpa ickestatliga aktörer 

Flera frågor kan ställas angående de påstådda rättfärdigande omständigheterna av den USA-

ledda koalitionens intervention för att bekämpa Islamska Staten (IS), som inleddes i inbördes-

krigets Syrien 2014 utan syriska regeringens explicita samtycke, utan säkerhetsrådets tillåtelse 

att använda våld. En av dessa frågor är om påbörjan till en utveckling av en sedvanerättslig 

regel kan identifieras i staters praxis och opinio juris som tydliggör när en stat får använda våld 

i självförsvar mot ickestatliga aktörer i andra stater. Monica Hakimi argumenterar för att situ-

ationen i Syrien inleddes på ett antal, redan då, befintliga trender, bland annat påståendet om 

att det absoluta förbudet mot att använda våld i självförsvar mot ickestatliga aktörer håller på 

att förlora laglig kraft.80   

Den mest restriktiva synen av våldsförbudet i artikel 2 (4) och rätten till självförsvar enligt 

artikel 51 är att våld i självförsvar enbart är en tillåten åtgärd i respons mot en attack utförd av 

organiserade grupper, innefattande ickestatliga aktörer, i det fall attacken går att tillskriva en 

stat. Denna syn får stöd av ICJ, vilket redovisats tidigare, i Armed activities on the territory of 

the Congo och Legal consequences of the construction of a wall. I linje med denna syn kan det 

alltså resoneras för att användandet av våld i självförsvar mot den stat som de ickestatliga ak-

törerna utgår från skulle hålla den staten ansvarig för handlingar som den inte begått. Alterna-

tiven för den attackerade staten att lagligt adressera problemet i detta fall vore för det första att 

be staten (den territoriella staten) där de ickestatliga aktörerna håller till att förhindra våldet, för 

det andra att införskaffa statens samtycke att bruka våld mot aktörerna på dess territorium, eller 

                                                 
77 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: with commentaries, Yearbook of 
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för det tredje att söka hjälp hos säkerhetsrådet.81 Det uppenbara problemet som kan utspela sig 

i denna situation är om den territoriella staten för någon anledning inte skulle medge sitt sam-

tycke till att använda våld mot aktörerna, samtidig som säkerhetsrådet skulle bli handlingsför-

lamat på grund av ett veto från en av de fem permanenta rådsmedlemmarna.  

I kontrast till det absoluta förbudet att använda våld mot ickestatliga aktörer hävdar somliga 

internationella jurister att det ibland är tillåtet att använda självförsvar i det avseendet. Detta 

baseras på att stater i ökande takt börjat acceptera att privata väpnade attacker kan ske utan att 

en stat till stor del är involverad och att det internationella samfundet, i ökande takt de senaste 

två årtiondena, börjat erkänna en rätt för stater att använda unilateralt våld mot terrorister. Frå-

gan om hur och när det skulle vara tillåtet är däremot av olika åsikter. Det föreslås tre tillåtande 

grunder som möjligtvis skulle kunna göra våld tillgängligt i detta avseende; (a) när staten vars 

territorium är i fråga aktivt härbärgerar eller stödjer de ickestatliga aktörerna, eller saknar auk-

toritär kontroll i området som aktörerna verkar i, (b) staten är oförmögen eller ovillig att adres-

sera det hot som den ickestatliga aktören utgör, och (c) hotet befinner sig på den statens terri-

torium.82   

Grunden som argumenterar för att självförsvar skulle vara tillåtet i det fall staten är oförmögen 

eller ovillig att adressera det hot som en ickestatlig aktör utgör skulle i sin breda befattning 

godkänna våld i självförsvar mot aktörer även när den territoriella staten har auktoritär kontroll 

över området och aktivt försöker bekämpa våldet, men det visar sig inte vara effektivt nog. 

Teorin är kontroversiell eftersom den riskerar vara mer fördelaktig för den attackerade staten, 

utan att visa tillräcklig hänsyn för den territoriella statens intressen eller det bredare perspektivet 

av fred och säkerhet. Däremot har flera stater, bland annat Ryssland, Turkiet, Israel och USA 

åberopat denna teori för att rättfärdiga våld i självförsvar. Rysslands intervention mot tjetjenska 

rebeller i Georgien år 2002 och 2007 är ett exempel när teorin om ovillighet eller oförmögenhet 

applicerades i praktiken. Georgien tog aktiva åtgärder för att bekämpa rebellerna, men åtgär-

derna visade sig inte vara effektiva. I respons valde Ryssland att använda sig av våld mot re-

bellerna, vilket den stora majoriteten av världens stater besvarade med passiv tystnad.83 Euro-

parådets parlamentariska församling uttalade däremot, i respons till Rysslands intervention, att 

artikel 51 i stadgan inte auktoriserar Ryssland att använda militärt våld på Georgiens territo-

rium.84 Den parlamentariska församlingen hänvisade även till resolutionen från säkerhetsrådet 

som, även om den fastställde att attacken i New York den 11 september 2001 utgjorde ett hot 

mot internationell fred och säkerhet samt uppmuntrade det internationella samfundet att för-

hindra terrorism, inte auktoriserade unilateral användning av våld mot ickestatliga aktörer i en 

annan stat utan den statens samtycke.85 

Enligt Hakimi har den globala rektionen rörande det defensiva handlandet mot IS varit positivt 

och att över 40 stater hjälpt till i striden mot IS i Irak eller Syrien. Det kan även argumenteras 

för att tjänstemän från FN tolererade operationen. Resolution 2170, som antogs enhälligt av 

säkerhetsrådet, auktoriserade inte användandet av våld mot IS men uppmanade medlemssta-

terna att ta nödvändiga och lämpliga åtgärder för att bekämpa terrorgruppen.86 Generalsekrete-

raren Ban-Ki moon fördömde inte direkt den USA-ledda operationen i Syrien, utan uttalade i 
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anknytning till resolution 2170 att det onekligen rådde bred internationell konsensus att extre-

mistgrupperna i Syrien utgjorde ett överhängande hot mot internationell fred och säkerhet.  Ban-

Ki moon noterade även att nyligen utförda luftangrepp mot IS inte skett på en direkt begäran 

av den syriska regeringen, men att angreppen utförts i områden som inte längre var under rege-

ringens effektiva kontroll.87  

Ban-Ki moon kan i detta uttalandet, beträffande områden som inte är under en regerings effek-

tiva kontroll, påstås hänvisat till konceptet om misslyckade stater (failed states). Begreppet 

”misslyckad stat” beskrivs generellt som en nation som inte längre kan utföra sina inhemska 

funktioner eller upprätthålla sina åtaganden till internationell lag på grund av att en kollapsad 

regering. Det finns däremot ingen internationell konsensus om när en stat övergår till en miss-

lyckad stat.88 Begreppet kan möjligen jämföras med den föreslagna teorin, som beskrivs ovan i 

(b), att våld möjligtvis får användas mot ett område som saknar auktoritär kontroll där aktörerna 

verkar i. Det kan spekuleras om sådant våld kanske inte skulle utgöra våld mot en stats politiska 

oberoende, på grund av politisk avsaknad, men fortfarande mot dess territoriella integritet.  

Före luftangreppen inleddes uttalade Syrien att alla handlingar som utförs utan samtycke från 

den syriska regeringen vore en attack på Syrien. Ryssland förklarade att de inte skulle stödja 

någon form av militärt handlande utan att en FN-resolution auktoriserat det och att angreppen, 

utan ett beslut från säkerhetsrådet, skulle utgöra en angreppshandling samt en grov överträdelse 

av internationell lag. Däremot har Ryssland, vilket förklarades ovan, tidigare åberopat rätten 

till att använda våld i självförsvar mot ickestatliga aktörer och applicerat teorin om ”ovillighet 

eller oförmögenhet”. Kina, som vanligtvis följer ett mönster av att stödja Ryssland, fördömde 

inte planen rakt ut utan uttalade att terrorism borde bekämpas, men även att nationell suveränitet 

borde bli respekterad.89 Enligt Hakimi är staterna som stödjer operationen i Syrien överlägsna 

i antal jämfört med de som motsäger sig den, vilket enligt henne kan föreslå att de flesta stater 

rört sig förbi den norm som absolut förbjuder användandet av våld i självförsvar mot ickestat-

liga aktörer och att majoriteten av staterna verkar acceptera, samt även godkänna, idén om att 

sådant våld ibland är tillåtet.90   

USA agerar i kollektivt självförsvar i Syrien på inbjudan av Irak. Länderna rättfärdigar sina 

angrepp genom teorin om att Syrien är ovillig eller oförmögen att effektivt hindra terrorgruppen 

IS, vilket framgår i ett brev från USA adresserat till FN och generalsekreteraren. I brevet för-

klarar USA att Iraks regering begärt att USA skall leda en internationell insats för att angripa 

militära fästen tillhörande IS i syfte att stoppa de kontinuerliga attackerna mot Irak och att 

skydda Iraks befolkning. I brevet förklarar USA även att stater måste få försvara sig i enlighet 

med den naturliga rätten till individuellt och kollektivt självförsvar, vilket speglas i artikel 51 i 

stadgan, när regeringen i en stat där hotet befinner sig är ovillig eller oförmögen att förhindra 

användningen av sitt territorium för sådana attacker och att den syriska regeringen varken kan 
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eller vill konfrontera dessa fristäder på egen hand. Därmed har USA enligt brevet initierat nöd-

vändiga och proportionerliga militär åtgärder i Syrien för att eliminera det pågående hotet från 

IS mot Irak.91  

Trots att många stater varit positiva till operationen i Syrien är det flera som frånhållit sig från 

att kommentera teorin om ”ovillighet eller oförmögenhet”. De flesta stater verkar osäkra gäl-

lande den rådande lagliga standarden och ovilliga att specificera en särskild norm, menar Ha-

kimi. Även fast några stater har föreslagit att handlingarna mot IS i Syrien är internationellt 

lagliga har de inte förklarat exakt varför handlingarna är lagliga. Hakimi förklarar även att det 

faktum att flera stater använt våld mot IS i Irak, med Iraks samtycke, men avböjt att göra det i 

Syrien, föreslår ett visst obehag rörande den syriska situationen. Därmed verkar staterna osäkra 

gällande vad lagen är och hur den borde utvecklas i det området. Våldsförbudet i artikel 2 (4) 

är dessutom vidsträckt betraktat som en norm jus cogens, vilket enligt artikel 53 i Wienkon-

ventionen innebär att en praxis som inkräktar på normen måste uppnå samma robusta karaktär 

som artikel 2 (4) för att den skall kvalificeras som lag.92 
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Kap. 3 - Humanitär intervention 

Humanitär intervention är en idé som i vissa fall kan påstås utgöra en utvidgning av undantagen 

till våldsförbudet i artikel 2 (4). Det ”klassiska” konceptet av humanitär intervention omfattar 

allt användande av väpnat våld av en stat mot en annan stat i syfte att skydda liv och frihet för 

befolkningen i den senare staten, som antingen inte är villig eller inte kan skydda den. Under 

perioden före första världskriget, i ljuset av den då befintliga presumtionen om rätten att till-

gripa krig som åtgärd i konflikter, accepterade majoriteten av författare idén om laglig huma-

nitär intervention. Idag måste konceptet diskuteras under principerna om interventions- och 

våldsförbudet i artikel 2 i FN-stadgan.93  

Vissa författare förespråkar att en doktrin om intervention går att fastställa i det som artikel 2 

(4) i stadgan lämnar osagt. Ett argument är till exempel att artikel 2 (4) enbart förbjuder, rent 

bokstavligt, användandet av våld riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller poli-

tiska oberoende. Skulle våld därmed användas i syfte att uppnå ett mål som ligger i linje med 

FN-stadgans intentioner, till exempel att förhindra fortsättningen av ett illdåd vilket i sin tur 

leder till återställandet av balans, så kan bruket av våld anses vara tillåtet. Teorin i detta fall 

ligger i att en ordentligt utförd humanitär intervention inte behöver utgöra ett långsiktigt hot 

mot en annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende.94  Andra författare menar att 

ett sådant argument inte är hållbart eftersom det går emot syftet med våldsförbudet i artikel 2 

