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Sammanfattning 
 
Med denna uppsats ämnar författaren fastställa vilket rättssystem som enligt folkrätten 
har företräde vid konflikt mellan folkrätten från FN, Europakonventionen och gemen-
skapsrätten. Syftet har avgränsats till mänskliga rättigheter i förhållande till säkerhets-
rådets resolutioner för bekämpande av den internationella terrorismen.  
 
Säkerhetsrådets resolutioner har ändrat karaktär när det gäller att bekämpa världens 
terrorism. Genom så kallade intelligenta sanktioner är säkerhetsrådets mål nu att frysa 
egendom för enskilda individer och företag, utan att de drabbade har någon rätt till 
rättvis rättegång, efter att dessa svartlistats som knutna till terroristorganisationer. 
Svartlistningen sker på mer eller mindre godtyckliga grunder som inte finner stöd inom 
folkrättens regler om jus cogens och säkerhetsrådet har förklarat att i kampen mot 
terrorismen är det nu tillåtet att med alla medel slå tillbaka hot mot fred och säkerhet. 
 
Det inträffade är ett nytt inslag i den europeiska rättstraditionen, där ett starkt skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter tillskapats för unionsmedborgare. 
 
Av FN-stadgan framgår medlemsstaternas bundenhet att genomföra säkerhetsrådets 
resolutioner och av EG-fördraget framgår att folkrätten har företräde framför gemen-
skapsrätten. I folkrättens regler ingår såväl mänskliga rättigheter enligt FN:s rättighets-
katalog, som mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. 
Rättigheterna utvecklades inom FN och dess stadga tillkom före Europakonventionen 
och torde i princip ha företräde framför konventionen och Europadomstolens praxis, vid 
tillämpning av principen lex posterior derogat priori. 
 
Dock har det tillskapats ett rättssystem av nytt slag (sui generis) inom gemenskaps-
rätten, med ett starkare skydd för mänskliga rättigheter; i synnerhet egendomsrätten och 
rätten till rättvis domstolsprövning. Vid tillämpning av principen lex specialis legi 
generali derogat, torde dessa regler ha företräde framför de generella reglerna från FN. 
 
EG-domstolens förstainstansrätt har i fallet Somaliasvenskarna (T-306/01) förklarat sig 
själv och unionen som bunden av FN:s stadga och säkerhetsrådets resolutioner och 
därmed åsidosatt egendomsskyddet och rätten till rättvis rättegång, även för unionsmed-
borgare. Rätten förklarade att något skydd för sökandena inte kunde förväntas från vare 
sig europarätten eller internationell rätt. 
I fallet går rätten emot tidigare praxis från EG-domstolen, genom att förklara unionen 
som bunden av FN-stadgan och genom att tilldela EU-rådet en kompetens som inte står 
att utläsa i fördragen. 
 
En oroväckande fråga är vilka rättigheter som kommer att inskränkas framledes. Resul-
tatet av denna utveckling står att läsa i en oviss framtid. 
För framtiden bör unionen sätta en tydlig gräns för när de mänskliga rättigheter som 
man under så lång tid byggt upp skall kunna inskränkas. 
Medlemsstaterna bör anta en gemensam ståndpunkt där man deklarerar att gemenskap-
ens grundläggande rättigheter och friheter inte kan inskränkas på godtyckliga grunder. 
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1 Inledning 
 
Terroristattackerna i New York den 11 september skapade stor konsensus inom 
världssamfundet – i kampen mot terrorismen är det enligt såväl FN som EU-rådet nu 
tillåtet att med alla medel söka slå tillbaka hot mot fred och säkerhet i världen.  
 
Säkerhetsrådets resolutioner har ändrat karaktär när det gäller att bekämpa världens 
terrorism. Genom så kallade intelligenta sanktioner är säkerhetsrådets mål nu att frysa 
egendom för enskilda individer och företag, efter att dessa svartlistats som knutna till 
terroristorganisationer. 
Denna svartlistning sker på mer eller mindre godtyckliga grunder som inte finner stöd 
inom folkrätten. Alla uppgifter som ligger till grund för listningar och frysning av 
egendom är hemligstämplade. 
 
I fallet Somaliasvenskarna (T-306/01) begärde sökanden att domstolen skulle ogiltig-
förklara en förordning från EU-rådet, till vilken svenska myndigheter hänvisat för att 
frysa sökandenas tillgångar; såväl enskilda som företag. 
EG-domstolens förstainstansrätt har i fallet förklarat sig själv och unionen som bunden 
av FN:s stadga och säkerhetsrådets resolutioner och därmed åsidosatt egendomsskyddet 
och rätten till rättvis rättegång för de sökande. 
 
Det inträffade är ett nytt inslag i den europeiska rättstraditionen, där ett starkt skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter tillskapats. 
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1.1 Syfte 
 
Med denna uppsats ämnar författaren fastställa vilket rättssystem som enligt folkrätten 
har företräde vid konflikt mellan folkrätten från FN, Europakonventionen och 
gemenskapsrätten.  
 

1.2 Frågeställning 
 
Är den europeiska unionen bunden av FN-stadgan, på så vis att institutionerna tvingas 
agera för att genomföra säkerhetsrådets resolutioner i medlemsstaterna? 
Har EU-rådet kompetens att genomföra säkerhetsrådets resolutioner? 
 

1.3 Avgränsning 
 
Syftet har avgränsats till att omfatta säkerhetsrådets resolutioner som är ämnade att 
bekämpa den internationella terrorismen genom intelligenta sanktionsåtgärder, antagna 
inom kapitel VII i FN:s stadga. 

Särskilt har fallet Somaliasvenskarna studerats och därigenom de mänskliga 
rättigheterna för egendomsskydd och rättvis domstolsprövning. 

 

1.4 Metod 
 
Doktrin har eftersökts och återgivits, i den mån relevanta texter stått att finna. 
Rättspraxis har studerats och i viss mån refererats; från den internationella domstolen, 
EG-domstolen och europadomstolen. Främst har fallet T-306/01 från EG-domstolens 
förstainstansrätt studerats och analyserats. 

För frågeställningen relevanta rättsregler i förenta nationernas stadga och i europeiska 
konventionen för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har 
återgivits. Artiklar i EG-fördraget och unionsfördraget har återgivits med nu gällande 
numrering. 
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2 FN-stadgan och säkerhetsrådet 
 
Förenta Nationernas stadga undertecknades i San Francisco den 26 juni 1945. 
Enligt artikel 24.1 i stadgan överlåter medlemmarna av FN på säkerhetsrådet 
”huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och säkerhet och samtyck[er] 
till att säkerhetsrådet vid fullgörande av sina ur detta ansvar härrörande förpliktelser 
handlar å medlemmarnas vägnar”. 
 
Av artikel 24.2 följer att det alltid åligger säkerhetsrådet att handla i överensstämmelse 
med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser, bland annat FN:s uttryckliga mål att 
främja alla och envars mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, i enlighet med 
stadgans artikel 1.3. 
 
Enligt artikel 25 samtycker ”[FN:s] medlemmar … till att godtaga och verkställa 
säkerhetsrådets beslut i överensstämmelse med denna stadga”.      
Ett villkor för FN:s medlemmars bundenhet enligt art 25 är att säkerhetsrådet enligt 
andra bestämmelser i stadgan har behörighet att fatta bindande beslut. 
 
Av 41 följer att ”Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av 
vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess beslut, och äger uppfordra 
Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder.” 
 
I artikelns andra mening ges exempel på hur sanktioner kan utformas: 
”Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska 
förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post, telegraf- och radioförbindelser samt annan 
samfärdsel, ävensom avbrytande av de diplomatiska förbindelserna.” 
 
I artikel 48.2 föreskrivs att säkerhetsrådets beslut för upprätthållande av internationell 
fred och säkerhet skall ”verkställas av Förenta Nationernas medlemmar direkt och 
genom deras verksamhet inom ifrågakommande internationella organ, till vilka de äro 
anslutna”.       
 
I artikel 103 föreskrivs att i ”händelse av konflikt mellan medlemmarnas förpliktelser 
enligt denna stadga och deras förpliktelser enligt någon annan internationell 
överenskommelse skola förpliktelserna enligt stadgan gälla”. 
 
Säkerhetsrådets främsta funktion är att upprätthålla fred och säkerhet på det 
internationella planet, genom att avge rekommendationer eller att anta resolutioner 
under FN-stadgans kapitel VII, i enlighet med rådets särskilda maktbefogenheter 
(exceptional powers). Säkerhetsrådets makt begränsas endast av stadgans artikel 24.2.1 
 

                                                
1 Cameron Iain, Targeted Sanctions and Legal Safeguards, s. 13 f. 
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2.1 Säkerhetsrådets befogenheter 
 
Säkerhetsrådet antar bindande resolutioner endast enligt stadgans sjunde kapitel, genom 
art 41 och 42. Dessa får endast åberopas för åtgärder om det föreligger hot mot 
internationell fred och säkerhet eller aggressioner (acts of agression). 
Det är säkerhetsrådet som avgör huruvida dessa situationer föreligger och beslutar även 
om de åtgärder som lämpligen bör vidtagas, i enlighet med artikel 39 i stadgan. 
Den enda spärr som rådet har, är att det måste agera inom stadgans ”mål och principer”. 
 
Medlemsstaterna är tvungna att implementera rättsakterna från säkerhetsrådet, antagna 
inom kapitel VII, enligt artikel 49 i stadgan. De är enligt samma artikel tvungna att 
samarbeta med varandra och enligt artiklarna 2 § 5, 25 och 48 är de även tvungna att 
samarbeta med organisationer, i strävan efter att genomföra åtgärderna. 
 
Säkerhetsrådet anses ha den politiska kompetensen att anta resolutioner som är endast 
prima facie-bindande, vilket såväl internationella domstolen, som doktrinen uttalat.2 
Resolutionerna är således inte absolut bindande för medlemsstaterna.3 
 
Särskilda svårigheter visar sig således när säkerhetsrådets extraordinära maktbefog-
enheter (exceptional powers) enligt kapitlet VII i stadgan har tillämpats. Det anses 
uppstå dubbla standards i resolutionerna, i förhållande till FN:s grundläggande principer 
och framförallt legalitetsprincipen. 4 

 
”[T]he Rule of Law implies the absence of wide discretionary powers in the 
Government which may encroach on personal liberty, rights of property or 
freedom of contract.” 
 
”[T]he relation of the work of the political organs of the United Nations and the 
Rule of Law, has become more pressing. It is this element of eccentricity and 
opportunism which gives rise to concern in relation to the Rule of Law.” 5 

 
Under kalla krigets dagar präglades säkerhetsrådets av ett slags handlingsförlamning, 
denna förlamning har dock ersatts av ett legitimitetsproblem. 
Säkerhetsrådet har ensamrätt/långtgående befogenheter att definiera hot mot interna-
tionell fred och säkerhet, men frågan är om det definitionerna verkligen är rättvisande.6 
Det får inte vara fråga om överväganden hos de enskilda länderna i rådet om vad som 
ligger i deras nationella intresse, såsom överväganden om ekonomiska eller politiska 
fördelar.7  
 

                                                
2 D. W. Bowett, European Journal of International Law, vol. 5 (1994), s. 89., med hänvisning till ID-
rättsfallen Expenses, Namibia och Lockerbie. 
3 Hersch Lauterpacht, The Development of International Law by the International Court of Justice, 
London, Stevens, 1958, s. 158. 
4 Brownlie, The Rule of Law in International Affairs, The Hague Academy of International Law, s. 211 f., 
han ger där även en tydlig förklaring till vad legalitetsprincipen innebär. 
5 Ibid. s 213 f. 
6 Cameron, s. 16. Se även Reinish, 2001, s. 856. 
7 Marc Bossuyt, The Adverse Consequences of Economic Sanctions on the Enjoyment of Human Rights, 
2000, Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, The United Nations Social 
and Economic Council, s. 7. 
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2.1.1 Laglighetseffekten 
 
De resolutioner som säkerhetsrådet antar med stöd av kapitel VII i stadgan anses vara 
tillämpliga över hela världen och tvingande i alla delar och utan förbehåll för förenta 
nationernas medlemmar, vilka är skyldiga att ge dessa resolutioner företräde framför 
alla andra internationella åtaganden. 
 
Artikel 103 i Förenta nationernas stadga anses göra det möjligt att åsidosätta alla andra 
bestämmelser i traktaträtten eller den internationella sedvanerätten för att ge tillämpning 
åt säkerhetsrådets resolutioner. Härigenom skapas en laglighetseffekt.  
 
Det anses att även om resolutionerna från säkerhetsrådet skulle inskränka enskildas 
grundläggande rättigheter, så gäller laglighetseffekten även i förhållande till dessa 
rättigheter, vilka enligt folkrätten kan upphävas tillfälligt i en krissituation.8 
 

2.1.2 Immunitet mot domstolsprövning 
 
Det anses, att för att en internationell organisation skall fungera väl krävs det att denna 
åtnjuter ett visst mått av privilegier och immunitet.9  
Ett område inom vilket immunitet åtnjuts av FN är det jurisdiktionella och denna 
immunitet är omfattande, vilket framgår av FN-stadgans art 105. 
 
Även om säkerhetsrådet har att rätta sig efter FN:s uttryckliga mål, att främja alla och 
envars mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, så finns inget juridiskt organ 
som kan döma dess handlande. Säkerhetsrådet har en så kallad kompetens-kompetens: 
 

“Power is being exercised without mechanisms for ensuring legal responsibility 
on either the national or international level. Once the blacklist has been approved, 
there is no basis for challenging it at the national level.”10 

 
Enligt internationella domstolens statuter äger endast stater som är parter till stadgan 
tillträde till domstolen i tvistemål, enligt FN-stadgans art 34. Enskilda individers 
rättsliga skydd gentemot åtgärder från FN är således mycket ringa. 
 
Förhållandet mellan säkerhetsrådet och den internationella domstolen, som två själv-
ständiga huvudorgan inom FN, präglas i stor utsträckning av en ledarställningsattityd 
gentemot folkrättens källor.11 Denna attityd leder till att maktobalansen mellan staterna 
medför att den mäktigare aktören får en fördel.12 
Det skulle enligt Brownlie13 vara därför som de mäktiga staterna föredrar att erhålla 
legitimitet och ”rättsligt godkännande” för sina handlingar genom säkerhetsrådet 
snarare än genom internationella domstolen, som inte kan kontrolleras av dessa. 
 

                                                
8 Se domen i mål T-306/01, Somaliasvenskarna, p 207 och 216, refererat i kap. 7.4 nedan. 
9 Göran Lysén, Folkrättsligt ansvar, Iustus förlag, vol. 14, Uppsala, 2002, s. 110. 
10 Cameron, s. 9. 
11 Bring, s. 133. 
12 Brownlie, The Rule of Law in International Affairs, s. 55, 
13 Ibid. 
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Rättsfallet Lockerbie14 belyser problemet. I fallet förnekade Libyen all statsinblandning 
efter ett attentat i Skottland och begärde att FN:s internationella domstol skulle pröva 
tvisten och förbjuda USA och Storbritannien att vidta tvingande åtgärder mot Libyen 
under den rättsliga processens gång. Medan domstolen betänkte Libyens begäran antog 
säkerhetsrådet en resolution där man beslutade att införa sanktioner mot Libyen. 
Domstolen konstaterade, med hänvisning till FN-stadgan, att hur det än förhöll sig rätts-
ligt innan säkerhetsrådet antagit den bindande resolutionen, hade staternas lojalitetsplikt 
mot säkerhetsrådet företräde framför deras förpliktelser enligt varje annan internationell 
överenskommelse. Domstolen avslog Libyens begäran om skydd. 
 
Säkerhetsrådets agerande i Lockerbieaffären har blivit föremål för omfattande kritik. 
Med den makt som säkerhetsrådet har finns det en latent oro för att rådets ständiga 
medlemmar skall sluta leden och föra nationell eller regional intressepolitik i 
världsorganisationens namn. 15 
 

2.2 Intelligenta sanktioner 
 
Sanktioner kan klassificeras i olika kategorier.16 Ekonomiska sanktioner delas in i 
handelssanktioner om mer eller mindre totala förbud mot export och import och 
finansiella sanktioner, som har att göra med penningtillgångar och kan innebära att ett 
lands tillgångar utomlands fryses, att landet inte får tillgång till lån eller bistånd dras in. 
 
Sanktioner har använts alltsedan säkerhetsrådets tillkomst, i synnerhet i början av 1990-
talet.17 Åtgärderna riktades då aldrig mot enskilda personer, vilket däremot kan ske 
genom intelligenta sanktionsåtgärder18 – smart sanctions – som är mer riktade och 
selektiva åtgärder – såsom ekonomiska och finansiella sanktionsåtgärder, reseförbud, 
embargon avseende särskilda produkter – för att begränsa civilbefolkningens lidande i 
det berörda landet och samtidigt vidta genuina sanktionsåtgärder mot en regim. 
 
Begreppet smart sanctions tillskapades i USA19, där det sedan lång tid finns möjlighet 
att identifiera enskilda individer och enheter för frysning av deras tillgångar. De som 
identifierats för misstankar om anknytning till vissa organisationer listas som SDN – 
Special Designed Nationals – vilka sedan kan bli föremål för omedelbar frysning. 
De personer och enheter som hamnar på listan har inte nödvändigtvis gjort sig skyldiga 
till någon brottslig verksamhet. 
 
