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Abstract 
 
This essay has as its purpose to discuss the current legal regulation of the concept of 
humanitarian intervention. The inconsistencies in the debate over the legal status of this 
concept, and the legal uncertainty it brings to the acts of states and the lives of their nationals 
is a motivating factor for the writing of this essay. However, it has been clear from the outset 
that the concept of humanitarian intervention is intricately connected to political and moral 
ideas and values. Thus, the attitude taken towards this doctrine will be highly dependent on 
the perspectives of the state, government or single author representing it.  

Following this starting point, the aim of this essay is not to present a single answer as to 
whether humanitarian intervention is, or is not, legal, but to research, compare and analyze the 
different arguments put forward in this subject in international law today. Hopefully, this will 
provide the reader of this essay with some insight into the sources of international law of 
today and how the principles of state sovereignty, non-intervention, the prohibition of force 
and the protection of human rights relate to the concept of humanitarian intervention.  

A frank overview of the UN Charter does not support use of force except in the case of 
self-defence or without a Security Council mandate. Because of the unique character of the 
Charter and the UN system itself, any interpretation of the Charter will have to consider not 
only the letter of the Charter but its founding purposes and principles, as well as its function 
and tasks in international society today. Taking into account this wider perception of the 
Charter, there have been propositions to interpret the key articles and principles on the use of 
force in the Charter in such a way that the concept of humanitarian intervention completely 
circumvents the prohibition on the use of force and the principle of non-intervention. This 
interpretation, however, has been rejected by the currently most authoritative writers in 
international law and has received a, to say the least, mixed support among the community of 
states. The main reason for this is that such an interpretation of the Charter overlooks the 
travaux preparatoires of the Charter as well as the purposes and functions of the UN, and 
would produce a result contrary to the peace-building aims of the UN.  

As regards the state practice connected to the relevant regulations of the UN Charter, this 
essay has shown that the consistency, generality and uniformity of this practise is not 
sufficient to conclude that a new interpretative regime has been accepted by the states that 
would allow for humanitarian intervention beyond what is provided for today by the explicit 
support of the UN Charter. Neither has the claims of a customary rule allowing humanitarian 
intervention, independent of the rules of the UN Charter, been proved to exist as a result of 
consistent state practice and an accompanying opinio juris. Still, states have been seen to 
resort to the use of force claiming a right to humanitarian intervention, and there is 
recognition of such a doctrine in the writing of several authors. This perception may partly be 
a consequence of the American dominance in the writing on the subject, and the selectivity 
that such a limited perspective brings to the overview of the legal position of humanitarian 
intervention. However, there is proof in the practice of the UN and the instruments concluded 
by states within the UN system of a new perspective of the state and its responsibility towards 
its own citizens. Coupled with the emergence of human rights instruments within the UN, 
there is a possibility that this perspective will bring changes in the values and workings of the 
UN system and the community of states as a whole. This change may perhaps in the future 
allow for a doctrine of humanitarian intervention in cases of extreme humanitarian distress.  

However, the risks of misuse of such a new right, as well as the difficulties of formulating 
a set of criteria for this doctrine that would encompass the will and interests of all states 
demand that such a development, however mindful of the urgency of the human suffering 
necessary to counter with such a doctrine, will have to take its time and be conducted with 
great care to produce a sustainable result.  
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a) Inledning  
 

“On the one hand, is it legitimate for a regional organisation to use force without a UN 
mandate? On the other, is it permissible to let gross and systematic violations of human rights, 
with grave humanitarian consequences, continue unchecked?”1 
 

Som Kofi Annan uppmärksammar i citatet ovan involverar diskussionen om humanitär 
intervention många komplexa frågeställningar angående tolkning av FN-stadgan, hur 
folkrättens källor skall bedömas och avvägningar mellan vikten av våldsförbudets efterlevnad 
och en stabil världsordning, kontra betydelsen av mänskliga rättigheter och världssamfundets 
ansvar för att skydda dessa. Många av dessa frågor är snarare politiska än rättsliga, vilket 
skulle förklara varför interventioner som rent objektivt sett skett i strid mot FN-stadgan ändå 
har ansetts legitima och förefaller ha accepterats av FN och världssamfundet i stort.2 Dock 
kvarstår faktumet att FN agerar under ett rättsligt regelverk, FN-stadgan, och att alla stater 
och andra folkrättssubjekt agerar på en rättsligt reglerad arena, den folkrättsliga. Även om de 
huvudsakliga syftena bakom en intervention är politiska kommer en sådan åtgärd alltså ändå 
att ge rättsliga konsekvenser och kommer därför att behöva stödjas på rättsliga grunder.  