(4) och förarbetena till stadgan. En annan teori är att artikel 2 (4) förbjuder humanitär intervent-

ion till den gränsen FN inte kan uppfylla sin uppgift att upprätthålla mänskliga rättigheter. Det 

framgår däremot inte på något vis i stadgan att giltigheten av våldsförbudet är beroende av 

effektiviteten av den kollektiva mekanismen för skyddet av mänskliga rättigheter. Enligt Ran-

delzhofer och Dörr så visar den systematiska tolkningen av stadgan att individuella stater skall 

berövas konceptet att använda våld som ett instrument i deras internationella policy och att idén 

om humanitär intervention inte kan utläsas ur FN-stadgan. Därmed kan en påtvingad humanitär 

intervention under FN-stadgan och artikel 2 (4) inte anses laglig.95   

Det finns inte heller, menar Randelzhofer och Dörr, bevis för att staters praxis och opinio juris 

har behandlat humanitär intervention som ett giltigt undantag till våldsförbudet, och därmed 

givit konceptet status som internationell sedvanerätt. Vägen till erkännandet av humanitära in-

terventioner som sedvanerätt kan påstås vara blockerad av metodologiska och praktiska pro-

blem. Internationella domstolen har exempelvis haft begränsade tillfällen att utveckla bestäm-

melserna som reglerar bruket av våld, vilket har utmynnat i ett av domstolen negativt synsätt 

på alla brett applicerbara doktriner för tillåten intervention. Staterna själva ger sällan en klar 

motivering till deras handlingar, vilket gör tolkningen av staters handlingar i en situation av 

humanitär intervention osäker.96  

Det har däremot förekommit situationer som har kunnat utveckla ett prejudikatvärde för huma-

nitära interventioner som ett legitimt undantag till artikel 2 (4), till exempel genom intervent-

ioner av Indien i östra Pakistan år 1971, av Tanzania i Uganda och av Vietnam i Kambodja år 

1979, samt upprättandet av flygförbudszoner i norra Irak år 1991. Problemet med de nämnda 
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tillfällena är att de involverade staterna använt olika rättfärdigande grunder för deras våld-

samma agerande, vilket innebär att inget enhetligt opinio juris utvecklats med hänvisning till 

det humanitära syftet gällande användandet av våld. Däremot slutade Indonesiens intervention, 

med humanitära grunder som förevändning, i Östtimor år 1975 med en total annektering av det 

invaderade territoriet, vilket visar på risken till missbruk av humanitära svepskäl och humanitär 

intervention som lagligt rättfärdigande till användandet av väpnat våld.97  

En alternativ teori är att bruket av våld kan vara tillåtet så länge det inte är ”på annat sätt oför-

enligt med Förenta Nationernas ändamål”, vilket framgår ur artikel 2 (4) i stadgan. Om syftet 

med en humanitär intervention är att förhindra grova brott mot mänskliga rättigheter så kan den 

inte sägas vara annan än i överensstämmelse med stadgans grundläggande ändamål, eftersom 

bland annat artikel 1 (3) förespråkar främjandet av mänskliga rättigheter. Däremot hamnar teo-

rin i direkt konflikt med stadgans explicita förbud mot inskränkandet av en stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende. Det är osannolikt att en svag referens riktad mot ett huma-

nitärt syfte är tillräckligt för att åsidosätta våldsförbudet, även om avsikten med en intervention 

är att skydda och upprätthålla mänskliga rättigheter.98  

I det fall en sedvanerättslig regel skulle börja formuleras beträffande humanitär intervention 

behöver omtvistade frågor besvaras gällande bedömningen av när en intervention är lämplig 

och vilka riktlinjer som borde användas. Om en stat till exempel aktivt börjar döda sin egen 

befolkning, hur många behöver dödas före en intervention kan rättfärdigas?99 I anslutning är 

det faktum att enbart ett fåtal stater äger tillräckligt stor militär kapacitet för att kunna genom-

föra en humanitär intervention, vilket leder till frågor om humanitära interventioner skulle bli 

reserverade för mäktiga stater och vilken stat som skulle vara bäst lämpad att utföra dem.100  

3.1 Kosovo 1999 

En händelse som är av stor vikt gällande diskussionen om humanitär intervention är NATO:s 

intervention i Kosovo år 1999 som utfördes på humanitära grunder. Enligt artikel 4 i stadgan 

kan endast stater utgöra medlemmar i FN. Därmed skyddar och adresserar våldsförbudet i arti-

kel 2 (4) enbart stater. Eftersom internationella organisationer inte kan bli medlemmar till FN-

stadgan så är de inte bundna till artikel 2 (4) genom traktaträtten. Däremot kan sådana internat-

ionella organisationer som är i position att utföra militära operationer, till exempel NATO, an-

ses vara bundna till våldsförbudet under internationell sedvanerätt.101 De flesta kommentato-

rerna har beskrivit NATO:s intervention i Kosovo som olaglig, i strid med FN-stadgan och 

internationell lag, eftersom den saknade auktorisering från säkerhetsrådet i enlighet med artikel 

53 i stadgan. Därigenom stred handlandet mot procedurerna i kapitel VII i stadgan och mot 

våldsförbudet i artikel 2 (4).102 I ljuset av det kan den generella åsikten påstås vara att humanitär 

intervention anses vara olaglig utan rådets godkännande beslut, men att det internationella sam-

fundet, om det sker och anses moraliskt rättfärdigat, ovilligt accepterar det.103  
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Interventionen i Kosovo kan ha satt ett prejudikat som förespråkar humanitär intervention som 

en tolererad norm i internationell lag. Däremot kunde förfarandet inte förändra lagen eftersom 

inflytelserika stater, bland annat Kina, Ryssland och Indien, ansåg att interventionen var olag-

lig.104 Enligt Ove Bring resulterade NATO:s handlande i ett prejudikat som visar på icke-pas-

sivitet i humanitär kris, där en kollektiv humanitär intervention utfördes av en regional organi-

sation efter en process av kollektivt beslutstagande, inte genom en unilateral intervention. En-

ligt Bring reflekterar händelsen det faktum att internationell lag måste vara relaterad till inter-

nationell moral. Bring förklarar att det hade varit otänkbart att förmedla ett meddelande till en 

befolkning i direkt fara för folkmord, som säger att världssamfundet inte kan hjälpa till eftersom 

det måste beakta risken att oavsiktligt upprätta ett prejudikat som kan missbrukas av framtida 

oetiska stater.105  

NATO:s agerande i Kosovo kan påstås vara resultatet av somliga staters eskalerande oförmö-

genhet att se grova brott mot mänskliga rättigheter likt folkmord begås i en annan stat och sam-

tidigt vara förbjudna av internationell lag att ingripa i situationen. Det existerar här en konflikt 

mellan internationell lag och moral. Risken är att stater kommer känna sig benägna att interve-

nera på unilateral väg om inte säkerhetsrådet i större grad bemöter och förhindrar grova brott 

mot mänskliga rättigheter enligt artikel 39 och 42 i stadgan. Skulle stater fortsätta intervenera 

på det viset kan en regel av internationell sedvanerätt skapas som legaliserar humanitär inter-

vention. Alternativet till en sådan utveckling är att säkerhetsrådet utökar sin utövning av åtgär-

derna i kapitel VII i stadgan för att stoppa grova överträdelser av mänskliga rättigheter, vilket 

skulle göra utvecklingen av en sådan regel överflödig.106 Staters direkta ställningstagande och 

uttalanden beträffande NATO:s intervention i Kosovo behandlas närmare i kapitel 4.  

3.2 Humanitär intervention auktoriserad av säkerhetsrådet 

Följande händelse, vilket var första gången säkerhetsrådet auktoriserade en militär intervention 

med rent humanitära syften, beskrivs i syfte att visa hur en lagenlig process kan se ut när säker-

hetsrådet auktoriserar användandet av våld. Fredsoperationen United Nations Operation in So-

malia I (UNSOM I) 1992 auktoriserades genom resolution 751107 som svar på det inbördeskrig, 

med start 1991, som förde med sig omfattande död och undernärdhet, samt tvingade hundratu-

sentals invånare att fly Somalia.108 Till början var UNSOM en fredlig insats där FN-observatö-

rer skickades för att övervaka den framförhandlade vapenvilan i Mogadishu som behövdes för 

att underlätta den humanitära assistans som på order av säkerhetsrådet skulle utföras i landet.109  

Trots det internationella samfundets insats förvärrades situationen i Somalia. Politiskt kaos och 

extensiv fysisk förstörelse, inklusive plundring rån och generell anarki, förhindrade leveran-

serna av humanitär proviant. Trupper från UNSOM besköts och blev rånade på deras fordon 

och vapen, biståndsskepp förhindrades från att lägga till i hamn och flygplatser samt hamnar 

blev beskjutna. Till resultat av detta svälte upp mot 3000 personer ihjäl per dag.110 För att få 
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bukt på situationen antog säkerhetsrådet resolution 794 i december 1992, där säkerhetsrådet 

beslutade att omfattningen av den mänskliga tragedin som orsakats av konflikten i Somalia, 

vilken skapat hinder för det brådskande behovet av att förse landets invånare med humanitärt 

stöd, utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Därmed beslutade rådet att åtgärder 

enligt kapitel VII i FN-stadgan skulle vidtas, vilket innefattade auktoriseringen av användandet 

av våld, för att skapa en säker omgivning för humanitära biståndsoperationer i Somalia.111  

Denna händelse visar en operation auktoriserad av säkerhetsrådet, som först efter ett försök av 

användandet av fredliga medel, auktoriserade användningen av våld i enlighet med kapitel sju 

i stadgan efter att situationen blivit identifierad som ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

Det kan konstateras att ett regelrätt beslut fattades av säkerhetsrådet som adresserade en situat-

ion där ett intresse med högt skyddsvärde var i fara, vilket kan påstås ha uteslutit behovet för 

stater, som annars kan ha känt sig moraliskt benägna, att använda sig av våld på unilateralt vis.           

3.3 Responsibility to Protect 

Det har tidigare påpekats att det världssamfundet efter folkmordet i Rwanda inte längre stod ut 

med att stå vid sidan av och tyst bevittna illdåd av den graden begås, vilket satte press på det 

internationella samfundets politiska ledare att gå till handling. Problemet var att åtagandet till 

FN-stadgans princip om nationell suveränitet var så stark att en intervention i en konflikt pågå-

endes inom gränserna för en annan stat verkade helt omöjligt. Principen att en stat inte ingriper 

i en annan stats interna angelägenheter var vid den tidpunkten huvudregeln som stöttade den 

globala ordningen. Chocken som följde av bland annat illdådet i Rwanda fick världen snabbt 

att förstå och acceptera att individer borde betraktas som rättssubjekt under internationell lag 

och skyddas därefter, vilket i sin tur höjde debatten för mänskliga rättigheter.112    

Före FN-stadgans skapande ansågs rätten att kriga mot en annan stat, jus ad bellum, att utgöra 

en del av en stats suveränitet. Den mest framstående begränsningen av FN-stadgans införande 

är avskaffandet av jus ad bellum. Idag uppfattas inte förbudet mot användandet av våld som en 

begränsning av suveränitet, utan som en nödvändig förutsättning för det faktiska åtnjutandet av 

staters suveräna likställdhet. FN-stadgan begränsade även den traditionella suveräniteten hos 

stater genom att införa skyldigheten för stater att inte ingripa i, och att skydda, de fundamentala 

friheter och mänskliga rättigheter hos alla människor under deras jurisdiktion. Begränsningen 

avvek från den traditionella synen som rådde under perioden mellan första och andra världskri-

get att förhållandet mellan en stat och dess medborgare var en angelägenhet för inhemsk lag 

som inte skulle bli störd utifrån, varken av andra stater eller världssamfundets institutioner. 