Intelligenta sanktioner i form av frysning av enskildas tillgångar, är en verksamhet som 
i USA kan härledas till andra världskriget och liknande verksamhet från Storbritanniens 
sida, kan härledas till samma period.  

                                                
14 Beslut av den 14 april 1992 i mål Libyan Arab Jamahiriya mot Förenade Kungadömet. 
15 Se Gunnar Jervas, FN och en ny världsordning, Världspolitikens dagsfrågor, n:r 1991:2, s.20. 
16 Marc Bossuyt, s 8. Sanktioner kan även vara resesanktioner, militära sanktioner, diplomatiska 
sanktioner eller kulturella sanktioner. 
17 Irak 1990 och 1992, Jugoslavien och Bosnien-Hercegovina 1991, Serbien och Montenegro 1992 och 
Somalia och Liberia 1992. 
18 Enligt EG-domstolen i dom av den 21 september 2005, i mål T-306/01, p 113. 
19 Cortright och Lopez, Sanctions and the Search for Security, 2002, s. 105. 
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USA har varit ledande och drivande, från 1950-talet fram till dags dato, på att driva 
fram och genomföra rent finansiella sanktionsåtgärder.20 
 

”Security Council policy toward Afghanistan was driven by the great power 
concerns of Russia and the United States, with only limited support from other 
states. The UN sanctions were poorly enforced and had little direct effect”.21 

 
Efter attentatet mot World Trade Center i New York den 11 september fick USA det  
stöd i statssamfundet FN, för en bred tolkning av självförsvarsrätten, som man tidigare 
saknat. För första gången var alla femton medlemmar i säkerhetsrådet i princip eniga 
om vad som behövdes för att bekämpa internationell terrorism.22   
 
NATO-länderna lät det inträffade aktivera den så kallade ”musketörprincipen” i 
Washingtonfördragets artikel 5 – ”en för alla, alla för en”. Artikel 5 handlar således om 
kollektivt självförsvar.23 
 
Beträffande effekterna av att frysa enskilda personers tillgångar, så finns det inga 
indikationer på att denna typ av åtgärd har åstadkommit några märkbara resultat. Bland 
annat FN:s egen generalsekreterare Kofi Annan har i detta sammanhang uttalat att 
effekterna är svåra att uppskatta.24 
 

2.2.1 Sanktionskommittén 
 
I punkt 6 i resolution 1267 (1999) beslutade säkerhetsrådet att upprätta en kommitté vid 
säkerhetsrådet i vilken samtliga medlemmar i säkerhetsrådet skulle ingå – sanktions-
kommittén – med uppgift särskilt att ange vilka penningmedel och andra finansiella 
medel som omfattas av åtgärderna och att pröva ansökningar om undantag. 
Genom bestämmelsen gav säkerhetsrådet sanktionskommittén i uppgift att: 
 

”[P]å grundval av uppgifter som tillhandahålls av stater och regionala 
organisationer, upprätta och fortgående uppdatera en förteckning över personer 
och enheter som kommittén anser har anknytning till Usama bin Ladin, inklusive 
organisationen al-Qaida.” 

 
Sanktionskommittén utgör ett underorgan till säkerhetsrådet och är sammansatt av 
företrädare för de stater som är medlemmar av säkerhetsrådet. Kommittén ansvarar för 
att sanktionerna av världssamfundet tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt.25 
 
Sanktionskommittén har även till uppgift att sammanställa de listor med personer och 
enheter som anses ha anknytning med terroristorganisationer och som således är 
avsedda att träffas av säkerhetsrådets intelligenta sanktioner. 

                                                
20 Cortright och Lopez, Smart Sanctions – Targeting Economic Statecraft, Rowan & Littlefield, New 
York och Oxford, 2003, s. 24 ff. Se även Cortright och Lopez, Sanctions…, (Conclusions), s.111. 
21 Cortright och Lopez, Sanctions and the search for security, s. 50. 
22 Ibid. S. 140. 
23 Bring (och Mahoudi), Internationell våldsanvändning och folkrätt, Nordstedts Juridik, uppl. 1:1, s. 85. 
24 Cortright och Lopez, Sanctions and the search for security, s. 93. 
25 Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande. dom av den 30 juli 1996, mål C-84/95, Bosphorus, p. 46. 
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2.2.2 Resolutioner mot terrorism 
 
I resolution 1269 (1999) fördömde säkerhetsrådet all terrorism – i synnerhet terrorist-
handlingar som ansågs hota internationell fred och säkerhet – oavsett motiv och oavsett 
vem som utförde handlingar eller var handlingarna företogs.   
Säkerhetsrådet vände sig till alla FN:s medlemsstater och begärde att dessa samarbetade 
i kampen mot den internationella terrorismen, i enlighet med nationell och internationell 
lagstiftning och det allmänna skyddet för mänskliga rättigheter. 
 
I resolution 1377 (2001) förklarade rådet den internationella terrorismen som det mest 
allvarliga hotet mot internationell fred och säkerhet och menade att terrorismen var 
2000-talets utmaning för alla medlemsstater. 
 
Genom resolution 1267 (1999) fördömde säkerhetsrådet att terrorister fortsätter att tas 
emot och tränas och att terroristhandlingar förberetts inom afghanskt territorium och 
beklagade att talibanerna fortsatt att skydda Usama bin Ladin.  
I punkt 2 i denna resolution krävde säkerhetsrådet att talibanerna genast skulle 
överlämna Usama bin Ladin till behöriga myndigheter. För att säkerställa efterlevnaden 
av detta krav föreskrevs i punkt 4 b i resolutionen att alla stater bland annat skulle: 
 

”[F]rysa penningmedel och andra finansiella medel, inklusive de som härrör från 
eller alstrats av egendom som ägs av talibanerna, eller direkt eller indirekt 
kontrolleras av dessa, eller ägs eller kontrolleras av ett företag som ägs eller 
kontrolleras av talibanerna, såsom dessa angivits av den kommitté som skapats 
med tillämpning av punkt 6 i förordningen, och säkerställa att varken dessa eller 
några andra penningmedel eller andra finansiella medel som angivits på detta 
sätt, genom deras landsmäns eller varje annan persons som befinner sig på deras 
territorium försorg, ställs till förfogande eller används till förmån för talibanerna 
eller ett företag som ägs eller direkt eller indirekt kontrolleras av dessa”. 

 
Den 19 december 2000 antog säkerhetsrådet resolution 1333 (2000), om skyldighet för 
talibanerna att efterkomma resolution 1267 (1999). Säkerhetsrådet beslutade särskilt att 
skärpa frysning av penningmedel. I artikel 8 c anges att alla stater i synnerhet skall: 
 

”Frysa alla penningmedel och andra finansiella tillgångar som tillhör Usama bin 
Ladin och personer och enheter med band till honom [enligt sanktionskommittén], 
inklusive organisationen al-Qaida, […] och säkerställa att varken dessa eller 
några andra penningmedel eller andra finansiella medel […] ställs till förfogande 
eller används till förmån för Usama bin Ladin, hans bundsförvanter eller någon 
enhet som tillhör eller kontrolleras av dem”.      

 
I resolution 1373 (2001), uttalas målet att ”med alla medel i enlighet med FN:s stadga 
bekämpa terrorismen.” 
I resolution 1390 (2002), fastställs vilka åtgärder som skall vidtas och särskilt anges 
(punkterna 1 och 2), att frysningen av penningmedel skall bestå. 
 
Resolution 1452 (2002), punkt 1, föreskriver att undantag från frysning av ekonomiska 
resurser kan beviljas av staterna av humanitära skäl, efter godkännande från 
sanktionskommittén. 
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3 Folkrätten 
 
Så länge det har funnits stater har det funnits behov av folkrättsliga regler för att minska 
risken för att konflikter mellan stater urartar i krig. 
De mänskliga rättigheterna, tillsammans med traktaträtten (se kap. 3.1), är en del av ett 
mer omfattande regelverk på det internationella planet och som går under beteckningen 
folkrätt.26 
 
Till folkrätten hör olika överenskommelser, deklarationer och sedvänjor på det 
internationella planet; exempelvis konventioner om mänskliga rättigheter, konventioner 
om lösning av internationella tvister, konventioner om krigsföring eller konventioner 
som har att göra med internationell säkerhet.27 
Vid sidan av dessa områden så innehåller folkrättens omfattande regelverk även 
bestämmelser om miljörätt, havsrätt, lufträtt, rymdrätt, polarrätt, traktatsrätt, regler om 
telekommunikation och bekämpandet av terrorism. 
 
Trots att syftet med dessa konventioner är att de ska fungera som en lag som reglerar 
förhållandet mellan staterna, har det dock ifrågasatts om folkrätten över huvud taget kan 
betraktas som lag, eller om den snarare ska ses som ett uttryck för målsättningar och 
värden, efter vilka stater kommit överens om att sträva.28 
Ett försök att klargöra vad som ingår i folkrätten och de regler som denna omfattar, 
inklusive sådana som har att göra med mänskliga rättigheter, är den förteckning över 
rättskällor som finns i stadgan för den internationella domstolen, som också är en del av 
FN-systemet.  
 
Exakt vad folkrätten innebär och vilken rangordning som gäller mellan dess regler är 
dock frågor som är omtvistade, som till exempel frågan om vilket utrymme som finns 
för den nationella suveräniteten. Samtidigt som staterna förutsätts vara självständiga 
parter som ingår i avtal med varandra, så innebär utvecklingen av folkrätten att staterna 
ger upp en del av sin rätt att ensamt råda över sina angelägenheter. 
Det ligger dock i folkrättens natur att den nationella suveräniteten inte betraktas som 
absolut, eftersom själva bundenheten av regler innebär en inskränkning av 
suveräniteten.29 
 
Principerna om staters folkrättsliga ansvar är allmängiltiga och har varit så under 
mycket lång tid och eftersom internationella organisationer föds in i den folkrättsliga 
ordningen, binds också dessa. Bundenhet av sedvanerätten och allmänna rättsprinciper 
är allmänt accepterad. 

                                                
26 Amnesty, Folkrätten, tillgänglig på http://www2.amnesty.se 
27 Ove Bring och Göran Lysén, Materialsamling i folkrätt, 2000, Iustus förlag, Uppsala, s. VIII-IX. 
28 Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 1997, Routledge, London & 
New York, s. 1. 
29 Ove Bring & Said Mahmoudi, Folkrättens begrepp och karaktär, i Bring & Mahmoudis Sverige och 
folkrätten, 1998, Nordstedts Juridik, Stockholm, s. 14 och 18. 
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När det gäller att tillämpa folkrättsliga regler på internationella organisationer gäller det 
att fastställa vilka regler som är relevanta och i vad mån de kräver en anpassning till den 
internationella organisationens förutsättningar.30  
I många fall kan en analys av omständigheterna och FN-stadgans folkrätt visa om 
argumentationen är juridiskt hållbar eller inte. En del iakttagare menar dock att det finns 
en betydande gråzon där folkrätten har svårigheter att ge ett entydigt svar.31 
 
När det gäller förhållandet mellan FN:s stadga och den internationella traktaträtten, 
framgår dock regeln om stadgans företräde av art 103:  
 

”I händelse av konflikt mellan medlemmarnas förpliktelser enligt denna stadga 
och deras förpliktelser enligt någon annan internationell överenskommelse skola 
förpliktelserna enligt stadgan gälla.” 

 

3.1 Traktaträtten 
 
På traktaträttens område utgör Wienkonventionen32 om traktaträtten från 1969 det 
framträdande instrumentet. Konventionen avser dock endast avtal mellan stater.33 
Enligt artikel 30 i konventionen skall regeln om FN-stadgans företräde i dess art 103 
gälla beträffande såväl äldre traktater som traktater som tillkommit efter FN:s stadga 
och enligt den internationella domstolens praxis34 är regionala, bilaterala och även 
multilaterala avtal som parterna kan ha ingått alltid underställda bestämmelserna i 
stadgans art 103. 
Företrädet gäller enligt FN-stadgans art 25 även resolutioner från säkerhetsrådet, där det 
anges att FN:s medlemmar är skyldiga att godta och verkställa säkerhetsrådets beslut. 
Internationella domstolen har fastslagit dessa skyldigheters företräde, enligt art 103, 
framför andra internationella överenskommelser.35 
 
Artikel 27 i konventionen föreskriver att en ”stat inte kan åberopa bestämmelser i sin 
interna rätt för att rättfärdiga sin underlåtenhet att fullgöra en traktat.” Berörda stater 
skall istället tolka normen mot bakgrund av traktaten eller ändra sin nationella lagstift-
ning förenligt med folkrättslig skyldighet. 
Om t.ex. en organisation ansluter sig till Havsrättskonventionen såsom EG gjort, så 
kommer konventionens bestämmelser att gälla vid konflikt med fördraget som bildade 
organisationen, inklusive den derivativa rätt som detta fördrag har givit upphov till.36 
Traktaträtten får på så vis företräde framför EG-rätten. 
 
Beträffande förhållandet mellan FN:s stadga och medlemsstaters nationella rätt härleder 
sig FN-stadgans företräde från principerna inom internationell sedvanerätt.37  

                                                
30 Lysén, Folkrättsligt ansvar, s. 105 och 115. – Lysén menar att det råder enighet bland författarna på 
denna punkt, med hänvisning till Klein., P., La responsabilité des organisations internationales, s. 395. 
31 Fredrik Danelius, FN:s säkerhetsråd, Världspolitikens Dagsfrågor n:r 1993:1, s 7. 
32 Se Zemanec, Agreements of International Organizations and the Vienna Convention on the Law of 
Treaties, Wien 1971. 
33 Se Menon, P.K., The Law of treaties between states and international organizations, 1992, s. 5 f. 
34 Dom av den 26 november 1984, Nicaragua mot USA, ICJ Reports, 1984, s. 392, p. 107. 
35 Beslut av den 14 april 1992 i mål Libyan Arab Jamahiriya mot USA, p. 42 och beslut av den 14 april 
1992 i mål Libyan Arab Jamahiriya mot Förenade Kungadömet (Lockerbiefallet), p. 39. 
36 Lysén, Folkrättsligt ansvar, s. 109. 
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3.1.1 EU:s folkrättsliga ansvar 
 
Frågan om unionens folkrättsliga ansvar blir helt beroende av förekomsten av en 
rättspersonlighet hos unionen. 
Om EU skulle besitta en sådan, uppkommer frågan om medlemsstaternas ansvar för den 
internationella organisation som de skapat och om dessa rättssubjekts gemensamma 
ansvar. Förhållandena blir enligt Lysén38 då analoga med vad som gällde EG och dess 
medlemsstater, men allmän folkrätt kan här tänkas få större betydelse än som är fallet, 
då den särskilda folkrättsliga regleringen, som EG-rätten utgör, griper in i rättsförhåll-
andena. 
 
För EU:s del följer ansvaret det som gäller för internationella organisationer i allmänhet. 
Finns det inte någon rättspersonlighet hos EU blir ansvaret en fråga som får avgöras 
med vanligen tillämplig folkrätt för medlemsstaternas del, d.v.s. Medlemsstaterna svarar 
var och en för de handlingar som kan tillräknas en stat på vanligt sätt enligt folkrätten, 
och situationen om gemensamt ansvar uppkommer även här, om kränkningen av 
folkrätten skett genom ett gemensamt handlande. 
 
I den mån som ett beslut inom GUSP (Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitiken), 
verkställs helt och fullt av EG är det tveksamt i vad mån medlemsstaterna kan tillräknas 
EG:s handlingar. Om däremot beslutet kräver åtgärder från både EG och 
medlemsstaterna, kan det bli aktuellt att tillräkna dem alla handlandet.39 
 
EG-domstolen kan således inte ensidigt ogiltigförklara en traktat mellan unionen och ett 
tredje land, men kan – såsom är vanligt i det internationella samhället – för sin del fast-
ställa innebörden av gemenskapens och medlemsstaternas folkrättsliga förpliktelser.40 
 
EU är inte någon juridisk person och har inte formen av en union i verklig mening. 
Unionen är av ett helt nytt slag (sui generis), som en internationell enhet, bestående av 
trepelarkonstruktionen (EG, Gemensam utrikes och säkerhetspolitik och säkerhets- och 
polisiära samarbetsområdet) 
 
Enligt EG-domstolens fasta rättspraxis41 följer att gemenskapens behörighet skall utövas 
med iakttagande av folkrätten och att gemenskapsrätten således skall tolkas och dess 
tillämpningsområde avgränsas mot bakgrund av bestämmelserna inom folkrätten. 
 
Enligt artikel 307 EGF skall inte fördragets bestämmelser, varmed också förstås 
sekundär EG-rätt, påverka fördrag som medlemsstaterna slutit42 med tredje land före 
ikraftträdandet av EG-fördraget eller anslutningsfördrag. 