Följden av den diffusa regleringen kring humanitär intervention kan bli att stater å ena 
sidan medverkar i interventioner som har svag rättslig grund men är politiskt gynnsamma eller 
nödvändiga för dem, samtidigt som stater också kan nödgas att avstå från att utföra rättsligt 
motiverade åtgärder för att en intervention skulle ge politiskt negativa följdverkningar. När 
staternas egna politiska intressen avgör om en intervention bedöms som nödvändig och 
önskvärd eller inte skapas en situation som grundar för godtyckliga beslut som slår olika och 
orättvist mot individer och grupper på olika platser. Såsom säkerhetsrådet ser ut idag med 
vetosystemet, de permanenta medlemmarna och den dåliga representationen av icke-
västerländska länder kan det också ifrågasättas om det är lämpligt att säkerhetsrådets mandat 
skall vara den enda och exklusivt giltiga rättsliga grunden för en humanitär intervention. Så 
länge vetostaterna kan använda vetot för att stoppa insatser i regioner där deras egna politiska 
intressen skulle skadas finns en risk att kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter 
får fortgå i de stater som vetostaterna av en eller annan anledning vill skydda. 

Ett steg mot att individers och gruppers liv och säkerhet i framtiden inte skall vara i så stor 
utsträckning beroende av staternas politiska vilja och lojaliteter vore bildandet av en tydligare 
reglering kring när en sådan intervention är rättsligt grundad så att det skapas om inte en 
skyldighet, så åtminstone en välgrundad rättighet, för stater att ingripa eller att avstå från att 
ingripa. Detta skulle skapa större rättstrygghet, såväl för staterna som för de befolkningar vars 
liv avgörs av hur den internationella  rätten tolkas och tillämpas.3  

b) Syfte och frågeställning 

Det är angeläget att utreda vilka rättsliga, och därför så långt det är möjligt objektiva, grunder 
som idag omgärdar doktrinen om humanitär intervention. Detta för att försöka klarlägga en så 
rättvis och förutsebar reglering av humanitär intervention som möjligt, och motverka att såväl 
orättfärdiga ingrepp utförs som att rättsligt påkallade ingrepp förhindras.  

Denna uppsats syftar inte till att ge ett definitivt svar på hur rättsläget kring humanitär 
intervention ser ut idag. Om ett sådant svar fanns skulle frågan om humanitär intervention inte 
vara så kontroversiell. Detta arbete skall dock försöka sammanställa och jämföra de aktuella 

                                                
1 Annan, Kofi, citerad på omslaget till Holzgrefe, Keohane, Humanitarian Intervention, 2003 Cambridge 

University Press 
2 Exempel är interventionen i Liberia, NATO:s intervention i Kosovo mfl. Se nedan under 1.1.2 Mandat från 

säkerhetsrådet samt 2.1. Diskussionen i doktrinen 
3 Betydelsen av ett globalt konsensus kring när våldsanvändning är tillåten har understrukits bland annat i FN:s 

rapport ”A More Secure World – Our Shared Responsibility” 2004, se exempelvis p.184.  
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argumentationslinjer som finns kring humanitär intervention i den folkrättsliga debatten. 
Kanske kan detta ge läsaren nya uppslag kring folkrättens rättskällor av idag och belysa 
vilken ställning FN-stadgan, traktater och principer som statssuveränitet, icke-intervention, 
våldsförbudet, mänskliga rättigheter och statsansvar har idag.  

Syftet med denna uppsats blir i korthet således att försöka klarlägga rättsläget idag kring 
humanitär intervention. Den frågeställning som ger utgångspunkten för arbetet är följande:  

- Hur ser rättsläget ut i den internationella rätten idag gällande humanitär intervention? 
Vid behandlingen av källmaterialet kommer följande underliggande frågeställningar att 
tillämpas:  

- Mot vilka typer av problem kan en humanitär intervention vidtas? 
- Enligt vilket regelverk/med vems medgivande? 
- Av vem kan en sådan åtgärd enligt i dagsläget gällande regler vidtas?  

Den centrala frågeställningen i detta arbete är medvetet vid till sin omfattning för att göra det 
möjligt att besvara frågan på öppet induktivt och nyanserat sätt. En risk med en mer precis 
frågeställning är att en sådan skulle göra antaganden på förhand om rättsläget och begränsa 
svaret till den i praktiken olösliga frågan huruvida humanitär intervention har, eller inte har, 
rättsligt stöd enligt dagens reglering. Likväl är de underliggande frågeställningarna viktiga för 
att vägleda arbetet så att diskussionen inte går in på aspekter som inte är relevanta för det 
rättsliga svaret på frågeställningen. En ytterligare vägledande effekt kommer också att uppnås 
genom de för detta arbete tillämpade avgränsningarna.  

c) Avgränsningar och definitioner 

Själva begreppet humanitär intervention är sammansatt av många faktorer, varav många också 
har en politisk laddning, och därför är även själva definitionen av humanitär intervention 
föremål för omfattande diskussion i doktrinen. Vad som typiskt sett särskiljer en humanitär 
intervention från vanliga militära ingrepp, dvs. krigföring, är dock att den, utifrån den/de 
agerande statens/staternas synvinkel, sker med ett uttalat syfte att förhindra eller mildra 
mänskligt lidande eller ingripa mot kränkningar av mänskliga rättigheter i en annan stat eller 
region. Det som gör en intervention kontroversiell är när den sker utanför det FN-rättsliga 
systemet, alltså utan mandat från säkerhetsrådet och utan uttryckligt stöd i FN-stadgan. 
Förekomsten av någon form av tvång och/eller våld är också en avgörande komponent, 
eftersom en intervention som sker fredligt och med målstatens samtycke inte skulle utgöra 
något hot mot målstaten och därför inte behöver rättfärdigas på vare sig politisk eller rättslig 
grund. Den i detta arbete tillämpade definitionen av humanitär intervention således: 