Baserat på skyldigheten att skydda mänskliga rättigheter i FN-stadgan, andra traktat och inter-

nationell sedvanerätt, utvecklades doktrinen responsibility to protect, som en påminnelse för 

stater om deras grundläggande skyldigheter gentemot personerna under deras jurisdiktion, och 

för att stärka världssamfundets kapacitet att svara på grova överträdelser av de skyldighet-

erna.113 

Responsibility to protect skapades genom en rapport av den tillsatta kommissionen Internat-

ional Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), vars syfte med uppdraget var 

att presentera ett förslag hur FN kan handla vid den situation det föreligger en intressekonflikt 

mellan nationell suveränitet och principerna om mänskliga rättigheter. Generalförsamlingen 
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antog genom World Summit 2005 en deklaration av en reviderad version av den ursprungliga 

rapporten, vilken inte är legalt bindande på stater.114 Den originella texten i rapporten föreslog 

att stater under exceptionella förhållanden skulle ha rätt till att utföra en militär intervention för 

att skydda en befolkning.115 Den formuleringen accepterades däremot inte av generalförsam-

lingen, vilket redovisas nedanför. 

3.3.1 World Summit 2005 

NATO:s intervention i år Kosovo 1999 och USA:s invasion i Irak år 2003 utmanade legitimi-

teten och effektiviteten av FN:s kollektiva säkerhetssystem eftersom båda militära operation-

erna hade utförts utan säkerhetsrådets auktorisering. Generalsekreteraren Kofi Annan ansåg vid 

den tidpunkten att vågen av unilateralism enbart kunde hejdas av en radikal reform. Han såg 

även en risk för FN:s själva existens, nämligen att misslyckas med att reagera på den absoluta 

nödvändigheten att hindra grova och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.116 En-

ligt Annan behövde de bekymmer som fick vissa stater att känna sig sårbara bemötas, eftersom 

dessa bekymmer var orsaken till att stater kände sig manade att agera på egen hand. ”Vi måste 

visa att dessa bekymmer kan, och kommer, bli adresserade genom kollektivt handlande”, ytt-

rade Annan.117 Dessa tankar fördes med till debatterna under World Summit år 2005.  

Generalförsamlingens resolution som antog det resulterande dokumentet från World Summit 

bekräftade vikten av en multilateral process och att internationella problem skall bemötas i linje 

FN-stadgan, samt att det primära ansvaret för upprätthållandet av internationell fred och säker-

het ligger hos säkerhetsrådet.118 Dokumentet stödde även till viss del principerna om Re-

sponsibility to Protect, som ursprungligen togs fram av ICISS. Dokumentet förklarar att varje 

stat har ett ansvar att skydda sin befolkning mot folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott 

mot mänskligheter, och det ansvaret innefattar även förhindrandet av de brotten. Dokumenten 

uppmanar även det internationella samfundet att uppmuntra och hjälpa andra stater att utöva 

det ansvaret. Det internationella samfundet har enligt dokumentet även ett ansvar att använda 

lämpliga diplomatiska, humanitära och andra fredfulla medel, i enlighet med kapitel 6 och 8 i 

stadgan och att hjälpa till att skydda befolkningar från ovan nämnda brott. Dokumentet förklarar 

att staterna i denna kontext är redo att ingripa kollektivt genom säkerhetsrådet, i enlighet med 

stadgan, om fredfulla medel skulle vara otillräckliga och nationella myndigheter påtagligt miss-

lyckas med att skydda sin befolkning mot dessa brott.119  

Därmed förklarar dokumentet att Responsibility to Protect enbart kan aktiveras genom säker-

hetsrådet. Detta utesluter bestämt möjligheten för individuella stater och regionala organisat-

ioner att vända sig till unilateral användning av våld ifall säkerhetsrådet skulle misslyckas att 

agera. Dokumentet förklarar även att bestämmelserna i FN-stadgan är tillräckliga för att adres-

sera alla tänkbara hot mot internationell fred och säkerhet, vilket inte talar för andra försök att 

utöka lagligheten av användandet av unilateralt våld, till exempel genom teorin om förebyg-
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gande självförsvar framlagd av Bushregimen 2002, annat än i enlighet med artikel 51 i stad-

gan.120 Eftersom Responsibility to Protect verkar vara baserat på säkerhetsrådets kompetens att 

anta åtgärder mot staten i fråga, i enlighet med kapitel VII i stadgan, kan den påstås inte utgöra 

en lämplig bas för att etablera humanitär intervention som en ny regel i internationell lag. Där-

med kan doktrinen inte påstås bidra, från det perspektivet, med något nytt till debatten angående 

rätten till humanitär intervention.121 Det är däremot värt att poängtera att ICJ har fastställt att 

förbudet mot folkmord har erhållit en status som en norm jus cogens.122 

Principerna om the Responsibility to Protect, så som de kom till uttryck i World Summit doku-

mentet, bekräftades av säkerhetsrådet 2006 i ett enhälligt beslut, vilket gav dem en mer slag-

kraftig karaktär. Rådet var i samma dokument noga med att bekräfta dess åtagande till princi-

perna om staternas politiska oberoende, suveräna likställdhet och territoriella integritet, samt 

respekten för alla staters suveränitet.123  Första gången säkerhetsrådet åberopade doktrinen om 

responsibility to protect, under kapitel VII i stadgan, i en resolution var under illdåden i Libyen 

år 2011. Doktrinen åberopades för att påminna den libyska regeringens skyldighet att skydda 

sin befolkning mot våld och användandet av våld mot civila samt grova och systematiska brott 

mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag.124 Åberopandet besvarade negativt 

den fråga Generalsekreteraren ställde i sin rapport Implementing the Responsibility to Protect, 

nämligen om suveränitet kunde missbrukas som en sköld, varav bakom våld kunde utövas på 

befolkningar med straffrihet.125  
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Kap. 4 - Staters ställningstagande till våldsamma intervent-

ioner 

Genom att analysera staters uttalande och ställningstagande inför, respektive efter, en omröst-

ning i säkerhetsrådet eller generalförsamlingen, som berör våldsamma interventioner, kan en 

viss antydan till staters opinio juris uppfattas. Dessa ställningstaganden kan visa om staternas 

syn på våldsamma interventioner i förhållande till våldsförbudet och principen om upprätthål-

landet av den internationella freden har förändrats sedan FN-stadgan infördes. Det kan i sin tur 

möjligtvis ge en blick in i framtiden angående frågan om våldsförbudet befinner sig i risk att 

urholkas till följd av en utvidgning av undantagen till artikel 2 (4).  

4.1 Opinio juris, praxis och sedvanerätt  

För att kunna undersöka innebörden av staters uttalande och ställningstagande, och därmed 

opinio juris, i samband med våldsamma interventioner krävs en närmare redogörning för sed-

vanerättens grunder. Artikel 38 (1) (b) i ICJ:s stadga förklarar att domstolen i sitt beslutstagande 

skall applicera internationell sedvana, vilket är ett bevis på en generell praxis accepterad som 

lag. Internationell sedvanerätt skapas genom, och består av, en kombination av staters etable-

rade, utbredda och konsekventa praxis samt opinio juris, alltså erkännandet av denna praxis 

som ny rätt.126 Principen om sedvanerättens skapande fastställdes i fallet North Sea Continental 

Shelf, där ICJ förklarade att handlandet i fråga inte enbart kräver uppnå en beständig praxis, 

utan även att det behöver utföras på ett sådant vis att det bevisar tron i att handlandet blivit 

obligatoriskt genom existensen av en regel som kräver det.127 Beträffande tidsaspekten uttalade 

ICJ att en kort tidsperiod inte nödvändigtvis behöver utgöra ett hinder för skapandet av en ny 

internationell sedvanerättslig regel, så länge staters praxis inom den perioden, oavsett hur kort, 

har varit extensiv och virtuellt uniform samt visat generell opinio juris.128 I anslutning till staters 

ställningstaganden har ICJ förklarat att resolutioner från generalförsamlingen är att ses som 

bevis på opinio juris, men inte som handlingar att tillskriva staters praxis.129   

Problematiskt med opinio juris är att det är en sinnesförfattning, som utläses från staters utta-

landen och handlingar i form av praxis, vilket kan göra det besvärligt att tillskriva det en stat. 

Staternas praxis består i sin tur av två sidor, där första sidan är att en stat hävdar en rätt, antingen 

uttryckligen eller genom att handla på ett sätt som underförstått utgör ett sådant hävdande. Den 

andra sidan, som består av staterna som påverkas av detta hävdande, svarar på påståendet an-

tingen genom att bestrida det eller att inte göra det. Föreningen av de två sidornas praxis kan 

implicera en potentiell regel, vilket antingen stödjer hävdandet om ingen har bestridit det, eller 

exkluderar det om en invändning gjorts.130     

För att visa opinio juris i en handling krävs att handlingen i fråga går att tillskriva den uppfattade 

regeln som är produkten av det opinio juris. Själva möjligheten till handlandet i sig kan däremot 

vara beroende av vissa förutsättningar. Ett exempel är en havslös stats omöjlighet att delta i den 
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praxis som ger upphov till en sedvanerättslig regel gällande avgränsningar av havsområden 

utanför kusten hos stater som har kust. Sådana stater kan ha en uppfattning om existensen av 

en sådan regel, men den åsikten kan inte visas genom praktiska handlingar och utgör därmed 

inte sann opinio juris. Denna situation belyste ICJ i North Sea Continental Shelf, då den hänvi-

sade till vikten, för den lagskapande effekten, i deltagandet av stater som är ”speciellt påver-

kade” av situationen.131 Det uttalandet problematiserades däremot i det rådgivande yttrandet 

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, där frågan ställdes om den praxis som be-

gicks av stater som faktiskt besitter nukleära vapen var mer betydelsefull än de staters som inte 

ägde några, vilket ICJ inte direkt besvarade.132 Ur fallet framgick däremot att sedvanerätt inte 

skapas av majoritet enbart, eftersom invändningen av ett fåtal nukleära stater visade sig till-

räckligt att hindra skapandet av en sedvanerättslig regel som förbjöd nukleära vapen, trots att 

majoriteten av världens stater var för en sådan regel.133  

Frågan ovanför är intressant i liknelse till det faktum att många stater inte har tillräckligt stor 

militär kapacitet för att genomföra våldsamma interventioner, vare sig i själviskt eller humani-

tärt syfte. Är dessa stater oförmögna att, enligt klassiskt skapande av sedvanerätt, delta i stöd-

jandet (till exempel i fördel för humanitär intervention) eller bestridandet (till exempel i respek-

ten för stadgans våldsförbud) av en eventuell rättsregel, på grund av att de inte är ”speciellt 

påverkade”? Antagligen inte, eftersom en sådan regel hade försatt alla världens stater i en risk 

att bli intervenerade i, vilket kan påstås påverka dem indirekt på liknande vis som hotet från 

kärnvapen. Ett tidigt och kontinuerligt bestridande, likt situationen i Legality of the Threat or 

Use of Nuclear Weapons, visar sig vara tillräckligt för att hindra skapandet av sedvanerätt. Där-

med kan en majoritet inte alltid tvinga sin vilja på en minoritet, vilket kan påstås vara för världs-

samfundets bästa. Ponera att stater som har militär kapacitet frekvent går emot ett låst säker-

hetsråd och intervenerar med våld i situationer för att skydda vissa rättigheter. Ett sådant hand-

lande kan påstås underminera våldsförbudet i artikel 2 (4) och själva stadgan i sig. Med till-

räckligt utbredd och konsekvent praxis samt opinio juris skulle däremot ett undantag till vålds-

förbudet som tillåter unilateral intervention på sedvanerättslig väg kunna börja etableras, så 

länge minoriteten inte aktivt bestrider handlandet.  

Sannolikheten att situationen beskriven ovanför skulle inträffa är relativt liten. En desto mer 

möjlig utveckling av sedvanerätt beskrivs av Spencer Zifcak, som menar på att sedvanerätt 

beträffande ett undantag till artikel 2 (4) i stadgan kan skapas genom säkerhetsrådets praxis. 