                                                                                                                                          
37 Se vidare förstainstansrättens resonemang i fallet (T-306/01), Somaliasvenskarna, p. 209 och 232.  
38 Lysén, Folkrättsligt ansvar, s. 357 f. 
39 Ibid., s. 358. 
40 Se förstainstansrättens dom i mål T-306/01, den 21 september 2005. Fallet är refererat i kap. 7.1 nedan. 
41 Dom av den 24 november 1992 i mål C-286/90, Poulsen och Diva Navigation, p. 9 och dom av den 16 
juni 1998 i mål C-162/96, Racke, p. 45, se även domstolens dom av den 4 december 1974 i mål 41/74, 
Van Duyn, p. 22. 
42 I enlighet med Wienkonventionen om traktaträtten torde här avses traktater som har trätt i kraft. (Se 
särskilt art. 18). Se vidare art. 28 och 30(4)(b) i konventionen. 
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EG-rätten skall således stå tillbaka för tillämpningen av kolliderande regler i ”gamla” 
fördrag. Eventuell oförenlighet tillåts dock inte existera för alltid. Artikeln behandlar 
inte förhållandet till nyare fördrag; denna situation får lösas enligt folkrättens regler.43 
 
För att säkerställa att den ovan beskrivna regeln om företräde skulle iakttas infördes 
art 297 EGF. I bestämmelsen anges att medlemsstaterna skall samråda med varandra för 
att fullgöra de skyldigheter som åtagits av staterna i syfte att bevara fred och inter-
nationell säkerhet. 
 

3.1.2 EU:s bundenhet av FN-stadgan (Enligt praxis) 
 
Beträffande frågan huruvida unionen är bunden av FN:s stadga och säkerhetsrådets 
resolutioner har EG-domstolen gjort ett antal uttalanden, med varierande budskap. 
Det senaste avgörandet (fallet somaliasvenskarna) pekar på en unionens absoluta 
bundenhet av FN-stadgan. 
Enligt Cameron är det ingalunda självklart att FN-stadgan har företräde framför 
europakonventionen, I förhållande till EU:s medlemsstater: 
 

“What are the legal consequences of the incompatibility between obligations for 
European states under the ECHR on the one hand and the UNC on the other? 
Despite Article 103 UNC, one cannot say that UN obligations in the present case 
have precedence over the others.” 44 

 
I fallet International Fruit45 ansåg domstolen det vara ostridigt att medlemsstaterna vid 
undertecknandet av EG-fördraget var bundna av sina åtaganden enligt FN:s stadga. 
 

”De kunde inte överföra fler befogenheter till gemenskapen än de förfogade över 
och inte heller frånträda förpliktelser som var gällande i förhållande till 
tredjeland enligt ovannämnda stadga.” 

 
I fallet Somaliasvenskarna46 slog domstolen fast, efter beaktande av nyssnämnda praxis 
och utan vidare hänvisning, att i den mån som den nödvändiga behörigheten för 
fullgörandet av medlemsstaternas åtaganden enligt FN-stadgan har överförts till 
gemenskapen, har medlemsstaterna ”enligt folkrätten förbundit sig att se till att 
gemenskapen som sådan utövar denna behörighet.” 
Avgörandet är dock från EG-domstolens förstainstansrätt och är därmed inte ett 
gällande prejudikat. 
 
Av fallet Dorsch Consult47 följer att gemenskapen, till skillnad från dess medlemsstater, 
inte som sådan är direkt bunden av stadgan och att den således inte har någon skyldig-
het enligt den allmänna folkrätten att godta och tillämpa säkerhetsrådets resolutioner.  

                                                
43 Se Lysén, Folkrättsligt ansvar, s. 240. 
44 Cameron, s. 35. 
45 Dom av den 12 december 1972 i de förenade målen 21/72–24/72, International Fruit m.fl., p. 11-13 
och generaladvokaten Mayras förslag till avgörande. 
46 Fallet (T-306/01) p 248. Fallet refereras utförligt i kap. 6.4 nedan.  
47 Dom av den 7 mars 1997 i mål T-184/95 Dorsch Consult mot rådet och kommissionen, angående 
unionens handelsembargo mot Irak, p. 74. 
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Skälet till detta var att gemenskapen varken är medlem i FN eller adressat för 
säkerhetsrådets resolutioner. Gemenskapen ansågs inte heller ha efterträtt sina 
medlemsstater och övertagit rättigheter och skyldigheter i folkrättslig mening. 
 
I fallet Centro-Com48 slog domstolen särskilt fast att nationella åtgärder som strider mot 
artikel 113 (nuvarande art 133) i EG-fördraget kan anses berättigade enligt artikel 
307 EGF, om de framstår som nödvändiga för att den berörda medlemsstaten skall 
kunna fullgöra sina skyldig-heter enligt Förenta nationernas stadga och enligt en 
resolution från säkerhetsrådet. 
Fallet medför bland annat att medlemsstaterna har rätt att behålla gamla eller att sluta 
nya avtal med tredje länder eller internationella organisationer, utan att dessa avtal 
behöver uppfylla grundläggande gemenskapsrättsliga krav. 
 

3.1.3 Jus Cogens 
 
Wienkonventionen49om traktaträtten utgör en kodifiering av internationell sedvanerätt 
och är enligt dess artikel 5 tillämplig ”på traktater som utgör stiftelseurkunder för en 
internationell organisation och traktater antagna inom en internationell organisation”. 
Enligt art 53 i konventionen föreskrivs att en traktat är ogiltig om den står i strid med en 
tvingande allmän folkrättsnorm (jus cogens).  
 
En tvingande allmän folkrättsnorm definieras som ”en norm, vilken av det internatio-
nella statssamfundet som helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen 
avvikelse är tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare allmän folkrättsnorm 
av samma karaktär”.  
I artikel 64 i konventionen föreskrivs att ”om en ny tvingande allmän folkrättsnorm 
uppstår, blir varje existerande traktat som står i strid med denna norm ogiltig och 
upphör”.   
 
Av stadgans första kapitel framgår att FN:s mål särskilt är att främja säkerställandet av 
de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och i stadgans ingress 
förklarar sig FN:s folk beslutna att ”betyga [sin] tro på de grundläggande mänskliga 
rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde”.  
 
FN-stadgan förutsätter således att det existerar tvingande principer inom folkrätten och 
särskilt ett skydd för grundläggande mänskliga rättigheter. Dessa principer gäller såväl 
för FN:s medlemmar som för FN-organen. Sålunda anges det i artikel 24.2 i stadgan att 
säkerhetsrådet skall handla ”i överensstämmelse med FN:s ändamål och grundsatser”. 
Säkerhetsrådets behörighet att besluta om sanktionsåtgärder skall således utövas med 
iakttagande av folkrätten och FN:s ändamål och grundsatser.    
 
Således finns det stöd i folkrätten för att anse att det finns en gräns för principen om 
säkerhetsrådets resolutioners bindande verkan. Resolutionerna måste vara förenliga med 
de grundläggande bestämmelser som utgör jus cogens. De är annars ej bindande för 
FN:s medlemsstater och således inte heller för gemenskapen. 
                                                
48 Dom av den 14 januari 1997 i mål C-124/95, Centro-Com, p. 236. 
49 Antagen i Wien den 23 maj 1969, trädde i kraft den 27 januari 1980, finns tillgänglig på 
www.humanrights.se. 
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3.2 Mänskliga rättigheter och terrorismen 
 
De mänskliga rättigheternas historia är relativt kort. Så sent som vid tiden före första 
världskriget betraktades frågor om människors grundläggande rättigheter över huvud 
taget inte som legitima angelägenheter i umgänget mellan staterna. Utvecklingen på 
området tog fart på allvar först efter andra världskriget, då nazisternas förbrytelser 
tydliggjorde behovet förbud mot ”brott mot mänskligheten”.50 
 
Behovet av att skydda de mänskliga rättigheterna i kampen mot terrorismen har påtalats 
av FN:s generalsekreterare och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. 
Det gemensamma ställningstagandet hos dessa ledande personer, att de mänskliga 
rättigheterna inte får offras i kampen mot terrorismen, har erhållit stark bekräftelse. 
Generalsekreteraren Kofi Annan har givit sin klara ståndpunkt51 till FN:s säkerhetsråd:  
 

”While we certainly need vigilance to prevent acts of terrorism, and firmness in 
condemning and punishing them, it will be self-defeating if we sacrifice other key 
priorities – such as human rights – in the process.” 

 
Mary Robinson pekade i sin årsrapport 2002 till kommissionen (för mänskliga 
rättigheterna), på det mest centrala i frågan om sanktioner kontra mänskliga rättigheter: 
 

”In the immediate aftermath of 11 September, some suggested that human rights 
could be set aside while security was achieved. Now however, there is a wide 
recognition that ensuring respect for human rights and dignity throughout the 
world is the best long-term guarantor of security.”52 

 
Av FN:s huvudorgan är det framförallt Generalförsamlingen och ECOSOC 
(Ekonomiska och Sociala Rådet), som har ansvar för frågor om mänskliga rättigheter. 
Vid sidan av dessa organ finns det inom FN en mångfald av underorgan med visst 
ansvar för dessa frågor. 
Medan generalförsamlingen är förbjuden att ens diskutera ärenden som är under 
behandling av säkerhetsrådet, är ECOSOC:s rättigheter begränsade till att mottaga 
rapporter och att utfärda rekommendationer.53 
 
Cameron är oroad över den senaste tidens utveckling; att inget skulle få stå i vägen för 
upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, ser han som ohållbart. 
Han medger dock att alla rättigheter är relativa och kan därför begränsas, men tillägger 
att ett slutgiltigt svar saknas på frågan om vilket rättssystem som står över det andra – 
internationell rätt eller konstitutionell rätt. 
 

“The UN has been telling states for fifty years that they must obey human rights. It 
is bizarre that arguments are being made that the Security Council is not bound by 
the standards the UN organization has been going on about.”54 

                                                
50 Jack Donnelly, International Human Rights: A Regime Analysis, International Organization, vol. 40, n:r 
3, 1986, s. 614 f. 
51 SG/SM(8105-SC/7277. 
52 E/CN.4/2002/18, para. 59. 
53 Ibid., s. 48 f.  
54 Cameron, Targeted Sanctions and Legal Safeguards, s. 16.  
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3.2.1 Mänskliga rättigheter enligt FN 
 
Det är utan tvekan FN:s rättighetskatalog för mänskliga rättigheter som är föregångare 
till alla senare tillkomna konventioner och traktater på området för mänskliga och 
grundläggande rättigheter.55 De klart viktigaste artiklarna i FN-stadgan är artiklarna 55 
och 56.  
 
Artikel 55 stadgar: 
 

”the United Nations shall promote: 
... 
(C) universal respect for, and observance of, human rights and freedoms for all 
      without distinction as to race, sex, language, or religion”. 

Artikel 56 stadgar: 
 

”All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation 
with the Organization for the achievment of the purposes set forth in Article 55.” 

 
De mest grundläggande reglerna är de som har att göra med uppfyllandet av de 
grundläggande mänskliga behoven.56 
 
Artikel 8 i deklarationen slår fast rätten till grundläggande rättigheter nationellt: 
 

”Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot 
handlingar, som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom 
genom lag eller författning.” 

 
Artikel 10 ger rätt till domstolsprövning: 
 

”Envar är under full likställdhet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning 
inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter 
och skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.” 

 
Artikel 11.1 ger rätten att betraktas som oskyldig: 
 

”1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som 
oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, 
under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.” 

 
Artikel 17 slår fast rätten till egendom: 
 

”1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra. 
2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.” 

 
 

                                                
55 Brownlie, The Rule of Law in International Affairs, s. 67 f. 
56 Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – Universal Declaration of Human Rights – 
av den 10 december 1948,  tillgänglig på http://www.unhcr.ch. 
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De mänskliga rättigheterna betraktas som universella ur ett världssamfundets pers-
pektiv, dels genom att de personer som rättigheterna avser att skydda är världsmed-
borgare i allmänhet – inte nationellt politiska medborgare – dels genom att tanken på 
mänskliga rättigheter som universella är en uppfattning som erhåller internationellt stöd. 
 
Chandler ser dock betydande begränsningar för världssamfundets möjligheter att 
genomdriva sanktioner mot länder som faktiskt bryter mot de mänskliga rättigheterna. 
Han lyfter fram USA som ett tydligt exempel på ett territorium där det begås brott mot 
ett flertal av rättigheterna – till exempel genom utdömande av dödsstraff.57 
Chandler påtalar i fråga om EU att unionen riktar in sig på snäva intressen av att upp-
rätthålla internationell handelsbalans. Han påtalar vidare att det förekommer ”double 
standards”58 även inom EU. 
 

”The reasons for the reluctance to act against human rights abusers were those of 
strategic and economic interest. [T]here is an enormous gap between the liberal 
legal framework on human rights that most states have formally endorsed, and the 
realist principles that they often follow in their foreign policies” 59 

 
Makten att fatta beslut med potentiellt stora konsekvenser till fördel eller nackdel för 
upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna är dock inom FN starkt koncentrerad till 
säkerhetsrådet. Detta medför naturligtvis ett särskilt ansvar för säkerhetsrådets med-
lemmar att noga överväga vilka konsekvenser de beslut som fattas medför. 
Säkerhetsrådet tillhör dock paradoxalt nog inte de organ inom FN som har det formella 
huvudansvaret för frågor om mänskliga rättigheter, som istället ligger på ett eget organ 
– ECOSOC (Ekonomiska och Sociala Rådet), som dock saknar beslutsbefogenheter.60 
Cameron påpekar det orimliga i att säkerhetsrådet ignorerar de mänskliga rättigheterna: 
 

“The UN has been telling states for fifty years that they must obey human rights. It 
is bizarre that arguments are being made that the Security Council is not bound by 
the standards the UN organization has been going on about.”61 

 

3.2.2 Internationella mänskliga rättigheter 
 
Säkerhetsrådet som sådant anses endast vara bundet till de rättigheter som är att betrakta 
som allmänna internationella rättigheter, särskilt UDHR – The Universal Declaration on 
Human Rights.62 
Enligt Brownlie finns det i praktiken ingen internationell rätt för mänskliga rättigheter: 
 

”There is thus the law of a particular State, or the principles of the ECHR, or the 
relevant principles of general international law. But in the real world of practice 
and procedure, there is no such entity as ’International Human Rights Law’.”63 

                                                
57 David Chandler, From Kosovo to Kabul and Beyond, s. 83. 
58 Beträffande förekomsten av ”double standards” inom FN, se kap. 2.2, s. 6. 
59 Ibid. S. 84 f. (Författaren tycks ha varit omedveten om att institutionerna, vid tiden för unionens 
tidigare externa sanktioner, helt enkelt saknade kompetens för genomförandet av mer ingripande åtgärder. 
60 Bertil Dunér, The Global Human Rights Regime, 2002, Studentlitteratur, Lund, s. 47. 
61 Cameron, s. 13. 
62 Ibid., s. 22. 
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Det finns multilaterala icke-bindande akter och det finns multilaterala bindande 
konventioner. Vilka regler som i en konkret situation är tillämpliga är ofta svårt att 
fastställa.  
 
Multilaterala icke-bindande akter: 
 

•  The Universal Declaration of Human Rights, 194864 
•  The Helsinki Final Act, 197565 

 
Multilaterala bindande konventioner – fyra huvud kategorier: 
 

•  The two comprehensive International Convenants on Economic, Social and 
Cultural Rights and on Civil and Political Rights adopted in 1966. 

•  The comprehensive regional conventions: ECHR of 1950, the American CHR of 
1969, and the African Charter on Human and Peoples’ Rights of 1981. 

•  Conventions dealing with specific wrongs, such as genocide, torture or racial 
discrimination. 

•  Conventions related to the protection of particular categories of people: women, 
children, refugees and migrant workers.66 

 
Enligt Ramcharan67 medger den internationella rätten för mänskliga rättigheter att 
avsteg får göras från dessa i tider av allmän fara. Exempelvis ges riktlinjer i art 4 i den 
internationella konventionen för civila och politiska rättigheter68 (ICCPR), för när en 
stat kan betraktas befinna sig i fara. Artikeln talar även om vilka rättigheter som ej får 
omfattas av undantag. 
 
Den 24 juli 2001 antog FN:s kommitté för mänskliga rättigheter allmänna uttalandet 
nummer 29, gällande art 4 ICCPR. Kommittén föreslog att avsteg från konventionen 
skulle vara tillåtna även under pågående konflikt, men endast om situationen utgjorde 
ett hot mot nationens fortlevnad.  
Kommittén klargjorde listan över bestämmelser som ej kunde undantas. Bland annat 
pekade man på rätten till rättvis rättegång (art 14 ICCPR), att det endast var under 
pågående krigssituation som rätten till rättvis rättegång inte fick åsidosättas. 
 
Enligt konventionen finns inga övriga stadganden om rätten till rättvis rättegång och 
inga stadganden om egendomsskydd. Det finns inga stadganden om rätt att få bli hörd 
innan beslut om sanktionsåtgärder mot enskilda eller om rätt att få ta del av handlingar. 
 
 
 

                                                                                                                                          
63 Brownlie, The Rule of Law in International Affairs, s. 165 f. 
64 Ian Brownlie, Basic Documents on Human Rights, 3:e upplagan, Oxford, Clarendon Press, 1992, p 21. 
65 C. H. M. Waldock – General Course on Public International Law, s. 198 f. 
66 Brownlie, Basic Documents on Human Rights, s. 71. 
67 Bertrand G. Ramcharan, The Security Council and the Protection of Human Rights s. 154. 
68 International Convention on Civil and Political Rights – CCPR/C/21/rev.1/Add.11. (Tillgänglig på 
OHCHR:s websida, under Treaty-Bodies Data Base). 