”Tvingande intervention i en annan stats interna angelägenheter, utan stöd i FN-mandat, 
involverande hot om eller bruk av militärt våld av en stat, grupp av stater eller 
internationell organisation i syfte att skydda målstatens befolkning från vittgående 
kränkningar av mänskliga rättigheter eller förhindra utbrett mänskligt lidande.”4  

Trots att definitionen ovan exkluderar sådana humanitära interventioner där någon form av 
FN-medverkan har funnits kommer sådana interventioner ändå att beröras i detta arbete i viss 
mån. För att kunna förstå vad som gör de interventioner som saknar FN-mandat så 
kontroversiella, och för att kunna studera de argument som likväl anförs för att rättfärdiga 
dem, behövs en bakgrund där det ramverk inom vilket liknande interventioner faktiskt har 
rättslig grund enligt FN-stadgan presenteras. Den senare typen av FN-stödda interventioner 
kommer dock endast att behandlas översiktligt i detta arbete och fokus ligger på att studera de 
interventioner som saknat uttryckligt FN-mandat.  

                                                
4 Liknande definitioner har använts i en rad antologier och artiklar, se exempelvis Welsh, Jennifer, Humanitarian 

Intervention and International Relations, 2004, Oxford, s. 3 samt Murphy, Sean D., Humanitarian 
Intervention – The United Nations in an Evolving World Order, Vol. 21, Procedural Aspects of International 
Law Series, 1996, University of Pennsylvania Press, s. 11f.  
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Eftersom syftet med uppsatsen är att klarlägga rättsläget kring humanitär intervention, och 
då den rättsdogmatiska metoden kommer att tillämpas (se metod) faller diskussioner kring 
önskvärdheten, effektiviteten och resultatet av humanitär intervention utanför denna uppsats.  

Vid författandet av denna uppsats har förutsatts att läsaren har grundläggande kunskaper 
om FN-systemets uppbyggnad och är bekant med vanliga folkrättsliga begrepp. I den mån 
elementära aspekter av folkrätten har direkt relevans för frågan om humanitär intervention 
kommer dock dessa aspekter att diskuteras i viss mån.  

d) Metod  och material 

Uppsatsen kommer att med tillämpning av den rättsdogmatiska metoden utreda rättsläget idag 
kring humanitär intervention utifrån de etablerade rättskällorna i folkrätten. Valet att använda 
mig av den rättsdogmatiska metoden är nära sammanbundet med uppsatsens syfte att 
klarlägga en aktuell och gällande bild av rättsläget kring humanitär intervention för att bemöta 
den för staters såväl som individers rättssäkerhet otillfredsställande oklarhet som idag råder 
kring denna fråga.  

Denna uppsats kommer att kunna indelas i två delar. I den första delen kommer att 
undersökas vilken typ av våldsanvändning mellan stater som är tillåten idag enligt de primära 
källorna i folkrätten. Redogörelsen syftar till att ge en bild av vilket rättsligt sammanhang idén 
om humanitär intervention har att förhålla sig till idag. Integrerat i denna redogörelse kommer 
en komparation och analys, med stöd av de resonemang som finns i doktrinen, att föras kring 
de olika synsätt på rättsläget kring humanitär intervention som framkommit.  

Efter denna redogörelse kommer synen på humanitär intervention att analyseras ur ett 
bredare och mer rättsfilosofiskt perspektiv för att försöka se sammanhang bakom de argument 
som framförs och klarlägga var de härrör ifrån. Mot bakgrund av detta blir det sedan möjligt 
att resonera vilken bäring de argument som framkommit har inför framtiden och i vilken 
riktning rättsläget kring humanitär intervention kan tänkas utvecklas.    

Vad gäller de teorier och argument som framförs i doktrinen kring humanitär intervention 
har de ofta politiska och moraliska motiv utöver de rättsliga. Sådana skrifter är ofta 
sammanställningar från konferenser eller på annat sätt skrivet i syfte att påverka staternas 
agerande, dessa kan därför inte användas för att skildra statspraxis och sedvana som den ser ut 
i nuläget. Detta till trotts kan de vara intressanta för detta rättsliga arbete, särskilt vad avser 
analysen och slutsatsen då de erbjuder alternativa sätt att tolka och rangordna folkrättens 
källmaterial. Möjligen kan dessa teorier ge en fingervisning om i vilken riktning rättsläget kan 
tänkas utvecklas i framtiden. 
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Del I – Våldsanvändning i den internationella rätten 

1.1. Rättsläget enligt FN-stadgan 

1.1.1 FN och våldsförbudet 

FN är i många avseenden först och främst ett freds- och säkerhetssamarbete. När FN bildades 
genom FN-stadgans ikraftträdande år 1945 var det främsta syftet att efter Nationernas 
Förbunds misslyckande i och med andra världskrigets utbrott göra ett nytt försök att bygga ett 
kollektivt, internationellt säkerhetssystem.5 