Interventionsförbudet som framgår ur artikel 2 (7) i stadgan utgör inte ett hinder för vidtagande 

av tvångsåtgärder enligt kapitel VII i stadgan. Tvångsåtgärder enligt kapitel VII får användas 

när säkerhetsrådet har identifierat existensen av ett hot mot freden, fredsbrott eller angrepps-

handling. Det har generellt antagits, menar Zifcak, att ett sådant hot måste vara mot internat-

ionell fred och säkerhet eftersom åtgärderna i kapitel VII auktoriseras i enlighet med artikel 41 

och 42 för att återställa internationell fred och säkerhet. Däremot, förklarar Zifcak, är det sä-

kerhetsrådet, som ensam högsta auktoritet, som bestämmer när det existerar ett hot mot inter-

nationell fred och säkerhet. På senare år har rådet blivit allt mer villigt än tidigare att bestämma 

existensen av sådana hot, även där konflikten tagit plats helt inom gränserna för en och samma 

stat. Generellt sätt har rådet tagit sådana beslut i situationer där det internationella elementet 

har bestått av en gränsöverskridande förgrening av den primära konflikten, till exempel en föl-

jande, massiv flyktingvåg. På ännu senare år verkar rådet däremot förberett att gå ett steg längre, 
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i situation av en möjlig humanitär katastrof, och fastställa existensen av ett hot även före det 

tagits fram bevis för gränsöverskridande konsekvenser.134  

Zifcak menar att säkerhetsrådet, i brist på en lagprövande makt av deras beslutstaganden, kom-

mer fortsätta ha avsevärd flexibilitet i bestämmandet huruvida hot mot internationell fred och 

säkerhet föreligger. Detta förfarande av säkerhetsrådet i humanitära situationer föreslår därmed 

att det kan finnas ett lagligt sätt där de konkurrerande kraven på suveränitet och förhindrandet 

av illdåd så småningom kan balanseras inom FN-stadgans ramverk, säger Zifcak. Baserat på 

denna framkommande utvecklingsriktning skulle det kunna bli standard för säkerhetsrådet att 

tolka kravet om hot mot fred och säkerhet som förefintlig i humanitära krissituationer, även där 

krisen enbart sker inom gränserna för en och samma stat. Skulle detta förfarande vara återkom-

mande och bli internationellt erkänt som lämpligt och nödvändigt kan det enligt Zifcak skapas 

en ny sedvanerättslig regel i internationell lag. Denna regel, menar Zifcak, skulle utgöra ett 

undantag till artikel 2 (4) genom att tillåta intervention av det internationella samfundet i syfte 

att förhindra en humanitär katastrof som sker helt och hållet inom gränserna för en och samma 

stat, efter rådets beslut om existensen av ett hot mot internationell fred och säkerhet i linje med 

artikel 39 i stadgan.135  

Denna teori beskriver ett intressant tillvägagångssätt för säkerhetsrådet att intervenera i en hu-

manitär krissituation genom att utvidga ramen för vad som kan identifieras som ett hot mot den 

internationella freden och säkerheten, före de får gränsöverskridande effekter, vilket påminner 

till viss del om originaltexten i responsibility to protect. Teorin behandlar däremot inte den 

problematik som uppstår när unilaterala interventioner utförs till följd av ett handlingsförlamat 

säkerhetsråd, något som kommer behandlas närmare i rubrikerna nedanför.  

4.2 Säkerhetsrådet – Kosovo 1999 

NATO inledde år 1999 en, genom användandet av våld, humanitär intervention i Kosovo för 

att skydda befolkningen mot de illdåd som begicks av Jugoslavien. Interventionen skedde utan 

säkerhetsrådets auktorisering, vilket i sin tur gav upphov till ett av Ryssland, Vitryssland och 

Indien inlämnat resolutionsförslag136 som uppmanade till ett omedelbart upphörande av använ-

dandet av våld mot Jugoslavien. I omröstningen röstade Kina, Namibia och Ryssland ja för 

antagandet av resolutionen. Resterande 12 medlemmar, Argentina, Bahrain, Brasilien. Canada, 

Frankrike, Gabon, Gambia, Malaysia, Nederländerna, Slovenien, USA, Storbritannien och Nor-

dirland, röstade nej.137 Däremot tog många länder ett negativt ställningstagande till NATO:s 

företagna militära handling.   

Företrädaren för Ryssland uttryckte före omröstningen till förslaget att försöken att rättfärdiga 

den av NATO företagna militära handlingen under förevändningen av att förhindra en humani-

tär katastrof gränsade till utpressning och att de som röstade mot resolutionen skulle placera sig 

själva i en situation av laglöshet. Den fortsatta interventionen hade redan orsakat konsekvenser 

och skadat förmågan att finna en politisk uppgörelse. NATO:s aggressiva militära ingripande 

mot en suverän stat var ett verkligt hot mot internationell fred och säkerhet och utgjorde en grov 

överträdelse av fundamentala bestämmelser i FN-stadgan, bland annat artiklarna 4 och 2, enligt 

Ryssland. Bruket av våld destabiliserade situationen i hela balkanregionen och underminerade 
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det moderna systemet av internationella relationer. Representanten för Ryssland fortsatte för-

klara att säkerhetsrådet inte kunde vara passivt i en situation som gick tvärt emot åsikterna av 

majoriteten av staterna. Att tillåta det fortsatta användandet av våld vore att tolerera en situation 

där grovt våld är norm. Ryssland avslutade med att påpeka att rådets medlemmar inte kan ig-

norera kraven på att stoppa angreppen och respektera internationell lag.138 Kuba, som begärt 

tillträde till diskussionen, anförde att krig inte var någon humanitär lösning och att historien lärt 

oss att enbart förhandlingar kan skapa fred. Kuba uttryckte även att det löjliga försöket att införa 

lösningar genom våld är oförenligt med alla former av civiliserade resonemang och väsentliga 

principer i internationell lag.139  

Företrädaren för USA, ett av länderna som bidrog med trupper till NATO:s intervention, för-

klarade att resolutionen i fråga vände på sanningen genom att påstå att NATO agerade i brott 

mot FN-stadgan. Stadgan tillät nämligen inte väpnade angrepp på etniska grupper eller impli-

cerade att det internationella samfundet skulle blunda inför växande humanitära katastrofer, 

fortsatte USA. NATO:s agerande var helt rättfärdigat och nödvändigt för att stoppa våldet, och 

de jugoslaviska myndigheterna kunde snabbt få ett slut på NATO:s intervention genom att upp-

höra med övergreppen mot Kosovos befolkning.140 Kanada uttalade att de som röstade för re-

solutionen skulle positionera sig själva utanför internationell konsensus.141 Bosnien och Herce-

govina förklarade att de vid sitt senaste möte i säkerhetsrådet betonat att tillgripandet av militära 

åtgärder aldrig var välkommet, men att de olyckligtvis kommit till slutsatsen att militärt våld 

ibland är det enda möjliga alternativet med tanke på händelserna som skett i Kosovo.142 Neder-

länderna anförde att om säkerhetsrådet beordrar ett omedelbart upphörande av NATO:s inter-

vention skulle det, på Rysslands initiativ, skicka fel signal till president Milosevic och till för-

längd blodspillan i Kosovo.143  

4.3 Säkerhetsrådet – Libyen 2011 

Besluten i säkerhetsrådets resolution 1970144 och 1973145, där rådet för första gången åberopade 

the responsibility to protect för handlande under kapitel VII i stadgan, påstods av somliga ha 

väckt responsibility to protect till liv och att interventionen uppfyllt säkerhetsrådets löfte att 

vara mänsklighetens upprätthållare av mänsklig värdighet. Samma kommentatorer menade att 

agerandet omvänt prejudikatet från Kosovo, där NATO, på grund av risken av ett sannolikt 

kinesiskt och ryskt veto, intervenerade utan säkerhetsrådets auktorisering. Andra parter menade 

att NATO:s operation i anslutning till resolutionen var ett upprepande av situationen i Kosovo, 

eftersom NATO åter igen agerat utan fullt stöd från säkerhetsrådet.146  

I resolution 1973, som till stor del var uppmanad av Afrikanska Unionen och Arabförbundet, 

auktoriserade säkerhetsrådet användandet av våld mot Libyen. Rådet gav medlemsstater som 

agerade nationellt eller genom regionala organisationer tillåtelse att använda alla åtgärder som 

anses nödvändiga för att skydda civila och civilbefolkade områden som är under hot av en 

attack i specifika områden Libyen. Det utfärdades även ett flygförbud över luftrummen i samma 
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områden, i syfte att skydda civila.147 För att utröna staternas ställningstagande i auktoriseringen 

av användandet av våld i Libyen krävs en undersökning av hur medlemmarna i säkerhetsrådet 

röstade i beslutet till resolution 1973. Av 15 röster röstade 10 medlemmar ja; USA, Sydafrika, 

Bosnien-Hercegovina, Colombia, Gabon, Libanon, Nigeria, Portugal, Storbritannien och 

Frankrike. Fem medlemmar, varav två är permanenta medlemmar i rådet, lade ner sina röster; 

Kina, Indien, Brasilien, Ryssland och Tyskland. Ingen medlem röstade nej till resolutionen.148 

Den franska utrikesministern Alain Juppé introducerade resolutionen och uttryckte att säker-

hetsrådet inte kan låta krigshetsare trotsa internationell legalitet och att det libyska folkets vilja 

hade blivit trampad under fötterna av Gaddafis regim. Juppé sa även att det brådskande behovet 

av att skydda den civila befolkningen hade lett till utarbetningen av resolutionen, som auktori-

serade de medlemsstater som önskar att ta alla nödvändiga åtgärder för att skydda områden som 

hotades av Gaddafis regim. Många av staterna som stödde beslutet var eniga om att en stark 

åtgärd var nödvändig eftersom Gaddafis regim inte lyssnat till rådets tidigare handlingar och 

var på väg att orsaka ännu mer våld mot civila, samt markerade att målet med resolutionen 

enbart var att skydda civila från ytterligare skada. Libanons företrädare uttryckte en förhopp-

ning om att resolutionen skulle få en avskräckande roll i framtiden.149  

Representanterna för Ryssland och Kina förklarade sina röstnedläggningar med att de priorite-

rade fredliga medel för att lösa konflikten och för att resolutionen inte svarade på, bland annat, 

vad gränserna för engagemanget gick. Kina uttalade att FN-stadgan måste respekteras och att 

situationen måste lösas genom fredliga medel samt att Kina alltid var emot användandet av våld 

om de medlen inte var uttömda, men att de inte hade blockerat resolutionen med en negativ röst 

med hänsyn till Arabförbundets och Afrikanska Unionens önskan att genomföra den.150 Repre-

sentanten för Tyskland förklarade att beslut rörande bruket av militärt våld alltid var extremt 

svårt att ta. Tyskland såg stora risker i antagandet av resolutionen och ansåg att sannolikheten 

av stora förluster av liv inte skulle underskattas. Tyskland förklarade vidare att de som deltog i 

förverkligandet av resolutionen kunde bli indragna i en förlängd militär konflikt som kunde dra 

in den vidare regionen, att de inte stödde resolutionen och inte skulle bidra med sina egna styr-

kor till någon militär insats.151 Indien förklarade sin röstnedläggning med att resolutionen ba-

serades på oklar information och kunde inte med säkerhet visa att ett negativt resultat inte var 

sannolikt att ske. Brasilien i sin tur uttryckte en oro över att de framlagda åtgärderna i resolut-

ionen kunde oavsiktligt förvärra spänningarna på libysk mark och riskera orsaka mer skada än 

nytta för civilbefolkningen.152 

4.4 Säkerhetsrådet – Syrien 2012 

År 2012 presenterades ett resolutionsförslag153 i säkerhetsrådet som krävde att alla parter i Sy-

rien skulle upphöra med våld och motangrepp. Förslaget röstades däremot ner av kinesiskt och 

ryskt veto. Resolutionsförslaget uppmanade till synes inte till en humanitär intervention, men 

uttalanden från Syrien, Kina och Ryssland kan påstås visa att det finns en fruktan för att det kan 
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utvecklas till det.154 Förslaget stöddes av 13 medlemmar, men misslyckades efter framlagda 

veton från Kina och Ryssland.155 

Kina förklarade att de uppmanade till ett omedelbart upphörande av allt våld i Syrien och bad 

om respekt för en reformprocess som skulle ligga i det syriska folkets egna intressen. Kina 

ansåg att det internationella samfundet borde förse konstruktiv assistans för att återställa stabi-

litet i Syrien, men att landets suveränitet, självständighet och territoriella integritet måste re-

spekteras. Kina yttrade även att FN-stadgans syften och principer måste respekteras, och beto-

nade behovet av att förespråka politisk dialog och desarmera dispyter hellre än att komplicera 

problemet.156  

Ryssland uttalade att resolutionen inte gav några förslag på hur attackerna av väpnade grupper 

eller deras associering med extremister skulle stoppas. Ryssland fortsatte med att säga att blod-

spillan måste upphöra omedelbart och att ryska regeringen tog direkt handling genom att skicka 

tjänstemän för att träffa Syriens president Assad. Ryssland yttrade även att rådet har försökt att 

nå ett beslut för en objektiv lösning som kan få ett slut våldet och starta en politisk process i 