 

  

 

21  

3.2.3 Europakonventionen och EU 
 
När det gäller Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna, har det 
diskuterats i litteraturen om huruvida EU skulle vara bunden av denna, särskilt som 
samtliga medlemsstater är parter till konventionen. 
EG-domstolen har dock aldrig funnit att konventionen skulle vara bindande för EU, 
men har istället fastslagit att unionen saknar kompetens att ansluta sig till den.69 
Flera mål mot EG har väckts i Strasbourg men alla har förklarats som otillåtna ratione 
personnae70, vilket sålunda respekterar att EU är ett rättssubjekt skilt från sina 
medlemsstater. 
 
Frågan är om det kan finnas någon annan grund som ändå skulle göra unionen bunden 
av konventionen. Ett resonemang skulle kunna grunda sig på överlåtelse av den 
kompetens medlemsstaterna redan hade innan tillsakapandet av EG, såsom medlemmar 
av konventionen.71 
Lysén är dock inte övertygad av detta resonemang, utan anser att detta stämmer illa 
med traktaträtten (dock utan hänvisning). Han tillägger att resonemanget förutsätter att 
medlemsstaterna givit bort kompetens till Strasbourgorganen och menar att så aldrig har 
skett, eller ens har kunnat ske, främst med tanke på konventionens utformning. 
Enligt Lysén skulle resonemanget leda till att artikel 307 EGF blev meningslös och ser 
det som en tolkning som är icke förenlig med normala tolkningsregler.72 
 
Detta har dock inte hindrat domstolen från att hänvisa till Europadomstolens praxis. 
EG-domstolen har i sin praxis73 fastslagit att de grundläggande mänskliga rättigheterna 
innefattades i gemenskapsrättens allmänna rättsprinciper, såsom de ges i de internatio-
nella konventioner om skydd för mänskliga rättigheter som medlemsstaterna hade 
medverkat till eller undertecknat och att dessa rättigheter måste tryggas inom ramen för 
gemenskapens struktur och målsättning. 
 
EG-domstolen går i viss utsträckning längre i sin praxis än Europadomstolen, när det 
gäller att tolka och tillämpa grundläggande rättigheter.74  
Beslut måste motiveras med hänvisning till objektiva och granskningsbara kriterier, 
vilket inkluderar, när så är nödvändigt, expertutlåtanden och rekommendationer. Rätten 
till domstolsprövning måste enligt EG-domstolen vara effektiv och inskränkning i 
enskildas rättigheter måste föregås av tydliga motiv.75 
 
Över åren har EG-domstolen tolkat och tillämpat Europakonventionen i ett ganska stort 
antal fall, inte minst med anknytning till egendomsskyddet och rätten att utöva närings-
verksamhet.76 
 
                                                
69 Yttrande 2/94, Accession by the Community to the European Convention [1996] ECR I-1759. 
70 Se t.ex. Application 8030/77, Confédération Francaise Démocratique du Travail/European 
Communities, 13 Decisions and Reports, s. 231. 
71 Schermers, H.G., ”The European Communities Bound by Fundamental Rights, CMLRev 1990, s. 251. 
72 Lysén, Folkrättsligt ansvar, s. 231 f. 
73 Se särskilt domarna i mål 29/69, Stauder, mål 11/70, Handelsgesellschaft och mål 4/73, Nold. 
74 Cameron, s. 35. 
75 Se särskilt fallet Borelli, C-97/92, 1993 och fallet Kommissionen mot Österrike, C-424/99 och fallet 
Heylens, C-222/86, 1987. 
76 Bernitz Ulf och Kjellgren Andres, Europarättens grunder, s. 125.  
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3.3 Europarätten och de mänskliga rättigheterna 
 
Skyddet för de mänskliga rättigheterna utgör en central rättsprincip inom EU, vilket 
numer även fastslagits i art 6.2 EUF, att unionen skall som allmänna principer för 
gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna såsom de garanteras i 
Europakonventionen. 
Det kan diskuteras var gränserna går för eventuella kränkningar av mänskliga fri- och 
rättigheter.77 Emellertid skall det ihågkommas att de flesta rättigheterna enligt gällande 
aktuella konventioner kan inskränkas i enlighet med vad som kan krävas i ett demo-
kratiskt samhälle.78 Varken egendomsskyddet eller rätten till domstolsprövning är några 
absoluta rättigheter enligt Europakonventionen eller EG-rätten. 
 

3.3.1 Rätten till egendom 
 
Egendomsskyddet i EKMR är inte absolut utan relativt svagt. En frysning av enskildas 
tillgångar torde inte ses som ett fullständigt berövande, utan snarare en 
disponeringskontroll.79 Skyddet återfinns i art 1, protokoll 1:  
 

”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. 
Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 
förutsättningar som angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser.”  

 
I fallet Allard80 tillät domstolen rivningen av en fastighet trots att innehavaren av 
fastigheten disponerade tomten som fastigheten stod på. Rivningen godkändes av 
domstolen innan man hunnit fastställa vem som ägde tomten. 
Enligt domstolens mening var rivningen inte proportionerlig, även om åtgärden hade 
tjänat ett allmänt intresse. Klaganden hade berövats sin egendom, vilket utgjorde en 
kränkning av art 1, 1:a tilläggsprotokollet. 
 
Genom fallet Allard så utökades begreppet allmänt intresse (utilité publique), enligt 
domstolens tolkningsmetoder, för att tillåta åtgärder till fördel för ett fåtal privat-
personer, utan något samhälleligt mål, annat än att upprätthålla ett system för indelning 
av fastigheter:81 
 

”La notion d’utilité publique a été élargie pour permettre d’accueillir des 
mesures, favorables à quelques personnes privées, qui ne poursuivaient aucun 
objectif social mais qui étaient destinées à maintenir un système d’indivision”. 

 

                                                
77 Se vidare Lysén, g., Att studera Folkrätt och EG/EU, s 82. Se även Cameron, I., Targeted Sanctions, 
Legal Safeguards and the European Convention on Human Rights, s. 159-214. 
78 Se Lysén, G., Targeted UN Sanctions, s. 291-304 och Bring, O., Cramér, P. & Lysén, G., ”Sweden” i 
National Implementation of United Nations Sanctions, 2004, s. 473-522. 
79 Cameron, Targeted Sanctions, s. 28. Se även dom av den 24 oktober 1986 (A/108) i fallet AGOSI mot 
Förenade Kungadömet. 
80 Dom av den 24 juni 2003, Allard mot Sverige, no. 35179/97. 
81 Sudre Frédéric, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, s. 538. 
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Vad som är ett angeläget allmänt intresse måste bli föremål för en politisk värdering där 
hänsyn även måste tas till vad som är godtagbart från rättssäkerhetssynpunkt i ett 
modernt och demokratiskt samhälle.82 
Under förutsättning att åtgärderna inte blir alltför långvariga så är det enligt art 1, tredje 
meningen, en proportionalitetstest som genomförs, där allmänintresset vägs mot den 
enskildes skada.  
Cameron ställer sig tveksam inför en alltför lång tidsutdräkt:83 
 

“It is thus difficult to see how long-term freezing all of a person’s assets can be 
justified as “necessary in a democratic society”.84 

 
Egendomsskyddet enligt EG-rätten har genom EG-domstolens praxis utvecklas till ett 
starkare skydd än det som ges genom EKMR85, mestadels genom det faktum att rättig-
heten grundas på de ekonomiska rättigheterna inom konkurrensrätten för fri rörlighet för 
företag och kapital. 
Däremot är situationen med frysning av tillgångar hos enskilda rättssubjekt en helt ny 
företeelse inom unionen, i synnerhet när frysningen nu anses påkallad med stöd av FN. 
Någon relevant rättspraxis finns därför inte att tillgå, frånsett domen i fallet Somalia-
svenskarna från förstainstansrätten. (Se kap. 6.5 nedan) 
 
Det är främst med utgångspunkt från de fyra friheterna och europakonventionen som 
EG-domstolen har utvecklat den rättighetskatalog86 som var tänkt att infogas som ett 
andra kapitel i en framtida konstitution. 
Även om rättighetskatalogen inte ännu är tvingande lag inom unionen, så hänvisar EG-
domstolen till den i sina domar, främst genom hänvisning till domstolens egen praxis, 
varigenom rättigheterna etablerats inom EU såsom allmänna rättsprinciper. 
 
Artikel 17.1 i katalogen stadgar om rätten till egendom: 
 

”1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att 
förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom 
utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som 
föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid.” 

 
 

3.3.2 Rätten till domstolsprövning 
 
Rätten att få sin sak prövad i domstol erkänns i art 6 i Europakonventionen. Denna rätt 
är enligt Europadomstolens praxis dock inte oinskränkt.87 
 
 
                                                
82 Se även dom av den 21 februari 1986 (A/98), i fallet James mot Förenade Kungariket, p. 46. 
83 Beträffande lång tidsutdräkt, se även dom av den 23 september 1982 (A/52), i fallet Sporrong-Lönnroth 
84 Cameron, Targeted Sanctions, s. 27 f.  
85 Europeiska konventionen av 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, kallad europakonventionen. 
86 Stadgan om de grundläggande rättigheterna antogs i Nice år 2000. Rättighetskatalogen finns tillgänglig 
på www.europarl.europa.eu/charter. 
87 Dom av den 18 februari 1999 i mål Waite och Kennedy mot Tyskland, 1999-I, §§ 63 och 68-73. 
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Artikel 6 EKMR stadgar att: 
 

1. Envar skall, när det gäller att pröva hans civila rättigheter och skyldigheter eller 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till opartisk och offentlig 
rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som 
upprättats enligt lag […]  

2. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall betraktas som oskyldig 
intill dess hans skuld lagligen fastställts.  

3. Envar, som blivit anklagad för brottslig gärning, skall äga följande 
minimirättigheter:  

 
o a) att ofördröjligen på ett språk, som han förstår, och i detalj bliva 

underrättad om innebörden av och orsaken till anklagelsen mot honom;  
o b) att åtnjuta tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar; 
o c) att förevara sig personligen eller genom rättegångsbiträde, som han 

själv utsett, eller att, i fall då han saknar erforderliga medel för betalning 
av rättegångsbiträde, erhålla sådant utan kostnad, om rättvisans intresse 
så fordra;  

o d) att förhöra eller låta förhöra vittnen, som åberopas emot honom, samt 
att för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda under samma 
förhållanden som vittnen åberopade mot honom;  

 
 
I fallet Mathews88 deklarerade Europadomstolen att stater inte kunde vika från deras 
åtaganden enligt konventionen genom att överföra kompetens till en internationell 
organisation. 
Emellertid gäller frågan här huruvida en staternas skyldighet enligt FN-stadgan skulle 
kunna rättfärdiga en inskränkning av rätten till domstolsprövning, med tanke på det 
faktum att FN-stadgan tillkom före europakonventionen.89 
 
Domstolen har i sin praxis90 uttalat att det krävs ett visst mått av privilegier och 
immunitet för att en internationell organisation skall fungera väl; oberoende av enskilda 
regeringars inblandning, men tillade att det å andra sidan skulle vara inkompatibelt med 
konventionens syften och mål om kontrakterande stater skulle befrias från ansvar 
genom att överföra kompetens till en internationell organisation på något område. 
 
Den avgörande frågan är emellertid huruvida sökandena har tillgång till rimliga alterna-
tiva medel (reasonable alternative means), för att effektivt kunna skydda deras rättig-
heter. Detta krav anses nu ha blivit en grundläggande princip – det måste finnas en viss 
nivå av skydd för mänskliga rättigheter inom den internationella organisationen, innan 
Europadomstolen accepterar en total inskränkning av rätten till domstolsprövning.91 
 

                                                
88 Dom av den 18 februari 1999, i fallet Mathews mot Förenade Kungadömet. 
89 Cameron, s. 32. 
90 Se särskilt fallen: Naletilic mot Kroatien, 4 maj 2000, T. I. mot Förenade Kungadömet, 7 mars 2000 
och fallen Beer och Regan/Waites och Kennedy mot Tyskland, 18 februari 1999. Se även dom av den 21 
september 1994, i fallet Fayed mot Förenade Kungadömet – angående immunitet från domstolsprövning 
för en internationell organization. 
91 Ibid., s. 33. 
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Beträffande bekämpande av terrorism så medgav Europadomstolen i fallet Murray92 att 
användning av konfidentiell information var nödvändig vid bekämpning av terrorism, 
men att detta inte innebar ”carte blanche” att hävda inblandning av terrorism. 
 
Rätten till domstolsprövning enligt EG-rätten är stark inom unionen genom rättsskydds-
principen – en processuell rättssäkerhetsgaranti för en rättvis rättegång.93 
Principen innefattar en rätt till effektiva rättsmedel, rätten till försvar, rätten att bli hörd 
och att på ett meningsfullt sätt få lämna sina synpunkter.94 
Gentemot FN och säkerhetsrådets resolutioner är skyddet däremot svagare, i synnerhet 
till förmån för drabbade enskilda rättssubjekt; detta även om resolutionerna genomförts 
inom unionen genom EU-rådets antagande av förordningar.95 
Artikel 47 EGF ger rätt till domstolsprövning: 
 

”Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har 
rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som 
föreskrivs i denna artikel. 
Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig 
rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol…” 

 
 
Artikel 48 talar om presumtion för oskuld och rätten till försvar: 
 

”1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse skall betraktas som 
oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts. 
2. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse skall garanteras 
respekt för rätten till försvar.” 

 

3.4 Doktrinen 
 
Säkerhetsrådets resolutioner om införande av ”intelligenta” sanktioner och frysning av 
enskildas tillgångar är ett  helt nytt inslag i europeisk rättstradition. De enskilda 
rättssubjekt som träffas av dessa sanktioner i förhållandet till de mänskliga rättigheterna 
är en fråga som behandlats i mycket begränsad utsträckning av doktrinen. 
 
Chandler96 har fört fram åsikten att mänskliga rättigheter endast kan vara en tillfällig 
lösning på de problem som härrör sig från den politiska sfären. 
Han pekar särskilt på: ”konsekvenser som uppkommer av att man prioriterar en agenda 
för mänskliga rättigheter såsom ett överordnat system med företräde framför nationella 
förhandlingar” och tycks mena att mänskliga rättigheter har och bör ha en undanskymd 
roll. 
 

                                                
92 Dom av den 28 oktober 1994 i fallet Murray mot Förenade Kungadömet. 
93 Se t.ex. T. Andersson, Rättsskyddsprincipen, 1997. 
94 Se dom av den 15 maj 1986, i mål C-222/84, Johnston och dom av den 3 december 1992, i mål C-
97/91, Borelli.  
95 Se dom av den 21 september 2005 i fallet Somaliasvenskarna, mål T-306/01, Ahmed Yusuf och Al 
Barakaat International Foundation mot Rådet. Fallet refereras i kap 6.5 nedan. 
96 Chandler, From Kosovo to Kabul and Beyond – Human Rights and International Intervention, s. 221. 
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Ramcharan97 lyfter fram säkerhetsrådets resolutioner, främst i förhållande till 
krigssituationer i världen. Inte på någon punkt talas det om någon rätt till en rättvis 
rättegång för sanktionsdrabbade enskilda eller några rättigheter beträffande 
egendomsskyddet. Han tycks i likhet med Chandler inte se det som något problem. 
 
Bring98 visar snarare på en europeisk syn på de mänskliga rättigheterna och uttrycker en 
förhoppning om att folkrätten utvecklas i en riktning som förskjuter den nuvarande 
balansen från mycket av staters rättigheter till mer av individuella rättigheter. 
Inte heller Bring behandlar dock frågan närmare, om huruvida enskildas grundläggande 
rättigheter i EU:s medlemsstater kan åsidosättas med stöd av folkrätten. 
 
Cortright och Lopez99 beskriver det som ett stort problem att det saknas möjligheter i 
lag att frysa enskildas tillgångar. Författarna önskar att fler stater i världen skall 
anamma USA-modellen med intelligenta sanktionsåtgärder. 
 
Vissa författare talar dock om ett stort legitimitetsproblem hos FN i allmänhet och hos 
säkerhetsrådet i synnerhet. 
Bennis100 talar för en bredare representation i säkerhetsrådet och mindre inflytande för 
de vetoberättigade medlemmarna och menar att: ”I praktiken har USA kunnat styra det 
politiska beslutsfattandet i Förenta Nationerna” och att: ”FN måste skapa ett fristående 
kontrollorgan som kan övervaka rådets verksamhet och försäkra sig om att dess beslut i 
freds- och säkerhetsfrågor inte strider mot FN-stadgan.”  
 
Löfgren påtalar att USA har ett djupt problematiskt förhållande till FN: ”Som ensam 
herre på täppan stirrar den amerikanska makteliten med arrogans och förakt på FN: 
Gör som vi säger annars åker ni på stryk! Antingen är ni med oss eller emot oss!”101 
 
Den ende författaren på området som verkligen berört frågeställningen är Cameron.102 
Författaren menar att listningen från säkerhetsrådet av enskilda individer är 
oroväckande, främst då de är nära att ses som bestraffning för brott (quasi-criminal), då 
det låter påskinas att personerna är terrorister eller associerade med 
terroristorganisationer. 
Han påtalar att det inte finns några rättsliga mekanismer för kontroll av de uppgifter 
som säkerhetsrådet grundat sig på vid listningen, eller proportionaliteten av åtgärderna. 
 