FN:s övergripande syften är, som framgår av art. 1(1) FN-stadgan, ”att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet” och avgörande för detta arbete är FN-stadgans våldsförbud i 
art 2(4) och icke-interventionsprincipen i art. 2(7). Vid en första översikt av FN-stadgan 
förefaller en stats möjligheter att bruka våld mot en annan, exempelvis vid en humanitär 
intervention, vara helt utesluten som en följd av dessa förbud och stadgans underliggande 
syften. I kap VII finns dock en rätt för medlemsstaterna, att genom mandat från FN:s 
säkerhetsråd gå in med tvingande militära åtgärder i en annan stat och därigenom göra avsteg 
från principerna i art. 2(4) och 2(7). Detta är den enda möjligheten, vid sidan om rätten till 
självförsvar enligt art. 51, som FN-stadgan erbjuder för staterna att bruka våld mot en annan 
stat. Grunderna för våldsförbudet uppstod inte först i och med FN-stadgan, utan anses ha 
existerat tidigare i sedvanan och kodifierades redan genom Kellogg-Briand Pakten av 1928.6 
Art. 2(4) i FN-stadgan utgör således inte bara ett traktatsbaserat förbud som kan ges nästintill 
universell tillämplighet på grund av det överväldigande antalet anslutna stater, utan är i själva 
verket också en kodifiering av en redan sedan tidigare väletablerad sedvana. Ian Brownlie 
hävdar att FN-stadgan och Kellogg-Briand pakten tillsammans, men ändå oberoende av 
varandra, bildar den grundläggande rättsliga basen för världsordningen och för världsfreden.7  

1.1.2. Mandat från säkerhetsrådet 

För att ett mandat som tillåter våldsanvändning skall ges krävs att säkerhetsrådet anser att 
situationen i den aktuella staten uppfyller kriterierna i art. 39 FN-stadgan, dvs. att situationen 
kan sägas utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet. Såsom säkerhetsrådet arbetar 
med till stor del informella möten med mycket sparsam dokumentation, stor diskretion vid 
besluten och ett beslutsfattande begränsat av de fem permanenta medlemmarnas vetorätt, är 
det dock mycket oklart vilka närmare kriterier säkerhetsrådet tillämpar för att fastställa om en 
situation faller under art. 39. I stället får man utifrån den praxis som finns från säkerhetsrådets 
beslut, angående situationer där förhållandena varit sådana att stater och internationella 
organisationer ansett att en intervention varit påkallad, försöka fastställa vilka tendenser och 
indikationer som finns kring denna bedömning. Möljligen kan detta ge en anvisning om vad 
som skiljer de situationer där rådet har beviljat mandat från de situationer där stater agerat 
utan mandat under åberopande om en rätt till humanitär intervention. Vid en sådan studie 
måste man dock vara medveten om att säkerhetsrådet först och främst är ett politiskt organ, 
precis som FN i stort, och att ett beslut enligt art. 39 främst involverar politiska frågor som 
exempelvis nödvändigheten och effektivheten av en möjlig intervention och ifall det, oavsett 
den väntade effekten, påfordras någon form av agerande från säkerhetsrådet.8  

                                                
5 Bring, Ove, FN-stadgan och världspolitiken, 4e upplagan, 2002, Nordstedts Juridik AB, s.13 
6 Brownlie, Ian, International Law and the Use of Force by States, publicerad 1963, nytryck 2002, Oxford 

University Press, s. 112.  
7 Ibid, s. 113. 
8 Roberts, Sir Adam, The United Nations and Humanitarian Intervention i Welsh, Humanitarian Intervention 

and International Relations, 2004, Oxford University Press,  s.  78. 
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En studie av säkerhetsrådets praxis kring humanitär intervention blir naturligen uppdelad 
mellan situationen före respektive efter kalla krigets slut år 1991. Under perioden efter andra 
världskriget och fram till kalla kriget rådde enligt Adam Roberts en mycket strikt syn på de 
nyligen fastlagda principerna om icke-intervention och våldsförbudet hos FN, säkerhetsrådet 
och världssamfundet i stort. Vid mitten av 1960-talet uppvisade också de post-koloniala 
staterna en stor motvilja mot pro-interventionistiska tankegångar då man lätt kunde associera 
sådana resonemang med den koloniala eran.9 Medan generalförsamlingen fördömde en mängd 
interventioner10 var säkerhetsrådet lamslaget av veton från USA eller Sovjetunionen. Själva 
idén om att tillgripa våld för att driva igenom humanitära eller andra värderingar framstod 
enligt Roberts som alltför riskabel i en tid då världen var delad mellan två kärnkraftsmakter 
vars fientlighet gentemot varandra präglades av just en värdekonflikt.11 Det fanns dock två 
märkbara undantag. Trots att situationerna i såväl Syd-Rhodesia som Sydafrika kunde 
betraktas som interna fastställde säkerhetsrådet år 1966 respektive 1977 att läget i dessa stater 
utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt art. 39 och utfärdade på denna 
grund sanktioner mot dessa stater enligt kap. VII, art. 41. Säkerhetsrådet klassade dock inte 
situationerna som akuta och auktoriserade inte en direkt militär intervention. Likväl hävdar 
Roberts att sanktionerna mot Sydrhodesia och Sydafrika visade på en acceptans inom 
säkerhetsrådet för att rasdiskriminering och den ovilja att respektera majoritetsviljan som 
fanns i dessa stater kunde bidra till att rättfärdiga åtgärder under kapitel VII i FN-stadgan.12  