Syrien, men att det från början av krisen funnits inflytelserika medlemmar i det internationella 

samfundet som hade underminerat möjligheten till en politisk uppgörelse, påkallat till regim-

byte och uppmuntrat oppositionen mot att ta kraften.157  

Även Syrien uttalade sig, och sa bland annat att några medlemmars uttalanden förrådde deras 

sanna fientliga avsikter mot Syrien och att de försöker underblåsa lågorna för våldet och blod-

spillan, att krisen var tillverkad av stater som inte önskade Syrien väl och försåg terrorister med 

vapen och pengar. Syrien förklarade att de sökte en dialog som skulle utvecklas i Syrien av 

syrier och att de inte behövde invänta på instruktioner angående demokrati från andra. Enligt 

Syrien hade FN även blivet ett ”instrument för krig”.158 

4.5 Generalförsamlingen – Syrien 2012  

Två veckor senare antog generalförsamlingen en resolution vars text starkt speglade den reso-

lution nämnd ovanför som misslyckades i säkerhetsrådet. Resolutionen fördömde de systema-

tiskt omfattande brotten mot mänskliga rättigheter som pågick i Syrien och uppmanade Syriens 

regering att omedelbart upphöra med övergreppen. Intressant är att första punkten i resolutionen 

öppnar upp med att bekräfta generalförsamlingens starka åtagande till Syriens suveränitet, 

självständighet och territoriella integritet och markerade behovet av att lösa den politiska krisen 

i Syrien på ett fredligt vis.159  

Av 193 deltagande stater röstade 137 medlemmar ja och 12 medlemmar nej, bland dessa Ryss-

land, Kina och Nordkorea, 17 medlemmar lade ner sina röster och resterande 27 stater var från-

varande.160 De flesta deltagarna hyllade resolutionens starka uppmaning till ett avslut på våldet 

och för att syriska regeringen skulle skydda sina civila. Samtidigt höll flera representanter med 

i den oron framförd av Nordkorea, som röstade nej till resolutionen och angav den som ett 

”försök av empiriska krafter och deras allierade” att utlösa ett byte av regim i Syrien och att 
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texten utgjorde en intervention i de interna affärerna i en självständig stat.161 Representanten 

för Kina uttryckte sin oro över våldet i Syrien men markerade att det internationella samfundet 

borde respektera Syriens suveränitet och territoriella integritet fullt ut. Representanten fram-

förde även att Kina inte godkänner väpnad intervention eller framtvingandet av ett regimbyte i 

Syrien.162    

4.6 Säkerhetsrådet – Ukraina 2014 

Efter att Ryssland auktoriserade användandet av militärt våld för att skydda ryska medborgare 

i Krim 1:e mars 2014, vilket Ukraina beskrev som en situation av invasion och ockupation,163 

och av Krims intention att hålla ett referendum om självständighet, lades ett resolutionsförslag 

fram i säkerhetsrådet. Förslaget påminde om skyldigheten för stater att i sina internationella 

förbindelser avhålla sig från att använda våld eller hot om våld mot en annan stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende och att förvärvandet av territorium som resultat av hot om 

våld eller användandet av våld inte skall erkännas som lagligt. Förslaget bekräftade rådets åta-

gande till Ukrainas suveränitet, självständighet, enighet och territoriella integritet inom dess 

internationellt erkända gränser och uppmanade alla parter att söka fredfull politisk dialog och 

att avstå från att begå unilateralt handlande.164  

Ryssland, som lämnade sitt veto till resolutionen, uttalade före resolutionens omröstning att det 

inte var någon hemlighet att de skulle lämna sitt veto till förslaget, eftersom det ämnade att 

olagliggöra det planerade referendumet där Krims befolkning själva skulle få bestämma sin 

framtid. Ryssland menade att filosofin förd av sponsorerna till förslaget gick tvärt emot en fun-

damental princip i internationell lag, nämligen principen om folkens lika rättigheter och själv-

bestämmanderätt i artikel 1 i stadgan. Ryssland uttalade även att de inte bestrider principen om 

territoriell integritet enligt artikel 2 (4), men att Krims referendum var lagligt och att Ryssland 

respekterade det.165     

Efter omröstningen hade 13 medlemmar röstat ja till antagandet av resolutionen. Ryssland hade 

lämnat sitt veto och Kina lade ner sin röst. Därmed antogs resolutionen inte. USA talade efter 

omröstningen och påpekade att Ryssland alltid kraftfullt försvarar principerna i artikel 2 i stad-

gan, överallt i världen, förutom i omständigheter som involverar Ryssland. USA uttalade att 

Ryssland hade använt sitt veto som en medbrottsling till olaglig militär invasion och att Krim 

är en del av och kommer förbli en del av Ukraina, tills det att dess status ändras i enlighet med 

ukrainsk och internationell lag. Frankrike fördömde Rysslands annektering av Krim och utta-

lade att förbrytelserna mot internationell lag var uppenbar. Frankrike påstod även att Rysslands 

anropande av skydd för ryska medborgare som lever under hot i Krim var ett rent svepskäl för 

invasionen, eftersom det inte förekommit något våld mot medborgarna.166 Majoriteten av med-

lemmarna i rådet, bland annat Storbritannien, Litauen, Rwanda, Chile, Australien, Nigeria, och 

Sydkorea, uttryckte att de röstat ja till förslaget i aktning för principerna i artikel 2 (4), som 

förbjuder användandet av våld mot en stats territoriella integritet och politiska oberoende. Även 

Kina, som avstod från att rösta, uttalade att de alltid respekterar suveräniteten och territoriella 

integriteten hos alla stater. Ukraina, som var inbjuden till omröstningen, uttalade att det för den 

                                                 
161 Ibid, s. 6-7. 
162 Ibid, s. 8-9.  
163 Security Council Report, Monthly Forecast: Ukraine, 2014, s. 1, “http://www.securitycouncilre-

port.org/monthly-forecast/2014-04/ukraine.php?print=true”, besökt 28-12-2016.  
164 U.N. Doc. S/2014/189, 2014. 
165 U.N. Doc. S/PV.7138, 2014, s. 2-3. 
166 Ibid, s. 3-4. 
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permanenta säkerhetsrådsmedlemmen Ryssland hade blivit sedvana att lägga veto på alla slags 

åtgärder som syftar att upprätthålla internationell fred och säkerhet.167  

Artikel 3 (a) i generalförsamlingens resolution Definition of Aggression förklarar att en, genom 

användandet av våld, genomförd annektering, oavsett tillfällig eller långvarig, av en annan stats 

territorium kvalificerar som en angreppshandling.168 Huruvida Ryssland har rätt i sitt påstående 

om lagligheten i Krims rätt till självständighet är en fråga för sig. Det som är intressant är att 

Ryssland, som vanligtvis talar om respekten för våldsförbudet, i detta fall väljer att gå emot den 

respekten i kamp för Krims självständighet. Intressant är även att Ryssland väljer att hänvisa 

till principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt i artikel 1 i FN-stadgan. FN-

stadgan prioriterar, som tidigare nämnts, den internationella freden och säkerheten före de andra 

principerna i artikel 1, eftersom de sistnämnda inte kan uppfyllas utan det förstnämnda. 

Ryssland tenderar i de flesta fallen uppvisa ett starkt ställningstagande för upprätthållandet av 

principen om förbudet mot användandet av våld i artikel 2 (4), vilket är den främsta bestäm-

melsen som upprätthåller principen om internationell fred och säkerhet i artikel 1. I detta fall 

valde däremot Ryssland att rikta våld både mot Ukrainas territoriella integritet och politiska 

oberoende, vilket kan påstås utgöra ett förverkligande av rädslan att interventioner som rättfär-

digas av ett specifikt skyddsintresse kan användas som ett förvändande verktyg för regimbyten. 

Det är en rädsla som Ryssland vanligtvis uttrycker. Handlandet kan även påstås vara ett ställ-

ningstagande av Ryssland som visar en annorlunda uppfattning av FN-stadgans hierarki, där 

principen om folkens självbestämmanderätt försvaras genom användandet av våld istället för 

att prioritera upprätthållandet av internationell fred. Ryssland har tidigare försvarat och före-

språkat självbestämmanderätten i situationer säkerhetsrådet haft uppe till omröstning, men har 

där varit emot idén att med våld beblanda sig i andra staters interna angelägenheter, vilket är 

delvis är tvärt emot handlandet i Krim. Detta kan påstås visa ett av Ryssland ambivalent ställ-

ningstagande i frågan om våldsförbudet och våldsamma interventioner, vilket gör det besvärligt 

att utröna statens opinio juris på området.       

4.7 Frustration i Säkerhetsrådet – Syrien 2016  

Den 8 oktober år 2016 presenterades ett resolutionsförslag, sponsrad av USA, Storbritannien, 

Frankrike och 43 andra medlemsstater, som bland annat krävde av alla parter ett omedelbart 

upphörande av alla luftangrepp och militära flygningar över Aleppo för att förhindra fortsatt 

blodspillan av stadens invånare.169 Resolutionen antogs inte på grund av att Ryssland gav sitt 

veto.170 Ryssland uttryckte redan före omröstningen att det var uppenbart att resolutionen inte 

skulle bli antagen och anklagade de tre västerländska permanenta medlemmarna för att försöka 

driva genom ett regimbyte i Syrien. Efter omröstningen uttalade Storbritannien att vetot var det 

femte från Ryssland beträffande Syrien på fem år. Vetot, menade Storbritannien, hade åter igen 

hindrat rådet från att skapa den sammanhållning som krävs för att ge Syriens befolkning ett 

hopp om andrum i deras lidande och att vetot ännu en gång svartmålat säkerhetsrådets trovär-

dighet samt dess respekt framför världens ögon. Rysslands veto, uttalade Storbritannien, var ett 

cyniskt missbruk av en permanent rådsmedlems privilegier och skyldigheter.171   

                                                 
167 Ibid, s. 5-11. 
168 Definition of Aggression, U.N. Doc. A/RES/29/3314, 1974. 
169 U.N. Doc. S/2016/846, 2016, p. 3.  
170 U.N. Doc. S/PV.7785, 2016, s. 6.  
171 Ibid, s. 6. 
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USA förklarade att den resolution Ryssland använt sitt veto mot hade ett enkelt krav och ett 

enda mål, att stoppa bombningarna av Aleppo. Ryssland och Al-Assad regimen har genom 

luftangrepp systematiskt eliminerat infrastruktur, sjukhus, vattenpumpar, ambulanser och 

brandbilar, menade USA. Dessa angrepp, uttryckte USA, har resulterat i hundratals civila döds-

offer och försatt hundratusentals civila i en situation där de riskerar att svälta till döds om ingen 

förändring sker. Sanningen är att Ryssland och Al-Assad vill beslagta Aleppo för att ytterligare 

stärka regimen i Damaskus. Ryssland kunde inte låta resolutionen stå i dess väg och använde 

sig därmed av sitt veto, på bekostnad av 275 000 syrianer, förklarade USA. Rysslands påstående 

om att de bekämpar terrorism är enbart en förevändning för att hjälpa Al-Assad att återta kon-

troll över Aleppo och kväva de oppositionsgrupper som vågar stå upp mot regimens brutalitet, 

samt kuva de civila som längtar efter en ny regering, påstod USA och anklagade Ryssland för 

att ha begått krigsbrott.172     

Ukraina uttryckte att Ryssland var mer intresserad av att säkra sina privilegier än att uppfylla 

sitt ansvar inför det internationella samfundet. Japan förklarade att säkerhetsrådets misslyck-

ande i att anta resolutionen var ännu ett exempel på rådets oförmögenhet att tillta effektiva 