Även Cameron hävdar att USA styr FN: ”The main (or exclusive?) source of the names 
on the Afghanistan/Al-Quaida lists appears to have been the US.”103 
Han oroar sig över att säkerhetsrådet börjar agera i domstolarnas ställe: ”[B]y 
designating individuals subject to coercive measures, the Security Council is now 
starting to do things which were previously done only by national judges, prosecutors 
and intelligence officials”104 

                                                
97 Bertrand G. Ramcharan, The Security Council and the Protection of Human Rights. 
98 Bring, FN-stadgan och världspolitiken och Bring & Mahmoudi, Folkrättens begrepp och karaktär, i 
Sverige och folkrätten. 
99 Cortright och Lopez, Smart Sanctions – Targeting Economic Statecraft, Rowan & Littlefield, s. 30. 
100 Bennis, En kuvad världsdemokrati – Hur Washington dominerar dagens FN, s. 293. 
101 Löfgrens förord till Bennis, En kuvad världsdemokrati – Hur Washington dominerar dagens FN.  
102 Cameron, Targeted Sanctions and Legal Safeguards. 
103 Cameron, s. 6. 
104 Ibid., s. 11. 
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Cameron hävdar att genomförandet inom EU av säkerhetsrådets resolutioner om 
intelligenta sanktionsåtgärder med stor säkerhet utgör brott mot Europakonventionen. 
Han ser även en konflikt mellan FN:s rättighetskatalog och Europakonventionen:105 
 

”The implementation against non-governmental or quasi-governmental entities 
of targeted Security Council sanctions in European states is almost certainly 
contrary to European human rights norms, in particular, the right of access to 
court under Article 6 ECHR. There is thus a conflict between obligations under 
the United Nations Charter (UNC) on the one hand and the ECHR (and for EU 
states, EC law) on the other.” 

 
Cameron anser dock att någon uppenbar konflikt mellan fördragen inte skulle föreligga, 
om nya mekanismer skapades för att tillgodose kravet på rätten till domstolsprövning i 
enlighet med art 6 EKMR, på sådant sätt att sanktionernas effektivitet inte skulle gå 
förlorad: “[S]teps should be taken to improve legal safeguards for individuals subjected 
to UN targeted sanctions.”106 
 
Cameron lyfter fram argument för och emot säkerhetsrådets sanktioner mot enskilda. 
Han anser att dessa riktade sanktioner är att föredra framför allmänna sanktioner och att 
av den anledningen behöver rättsliga mekanismer tillskapas för att bevaka enskildas 
rättigheter, samtidigt som sanktionernas effektivitet behålls.107 
 

”As regards the question of political safeguards, these are obviously insufficient 
from the individual perspective. It is an executive body – the Security Council – 
which is imposing a legal penalty. The procedure for ending up on the list, and 
getting off the list, contains no legal safeguards for individuals whatsoever.”108 

 
Cameron ger förslag de lege ferenda, på nivå för FN, för EU och på nationell nivå. 
Han föreslår att systemet kan behållas om antingen högre krav ställs på svartlistningen 
eller att krav ställs på möjlighet till överklagande på nationell nivå, enligt nationell rätt. 
 
Ett annat förslag är att ett internationellt organ tillskapas för att övervaka säkerhets-
rådets verksamhet. Enligt förslaget skulle säkerhetsrådets medlemmar föreslå 
medlemmarna till detta organ. 
Ett ytterligare förslag är att överge det nuvarande systemet av riktade finansiella 
sanktioner, beträffande enskilda individer.109 
 
På EU-nivå föreslår författaren att medlemsstaterna deklarerar i en gemensam 
ståndpunkt att unionsmedborgare inte skall kunna svartlistas innan berörd medlemsstat 
har rådfrågats om tilltänkta individer.110 
 
 
 

                                                
105 Ibid., s. 6. 
106 Ibid., s. 12. 
107 Ibid., s. 18. 
108 Ibid., s. 19. 
109 Cameron, s. 47. 
110 Ibid., Conclusions, s. 35. 
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4 EU och dess genomförande av FN-resolutionerna 
 
Europeiska unionen tillkom som begrepp genom bestämmelserna i Maastrichtfördraget. 
Eftersom gemenskaperna genom fördraget inte upplösts och deras verksamheter info-
gats i unionen, kan denna endast politiskt funktionellt inrymma EG och unionen måste 
därför rättsligt sett vara skild från gemenskapen, oavsett om unionen har vunnit egen 
rättssubjektivitet eller inte. 
Denna omständighet bekräftas av artikel 47 i EU-fördraget, som stadgar att vid konflikt 
mellan EG-fördragen och EU-fördraget skall EG-fördragen ha företräde. 
 
Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken regleras i Unionsfördragets titel V, 
artiklarna 11-28 och ur ett folkrättsligt perspektiv framstår andra pelaren som ett 
ramfördrag för samarbete mellan regeringar.111 Domstolens kompetens saknas helt här, 
enligt artikel 46 EU. 
 
De förpliktelser som medlemsstaterna har påtagit sig genom unionsfördraget kan enkelt 
beskrivas som ett systematiskt samarbete (art. 11 och 12) och gemensamma åtgärder 
(art. 14), där gemensamma ställningstaganden utgör en plattform (art. 15)112 
 
Artikel 11.1 EUF stadgar att:        
 

”Unionen skall fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och 
säkerhetspolitik som omfattar alla områden inom utrikes- och säkerhetspolitiken 
och som skall ha som mål att: 
 
- skydda unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, 

oavhängighet och integritet i överensstämmelse med grundsatserna i Förenta 
nationernas stadga, 

- på alla sätt stärka unionens säkerhet, 
- bevara freden och stärka den internationella säkerheten i enlighet med  

grundsatserna i FN:s stadga …” 
 
Således stadgar art 11, i likhet med FN-stadgans grundsatser, ett arbete för att upprätt-
hålla internationell fred och säkerhet, att utveckla demokrati och legalitetsprincipen, 
samt respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
I artikel 19.2 påtalas att de medlemsstater som är ständiga medlemmar av FN:s säker-
hetsråd är skyldiga att skydda unionens intressen inom världssamfundet.113 
 
Unionens institutioner strävar mot skapandet av en enhetlig europeisk standard för att 
kunna driva fram och genomföra sanktioner. Detta syns tydligast i fallet somalia-
svenskarna från förstainstansrätten. (Se kap 6.4 nedan) 
                                                
111 Lysén – Att studera Folkrätt och EG/EU, s. 124 
112 Se ibid., s. 124. 
113 Se Cameron, Targeted Sanctions, s. 35. 
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4.1 Rådets kompetens 
 
Varken EG-fördraget eller EU-fördraget ger rådet en uttalad kompetens att genomföra 
säkerhetsrådets resolutioner mot terrorism. Genom Maastrichtfördraget utökades dock 
institutionernas kompetensområden, vilket sedan EG-domstolen i ett flertal fall har sökt 
att utveckla vidare. 
Under alla omständigheter följer det av fast rättspraxis att rådets praxis inte ensam kan 
utgöra grund för att avvika från regler i fördraget.114 
 
I art 60.1 EGF föreskrivs att rådet, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i 
art 301 EGF, får vidta nödvändiga brådskande åtgärder ”gentemot berörda tredje-
länder” vad gäller avbrytande eller begränsning av de ekonomiska förbindelserna 
särskilt vad beträffar kapitalrörelser och betalningar.   
 
 
Artikel 301 EGF föreskriver att:       
 

”Om en gemensam ståndpunkt eller en gemensam åtgärd som har beslutats enligt 
bestämmelserna om en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik i Fördraget om 
Europeiska unionen förutsätter ett handlande från gemenskapens sida som helt 
eller delvis avbryter eller begränsar de ekonomiska förbindelserna med ett eller 
flera tredje länder, skall rådet besluta om de brådskande åtgärder som är 
nödvändiga. Rådet skall besluta med kvalificerad majoritet på förslag av 
kommissionen.” 

 
Artikel 60.1 EGF föreskriver att: 
        

”Om åtgärder från gemenskapens sida anses nödvändiga i ett sådant fall som 
avses i artikel 301, får rådet enligt förfarandet i artikel 301 vidta nödvändiga 
brådskande åtgärder gentemot berörda tredje länder vad gäller kapitalrörelser 
och betalningar.” 

 
Om ingen annan bestämmelse i fördraget ger gemenskapens institutioner nödvändig 
behörighet för att agera i syfte att uppnå ett av gemenskapens mål, kan rådet använda art 
308 som rättslig grund.  
 
Artikel 308 EGF föreskriver att:  
        

”Om en åtgärd från gemenskapens sida skulle visa sig nödvändig för att inom den 
gemensamma marknadens ram förverkliga något av gemenskapens mål och om 
detta fördrag inte innehåller de nödvändiga befogenheterna, skall rådet genom 
enhälligt beslut på förslag från kommissionen och efter att ha hört 
Europaparlamentet vidta de åtgärder som behövs.” 

 
 

                                                
114 Domstolens uttalande i mål 68/86, Förenade Kungadömet mot rådet och domstolens yttrande 1/94. 
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4.2 Rådets förordningar mot terrorism 
 
Medlemsstaterna har på vissa områden avsagt sig suveränitet och överlåtit befogenheter 
till unionens institutioner, särskilt beträffande externa relationer för handels- och 
ekonomisk politik. Det är inom detta område som institutionerna och då främst Rådet 
har genomfört säkerhetsrådets resolutioner. 
 
De första sanktionerna i form av frysning av enskildas tillgångar från EU:s sida, 
implementerades i samband med säkerhetsrådets resolutioner om åtgärder mot 
Talibanerna. 
 
Rådet bedömde att det var nödvändigt för gemenskapen att agera för att genomföra 
säkerhetsrådets resolutioner mot terrorismen och antog därför den gemensamma 
ståndpunkten 1999/727/GUSP om restriktiva åtgärder mot talibanerna. I artikel 2 i 
denna gemensamma ståndpunkt anges att ”penningmedel och andra finansiella medel 
som talibanerna har utomlands kommer att frysas i enlighet med villkoren i 
säkerhetsrådets resolution 1267 (1999)”.      
 
Den 14 februari 2000 antog rådet med stöd av artiklarna 60 och 301 EGF förordning 
(EG) nr 337/2000 om flygförbud och spärrande av tillgångar och andra finansiella 
medel beträffande talibanerna i Afghanistan. 
Enligt bestämmelserna i dessa artiklar är rådet behörigt att vidta brådskande, nödvän-
diga åtgärder, särskilt vad gäller kapitalrörelser och betalningar, om en gemensam 
ståndpunkt eller en gemensam åtgärd som har beslutats, enligt bestämmelserna i EU-
fördraget om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, förutsätter ett handlande 
från gemenskapens sida i syfte att helt eller delvis avbryta eller begränsa de ekonomiska 
förbindelserna med ett eller flera tredjeländer. (Se kap. 4.1 ovan) 
 
Rådet bedömde att det var nödvändigt för gemenskapen att agera för att genomföra 
resolution 1333 (2000) och antog därför den 26 februari 2001 den gemensamma 
ståndpunkten 2001/154/GUSP om ytterligare restriktiva åtgärder mot talibanerna. I 
artikel 4 i denna gemensamma ståndpunkt föreskrivs följande: 
 

”Kapital och andra ekonomiska tillgångar som tillhör Usama Bin Laden och med 
honom associerade individer och organ enligt [sanktionskommittén] skall frysas, 
och kapital eller andra ekonomiska tillgångar skall inte göras tillgängliga för 
Usama Bin Laden och med honom associerade individer och organ enligt 
[sanktionskommittén] på de villkor som föreskrivs i resolution 1333 (2000).” 

 
 
Rådet antog den 6 mars 2001, med stöd av artiklarna 60 och 301 EGF, förordning (EG) 
nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärp-
ning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella 
medel beträffande talibanerna i Afghanistan.     
Enligt ordalydelsen i skäl 3 i förordningen ligger de åtgärder som föreskrivs i 
resolution 1333 (2000) ”inom fördragets tillämpningsområde, och särskilt i syfte att 
undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning”.      
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Enligt vad som anges i ingressen syftar denna förordning till att koordinera det agerande 
från gemenskapens sida som föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten 2001/154, 
vilken antogs inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och 
markerade en vilja från unionens och dess medlemsstaters sida att använda sig av en 
gemenskapsrättsakt för att genomföra säkerhetsrådets sanktionsåtgärder.115 
 
Bilaga I till förordning nr 467/2001 innehåller en förteckning över de personer, enheter 
och organ som omfattas av frysningen av penningmedel enligt bilagans artikel 2.  
Den 8 mars 2001 utfärdade sanktionskommittén en första uppdaterad förteckning över 
enheter och personer vars penningmedel skall frysas enligt säkerhetsrådets resolutioner 
1267 (1999) och 1333 (2000). Förteckningen har därefter ändrats och kompletterats vid 
flera tillfällen. Kommissionen har därefter antagit ett antal förordningar med stöd av 
artikel 10 i förordning nr 467/2001, genom vilka den ändrat eller kompletterat bilaga I 
till förordning nr 467/2001. 
 
Den 9/11 2001 offentliggjorde sanktionskommittén ett nytt tillägg till förteckningen av 
den 8 mars 2001 som bland annat innehöll namnen på tre svenska medborgare och 
tillika unionsmedborgare: 
”Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Stockholm, Sweden.” 
”Aden, Abdirisak, Ali, Abdi Abdulaziz, Ali, Yusaf Ahmed, Sweden.” 
Namnet på enheten och de tre fysiska personerna i fråga upptogs i förteckningen i bilaga 
I till förordningen genom kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001. 
 
Rådet bedömde att det var nödvändigt för gemenskapen att agera för att genomföra 
resolutionen och antog därför, den 27 maj 2002, den gemensamma ståndpunkten 
2002/402/GUSP om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, i enlighet med 
sanktionskommitténs krav.  
I artikel 3 i denna gemensamma ståndpunkt anges bland annat att ”penningmedel och 
andra finansiella medel eller ekonomiska resurser som tillhör de personer, grupper, 
företag och enheter som finns upptagna i den förteckning som upprättats av 
sanktionskommittén i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner 1267 (1999) och 
1333 (2000) skall förbli frysta.”      
 
Den 27 maj 2002 antog rådet, med stöd av artiklarna 60, 301 och 308 EGF, förordning 
(EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med 
Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter 
och om upphävande av förordning nr 467/2001 (EGT L 139, s. 9).      
Enligt skäl 4 i förordningen ligger de åtgärder som bland annat föreskrevs genom 
säkerhetsrådets resolution 1390 (2002) ”inom fördragets tillämpningsområde, och det 
är därför, särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen nödvändigt med 
gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets relevanta beslut på 
gemenskapens territorium.” 
 
Bilaga I till förordning nr 881/2002 innehåller en förteckning över de personer, enheter 
och grupper som är föremål för den frysning av penningmedel som föreskrivs i artikel 2. 
Förteckningen innehåller bland annat namnen på de tre svenska medborgarna och den 
juridiska personen Al Barakaat International Foundation. 
                                                
115 Se förstainstansrättens resonemang i mål T-306/01, den 21 september 2005, Al Barakat mot Rådet – 
Somaliasvenskarna, p. 109. Fallet är refererat i kap. 7.4 nedan. 
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Den 26 augusti 2002 beslutade sanktionskommittén att stryka Abdi Abdulaziz Ali och 
Abdirisak Aden ur förteckningen, detta till följd av att parterna genom Sveriges regering 
hänvänt sig till säkerhetsrådet med en begäran om att deras namn skulle strykas ur 
förteckningen. 
 
Genom Kommissionens förordning nr 1580/2002 om ändring av förordning nr 
881/2002, ströks således de två ur Rådets förteckning. 
 
Rådet bedömde att det var nödvändigt för gemenskapen att agera och antog därför den 
gemensamma ståndpunkten 2003/140/GUSP om undantag från de restriktiva åtgärder 
som införts genom gemensam ståndpunkt 2002/402/GUSP. 
I artikel 1 i den gemensamma ståndpunkten anges att Europeiska gemenskapen, vid 
genomförandet av åtgärderna enligt artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten 
2002/402/GUSP, kommer att föreskriva de undantag som medges i säkerhetsrådets 
resolution 1452 (2002). 
 
Den 27 mars 2003 antog rådet förordning (EG) nr 561/2003 om ändring, när det gäller 
undantag från frysning av penningmedel och ekonomiska resurser, av förordning nr 
881/2002.116 
      
Den 19 maj 2003 antog kommissionen förordning (EG) nr 866/2003 om ändring för 
artonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002.  
Enligt artikel 1 i förordningen och punkt 1 i bilagan till denna skall bilaga I till 
förordning nr 881/2002 ändras så att angivelsen ”Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 
70 Spånga, Sverige, födelsedatum 20 november 1974” skall ersättas av följande text:      
”Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Sverige. 
Född den 20 november 1974 i Garbaharey, Somalia. Svensk medborgare. Svenskt pass 
med nummer 1041635. Personnummer: 741120-1093”. 
 