Efter kalla krigets slut med sovjetregimens fall följde maktskiftningar i säkerhetsrådet och 
de fem permanenta medlemmarna ställdes allt oftare inför uppgiften att samarbeta i freds- och 
säkerhetsfrågor. Roberts listar nio fall under perioden från 1991-1999 där säkerhetsrådet 
konfronterats med frågan om man skulle tillåta humanitär intervention av något slag.13 
Samtliga dessa situationer präglades av massiv social oro och våld med stora 
flyktingsströmmar som följd där staten antingen kollapsat eller med brutal övermakt styrde 
sin befolkning. Roberts ser säkerhetsrådets beslut att, utan målstaternas medgivande, gå in i 
Somalia 1992 respektive Haiti 1994 som anmärkningsvärda och menar att detta pekar på att 
säkerhetsrådet förefaller se sig behörigt att bevilja sådana interventioner utan målstatens 
medgivande.14 Att den tolkning och tillämpning av säkerhetsrådets behörighet enligt art. 39 
som skedde i dessa fall var ett unikt undantag visar sig dock tydligt i själva 
resolutionstexterna. I båda resolutionerna används snarlika formuleringar om 
situationens ”unika karaktär” och ”extraordinära natur” som kräver ett ”omedelbart och 
exceptionellt gensvar”15. Det var alltså tydligt redan från början att säkerhetsrådet inte avsåg 
att bilda någon ny praxis genom dessa resolutioner och såsom Roberts påpekar förhindrade 
detta författare i doktrinen och övriga från att dra vidare, mer generella rättsliga slutsatser av 
dessa resolutioner.16 Sean D. Murphy betraktar säkerhetsrådets resolution angående Haiti 
1994 som det beslut där säkerhetsrådet visade den hittills mest långtgående och bredaste 
tolkningen av hot enligt art. 39. Medan de andra situationerna präglats av humanitära kriser 
                                                
9 Roberts i not 8 ovan, s 78.   
10 Bland andra den fransk-brittiska interventionen i Suez-kanalen år 1956, den Sovjetiska interventionen i 

Ungern samma år och den marockanska interventionen i Västsahara år 1975. Se vidare Roberts i not 8 ovan, s. 
78.  

11 Murphy, Sean D., Humanitarian Intervention – The United Nations in an Evolving World Order, Vol. 21, 
Procedural Aspects of International Law Series, 1996, University of Pennsylvania Press, s. 355.  

12 Roberts i not 8 s. 79. 
13 Norra Irak 1991, Bosnien och Herzegovina 1992-1995, Somalia 1992-1993, Rwanda 1994, Haiti 1994, 

Albanien 1997, Sierra Leone 1997-2000, Kosovo 1998-1999 och Östtimor 1999. Se Roberts i not 8, s. 81.  
14 Roberts i not 8, s. 84.  
15 UNSC Res. 794 (1992) om Somalia, andra preambelären, respective UNSC Res.  940 (1994) om Haiti, punkt 
2.  
16 Roberts i not 8, s. 84. Likande slutsatser har dragits av flertalet författare, se bland annat Gray, Christine, 

International Law and the Use of Force, 2004, Oxford University Press, s. 51 
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och folkmordsliknande situationer där massiva kränkningar av fundamentala mänskliga 
rättigheter som rätten till liv förekom, riktade resolutionen mot Haiti in sig på en helt annan 
typ av rättighet, nämligen rätten till demokratisk representation i offentliga angelägenheter.17  
Säkerhetsrådets agerande i detta fall visade alltså att även de mer raffinerade demokratiska 
rättigheterna har en sådan viktig ställning inom FN att kränkningar av dem kan grunda för 
militära interventioner 

De andra två fallen av humanitär intervention som är intressanta för detta arbete är de som 
skedde i norra Irak 1991 och i Kosovo 1999. Dessa två interventioner karaktäriseras av att de 
skedde utan mandat från säkerhetsrådet i ett läge där FN och säkerhetsrådet engagerat sig i 
staterna och utfärdat ett antal resolutioner, men trots allt inte gett mandat för våldsanvändning 
enligt art. 42. Frågan är då vad som skiljer dessa situationer från situationerna i Haiti och 
Somalia där mandat beviljades. Sean D. Murphy menar att det som karaktäriserade 
interventionerna i Somalia, liksom de som skedde i Rwanda och Liberia, var att regeringarna i 
dessa stater helt hade kollapsat och att det därför inte fanns någon regering som kunde ge sitt 
samtycke till en intervention. Detta medför att de beslut som säkerhetsrådet tog i dessa fall, att 
tillåta eller i efterhand acceptera en intervention, inte kan användas som stöd för eller ses som 
ett prejudikat för andra interventioner i stater där det finns en fungerande stat som har full 
kontroll, och då staten använder denna kontroll för att utföra grova kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, såsom i Irak och Kosovo.18  