åtgärder i en situation av brådskande nödvändighet.173 Venezuela, som röstade nej till resolut-

ionen, uttryckte oro över de västerländska medlemmarnas hänvisningar till humanitära syften 

som förevändningar till andra politiska intressen. Den humanitära tragedin som den syriska 

befolkningen befann sig i, ansåg Venezuela, användes i ett försök att hålla Syrien och Ryssland 

skyldiga för att förvärra den humanitära situationen i området när de som är direkt ansvariga 

för tragedin är terroristgrupperna med utländskt stöd. Venezuela fann det även paradoxalt reso-

lutionen krävde att Syrien skulle inskränka sin legitima rätt till att utöva full suveränitet över 

sitt territorium, speciellt i sitt luftrum genom att upphöra med alla militära flyg över Aleppo, 

när suveränitet, territoriell integritet och politiskt oberoende enligt FN-stadgan utgör kärn-

punkter för internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet har inte rätt att kränka en medlems-

stats suveränitet och det kan inte bestämma huruvida en regering är legitim eller inte, förklarade 

Venezuela samtidigt som dess representant anklagade de västerländska staterna för att ha dub-

belmoral.174  

                                                 
172 Ibid, s. 7-8. 
173 Ibid, s. 9-10. 
174 Ibid, s. 11-12. 
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Kap. 5 - Analys  

Denna uppsats har fram till detta kapitel redogjort för vikten av upprätthållandet av internation-

ell fred och säkerhet enligt FN-stadgan och våldsförbudet i artikel 2 (4) samt dess undantag. 

Uppsatsen har även redogjort för humanitära interventioner och staters ställningstagande be-

träffande vissa våldsamma interventioner. Analysen riktar in sig på att undersöka huruvida 

våldsförbudet i stadgan riskerar att urholkas av staters intresse att upprätthålla starka skydds-

värden, till exempel intresset av att förhindra folkmord. Det undersöks även om det är på väg 

att bildas ett rättsligt ställningstagande bland medlemsstaterna som kan skapa en sedvanerättslig 

regel i samband med våldsamma interventioner som utvidgar undantagen till artikel 2 (4). Slut-

ligen diskuteras huruvida säkerhetsrådet i sin funktion som den primära upprätthållaren av in-

ternationell fred och säkerhet är effektiv i sin roll eller inte. Kapitlet undersöker även möjliga 

konsekvenser vissa utvecklingar inom folkrätten på detta område kan få på framtiden. Dessa 

inriktningar diskuteras ur ett de lege lata respektive de lege ferenda perspektiv. 

5.1 Nuvarande rättsläge 

Våldsförbudet i artikel 2 (4) fungerar i huvudsak som en bestämmelse för att upprätthålla FN-

stadgans högst prioriterade grundsyfte, vilket vid dess skapande var, och i brist på något som 

motsäger ICJ:s auktoritära uttalanden i Certain Expenses of the United Nations, fortfarande är 

internationell fred och säkerhet (se kap. 2.2). Våldsförbudet har uppnått en sedvanerättslig sta-

tus och är generellt betraktat som en norm jus cogens, vilket visar att regeln är att anses som 

tvingande i alla omständigheter. I princip kan alla doktriner som förespråkar tillåten användning 

av våld i internationella relationer, förutom de som framgår i FN-stadgan, påstås vara debatte-

rade på ett eller annat vis eller anses kontroversiella av någon part. Därmed kan det argument-

eras för att enbart det våld som används genom regelrätt användning av artikel 51, i dess ur-

sprungliga mening, och det våld som auktoriserats av säkerhetsrådet under kapitel VII i stadgan, 

påstås vara helt accepterade undantag till artikel 2 (4) i nuvarande rätt.   

Det som kan påstås vara det mest ambitiösa förslaget till en rättslig förändring med syfte att 

utvidga undantagen till våldsförbudet i artikel 2 (4) är doktrinen om Responsibility to Protect. 

Principerna om Responsibility to Protect visade sig däremot inte få den effekt ICISS ville 

uppnå, vilket var möjligheten att intervenera på unilateral väg för att förhindra folkmord i en 

annan stat (se kap. 3.3). Det får anses vara bekräftat att Responsibility to Protect enbart kan 

aktiveras genom säkerhetsrådets auktorisering (se kap. 3.3.1). Antagandet av den reviderade 

versionen av principerna, som adopterades utan omröstning i generalförsamlingen, att världs-

samfundet uttryckt en stark vilja för att skydda befolkningar mot folkmord, krigsbrott och brott 

mot mänskligheten. Däremot kan det påstås att generalförsamlingen inte var beredd att helt och 

hållet underminera respekten för staters suveränitet, territoriella integritet och politiska obero-

ende. Det kan även påstås att generalförsamlingen, genom att ge befogenheten att aktivera dokt-

rinen till säkerhetsrådet, indirekt uttryckte att folkmord inte får stoppas om det inte når upp till 

nivån av hot mot internationell fred och säkerhet.  

5.2 Staters ställningstagande och internationell sedvanerätt 

Av det som framgår i de undersökta resolutionerna så uppmanar majoriteten av medlemmarna 

i säkerhetsrådet näst intill alltid till respekt för principerna i artikel 2 (4), vilket tyder på en 

enhetlig rättslig övertygelse hos staterna i det åtagandet. De sponsrade resolutionsförslag som 

presenteras är alltid noga med att bekräfta medlemsstaternas åtaganden gentemot staters terri-

toriella integritet och politiska oberoende. Den intressanta läsningen i dessa resolutioner ligger 



5.2 Staters ställningstagande och internationell sedvanerätt 

38 

i de påståenden, grunder och undantag som stater använder, vilka andra stater uttalar sig om, 

för att rättfärdiga handlingar eller belysa särskilda rättsområden.  

Det kan genom staternas opinio juris utläsas en förändring gällande vissa skyddsvärda intressen 

som utgår från stadgan. Det står klart att stater idag uppmärksammar och förespråkar skyddet 

för fundamentala mänskliga rättigheter, likt rätten att inte bli utsatt för folkmord, i högre grad 

än de gjorde före situationen i Rwanda. Det står även klart att vissa stater utvecklat ett intresse 

att skydda sig själva mot ickestatliga aktörer genom att inkräkta på andra staters territorium. 

Huruvida det föreslås en utveckling av en sedvanerättslig regel gällande en utvidgning av artikel 

2 (4), i syfte att skapa större möjligheter för att intervenera i andra staters angelägenheter för att 

skydda vissa intressen, är däremot svårt att identifiera. En sedvanerättslig regel utvecklas ge-

nom staters uniforma opinio juris och kontinuerliga praxis. Denna praxis behöver vara utbredd, 

konsekvent och innefatta ett handlande som följer av det rättsliga övertygandet att handlandet 

blivit obligatoriskt genom existensen av en regel som kräver det (se kap. 4.1). 

Det kan som sagt identifieras ett ställningstagande hos staterna som talar för att bland annat 

mänskliga rättigheter har uppnått ett högre skyddsvärde hos världssamfundet. Själva handlan-

det, där stater faktiskt har bortsett från gällande lag och intervenerat i en stat för skyddet av 

andra rättigheter, är däremot begränsat till ett fåtal stater, vilket delvis beror på att många stater 

saknar kapacitet att utföra väpnade interventioner. NATO:s intervention i Kosovo fördömdes i 

säkerhetsrådet av Ryssland, Kina och Namibia, men godtogs, antingen aktivt eller passivt, av 

de 12 resterande medlemmarna. Utgår vi ifrån att de sammanlagda medlemmarna representerar 

hela världssamfundet så talar en stor majoritet för att interventionen var accepterad. Således 

kan ett opinio juris utläsas där majoriteten ansåg det godtagbart att inte erhålla ett beslut angå-

ende användandet av våld från säkerhetsrådet, närmare sagt att gå runt de permanenta medlem-

marnas vetokapacitet, och underminera principerna om territoriell integritet och politiskt obe-

roende i syfte att förhindra grova brott mot mänskliga rättigheter. Det behövs däremot poäng-

teras att Ryssland, Kina och Namibia kanske inte fördömde interventionen på grund av den 

rättsliga övertygelsen att de var juridiskt skyldiga att göra så. Röster och veton beträffande re-

solutioner kan alltid läggas i hänsyn av andra skäl än en rättslig övertygelse, exempelvis makt-

politiska skäl. Det kan i den bemärkelsen vara svårt att avgöra vilket handlande som kan tillgo-

doräknas en stats genuina opinio juris. 

Själva handlandet, den praxis som resulterade av interventionen, kan däremot påstås inte ha 

varit av speciellt utbredd art, med tanke på de fåtal stater som deltog i NATO:s intervention, 

för att skapa ett större sedvanerättsligt avtryck i enlighet med North Sea Continental Shelf. Det 

kan påstås att antalet gånger unilaterala interventioner har skett i skydd för andra intressen dess-

utom är få, vilket påkallar frågan om det kan uppvisas tillräckligt många händelser som i sin tur 

kan knytas till staters ”konsekventa” praxis. Interventionen i Kosovo har däremot beskrivits 

som olaglig av majoriteten av kommentatorerna. (se kap. 3.1) Händelsen kan därmed rent ob-

jektivt påstås ha verkat urholkande på stadgans bestämmelser och specifikt utgjort en överträ-

delse av våldsförbudet i artikel 2 (4).  

I anslutning till interventionen i Kosovo kan grundtanken om att FN-stadgan är tänkt att upp-

rätthållas av ett kollektivt säkerhetssystem belysas. Detta kollektiva rättssystem syftar till att 

förhindra unilateralt handlande och lämnar därför beslutsfattningen angående användandet av 

våld, förutom i det fall av självförsvar, till säkerhetsrådet. Därmed kan Brings påstående (se 

kap. 3.1) att NATO:s intervention i Kosovo utfördes genom en process av kollektivt beslutsta-

gande, inte genom unilateralt handlande, sättas i perspektiv gentemot principen om det kollek-

tiva säkerhetssystemet så som det framgår i stadgan. Sant är att ett beslut togs som involverande 

de stater NATO valde att involvera och att majoriteten av medlemmarna i säkerhetsrådet inte 
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protesterade mot interventionen, men faktum är att det kollektiva säkerhetssystemet är tänkt att 

fungera genom säkerhetsrådet som beslutsfattande organ.    

Det som kan påstås vara den viktigaste aspekten till varför det inte skulle ha påbörjats en sed-

vanerättslig utveckling av ett undantag till artikel 2 (4), i avsikt att skapa fler möjligheter till att 

utföra väpnade interventioner för att skydda ett specifikt intresse, är att stater historiskt sätt inte 

använt sig av samma sorters rättfärdigande grunder för sina våldsamma handlingar, speciellt i 

anslutning till det humanitära syftet gällande användandet av våld (se kap. 3). Däremot kan det 

påstås att möjligheteten för utvecklingen av en mer extensiv tolkning av rätten till självförsvar 

enligt artikel 51 i stadgan, i anslutning till självförsvar mot ickestatliga aktörer, är större.   