 
Vid denna tidpunkt påbörjas en rättsprocess vid EG-domstolens förstainstansrätt117, där 
de berörda somaliasvenskarna söker ogiltigförklara rådets förordning 881/2002, som 
antagits med beaktande av säkerhetsrådets resolution 1390 (2002), enligt vilken de 
sanktionsåtgärder som riktats mot sökandena skulle bestå. 
 
Till stöd för sina yrkanden åberopade sökandena tre grunder för ogiltigförklaring. 
Enligt den första grunden saknade rådet behörighet för att anta den omtvistade 
förordningen, enligt den andra grunden har artikel 249 EGF åsidosatts och enligt den 
tredje grunden har sökandenas grundläggande rättigheter åsidosatts. 
 
Samtliga av sökanden åberopade grunder och argument underkändes av rätten.  
(Fallet refereras genomförligt i följande kapitel.) 
 
 
 
 

                                                
116 Artikel 1 i förordning nr 561/2003, p 40. 
117 Se förstainstansrättens dom av den 21 september 2005, i mål T-306/01, Ahmed Yusuf och Al Barakaat 
International Foundation mot Rådet. Fallet är refererat i kap. 7.4 nedan. 



 

  

 

33  

 

5 Fallet Somaliasvenskarna 
 

5.1 Sökandenas grunder och argument 
 
I fallet Somaliasvenskarna118 fördes talan om ogiltigförklarande av förordning 
881/2002, som antagits med beaktande av säkerhetsrådets resolution 1390 (2002), enligt 
vilken de sanktionsåtgärder som riktats mot sökandena skulle bestå.119     
Till stöd för sina yrkanden har sökandena åberopat tre grunder för ogiltigförklaring. 
Enligt den första grunden saknade rådet behörighet för att anta den omtvistade 
förordningen, enligt den andra grunden har artikel 249 EGF åsidosatts och enligt den 
tredje grunden har sökandenas grundläggande rättigheter åsidosatts. 
 
Sökandena gjorde gällande att art 60 och 301 EGF, på grundval av vilka förordningen 
467/2001 antogs, endast gav rådet möjlighet att vidta åtgärder mot tredjeländer och inte 
mot gemenskaps medborgare och att användningen av artiklarna stred mot legalitets-
principen, enligt art 5 och 7 EGF, liksom mot principen om att gemenskapens lagstift-
ning skall vara entydig och dess tillämpning förutsebar för de enskilda.120 
 
Sökandena menade att art 308 EG inte, vare sig ensam eller tillsammans med art 60 och 
301 EG, gav rådet behörighet att förordna om sanktionsåtgärder mot unionsmedborgare 
och att samband helt saknades mellan frysningen av sökandenas tillgångar och det mål 
”att undvika snedvridning av konkurrensen” som avses i skäl 4 i förordningen.121  
 
Sökandena anförde att då förordningen direkt åsidosatte enskildas rättigheter genom 
individuella sanktionsåtgärder saknade den allmän giltighet i strid mot art 249 EGF. 
Man ansåg detta krav följa av principen om likhet inför lagen och utgöra ett nödvändigt 
villkor (sine qua non) för att gemenskapsrätten inte skulle hamna i konflikt med med-
lemsstaternas grundlagar eller med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.  
 
Tekniken att lagstifta med hjälp av en förteckning ansåg man strida mot legalitets- och 
rättssäkerhetsprinciperna. Sökandena framhöll att det inte förelegat någon objektivt 
bestämd situation som förklarade varför just sökandena upptagits i förordningen. Rätts-
akten var därför inte att betrakta som en förordning, utan som individuella beslut.122 

                                                
118 Förstainstansrättens dom av den 21 september 2005, i mål T-306/01, Ahmed Yusuf och Al Barakaat 
International Foundation mot Rådet – Somaliasvenskarna. 
119 Se kap. 4.2 ovan, för ingående redogörelse för resolutionen och förordningens tillkomst och stadgande. 
120 Dom av den 15 december 1987 i mål 348/85, Danmark mot kommissionen och mål T-184/95, Dorsch 
Consult, refererat i kap. 3.1.2 ovan. 
121 Punkterna 80-84 i domen – hänvisning till Yttrande 2/94 och fallet T-184/95 – embargo mot Irak. 
122 Punkterna 181-183 i domen – hänvisning till rättsfallet International Fruit, refererat i kap. 7.1 ovan. 
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Sökandena hänvisade till art 6.2 EUF och domstolens praxis123 och anförde att den 
omtvistade förordningen åsidosatt deras rätt att förfoga över sin egendom och rätten till 
försvar enligt artikel 6 EKMR.  
Sökandena framhöll vidare att de inte hade underrättats om skälen för åtgärderna, eller 
om bevisning och omständigheter som hade gjorts gällande mot dem och att de inte 
hade givits möjlighet att förklara sig.124 
 
Upptagandet av deras namn i förteckningen i förordningen var enligt sökandena endast 
motiverat av förekomsten i sanktionskommitténs förteckning och varken rådet eller 
kommissionen hade undersökt de skäl som legat till grund för kommitténs beslut. 
Källorna till kommitténs uppgifter var hemliga och skäl angavs ej till varför enskilda 
upptagits i förteckningen.125 
 
Angående rätten till en verksam domstolsprövning påpekades att varken kommissionen 
eller rådet uppfyllde dessa villkor; ej heller säkerhetsrådet eller dess sanktionskommitté, 
såsom politiska organ till vilka endast stater har rätt att vända sig. 
Rådet hade enligt sökandena ingen skyldighet att genomföra säkerhetsrådets beslut då 
någon absolut bundenhet inte föreligger enligt FN-stadgans art 25 och art 103 i stadgan 
endast ansågs vara folkrättsligt bindande och medför inte en rätt för FN:s medlemmar 
att sätta sig över de egna lagarna.  
 
Säkerhetsrådets resolutioner var enligt sökandena inte direkt tillämpliga i FN:s 
medlemsstater, utan skulle införlivas med staternas nationella rätt. Då stadgan riktar sig 
till stater och inte ger enskilda vare sig rättigheter eller skyldigheter, ifrågasatte man 
medlemsstaternas bundenhet av säkerhetsrådets beslut.  
Man ifrågasatte vidare, utifrån art 24.2 och 25 i FN-stadgan, om dessa beslut inte var 
stridande mot FN:s mål att främja alla och envars mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter, i enlighet med art 1.3.126 
 

5.2 Rättens bedömning 
 
Samtliga av sökanden åberopade grunder och argument underkändes av rätten.  
Förordningen ansågs återspegla utvecklingen av den internationella situationen. 
 
Rätten framhöll målet med säkerhetsrådets sanktionsåtgärder – att med alla medel i 
enlighet med FN:s stadga bekämpa terrorismen – och menade att giltigheten av en 
resolution från säkerhetsrådet eller dess verkan inom gemenskapen påverkades enligt 
rättens mening inte av att det görs gällande att den kränker grundläggande rättigheter 
eller principer enligt gemenskapsrätten. 
 
Domstolen konstaterade att sökandena inte hade tillgång till något rättsmedel, till följd 
av säkerhetsrådets immunitet mot domstolsprövning för dess resolutioner enligt FN-
stadgan, i enlighet med relevanta folkrättsliga principer.  

                                                
123 Rättsfallen Stauder (mål 29/69), Handelsgesellschaft (mål 11/70) och Nold (mål 4/73). 
124 Rättsfallen Transocean (mål 17/74), Musique Diffusion, (förenade målen 100/80–103/80), Belgien mot 
kommissionen (mål 40/85) och Al-JubailFertilizer (mål C-49/88). 
125 Punkterna 190-191 i domen. 
126 Punkterna 200-204 i domen. 
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5.2.1 Förordningens rättsliga grund 
 
Vad gällde frågan om rådets behörighet konstaterade förstainstansrätten att det inte av 
ordalydelsen av art 60 och 301 EGF gick att sluta sig till att det inte var tillåtet att vidta 
restriktiva åtgärder direkt mot personer eller organisationer inom gemenskapen. 
Omständligheten att personer råkar vara medborgare i en medlemsstat ansågs sakna 
relevans. 
Åtgärderna var proportionerliga mot bakgrund av ändamålet med förordningen – 
införandet av intelligenta sanktionsåtgärder i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner, 
för att hindra talibanregimen från att erhålla ekonomiskt bistånd, oavsett källan.127 
 
Till skillnad från förordning 467/2001 bestod den rättsliga grunden för den omtvistade 
förordningen inte enbart av artiklarna 60 och 301 EGF, utan också av art 308. Förord-
ningen ansågs därmed återspegla utvecklingen av den internationella situationen. 
 
Kampen mot internationell terrorism och införandet av ekonomiska och finansiella 
sanktionsåtgärder kunde inte hänföras till något av gemenskapsmålen, ett villkor som 
enligt rättspraxis128 skulle vara uppfyllt för tillämpligheten av art 308 EGF.129 
Rätten kunde heller inte, till skillnad från rådet,130 se att det skulle leda till en risk för 
skillnader i tillämpningen av frysningen av penningmedel mellan medlemsstaterna om 
resolutionerna skulle genomföras av medlemsstaterna i stället för av gemenskapen.  
 
Den kumulerade rättsliga grunden av art 308 tillsammans med art 60 och 301 EGF 
ansågs dock möjliggöra förverkligandet av de mål som unionen och dess medlems-
stater eftersträvade, med hänsyn till den länk som infördes vid revideringen i 
Maastricht,131 mellan gemenskapens genomförande av ekonomiska sanktionsåtgärder 
med stöd av art 60 och 301 EGF och EU-fördragets utrikespolitiska mål. 
Unionen kunde lika litet som världssamfundet hindras från att anpassa sig till dessa nya 
hot. Rätten konstaterade därmed att kampen mot den internationella terrorismen 
obestridligen var att hänföra till unionens mål, i enlighet med artikel 11 EUF.132 
 
Domstolen menade vidare att förordningen obestridligen hade allmän giltighet. Den 
omständligheten att dessa personer namngivits i förordningen påverkade enligt rättens 
mening inte förbudets allmänna karaktär.133 Art 249 EGF hade därmed inte åsidosatts. 
 

5.2.2 FN-stadgans företräde 
 
Rätten konstaterade dock att det av praxis134 följde att gemenskapen inte var direkt 
bunden av FN-stadgan, men slog ändock fast att gemenskapen med stöd av fördraget 
skulle anses vara bunden av skyldigheterna enligt stadgan, såsom dess medlemsstater. 

                                                
127 Punkterna 114-120 i domen. Punkt 4 b i resolution 1267 (1999). 
128 Se dom av den 26 mars 1987 i mål 45/86, kommissionen mot rådet, punkt 13. 
129 Punkterna 149-152 i domen. 
130 Punkterna 136-138 i domen. 
131 Mastrichtfördraget – se kap. 4.1.2 ovan. Punkt 159 i domen 
132 Punkterna 169-171 i domen. 
133 Punkt 185 i domen och där angiven praxis.  
134 Se domen i fallet Dorsch Consult, punkt 74, refererat i kap 3.1.2 ovan. 
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Rätten konstaterade att enligt folkrätten gällde de skyldigheter som FN:s medlemsstater 
har enligt FN:s stadga, framför alla andra skyldigheter enligt nationell och internationell 
traktaträtt, de skyldigheter som medlemmar av Europarådet har enligt EKMR och de 
skyldigheter som medlemmar av gemenskapen har enligt EG-fördraget.135 
 
Rätten förklarade vidare att art 301 EGF hade införts genom EUF i syfte att skapa en 
grund för ekonomiska sanktionsåtgärder som gemenskapen kunde föranledas vidta 
gentemot tredjeländer inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhets-
politiken. 
Härav följde att i den mån som gemenskapen med stöd av fördraget övertagit 
behörighet som tidigare utövats av medlemsstaterna inom tillämpningsområdet för FN:s 
stadga, var bestämmelserna i stadgan bindande för gemenskapen.136 
 
På grundval av EG-fördraget, inte folkrätten, ansåg rätten att gemenskapen var skyldig 
att verkställa resolutionerna. Sökandenas argument om att gemenskapens rättsordning 
var självständig i förhållande till FN:s och att säkerhetsrådets resolutioner skulle inför-
livas med medlemsstaternas nationella rätt i enlighet med densamma, underkändes.137 
 

5.2.3 Legalitetskontrollens omfattning 
 
Rätten medgav att kravet på domstolskontroll enligt praxis138 var en allmän rättsprincip 
som även kommit till uttryck i art 6 och 13 EKMR. Rätten hade således att ta ställning 
till om det förelåg begränsningar för rättens prövning enligt EG-rätten eller folkrätten. 
 
Rätten såg sig liksom övriga institutioner bunden av resolutionerna och konstaterade 
därmed en behörighetsbegränsning till följd av principerna för folkrätten från FN och 
gemenskapsrätten.139 
Rätten tillade att med hänsyn särskilt till art 307 EGF och art 103 FN påverkades 
giltigheten av en resolution från säkerhetsrådet eller dess verkan inom gemenskapen 
inte av att det görs gällande att den kränker grundläggande rättigheter eller principer 
enligt gemenskapsrätten.140 
 

5.2.4 Sökandenas egendomsskydd 
 
Förstainstansrätten menade att det påstådda åsidosättandet uteslutande var en följd av 
sanktionskommitténs beslut och att gemenskapen därför saknade utrymme för egen 
bedömning vid antagande av förordningen. Sökandenas anmärkningar prövades därmed 
endast i förhållande till skydd för grundläggande rättigheter som i jus cogens.141 

                                                
135 Punkt 231 i domen. 
136 Punkterna 252-254 i domen, med hänvisning till praxis – fallen International Fruit och Dorsch 
Consult, refererade i kap. 3.1.2 ovan 
137 Punkterna 257 och 258 i domen. 
138 Se dom av den 27 november 2001, i mål C-424/99, Kommissionen mot Österrike. 
139 Punkterna 261-267 i domen. 
140 Punkt 275 i domen. Rätten hänvisar till rättsfallen Handelsgesellschaft och Keller. 
141 Särskilt tvingande normer om skydd för mänskliga rättigheter – se vidare kap. 3.1.3 ovan och även 
generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande, p 282. 



 

  

 

37  

Rätten påpekade att art 17 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 
(FN 1948), visserligen föreskriver att ”[e]nvar har rätt att äga egendom såväl ensam 
som i förening med andra” och att ”[i]ngen må godtyckligt berövas sin egendom”.  
Rätten konstaterade att således kunde enligt allmän folkrätt endast ett godtyckligt 
berövande av rätten anses strida mot jus cogens.142 
 
Rätten framhöll målet med säkerhetsrådets sanktionsåtgärder: att ”med alla medel” i 
enlighet med FN:s stadga bekämpa terrorismen, som av grundläggande intresse för 
världssamfundet och frysningen ansågs utgöra en säkerhetsåtgärd som endast 
påverkade förfoganderätten.143  
Frysningen ansågs av dessa anledningar inte utgöra en godtycklig inskränkning. 
 

5.2.5 Rätten till försvar och verksamma rättsmedel 
 
Rätten konstaterade att resolutionerna inte innehöll någon rätt att yttra sig inför 
sanktionskommittén och menade att inskränkningen inte var oacceptabel enligt 
tvingande folkrättsnormer. Säkerställandet av de berördas grundläggande rättigheter 
innebar därför inte ett krav på att de skulle underrättas om omständigheter och bevis 
som gjorts gällande mot dem, om säkerhetsrådet eller kommittén sett hinder mot att så 
sker.144 
 
Enligt fast rättspraxis utgjorde dock rätten till försvar en grundläggande gemenskaps-
rättslig princip. Domstolen förklarade att denna praxis dock hade tillkommit inom 
områden där gemenskapens institutioner haft en långtgående undersökningsbehörighet 
och förfogat över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning.145 
I fallet var institutionerna skyldiga att införliva säkerhetsrådets resolutioner med 
gemenskapsrätten. Rätten att yttra sig kunde enligt rättens mening inte vara tillämplig 
under omständigheterna i fallet, då förhör ändå inte kunde leda till omprövning.146 
 
Rätten konstaterade att sökandena hade kunnat väcka talan med stöd av art 230 EG. 
Rätten såg sig behörig att utföra fullständig legalitetskontroll av förordningen, av 
institutionernas efterlevnad av behörighetsregler och huruvida förordningen var 
lagenlig och proportionerlig i förhållande till resolutionerna. 
 