En skillnad som framkommer vid en överblick av de beskrivningar som säkerhetsrådet ger 
i aktuella resolutioner över dessa situationer är att man karaktäriserar typen av hot mot 
befolkningen på olika sätt. Förhållandena i Somalia och Haiti klassas som kriser där 
svårigheterna att få fram nödhjälp utgör ett sådant brott mot den humanitära rätten som gör att 
säkerhetsrådet kan klassa situationerna som hot mot internationell fred och säkerhet.19 I norra 
Irak och Kosovo däremot nämns visserligen den humanitära situationen och 
civilbefolkningens utsatthet, men vad man också fokuserar på är de politiska problemen i 
områdena, nämligen kurdernas rättigheter respektive Kosovos självständighet.20 Möjligen kan 
denna skillnad förklara något av säkerhetsrådets ställningstaganden i dessa fall. Medan man 
anser sig behörigt att mot målstatens vilja ingripa vid rent humanitära kriser, ser man sig mer 
begränsad att intervenera i en stat där problemen och interventionen har starka politiska 
drivkrafter. Försök att spekulera i de rättsliga grunderna bakom säkerhetsrådets beslut är dock 
som sagt dömt att misslyckas då rådet fortfarande är ett i högsta grad politiskt organ.21  Det 
framgår också av diskussionerna inför stadgans upprättande att majoriteten ansåg det vara i 
det närmaste omöjligt att formulera en regel som skulle kunna omfatta alla tänkbara 
situationer där hot mot fred och säkerhet skulle kunna uppstå, och att det därför var viktigt att 
regeln gav säkerhetsrådet nödvändig diskretion vid beslutet att klassificera en situation under 
art. 39.22 En striktare rättslig reglering ansågs riskera att begränsa rådets handlingsfrihet och 
hindra rådet att agera i framtida alarmerande situationer som inte förutsetts då regeln skapades 
och som därför inte kunde tolkas in under art. 39.23 Samtidigt anser Murphy det uppenbart att 
staterna vid skapandet av stadgan ansåg att det fanns gränser för säkerhetsrådets möjligheter 

                                                
17 Murphy, 1996, s. 287 samt UNSC Res. nr. 940 (1994); "Acting under Chapter VII [...] authorizes [...] to use all 

necessary means to facilitate the departure from Haiti of the military leadership". 
18 Murphy, 1996, s. 364f 
19 UNSC Res. nr. 794 (Somalia) och nr. 940 (Haiti).   
20 UNSC Res. 1244.  
21 Bring, Ove, Mahmoudi, Said, Internationell våldsanvändning och folkrätt, 2006, Nordstedts Juridik AB , s. 26.  
22  FN:s folkrättskommission, (International Law Commission, hädanefter ILC) uttalade i sin kommentar till sitt 

utkast (Draft Article) ”Coercion of a State by the threat or use of force”, som senare blev art. 52 i 
Wiekonventionen av 1969, att den precisa omfattningen av “hot om eller bruk av våld” skulle avgöras av 
praxis i enskilda fall genom tolkningen av relevanta artiklar i FN-stadgan. YILC, 1966, Vol. II, p. 246. 

23 Murphy, 1996, s. 283 
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att agera. När en situation inte utgjorde ett hot enligt art. 39 kunde rådet inte agera, och när 
situationen var sådan att den ”väsentligen faller inom vederbörande stats egen behörighet”24 
var FN på grund av regeln i 2(7) förhindrat att ingripa.25 På grund av framväxten av 
internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och FN:s ökade fokus på detta 
område har dock vad som anses väsentligen falla inom staternas egna behörighet ändrats. 
Detta öppnar i sin tur för ingrepp från FN:s sida som stödjer sig på mänskliga rättigheter och 
som därför går utanför begränsningen i art. 2(7). I takt med att FN betraktar mänskliga 
rättigheter som en allt viktigare komponent i organisationens övergripande syften kan 
säkerhetsrådets bedömning av art. 39 komma att infatta även kränkningar av mänskliga 
rättigheter då upprätthållandet av dessa ses som en väsentlig förutsättning för FN:s funktion.26 

Sanktionerna mot Sydrhodesia och Sydafrika nämndes tidigare och betraktas även av 
Murphy som ett tidigt tecken på att säkerhetsrådets utökade syn på vad som utgör ett sådant 
hot som grundar för ett mandat till våldsanvändning från rådet. Vid interventionerna i norra 
Irak, Somalia, Rwanda och Haiti påpekades visserligen att de interna kränkningarna av 
mänskliga rättigheter som pågick inom staterna kunde ha sådana destabiliserande effekter på 
omgivande stater att kränkningarna kunde sägas utgöra ett hot mot den internationella ordning 
som faller under art. 39. En frank översyn av dessa interventioner påvisar dock enligt Murphy 
att de hot som säkerhetsrådet pekar ut har starkare anknytning till en oro över de aktuella 
staternas egna civilbefolknings rättigheter, och inte främst till eventuella gränsöverskridande 
effekter av kränkningar av dessa rättigheter.27  Vid en genomgång av de aktuella 
resolutionerna i dessa fall visar Murphy att säkerhetsrådet genomgående hänvisar till 
civilbefolkningens lidande och utsatthet och att det för befolkningarnas egna överlevnad är 
angeläget att agera för att sätta stopp för kränkningarna.28  