Teorin om stater som är ovilliga eller oförmögna att bekämpa ickestatliga aktörer kan påstås ha 

potential att utvidga rätten till självförsvar, vilket skulle innebära ett nytt legitimt undantag till 

artikel 2 (4). Gällande den USA-ledda interventionen i Syrien kan två olika tolkningar göras 

gällande artikel 2 (4) och artikel 51. Den första tolkningen är den som utgör gällande rätt i 

dagsläget, vilken erhållit stöd från ICJ genom Armed activities on the territory of the Congo 

och Legal consequences of the construction of a wall, som lutar mot ett absolut förbud mot 

användandet av våld mot ickestatliga aktörer. Den andra tolkningen är att artikel 2 (4) succesivt 

börjar förlora dragningskraft eftersom allt fler stater börjar tolerera, och inte protestera mot, 

unilateral användning av våld för att skydda sig mot terrorister. Staterna som stödjer operat-

ionen i Syrien kan påstås utgöra en överlägsen majoritet och över 40 stater har deltagit i strid-

andet mot IS i Irak och Syrien. Rädslan för terrorism och terrorattacker kan möjligtvis vara 

anledningen till varför en teori om ”ovillighet eller oförmögenhet” har fått så starkt stöd. Fort-

sätter det stora stödet och det likartade rättfärdigande åberopandet för denna teori kan det möj-

ligtvis utvecklas en sedvanerättslig regel som skapar ett undantag till våldsförbudet i artikel 2 

(4). Däremot har många stater valt att inte kommentera användandet av teorin, trots att de är 

positiva till agerandet i Syrien. Dessutom har somliga stater som påstått att handlandet i Syrien 

är lagligt inte förklarat precis varför det skulle vara lagligt (se kap. 2.5.5).  

Staternas uttalanden i de presenterade resolutionerna i kapitel 4 visar intressanta och, ibland, 

varierande ställningstaganden beträffande våldsamma interventioner. Det kan påstås att Ryss-

land och Kina ofta har samma inställning i frågor som handlar om territoriell integritet och 

politiskt oberoende. De två österliga permanenta medlemmarna tenderar många gånger att bilda 

en gemensam opposition mot de tre västerländska permanenta medlemmarna. Kina är för det 

mesta konsekvent i sina uttalanden om att alltid förespråka fredliga medel som främsta åtgärd 

och att aldrig uppmuntra till användandet av våld, vilket även Ryssland är. Ryssland uttrycker 

speciellt respekt för artikel 2 (4) i resolutionsförslagen gällande Kosovo 2012 och Syrien 2012. 

Därmed kan Rysslands annektering av Krim (se kap.4.6), där ett verkligt väpnat angrepp mot 

Ukrainas territoriella integritet skedde, anses ha utgjort ett avvikande från Rysslands vanliga 

retorik. Detta kan föreslå att Ryssland inte visar en speciellt konsekvent rättslig övertygelse i 

sitt åtagande till territoriell integritet och politiskt oberoende enligt artikel 2 (4). I detta fall 

rättfärdigade Ryssland interventionen med påståendet att handlandet var i skydd för ryska med-

borgare utomlands. Teorin om rätten att använda våld för att skydda medborgare utomlands får, 

trots sin återkommande användning, anses vara kontroversiell (se kap.2.5.3) och måste i alla 

fall visa att staten som huserar medborgarna inte vill eller inte kan skydda dem, vilket är debat-

terat i frågan om Krim.  

I kontrast till att många stater är positivt inställda till eller åtminstone tolererar att interventioner 

i vissa fall kan kringgå ett blockerat säkerhetsråd finns det flera österländska stater som ut-

trycker en stark oro över benägenheten till missbruk av en interventionsdoktrin. Den främsta 

oron verkar ligga i rädslan för att staters politiska oberoende kan hamna i fara, vilket kan påstås 



5.3 En ny prioritering av FN-stadgans principer? 

40 

synas i bland annat Rysslands, Nordkoreas och Kinas uttalande om att västerländska länder 

förser terrorgrupper och rebeller med vapen och finansiering, samt använder interventioner på 

humanitära grunder som förevändningar för att framkalla regimbyten (se kap. 4.4 och 4.5). Re-

solutionsförslaget som behandlar Syrienfrågan från 2012 (se kap. 4.4) handlar förvisso inte om 

olaglig intervention, utan uppmanar till alla parters upphörande av användning av våld i Syrien. 

Däremot kan det i den resolutionen påstås synas att Ryssland och Syrien var oroliga för att 

andra stater skulle intervenera i situationen utan Syriens samtycke, vilket i sådana fall skulle 

riskera ske på olaglig väg med tanke på Rysslands högst sannolika veto i de flesta frågor som 

handlar om Syrien.  

Generalförsamlingens antagande av den resolution, beträffande Syrien år 2012, som starkt lik-

nade det resolutionsförslag som blev nedröstat av veton i säkerhetsrådet en kort tid före kan 

påstås utgöra en protest mot den nedröstade texten och visa ett starkt ställningstagande av 

världssamfundet (137 medlemmar röstade aktivt ja för resolutionens antagande, vilket är en 

klar majoritet i kontrast till de 12 medlemmar som röstade aktivt nej) att våldet i Syrien inte var 

acceptabelt. Resolutionsförslaget i säkerhetsrådet berör som sagt inte frågan om att intervenera 

i Syriens angelägenheter, men Ryssland och Kina uttalade ett starkt skydd för Syriens interna 

angelägenheter, vilket kan påvisa en rädsla för ett ingripande i Syriens politiska oberoende. 

Därmed kan det spekuleras om generalförsamlingens resolution, varpå de stater som röstade 

nej till dess antagande uttryckte oro för att texten implicerade ett regimbyte i Syrien, föreslår 

ett ställningstagande som utgör ett indirekt hot mot staters territoriella integritet och politiska 

oberoende (se kap. 4.4 och 4.5). Oavsett vad resolutioner i generalförsamlingen fastställer skall 

det poängteras att de aldrig är bindande på staterna. Däremot anses staters ställningstagande till 

de resolutionerna utgöra ett bevis på staternas opinio juris (se kap. 4.1).   

I resolutionen beträffande Libyen år 2011 (se kap.4.3) motiverade Ryssland och Kina sina ner-

lagda röster med att de först och främst prioriterar användandet av fredliga medel i internation-

ella relationer. Valet att inte aktivt rösta ner resolutionen med sina veton talar för ett accepte-

rande av den auktoriserade humanitära interventionen. Däremot kan uttalandena om priorite-

ringen av fredliga medel påstås visa att Ryssland och Kina inte var direkt positivt inställda till 

interventionen. Även Tyskland var tveksam till användandet av våld. Ingen av rådets medlem-

mar röstade nej till interventionen, vilket visar en situation där säkerhetsrådet agerade i linje 

med sitt åtagande till stadgan och bemötte ett hot mot fred och säkerhet utan aktiva protester. 

Libanon uttryckte en förhoppning om att resolutionen skulle producera en avskräckande effekt 

på framtiden, genom att få stater som överväger grova brott mot mänskliga rättigheter att tänka 

om, vilket sätter ord på det viktiga och prejudicerande budskap ett enhetligt säkerhetsrådsbeslut 

skickar till världssamfundet.  

5.3 En ny prioritering av FN-stadgans principer? 

FN-stadgan skapades av krigströtta stater som valde att prioritera den internationella freden och 

säkerheten över allt annat för att förhindra krig. Utgångspunkten att bevarandet av freden är 

den princip som står höst upp i stadgans hierarki har bekräftats av ICJ i det rådgivande yttrandet 

Certain Expenses of the United Nations. Våldsförbudet i artikel 2 (4) togs fram för att upprätt-

hålla principen om fred och för att garantera de mindre och svagare staternas territoriella in-

tegritet och politiska oberoende (se kap. 2.2). Övertygelsen om att beblanda sig så lite som 

möjligt i staters interna angelägenheter i syfte att upprätthålla freden kan däremot påstås ha 

förändrats genom åren i samband med att nya skyddsvärden uppenbarat sig och chockerande 

händelser fått världssamfundets moraliska samvete att reagera. Folkmordet i Rwanda kan sägas 

vara en händelse som fick stater att börja fundera huruvida principerna om territoriell integritet 

enligt artikel 2 (4) och nationell suveränitet, vilka båda är principer för att upprätthålla freden, 
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borde behålla sin styrka eller inte gentemot möjligheter att förhindra grova brott mot mänskliga 

rättigheter (se kap. 3.3). Det är tydligt att stadgan håller våldsförbudet i hög aktning, men det 

är orimligt att stadgan skulle förbjuda förhindrandet av folkmord. 

Det kan argumenteras för att majoriteten av världens stater idag förespråkar ett starkt skydd för 

mänskliga rättigheter, vilket syns både i uttalanden och faktiska väpnade humanitära intervent-

ioner. Interventionen i Kosovo visar bland annat att många stater är beredda att bryta mot in-

ternationell lag för att förhindra grova brott mot mänskliga rättigheter (se kap. 4.2). Antagandet 

av principerna i Responsibility to Protect visar en även en stark vilja hos världssamfundet att 

förhindra folkmord och krigsbrott. Därmed kan det påstås att det genom staters uttalanden och 

praxis visats att den ursprungliga meningen av att prioritera den internationella freden i stadgan 

har försvagats i förmån till andra skyddsvärden. Den uppfattning som råder idag är att FN-

stadgan måste tolkas på ett dynamiskt vis och att den skall anses som ett levande instrument 

som måste vara kapabel att utvecklas för att bemöta framtida verkligheter som inte var tänkbara 

för stadgans skapare (se kap. 2.3).  

Stadgans grundare anade kanske inte att nya hot som moderna vapen och terrorism skulle ut-

vecklas och behöva bemötas, eller att andra skyddsintressen skulle inkräkta på principen om 

fred och säkerhet. Därmed är det möjligtvis tillfälle att tolka stadgan ur ett perspektiv där prin-

cipen om fred och säkerhet, samt dess upprätthållande instrument i artikel 2 (4), ställs i jämnare 

balans med en mer extensiv applicering av skyddet för mänskliga rättigheter i artikel 1 (3), eller 

rätten att få använda väpnat självförsvar mot terrorgrupper som befinner sig i en annan stat. En 

sådan tolkning kan möjligtvis få en urholkande effekt på våldsförbudet, men en accepterad så-

dan i det fall världssamfundet bedömer det nödvändigt.  

Bush doktrinen (se kap. 2.5.1.2) kan sägas till stor del anspela på de principer som utgjorde 

rättsläget före FN-stadgans skapande och speciellt de principer som fastställdes i Caroline in-

cidenten. De principerna talar om en rätt till självhjälp, vilket på den tiden möjligtvis var en helt 

rättfärdigad nödvändighet hos stater för att skydda sig mot rebellgrupper som utgjorde makt-

faktorer, i syfte att känna sig säkra. Frågan som uppenbarar sig är om terrorister idag har uppnått 

ett sådant starkt hot, eftersom de kan orsaka enorm skada med moderna vapen, att stater känner 

sig benägna att vända sig till äldre principer, i liknande linje med Bush doktrinen, som före-

språkar en mer extensiv tolkning av självförsvar för att åter igen kunna känna sig säkra.  

5.4 Risker eller möjligheter med fler undantag till våldsförbudet?  

Det finns en uppenbar fördel med att ett undantag till våldsförbudet, där våld i internationella 

relationer som inte utgörs av självförsvar eller är auktoriserat av säkerhetsrådet, är tillgängligt 

i vissa situationer. Denna fördel vore möjligheten att rädda liv, förhindra folkmord, skydda sig 

i förebyggande syfte från ickestatliga aktörer och bevara andra intressen, utan att förövaren har 

möjlighet att gömma sig bakom en sköld av nationell suveränitet eller ett handlingsförlamat 

säkerhetsråd. En regel som legaliserar humanitära interventioner i dessa avseenden kan därmed 

anses vara ett välkommet tillskott till den internationella sedvanerätten. 

Det finns även en uppenbar risk med ett svagt våldsförbud som tillåter fler undantag baserat på 

omprioriterade skyddsvärden, utöver att det skulle underminera den ursprungliga tanken med 

artikel 2 (4). Denna risk är benägenheten att missbruka åberopandet av dessa skyddsvärden som 

förevändningar för andra politiska intressen. Ponera att ett prejudikat etableras där det är tillåtet 

att kringgå ett handlingsförlamat säkerhetsråd och med våld intervenera i en stat för att skydda 

en befolkning från grova brott mot mänskligheten, likt folkmord, eller där det är fullt tillåtet att 
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jaga ickestatliga aktörer i en annan stat i förebyggande syfte. En stat som åberopar dessa preju-

dikat skulle lika gärna kunna intervenera i en situation med andra syften, till exempel för att 

forcera ett regimbyte i en stat. Det kan även påstås att ett sådant prejudikat enbart hade varit 

fördelaktigt för mäktiga stater som äger kapaciteten att utföra militära interventioner, och inte 

för små och svaga stater som endast är i fara att bli utsatta för intervention. Sådana prejudikat 

hade självklart varit nödvändiga att reglera med objektiva kriterier och nödvändiga trösklar som 

preciserar när ett sådant åberopande är lagligt och möjligt att göra, men det kan oavsett påstås 

finnas utrymme för missbruk i vissa fall.   