Rätten såg sig behörig att indirekt kontrollera resolutionernas överensstämmelse med 
folkrättsliga normer i jus cogens och normer om skydd för mänskliga rättigheter. Det 
ankom inte på rätten att indirekt kontrollera resolutionernas förenlighet med gemen-
skapsrätten; inte heller att kontrollera bedömningen av uppgifter och bevis på vilka 
säkerhetsrådet grundat sina åtgärder eller åtgärdernas proportionalitet.147 
 

                                                
142 Punkterna 290-294 i domen. 
143 Punkterna 295-303 i domen. 
144 Punkterna 311-321 i domen. 
145 Se dom av den 21 november 1991 i mål C-269/90, Technische Universität München, p. 14. 
146 Punkterna 309 och 325-328 i domen. 
147 Punkterna 333-337 i domen. 
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Domstolen konstaterade att sökandena inte hade tillgång till något rättsmedel, till följd 
av den immunitet mot domstolsprövning som säkerhetsrådets resolutioner åtnjuter enligt 
FN-stadgan, i enlighet med relevanta folkrättsliga principer.148 
 
Rätten fastslog att bristen i sökandenas rättsliga skydd inte stred mot jus cogens, att 
rätten till domstolsprövning enligt art 8 i den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna och art 14 i den internationella konventionen (FN 1966), inte ansågs vara 
oinskränkt; undantag kunde enligt art 4 göras om det förelåg extraordinär allmän fara 
som hotar nationens fortbestånd. (Fallet analyseras i kap. 6.5 nedan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
148 Punkterna 340-342 i domen, med hänvisning till art 25 och 103 i FN-stadgan. 
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6 Diskussion och analys 
 
Terrorism är ett vapen som alltid funnits – att medelst våld skapa allmän skräck. 
Genom nätverket al-Quaida har ett nytt element kommit med i bilden, eftersom det 
muslimska våldet riktar sig mot allt och alla utan att ha en klar politisk målsättning till 
skillnad från exempelvis IRA och ETA. 
Måltavlan tycks för nätverket vara det västerländska samhället och dess livsstil och 
eftersom det saknas konkreta politiska mål, kan följaktligen någon form av politisk 
förhandlingslösning inte uppnås. 
 
Den 11 september 2001 utgör en klar brytpunkt i terrorismens historia, då vanliga av 
terrorister kapade trafikflygplan användes som projektiler för att krascha i World Trade 
Centre’s båda torn i New York. Närmare 3000 människor dog. Även försvarshög-
kvarteret Pentagon angreps med trafikflygplan. 
 
Med denna utveckling i tankarna faller det sig naturligt att västvärlden agerar för att 
finna lösningar på problemet. Lösningen blev att genom världssamfundets FN-organ 
och säkerhetsråd införa intelligenta sanktioner genom resolutioner antagna under FN-
stadgans kapitel VII, för att tvinga fram ett globalt samarbete, till skydd för västvärldens 
människor. 
 
En sedan länge uppbyggd rättspraxis inom de europeiska rättssystemen, EG/EU och 
EKMR ger dock ett starkt skydd för de människor som lever inom Europas gränser. 
Nutidens utveckling mot globalisering tvingar dock såväl unionen som enskilda stater 
att anpassa sig till världssamfundets krav.  
En ny världsordning tycks vara här för att stanna och på altaret läggs en europeisk 
rättstradition, med starkt skydd för enskildas mänskliga rättigheter.  
 

6.1 Analys – Somaliasvenskarna  
 
Sökandena anförde att då förordningen direkt åsidosatte enskildas rättigheter genom 
individuella sanktionsåtgärder saknade den allmän giltighet i strid mot art 249 EGF.  
Domstolen menade dock att förordningen obestridligen hade allmän giltighet. Den 
omständligheten att dessa personer namngivits i förordningen påverkade enligt rättens 
mening inte förbudets allmänna karaktär. Art 249 EGF hade därmed inte åsidosatts. 
 
Denna teknik, att lagstifta med hjälp av en förteckning, torde ändock anses strida mot 
och rättssäkerhetsprinciperna. Det hade inte förelegat någon objektivt bestämd situation 
som förklarade varför just sökandena upptagits i förordningen och rättsakten kan därför 
svårligen betraktas som en förordning, med krav på just allmän giltighet, utan som 
individuella beslut. 
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Förstainstansrätten konstaterade vidare att FN-stadgan gäller framför alla andra 
skyldigheter enligt nationell och internationell traktaträtt, vilket således även skulle 
innefatta de skyldigheter som medlemmar av Europarådet har enligt EKMR och de 
skyldigheter som medlemmar av gemenskapen har enligt EG-fördraget.  
 
Rättigheter inom jus cogens var enligt rättens mening den enda del av folkrätten som 
sökandena hade att hämta skydd ifrån. Skydd enligt jus cogens sker endast om en 
inskränkning i grundläggande mänskliga rättigheter skett utifrån godtycklighet. 
Domstolen argumenterar sig fram till att så inte har skett. Att alla motiverande grunder 
hade hemligstämplats ansåg rätten vara en nödvändighet efter omständigheterna och för 
övrigt sakna relevans för utgången av målet. 
 
Somaliasvenskarna blev berövade sin egendom efter att säkerhetsrådets sanktions-
kommitté (bestående av säkerhetsrådets ständiga medlemmar), namngivit dem på sin 
lista över tänkbara personer med anknytning till Al Qaida och terroristverksamhet. 
De hade inte någon kännedom om varför de upptagits i listan som orsakat frysning av 
deras tillgångar; detta då alla uppgifter om listningen var konfidentiella och då de inte 
anses ha någon rätt att tillhandahålla information eller någon rätt att yttra sig, eller ens 
någon rätt att försvara sig. (Det verkar dock råda enighet i doktrinen om att amerikanska 
myndigheter ligger bakom dessa listningar.) 
 
Vidare så har de inte haft tillgång till en rättvis och opartisk prövning i domstol, då 
säkerhetsrådet åtnjuter juridisk immunitet och då EU-rådet inte är någon juridisk 
instans.  
De har förvisso kunnat ansöka om avgörande från förstainstansrätten, men ärendet 
avvisades, detta då någon prövning i förhållande till enskildas rättigheter inte kunnat 
genomföras, inte ens enligt unionens grundläggande fri- och rättigheter, eftersom 
domstolen ansett sig själv vara bunden av säkerhetsrådets resolutioner och därför inte 
haft kompetens att undersöka lagligheten av vare sig resolutionen eller förordningen. 
Rätten konstaterade krasst att sökandena saknade egendomsskydd, eftersom denna 
rättighet inte var absolut. 
 
Det kan tyckas att somaliasvenskarna placerades på listan och att deras tillgångar 
frystes, på mer eller mindre godtyckliga grunder, i enlighet med reglerna i jus cogens. 
Detta till trots beslutade förstainstansrätten att så inte varit fallet, varför något skydd 
inte kunde förväntas från vare sig det europeiska eller internationella rättssystem. 
 
Beträffande rätten att införa sanktioner mot tredje länder så besitter EU enligt EG-
fördraget denna rätt. Enligt domen skall denna rätt gälla även gentemot enskilda i 
kampen mot terrorismen. Man har därmed infört ett system som gör enskilda människor 
rättslösa. Rätten tycks ha menat att det legitima målet berättigade begränsningar av 
enskildas rätt. 
 
Ahmed Yusuf Ali har blivit berövad sin egendom, han har inte getts möjlighet att 
försvara sig och inte fått veta vad han anklagas för. Han är en förlorare, men den största 
förloraren är dessvärre EU. Den oroväckande frågan är vilka rättigheter som kommer att 
inskränkas framledes. Resultatet av denna utveckling står att läsa i en oviss framtid. 
 
 



 

  

 

41  

Förstainstansrättens dom är oklar och tvetydig. Domen präglas genomgående av ett 
accepterande av FN-stadgans företräde framför all annan lagstiftning och att 
gemenskapen därför var skyldig att genomföra säkerhetsrådets resolutioner, med 
hänvisning till folkrätten från FN, trots tidigare praxis från EG-domstolen (fallet 
Dorsch Consult), som fastslår motsatsen. 
 
På annat håll i domen (p 257-258), uttalas att det är på grundval av EG-fördraget och 
inte folkrätten som gemenskapen var skyldig att verkställa resolutionerna. 
Sökandenas argument om att gemenskapens rättsordning var självständig i förhållande 
till FN:s och att säkerhetsrådets resolutioner skulle införlivas med medlemsstaternas 
nationella rätt i enlighet med densamma, underkändes. 
 
I princip så har fallet Somaliasvenskarna inget som helst samband med all tidigare 
praxis från domstolen, rörande säkerhetsrådets resolutioner och gemenskapsinstituti-
onernas kompetens att genomföra dessa inom unionen och därmed tvinga medlems-
staterna till åtgärder, som ofta strider mot nationell lagstiftning och som inte ens har 
något egentligt stöd inom EG-rätten eller unionsrätten. 
 
Rätten gjorde ett analogislut av domen i fallet International Fruit (p 15-16) och menade 
att medlemsstaterna hade överfört sina befogenheter till gemenskapen och därmed 
markerat sin vilja att göra denna bunden av de förpliktelser som medlemsstaterna åtagit 
sig genom FN:s stadga. (P 250-251) 
 
Rätten medgav i fallet EU-rådets handlande och har därmed tillskrivit Rådet kompe-
tensen att genomföra säkerhetsrådets resolutioner, även om denna kompetens saknas i 
fördragen och även om förfarandet bryter mot gemenskapsrätten. 
Institutionernas ständiga strävan efter ytterligare kompetens infriades således, på 
bekostnad av unionsmedborgares skydd för grundläggande rättigheter. Institutionerna 
har därmed inte sett framtiden an, utan valt att sätta de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna åt sidan, i stundens hetta. 
 
Hade medlemsstaterna på egen hand genomfört resolutionerna hade sökandena inte 
kunnat hänvisa till europarättens skydd för mänskliga rättigheter. Genom att unionens 
institutioner sett sig skyldiga att agera för att genomföra resolutionerna har en europeisk 
rättstradition för mänskliga rättigheter automatiskt blivit gällande. 
 
Medlemsländerna i unionen har med hänvisning till gemenskapsrätten därför haft 
skyldighet att genomföra resolutionerna från säkerhetsrådet, men rätten för de enskilda 
drabbade att hävda brott mot mänskliga rättigheter enligt en europeisk rättstradition har 
fallit bort.  
 
Förstainstansrätten har dock tillstått att den inte ser någon fara med att medlemsstaterna 
själva skulle genomföra resolutionerna från säkerhetsrådet på nationell nivå. 
Problemet uppstår således när unionen går säkerhetsrådets vägnar för att resolutionerna 
skall genomföras inom unionen. Hade inte EU-rådet agerat för att genomföra resolu-
tionerna så hade problemet kvarstått på nationell nivå och en europeisk rättstradition 
hade inte lika lätt blivit inblandade. 
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Förstainstansrätten tycks i fallet Somaliasvenskarna felaktigt ha begränsat sin prövning 
av huruvida sökandenas grundläggande rättigheter kränkts genom förordningen till att 
endast avse frågan huruvida säkerhetsrådets resolution är förenlig med de överordnade 
folkrättsliga regler som ingår i jus cogens.  
Rätten har inte prövat huruvida förordningen var giltig enligt gemenskapsrätten eller 
huruvida implementeringen av säkerhetsrådets resolutioner skett i enlighet med 
gemenskapsrätten och nationella lagar. 
 
Förstainstansrätten torde i fallet Somaliasvenskarna felaktigt ha funnit att inte vare sig 
sökandenas rätt till försvar eller rätt till verksamma rättsmedel har kränkts genom 
förordning nr 881/2002. 
Om förstainstansrättens dom i fallet Somaliasvenskarna får bestå i EG-domstolen, så 
kan säkerhetsrådet således använda EU som ett verktyg för genomförandet av dess 
resolutioner, med hänvisning till unionens egen rättspraxis. 
 
Förstainstansrätten synes ha bestämt sig för att resolutionerna till varje pris skulle 
genomföras av unionen och argumenterar på domens 47 sidor för denna inställning. 
Fallet skulle kunna liknas vid det svenska Barsebäcksmålet (RÅ 1999 ref. 67), där 
Regeringsrätten endast hade rätt att företa en laglighetsprövning, men där rätten ändock 
företog en mycket omfattande utredning, som i det mesta liknade ett försök att hitta 
argument för ett godkännande av regeringens handlande. 
Det finns en stark politisk dimension i det hela, men om juridiken får råda och inte 
politiken så torde EG-domstolen komma att rätta till det här misstaget. 
 
Fallet överklagas nu till EG-domstolen (mål C-415/05). Klagandena har yrkat att 
domstolen skall upphäva förstainstansrättens dom och ogiltigförklara förordning nr 
881/2002. Något förslag till avgörande finns ännu inte att ta del av. 
Sökandena har gjort gällande att förstainstansrätten felaktigt har funnit att rådet var 
behörigt att anta förordning nr 881/2002 på grundval av artiklarna 60 EG och 301 EG 
samt artikel 308 EG och att förstainstansrätten felaktigt funnit att förordning nr 
881/2002 uppfyller kravet enligt artikel 249 EG på allmän giltighet. 
 

6.2 Mänskliga rättigheter 
 
Den europeiska rättstraditionen erbjuder ett mer långtgående skydd för grundläggande 
fri- och rättigheter än den folkrätt som FN-stadgan erbjuder. Framförallt handlar det om 
en sedan länge etablerad praxis från två övernationella domstolar, Europadomstolen och 
EG-domstolen, som har förfinat rättighetsskyddet inom europarätten. 
 
EG-domstolen går i viss utsträckning längre i sin praxis än Europadomstolen, när det 
gäller att tolka och tillämpa grundläggande rättigheter. Beslut måste motiveras med 
hänvisning till objektiva och granskningsbara kriterier, vilket inkluderar, när så är 
nödvändigt, expertutlåtanden och rekommendationer.  
Vidare så måste rätten till domstolsprövning enligt EG-domstolen vara effektiv och 
inskränkningar i enskildas rättigheter måste föregås av tydliga motiv. 
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Det skydd som successivt har byggts har dock inte behövt ta hänsyn till säkerhetsrådets 
resolutioner på området för mänskliga rättigheter, då det tidigare inte har inträffat att 
enskilda unionsmedborgare träffats av ”intelligenta” sanktioner och därigenom fått sina 
tillgångar frysta. 
 
När det gäller Europakonventionen för de mänskliga fri- och rättigheterna, har det 
diskuterats i litteraturen om huruvida EU skulle vara bunden av denna, särskilt som 
samtliga medlemsstater är parter till konventionen. 
Den rådande uppfattningen är dock att unionen inte är bunden av konventionen. 
Det kan dock tyckas märkligt att EG-domstolen hänvisar så ofta som den faktiskt gör 
till konventionen och Europadomstolens praxis, men samtidigt deklarerar att unionen 
inte är bunden av densamma, speciellt med tanke på att förstainstansrätten och 
institutionerna kommit fram till att så är fallet med FN-stadgan. 
 
Konventionen säger inte något om att medlemsstaterna skulle ha givit bort kompetens 
till Europadomstolen, men det gör inte heller EG-fördraget vad beträffar EG-domstolen. 
Det är domstolen själv som fastslagit detta förhållande. 
 
Problemet är förstås att om Schermers hade rätt i sitt resonemang, om att en bundenhet 
skulle kunna grunda sig på överlåtelse av den kompetens medlemsstaterna redan hade 
innan tillsakapandet av EG, såsom medlemmar av konventionen, så skulle medlems-
staternas tidigare ingångna avtal med EKMR således hamna i konflikt med FN-stadgans 
mänskliga rättigheter. 
Det torde dock vara så, att art 307 EGF bildades för att skydda just konventioner såsom 
EKMR och FN-stadgan, inte FN-stadgan allena, så att dessa inte skulle beröras av EG-
fördraget; detta oavsett om FN-stadgan tillskapades före Europakonventionen. 
 
Frågan är helt enkelt om en europeisk rättstradition för mänskliga rättigheter kan 
tillintetgöras av FN:s säkerhetsråd. Om nu EU väljer att foga sig till FN:s politik, i 
enlighet med amerikanska intressen, så naggas det skydd för mänskliga rättigheter som 
byggts. 
Rätten till en rättvis prövning och egendomsskyddet för enskilda har redan offrats, om 
förstainstansrättens dom i fallet Somaliasvenskarna får bestå. Vilken grundläggande 
rättighet skulle kunna bli föremål för ett nästa avkall och i vilka situationer?  
 
Om säkerhetsrådet skulle beordra genom en resolution att fängslande och/eller 
avrättning måste ske av listade terroristassocierade personer, skulle EU:s institutioner 
även då genomföra åtgärderna? 
Även om egendomsskyddet eller rätten till rättvis rättegång inte gärna låter sig jämföras 
med avrättning, så är det på sin plats att fundera över var gränsen bör dras. 
Vad som kan konstateras är att intelligenta sanktionsåtgärder gentemot enskilda 
individer är en uppfinning av amerikansk förlaga och som bekant existerar exempelvis 
dödsstraff i USA. 
 
Förvisso är situationen med terroristattacker mycket speciell och kanske skulle det 
kunna gå att rättfärdiga dessa brott med hänvisning till att den nya världsordningen så 
kräver. Men EU utgör en del av denna nya ordning och torde således kunna påverka 
utvecklingen på så vis att det starka skyddet för mänskliga rättigheter i Europa bevaras 
och exporteras till övriga världen, istället för att inskränkas. 
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6.3 FN-stadgans företräde  
 
Enligt FN-stadgans art 25 skall resolutionerna från säkerhetsrådet genomföras av 
medlemsstaterna direkt. EU-rådet har dock sett en skyldighet för unionen att genomföra 
resolutionerna i medlemsstaterna, genom dess förordningar. 
Det problem som härvid uppstår är att unionens medlemsstater, i genomförandet 
avsanktionsåtgärder från säkerhetsrådet, hänvisar till EU:s rättsakter. Därmed kan det 
tyckas att unionens institutioner inskränker de mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter som finns inom den europeiska rättstraditionen, gentemot de unionsmedborgare 
som drabbas av sanktionerna. 
 