Att säkerhetsrådet och FN i stort betraktar även interna väpnade konflikter som potentiella 
hot mot internationell fred och säkerhet enligt art. 39 bekräftas enligt Murphy av den 
förklaring som gjordes i beslutet i Tadic- målet om ansvar för allvarliga kränkningar av 
humanitär rätt i Fd. Jugoslavien.29 Murphy hänvisar också till den deklaration som gjordes av 
säkerhetsrådet vid det historiska mötet i januari 1992 där samtliga av rådets medlemmar var 
representerade av sina respektive statsöverhuvuden. Här klargjordes att frånvaron av krig och 
militära konflikter mellan stater inte i sig garanterar internationell fred och säkerhet. Även 
icke-militära källor på det ekonomiska, sociala, humanitära och ekologiska planet kan utgöra 
hot mot fred och säkerhet.30 På samma sätt uppmärksammade FN:s generalsekreterares 
rapport ”Agenda for Peace” att fattigdom, sjukdom, svält, förtryck och miljöproblem utgör 
lika skoningslösa hot som krig och våld. FN:s arbete måste därför framöver omfatta faktorer 
vid sidan om rent militära hot för att kunna bemöta de problem som världen står inför.31 I 
samma rapport påpekades också att tiden då statssuveräniteten betraktades som absolut och 

                                                
24 FN-stadgan, svenska officiella översättningen, tillgänglig via 

http://www.un.dk/swedish/se_fn_pagt/se_pagt.htm 2008-05-07. 
25 Murphy, 1996, s. 283f 
26 Se vidare nedan under 1.1.6. Tolkningen av art. 2(7) i relation till art. 1(3) 
27 Murphy, 1996,  s. 285 
28 Ibid, s. 285f. Se även UNSC Res. nr.788 (Liberia), 688 (Irak), 794 (Somalia) 929 (Rwanda) och 875 samt 940 

(Haiti).  
29 Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. UN Doc. 

IT-94-1-AR72. ”It can thus be said that there is a common understanding, manifested by the “subsequent 
practice” of the membership of the United Nations at large, that the “threat to the peace” of Article 39 may 
include, as one of its species, internal armed conflicts”.  

30 Murphy, 1996, s. 288 samt UNSCOR 47e Sessionen 3046 mtg. st 143. UN doc. S/PV.3046 (1992).  
31 Ibid, s. 288. Se även “An Agenda for Peace: Preventative Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping”, 

Paragraf 13. UN Doc. A/47/277,S/24111 (1992) 
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exklusiv är förbi och att teorin bakom denna princip aldrig helt fick sin motsvarighet i 
praktiken.32  

1.1.3. Mandat från generalförsamlingen -  Uniting for Peace-resolutionen 

Vid sidan av den ovan berörda möjligheten till våldsanvändning med stöd av mandat från 
säkerhetsrådet finns också en begränsad möjlighet för stater att agera efter rekommendation 
från generalförsamlingen. När det råder sådan oenighet bland de permanenta medlemmarna i 
säkerhetsrådet som gör att man inte kan utföra sin uppgift i art. 24 att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet finns en möjlighet för generalförsamlingen att framföra 
rekommendationer till samtliga medlemsstater att utföra gemensamma åtgärder, inklusive 
våldsanvändning.33 Denna möjlighet har dock endast används två gånger hittills på grund av 
sina inneboende svagheter. Förutsättningen för en sådan rekommendation är nämligen att 
samtliga medlemsstater frivilligt vill samarbeta inom ramen för en sådan insats, inklusive 
värdstaten där insatsen skulle utföras.34 Såledesm förefaller det inom FN-stadgan saknas en 
uttrycklig möjlighet att tillåta avsteg från art. 2 (4) genom tvingande militära åtgärder mot en 
stat i det läge att någon permanent medlem i säkerhetsrådet lägger in sitt veto mot aktionen 
och målstaten själv motsätter sig en sådan intervention. Said Mahmoudi hävdar att Uniting for 
Peace-resolutionen, då den, i strid mot ordalydelsen i art. 11 (2) berättigade 
generalförsamlingen om att fatta beslut om åtgärder, innefattande våldsanvändning, visade på 
en ny vidare tolkning av generalförsamlingens kompetens. Trots det faktum att 
tolkningsvägarna i resolutionen inte använts sedan utvecklingsländerna började utgöra 
majoriteten bland FN:s medlemmar, finns det därför enligt Mahmoudi processuella aspekter i 
resolutionen som fortfarande är relevanta och tillämpbara.35  Resolutionen skapade ett 
prejudikat som sedan användes när FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld och den 
kanadensiska premiärministern Lester Pearsson introducerade konceptet om fredsbevarande 
operationer där väpnade trupper kunde användas vid förverkligandet av överenskommelser 
som nåtts mellan FN och parterna i en konflikt. Dag Hammarskjöld betraktade FN:s nya 
fredsbevarande styrkor som en ny vändning inom FN och medgav att konceptet i ett avseende 
definitivt låg utanför den uttryckliga lydelsen av FN-stadgan.36 Mahmoudi påpekar att sådana 
innovationer är acceptabla så länge de är förenliga med FN-stadgans ändamål, och han citerar 
den dåvarande svenske utrikesministern Bo Undén när han uttalade sig i samband med att 
Uniting For Peace-resolutionen antogs i november 1950.37 Enligt Undén hade stadgans 
bokstav i praktiken överträtts, men detta var en lyckosam utveckling för FN då dess stadga, 
precis som andra konstitutioner, måste utvecklas så att den inte blir en livlös text (”dead 
letter”).38  