I sin helhet bör frågan om olagliga interventioner som rättfärdigas på humanitära grunder ställas 

i perspektiv till att de grunderna kan missbrukas som förevändningar för en stats dolda intres-

sen. Till exempel slutade Indonesiens intervention i Östtimor, som rättfärdigades på humanitära 

grunder, i en total annektering av det invaderade territoriet (se kap. 3), vilket möjligtvis kan 

jämföras med Rysslands annektering av Krim.       

5.5 Ett fungerande säkerhetsråd? 

Det kan påstås att säkerhetsrådets potentiella ineffektivitet utgör den största risken för att ur-

holka våldsförbudet i artikel 2 (4). Ett säkerhetsråd som inte agerar, utan blir handlingsförlamat 

av veton, speciellt när ett veto används flera gånger beträffande samma problem, kan leda till 

att stater känner sig benägna att använda olagligt och unilateralt våld i internationella relationer 

för att upprätthålla andra skyddsintressen. Missbrukas ett veto i en fråga som kräver godkän-

nandet av laglig användning av våld, till exempel för att förhindra folkmord, så riskerar stater 

att trotsa säkerhetsrådet likt de gjorde i Kosovo år 1999. Därmed kan det påstås att själva veto-

makten i sig kan få en urholkande effekt på våldsförbudet. När säkerhetsrådet misslyckas att 

agera på det viset och stater tilltar olagliga handlingar blir resultatet en underminering av FN-

stadgan. Det kan antydas en frustration hos flera medlemmar i säkerhetsrådet gällande Ryss-

lands veto av resolutionsförslaget att stoppa angreppen på Aleppo (se kap. 4.7), vilket väcker 

den skrämmande frågan om stater riskerar att tröttna på säkerhetsrådet som beslutsfattande or-

gan och vilka konsekvenser det kan få. 

Skapas en sedvanerättslig regel på ett legitimt vis som utökar undantagen till artikel 2 (4), vilket 

är mycket svårt med tanke på att våldsförbudet är en norm jus cogens och kan därmed enbart 

förändras av en norm av samma karaktär, är allt i enlighet med folkrätten. Interventioner kan 

däremot rättfärdigas genom olika skyddsintressen. Till exempel handlade Rysslands annekte-

ring av Krim inte om att förhindra folkmord, utan om beskyddandet av ryska medborgare och 

Krims befolknings rätt till självbestämmande. Åberopas nya skyddsintressen vid varje nytt fall 

av en olaglig intervention, och stater använder sig av olika rättfärdigande omständigheter (se 

kap. 3), kommer det aldrig bildas en uniform opinio juris på rättsområdet. Istället kommer uni-

laterala ingripanden utföras, rättfärdigande på grunder som inte är likartade eller konsekventa, 

vilket kan påstås alltid utgöra en urholkning av artikel 2 (4). Ett fungerande säkerhetsråd vars 

uppdrag är att upprätthålla internationell fred och säkerhet identifierar de situationer där ett 

starkt intresse hotas som staterna inte passivt kan förbise, när en överträdelse av ett sådant in-

tresse utgör ett hot mot freden och säkerheten, genom att auktorisera användningen av våld. Ett 

sådant agerande resulterar i att en balans kan nås, till exempel mellan respekten för suveränitet, 

territoriell integritet och politiskt oberoende samt upprätthållandet av intresset att skydda liv. 

På sådant vis skulle ett fungerande säkerhetsråd kunna göra en utveckling av unilaterala inter-

ventioner onödiga. 

De permanenta medlemmarnas veto kan påstås vara farligt kraftfulla med tanke på att en med-

lem med vetokapacitet och specifika politiska intressen kan, på inbjudan av en stat, använda sig 
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av våld i den staten och sedan fortsätta med det, trots att resterande medlemmar av säkerhets-

rådet uppmanar till upphörande av våldet, eftersom alla protester kan avfärdas genom använd-

ningen av veton. Detta kan sägas ha skett bland annat av Ryssland i flera frågor beträffande 

Syrien. På liknande vis användes vetot vid annekteringen av Krim, där Ryssland invaderade 

Ukraina för att sedan förkasta rådets påståenden om olagligt handlande (se kap. 4.6 och 4.7). 

För över 70 år sedan skapades de permanenta medlemmarnas veton för att förhindra användan-

det av våld, men idag verkar det istället användas för att fortsätta med användandet av våld utan 

att riskera bli hindrad. 

De permanenta medlemmarnas veton kan alltså argumenteras för att vara för kraftfulla och be-

nägna att missbrukas i frågor där en permanent medlem har egna intressen, vilket kan få stater 

att känna sig tvingade att agera i strid med stadgan. Därmed kan en begränsning av de perma-

nenta medlemmarnas veton vara ett sätt att bekämpa en urholkning av artikel 2 (4). I detta ligger 

självklart det paradoxala. FN-stadgan hade inte skapats från första början utan att de mäktigaste 

segrande staterna från andra världskriget hade erhållit kraften att använda veton, vilket även har 

en funktion i att förhindra att majoriteten kan kringgå minoriteten. Kritiserandet av medlem-

marnas vetokapacitet kan därmed anses fruktlöst. Därmed är generalförsamlingens resolution 

Uniting for Peace (se kap. 2.5.2) ett intressant alternativ till att bevara integriteten hos det kol-

lektiva säkerhetssystemet när säkerhetsrådet misslyckas med sin primära uppgift att upprätt-

hålla internationell fred och säkerhet, samtidigt som en utveckling av unilateral våldsanvänd-

ning förhindras. Huruvida det faktiskt är möjligt eller inte att delegera den beslutanderätten till 

generalförsamlingen är en annan fråga.  

Frågan som behöver bemötas kan påstås handla om olika skyddsvärden. I brist på ett fungerande 

säkerhetsråd kan det påstås att det internationella samfundet behöver utveckla en enhetlig 

opinio juris angående vad som är viktigast; den internationella freden och ett starkt våldsförbud 

eller intresset att skydda sig från ickestatliga aktörer och förhindra folkmord. 

5.6 Slutsatser  

Eftersom våldsförbudet är allmänt betraktat som jus cogens, krävs det, enligt artikel 53 i Wien-

konventionen (se kap. 2.3.1), att den praxis som ämnar att förändra eller utvidga undantagen 

till artikel 2 (4) behöver vara av samma starka karaktär som förbudet. Däremot kan det påstås 

inte ha visats i staters agerande eller opinio juris gällande flera aspekter av våldsamma inter-

ventioner och försök till utvidgningen av undantag till våldsförbudet. Det kan påstås inte heller 

synas en tillräckligt bred och beständig praxis eller opinio juris hos staterna för att föreslå att 

något uppenbart undantag till våldsförbudet skapats på sedvanerättslig väg i enlighet med pre-

judikatet i North Sea Continental Shelf (se kap. 4.1).  

Vad som kan argumenteras för att vara en gemensam rättslig övertygelse i många staters opinio 

juris, baserat på uttalanden i resolutioner, är att skyddet för vissa starka intressen, till exempel 

intresset att skydda liv genom att förhindra folkmord, ibland skall få företräde över våldsförbu-

det. I resolutionerna hänvisar näst intill varje stat alltid till respekten för staternas territoriella 

integritet och politiska oberoende, men samtidigt påpekar de, speciellt i fallen gällande huma-

nitära frågor, att mänskliga rättigheter måste skyddas. Det kan således argumenteras för exi-

stensen av en normkonflikt mellan våldsförbudet och förbudet mot folkmord. Med tanke på att 

förbudet mot folkmord redan har en status jus cogens (se kap. 3.3.1), och därmed kan mäta sig 

med våldsförbudet i ren styrka, kan förbudet möjligtvis ge upphov till en faktisk regel som utgör 

ett undantag till våldsförbudet. 
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Det kan alltså sägas synas en enhetlig vilja att skydda vissa intressen även i fall där det skyddet 

skulle utgöra en överträdelse av artikel 2 (4), vilket kan antyda att problemet mer ligger i sta-

ternas uppfattning om hur dessa intressen skall skyddas. Det kan alltså påstås vara en fråga om 

tillvägagångssätt. Det kan däremot påstås att frågor om tillvägagångssättet för hur ett legitimt 

undantag till våldsförbudet i FN-stadgan skall arbetas fram är för tidig att diskutera på vissa 

områden, till exempel gällande artikel 51, vilket kan argumenteras för med tanke på staters 

uppfattning angående teorin om ovillighet eller oförmögenhet (se kap. 2.5.5). Detta eftersom 

staterna verkar visa sig ovilliga i att ta ett ställningstagande gällande vad som är lagligt och hur 

lagen som reglerar rätten till självförsvar bör utvecklas.  

Beträffande humanitära interventioner kan det påstås att världssamfundets opinio juris accep-

terar humanitära interventioner om ingripandet beslutas på ett folkrättsenligt sätt, först och 

främst genom beslut från säkerhetsrådet under kapitel VII i stadgan. Världssamfundet verkar 

däremot inte vilja förlita sig enbart på säkerhetsrådet som ensam auktoritet i förhindrandet av 

folkmord. Därmed krävs en alternativ procedur som världssamfundets medlemmar accepterar. 

Ett exempel på en sådan procedur kan möjligtvis vara att delegera befogenheten att ta beslut 

beträffande förhindrandet av folkmord till generalförsamlingen, exempelvis på liknande vis 

som i Uniting for Peace. Säkerhetsrådets exklusiva rätt att besluta om våldsamma intervent-

ioner utgör inte en norm jus cogens. Beslutskraften skulle därmed kunna modifieras, baserat på 

att FN-stadgan är ett levande instrument som måste vara kapabel till att växa och utvecklas, till 

att ge generalförsamlingen en rätt att bestämma i en sådan fråga. Den möjligheten borde kanske 

realiseras med tanke på att världssamfundets opinio juris verkar ge uttryck för ett sådant behov. 

Världssamfundet har däremot inte kommit överens om någon annan ordning än den som anges 

i stadgan, det vill säga med stöd av säkerhetsrådets beslut under kapitel VII i stadgan.  

Det står sammanfattningsvis klart att det finns en uppfattning hos många stater som visar att 

våldsförbudet i artikel 2 (4) ibland behöver bortses från för att skydda andra intressen än det 

om internationell fred och säkerhet. Det kan även konstateras att många stater fortfararande 

upprätthåller den mer ursprungliga aktningen för staters territoriella integritet och politiska obe-

roende, möjligtvis av rädsla för att i framtiden bli utsatta för påtvingade interventioner. 

Huruvida det pågår en möjlig utveckling av en sedvanerättslig regel som föreslår ett undantag 

till artikel 2 (4) i stadgan gällande unilaterala interventioner i skydd för starka intressen, baserat 

på staters praxis och opinio juris, är svår att besvara eftersom staterna verkar ha olika uppfatt-

ningar om rättsläget.  

Vad som kan påstås är att det primära syftet att bevara internationell fred och säkerhet, genom 

upprätthållandet av den ursprungliga respekten för våldsförbudet i artikel 2 (4), har försvagats 

i förmån för bland annat beskyddandet av liv och skyddet mot ickestatliga aktörer. Mer specifikt 

kan det argumenteras för att världssamfundets opinio juris medger humanitär intervention i 

avseendet att förhindra folkmord. Unilaterala våldshandlingar i internationella relationer utgör 

däremot ett brott mot folkrätten och måste bemötas. Alternativen är att världssamfundet kom-

mer överens om hur problemen skall hanteras eller att säkerhetsrådet i större utsträckning börjar 

agera i situationer som stater inte passivt kan ignorera. 
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