Enligt FN-stadgans art 103 så skall stadgan gälla framför andra internationella 
överenskommelser, vilket EU-rådet och sedermera förstainstansrätten i fallet 
Somaliasvenskarna anammat. Detta medför att europarätten sätts ur spel, liksom de 
rättigheter som ges i Europakonventionen. 
Detta medför i sin tur att eftersom FN-resolutionerna mot terrorism inte erbjuder något 
egendomsskydd eller någon rätt till domstolsprövning, så bortfaller dessa eventuella 
rättigheter även enligt europarätten.  
 
Skyddet för de mänskliga rättigheterna är dock tänkt att sätta gränser för hur sanktioner 
kan genomföras. Säkerhetsrådet kan enligt FN-stadgan inte enbart ta hänsyn till hur dess 
beslut inverkar på internationell fred och säkerhet, utan måste också ta hänsyn till FN:s 
övriga syften. Bland dessa syften har främjandet av de mänskliga rättigheterna en 
framträdande plats. Redan i förordet till FN-stadgan slås fast att FN:s uppgift är att 
verka för respekten för folkrätten. 
 
Enligt de principer som är grundläggande inom FN är det således oacceptabelt med 
sanktioner som underminerar dessa rättigheter. 
I 50 år har FN talat om för medlemsstaterna att de måste lyda de mänskliga rättig-
heterna, det vore därför mycket märkligt om FN:s säkerhetsråd inte skulle vara bundet 
av dessa grundläggande rättigheter. 
 
En springande punkt i domen i fallet Somaliasvenskarna är att sanktionerna i botten 
grundades på ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Sådana beslut har inte förstainstansrätten 
någon befogenhet att pröva, heter det i domen. 
Varje legalitetskontroll av den omtvistade förordningens materiella innehåll skulle ha 
inneburit att rätten indirekt undersökte lagenligheten av de berörda resolutionerna. Om 
rätten ogiltigförklarade den omtvistade förordningen, som man menade var påkallad 
enligt folkrätten, som stridande mot EG-rätten, skulle det indirekt innebära att även 
säkerhetsrådets resolutioner åsidosatt dessa rättigheter. 
 
Något som doktrinen tvistat om i årtionden är vilket rättssystem som egentligen har 
företräde vid internationella konflikter. Förstainstansrätten har nu talat om för oss hur 
det ligger till, genom att konstatera att de skyldigheter som FN:s medlemsstater har 
enligt FN:s stadga framför alla andra skyldigheter enligt nationell och internationell 
traktaträtt, de skyldigheter som medlemmar av Europarådet har enligt EKMR och de 
skyldigheter som medlemmar av gemenskapen har enligt EG-fördraget.  
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Rätten förklarade helt krasst (i kontrast till sin egen praxis – Dorsch Consult, punkt 74), 
att rättsakter från säkerhetsrådet har företräde framför EU:s institutioner och framför 
hela den europeiska rättstraditionen och giltigheten av en resolution från säkerhetsrådet 
eller dess verkan inom gemenskapen påverkas således inte av att det görs gällande att 
den kränker grundläggande rättigheter eller principer enligt gemenskapsrätten. 
Slutsatsen är oundvikligen den, att FN:s säkerhetsråd besitter den yttersta makten, med 
företräde framför internationella överenskommelser och den europeiska unionen. 
 
En pragmatisk folkrättsjurist är måhända nöjd med alla de formellt sett korrekta beslut 
som säkerhetsrådet fattat i syfte att ge FN ett dynamiskt liv och för att återställa lag och 
ordning inom det internationella samfundet. 
För en rättspositivist, som anser att aktionerna är legitima endast under förutsättning att 
rättsregler iakttas konsekvent och utan åtskillnad, är utvecklingen illavarslande. 
Den senaste utvecklingen, vad gäller bruket av ”intelligenta” sanktionsåtgärder, lider 
brist på konsekvens och förutsägbarhet och torde därmed sakna förutsättningar för att 
bli accepterad som gällande rätt av ett stort antal stater. 
 

6.4 Säkerhetsrådets legitimitetsproblem  
 
Under kalla krigets dagar präglades säkerhetsrådet av ett slags handlingsförlamning, 
denna förlamning har dock ersatts av ett legitimitetsproblem. 
 
Säkerhetsrådets befogenheter enligt stadgan är uppenbart mycket långtgående. Rådet 
har dessutom möjlighet, att utanför FN-stadgan, pröva nya lösningar på problem, så 
länge som dessa ligger i linje med FN:s ändamål och grundsatser. 
Visserligen är det Säkerhetsrådets uppgift att verka för upprätthållande av internationell 
fred och säkerhet, men detta innebär inte en tillåtelse att bortse från hur enskilda 
människor påverkas när man strävar efter dessa mål. 
 
Den instans som sedermera avgör huruvida säkerhetsrådets rättsakter ligger inom dessa 
ramar, är säkerhetsrådet självt, då det besitter så kallad kompetens-kompetens. 
Det finns alltså inget fristående organ som kan kontrollera att säkerhetsrådets handlande 
är förenligt med FN-stadgans ändamål och grundsatser eller huruvida dess handlande är 
förenligt med reglerna inom traktaträtten och jus cogens. 
 
Vidare så är säkerhetsrådets sammansättning av fem ständiga medlemmar med vetorätt 
en konstruktion som kan kritiseras och som naggar säkerhetsrådets och således även 
FN:s legitimitet i kanten. Varför finns inte tredje världens länder representerade? 
 
Säkerhetsrådets resolutioner om införande av ”intelligenta” sanktioner och frysning av 
enskildas tillgångar är ett  helt nytt inslag i europeisk rättstradition; då Säkerhetsrådet 
inte prioriterar hänsynen till de mänskliga rättigheterna, i synnerhet inte för enskilda 
rättssubjekt. 
Enskilda individers skydd har överhuvud inte berörts, utan det har setts som ett helt 
naturligt inslag i kampen mot terrorismen, enligt amerikansk förlaga i form av 
intelligenta sanktioner, att enskildas rättigheter får stå tillbaka.  
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Det är svårt att komma ifrån det faktum att USA styr verksamheten inom FN och i 
synnerhet genom säkerhetsrådet, vilket klart påverkar hur dagens FN uppfattas av 
omvärlden. De intelligenta åtgärderna har uppfunnits och sedermera genomdrivits inom 
FN från amerikanskt håll. 
Man kan i detta sammanhang fråga sig om säkerhetsrådets medlemsstater verkligen 
insett vilka konsekvenser deras handlande kan få för framtiden. Samma fråga kan, i 
synnerhet, tillställas EU-rådet. 
 
Det är mindre förvånansvärt att de mänskliga rättigheterna kränks under ett krig, än att 
man under en följd av år fortsätter att föra en sanktionspolitik som berövat enskilda 
individer deras rättigheter, på mer eller mindre godtyckliga grunder, utan att det ens kan 
visas på något resultat av ingreppen, som skulle kunna ge legitimitet till åtgärderna. 
 
Att man överhuvud talar om mänskliga rättigheter i den omfattning som man ändock 
gör inom FN, är ett tecken på att man erkänner och i någon mån ser sig bunden av de 
normer som kommer till uttryck i reglerna på detta område. 
FN är den enda institution vi har på den mellanstatliga nivån som kan hysa vissa 
rättmätiga anspråk på universalitet och demokratisk potential och därför måste FN:s roll 
stärkas. Genom att stärka, eller snarare genom att upprätta ett system av maktdelning 
mellan FN:s organ skulle möjligheter kunna skapas för FN att fungera såsom organisa-
tionen ursprungligen var tänkt att fungera – som en organisation för fred och respekt för 
alla människors lika värde.  
 
När det gäller frågor om mänskliga rättigheter så borde världssamfundet vara mer 
närvarande vid beslut om sanktionsåtgärder mot enskilda. Men för en sådan förändring 
krävs en kraftfull mobilisering av FN:s medlemsstater, vilket i praktiken tycks vara en 
avlägsen och svårgenomförbar lösning på FN och säkerhetsrådets legitimitetsproblem. 
Makten inom organisationen bör även i viss mån flyttas från säkerhetsrådet och 
koncentreras mer till generalförsamlingen, för att bli mer demokratiskt förankrat och för 
att över huvud behålla sin legitimitet. 
 
En annan tänkbar lösning på säkerhetsrådets legitimitetsproblem är att FN:s 
internationella domstol börjar utöva något slags kontroll, såsom en balanserande 
motmakt, över att säkerhetsrådets beslut inte fattas i strid med FN-stadgans och den 
allmänna folkrättens grundläggande principer. 
 

6.5 Doktrinen  
 
De enskilda rättssubjekt som träffas av säkerhetsrådets sanktionsåtgärder, i förhållande 
till de mänskliga rättigheterna, är en fråga som behandlats i mycket begränsad 
utsträckning av doktrinen. 
 
Vissa författare tycks avsiktligen ha bortsett från problemet och istället valt att tala för 
mer eller mindre obegränsade befogenheter för FN och säkerhetsrådet, men de flesta 
författare tycks helt enkelt inte ha uppmärksammat den problematik som uppstår. 
Utifrån den litteratur som det hänvisats till i detta arbete så tenderar diskussionen 
tenderar oftast att hamna på nivå för handels- och vapenembargon. 
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EU har på området för handels- och vapenembargon kompetens att besluta om åtgärder 
i gemenskapens och unionens namn, men denna kompetens är inte i närheten av diskus-
sionen om huruvida sanktioner mot enskilda unionsmedborgare utgör brott mot de 
mänskliga rättigheterna eller inte. 
Sanktionerna rättfärdigas förvisso ibland utifrån ett humanitärt perspektiv, där de 
mänskliga rättigheterna skyddas gentemot brott mot mänskligheten i de länder där 
oroligheter råder eller de länder som utsätts för terroristaktioner. De enskildas 
individuella grundläggande rättigheter hamnar i skymundan. 
 
Cameron tycks vara den ende författaren på området som på allvar uppmärksammat 
problematiken kring säkerhetsrådets resolutioner och intelligenta sanktioner i 
förhållande till drabbade enskilda individer och deras rättigheter. 
Efter att ha presenterat sina ståndpunkter för och emot sanktionssystemet, föreslår 
författaren förändringar de lege ferenda. (Se kap. 3.4 ovan) 
 
Cameron föreslår förändringar av systemet på nationell nivå för att tillgängliggöra en 
domstolsprövning. Detta torde dock inte kunna medföra någon större förändring av 
systemet som helhet, så länge säkerhetsrådets resolutioner står över all annan 
lagstiftning i världen. En rättslig prövning på nationell nivå skulle ändock inte leda till 
någon förändring på internationell nivå, så länge nationerna är bundna av 
resolutionerna. 
 
Cameron föreslår förändringar på EU-nivå som tycks relevanta, innebärande att 
medlemsstaterna antar en gemensam ståndpunkt och deklarerar att frysning av enskildas 
tillgångar inte tillåts inom unionen innan medlemsländerna rådfrågats. 
Detta kräver dock att säkerhetsrådet träder tillbaka och att FN-stadgan inte nödvändigt-
vis kan ha företräde framför europarätten, vilket vore ett steg i rätt riktning, om unionen 
bestämmer sig för att helt enkelt inte oavkortat acceptera säkerhetsrådets resolutioner 
och unionens påstådda bundenhet av dessa. 
 
Det bästa förslaget från Cameron tycks dock vara att förändringar sker på nivå för FN, 
där helt enkelt enskilda individer undantas som mål för sanktionsåtgärder.  
Detta skulle dock kräva en avsevärd mobilisering av FN:s medlemsstater och utan stöd 
från de ständiga medlemmarna i säkerhetsrådet skulle svårligen några större föränd-
ringar komma tillstånd. 
 
Förslaget att tillskapa ett internationellt organ för kontroll över säkerhetsrådets 
verksamhet synes vara på sin plats, men att låta säkerhetsrådets medlemma tillsätta detta 
organ, för att således utföra kontroll över sig själva, synes inte vara fruktbart. 
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7 Slutsats 
 
Av FN-stadgan framgår medlemsstaternas bundenhet att genomföra säkerhetsrådets 
resolutioner och av EG-fördraget framgår att folkrätten har företräde framför 
gemenskapsrätten. 
I folkrättens regler ingår såväl mänskliga rättigheter enligt FN:s rättighetskatalog, som 
mänskliga rättigheter enligt Europakonventionen. Rättigheter utvecklades inom FN och 
dess stadga tillkom före Europakonventionen och torde i princip ha företräde framför 
konventionen och Europadomstolens praxis, vid tillämpning av principen lex posterior 
derogat priori. 
 
Dock har det tillskapats ett rättssystem av nytt slag (sui generis) inom gemenskaps-
rätten, med ett starkare skydd för mänskliga rättigheter; i synnerhet egendomsrätten och 
rätten till rättvis domstolsprövning. Vid tillämpning av principen lex specialis legi 
generali derogat, torde dessa regler ha företräde framför de generella reglerna från FN. 
 
Unionen som sådan är enligt EG-domstolens tidigare praxis inte bunden av FN-stadgan 
och säkerhetsrådets resolutioner och EU-rådet har inte någon uttalad behörighet enligt 
vare sig EG-fördraget eller Unionsfördraget att anta förordningar för att genomföra 
FN:s resolutioner inom unionen. 
 
I fallet Somaliasvenskarna går dock förstainstansrätten emot tidigare praxis från EG-
domstolen, genom att förklara unionen som bunden av FN-stadgan och genom att 
tilldela Rådet en kompetens som inte står att utläsa i fördragen. 
Det kan tyckas att somaliasvenskarna placerades på listan och att deras tillgångar 
frystes, på mer eller mindre godtyckliga grunder, i enlighet med reglerna i jus cogens. 
Detta till trots beslutade förstainstansrätten att så inte varit fallet, varför något skydd 
inte kunde förväntas från vare sig det europeiska eller internationella rättssystem. 
 
FN och säkerhetsrådet har ett legitimitetsproblem. Detta problem torde kunna finna en 
lösning genom att makten koncentrerades mer till FN:s generalförsamling. 
 
En oroväckande fråga är vilka rättigheter som kommer att inskränkas framledes. 
Resultatet av denna utveckling står att läsa i en oviss framtid. 
EU:s institutioner borde använda makten till att försvara gemenskapens grundläggande 
fri- och rättigheter och göra sin röst hörd inom världssamfundet. 
För framtiden bör unionen sätta en tydlig gräns för när de mänskliga rättigheter som 
man under så lång tid byggt upp skall kunna inskränkas. 
Medlemsstaterna bör anta en gemensam ståndpunkt där man deklarerar att gemenskap-
ens grundläggande rättigheter och friheter inte kan inskränkas på godtyckliga grunder. 
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8 Källförteckning och rättsfallssamling 
 
 
Traktater 

FN:s stadga, undertecknad i San Francisco den 26 juni 1945, tillgänglig på www.un.dk. 
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december  

1948. Förklaringen finns tillgänglig på Internet: www.humanrights.se. 
Wienkonventionen om traktaträtten, antagen i Wien den 25 juni 1993. Konventionen  

finns tillgänglig på websiten: www.humanrights .se. 
Washingtonfördraget (Nato) undertecknades i Washington den 4 april 1949. Fördraget  

finns tillgängligt på Internet: www.europa.eu. 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna, EKMR, antagen i Rom, den 4 november 1950. Konventionen finns  

tillgänglig på Internet: www.echr.coe.int. 
 
FN-resolutioner 

Res. 1267 (1999) – om säkerhetsrådets fördömande av all terrorism.  
Res. 1269 (1999) – om säkerhetsrådets fördömande av all terrorism. 
Res. 1333 (2000) – om skyldighet för talibanerna att efterkomma resolutionerna. 
Res. 1373 (2001) – om att ”med alla medel [ …] bekämpa terrorismen.” 
Res. 1377 (2001) – om terrorismen som det mest allvarliga hotet mot fred och säkerhet. 
Res. 1390 (2002) – fastställande av åtgärder som skall vidtas mot talibanerna. 
Res. 1452 (2002) – föreskrifter för undantag från frysning av tillgångar. 
I resolution 1269 (1999) fördömde säkerhetsrådet all terrorism 
 
Rättsakter från EU 

1999/727/GUSP – Gemensam ståndpunkt om restriktiva åtgärder mot talibanerna. 
2001/154/GUSP – Gemensam ståndpunkt om restriktiva åtgärder mot talibanerna. 
2002/402/GUSP – Gemensam ståndpunkt om restriktiva åtgärder mot Usama bin  

Ladin, i enlighet med sanktionskommitténs krav. 
2003/140/GUSP – Gemensam ståndpunkt om undantag från restriktiva åtgärder. 
 
337/2000 (EG) – Rådets förordning om spärrande av tillgångar beträffande talibanerna. 
467/2001 (EG) – Rådets förordning om förlängning av spärrandet av tillgångar. 
881/2002 (EG) – Rådets förordning om införande av restriktiva åtgärder mot Usama bin 
Ladin och nätverket al-Qaida och dess bilaga I med förteckning över personer, enheter 
och grupper som är föremål för frysning av penningmedel. 
 
Kommissionens förordning nr 1580/2002, antagen den 19 maj 2002, om ändring av  
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