1.1.4. Tolkningen av art. 2 (4)  

Att en intervention utan säkerhetsrådets eller generalförsamlingens samtycke begränsas av 
FN-stadgan som sådan förutsätter att man betraktar interventionen som en sådan åtgärd som i 
sig strider mot principerna i art. 2 (4) och 2 (7).  Med en särskild tolkning av dessa kriterier 

                                                
32 An Agenda for Peace: Preventative Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping, paragraf 17, UN Doc. 

A/47/277,S/24111 (1992). 
33 UNGA Res. Nr. 377 (V) Part A (Uniting for Peace-resolutionen 1950) 
34 Roberts i not 8, s. 85f, samt Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter) 

Advisory Opinion, 20 juli 1962, ICJ Reports 1962, s. 167.  
35 Bring, Mahmoudi, 2006, s. 48. 
36 Ibid, s. 49. Dag Hammarskjölds uttalande återfinns i Urquhart, Sir Brian, Hammarskjöld – a biography of the 

second Secretary General, The Bodley Head Ltd, 1973 s. 228. 
37 Ibid, s. 50 
38 5 UN GAOR (XXXVI), UN Doc A/C. 1/SR361 (1950), s. 108. Citerad i Bring, Mahmoudi, 2006, s. 50. 
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söker dock vissa stater och andra aktörer på den folkrättsliga arenan att helt kringgå dessa 
principers begränsningar.   
Vid en närmare läsning framkommer att art. 2 (4) enligt sin ordalydelse inte förbjuder vilket 
våld som helst, utan att medlemsstaterna skall ”avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare 
sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat 
sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”39. Bruk av våld eller tvång som inte är 
riktat mot dessa värden eller som är förenligt med FN:s ändamål skulle då alltså genom en 
bokstavlig e contrario- tolkning vara tillåtet och lagligt. En sådan argumentation har 
exempelvis används av Storbritannien i det kända Corfu Channel-fallet samt av Belgien inför 
processerna vid Jugoslavientribunalen med anledning av NATO:s intervention i Kosovo 
1999.40 Även Michael W Reisman argumenterar på liknande vis till stöd för att en humanitär 
intervention då en sådan enligt honom varken riktar sig mot en stats territoriella integritet eller 
politiska oberoende, och att den dessutom genom sitt bärande humanitära syfte de facto sker i 
enlighet med FN:s grundläggande syften.41 Våldsförbudet betraktas på detta sätt som icke-
absolut utan begränsat till de fall då det våldet används på ett olagligt sätt enligt kriterierna i 
art. 2 (4). Detta synsätt har, med Ove Brings ord ”länge förekommit i utrikesdepartement hos 
en del militärt potenta stater” och har ett visst stöd i den folkrättsliga doktrinen42. Bring 
beskriver hur den så kallade New Haven-skolan hävdar att art. 2(4) inte bara skall tolkas till 
sin ordalydelse utan att man även måste beakta beslutsfattares förväntningar på hur 
våldsförbudet kommer att tillämpas i praktiken. Man ser folkrätten som en dynamisk process 
som drivs av vilka värderingar som man vill skydda och vilka effekter man vill uppnå med 
olika regler.43  

Enligt Brings mening är dock den rådande tolkningen bland majoriteten av FN:s 
medlemsstater mer extensiv, närmast ledande till ett absolut våldsförbud. Denna mening synes 
delas av välansedda författare som Ian Brownlie och Albrecht Randelzhofer som hänvisar till 
att en sådan extensiv tolkning förutom massivt stöd i doktrinen också har tydligt stöd av 
förarbetena till FN-stadgan44 . Båda dessa författare refererar argumentation från de 
förberedande överläggningarna som visar att fraserna ”territoriell integritet” och ”politiskt 
oberoende” de facto infördes i stadgan på förslag från Australien, Ecuador och Brasilien för 
att förstärka skyddet för små stater och för att i mesta möjliga mån konstruera ett totalt förbud 
mot våldsanvändning när den sker utan mandat från FN.45 Bring påpekar också att själva 
faktumet att det var just latinamerikanska stater, som stödjer sig på en långtgående doktrin om 
icke-intervention, som tog en aktiv roll vid införandet av dessa fraser visar på att syftet inte 
var att begränsa våldsförbudets räckvidd, utan tvärtom att utvidga det. Brownlie hävdar att 
den avslutande frasen ”eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål” såsom 
framgår av USA:s klargörande i förarbetena infogades för att skapa ett absolut och 
allomfattande förbud (”an absolute all-inclusive prohibition”) som med en bred tolkning 
skulle säkerställa att det inte uppstod några kryphål från förbudet.46 Brownlie tillbakavisar 
                                                
39 Min kursivering. FN-stadgan av 1945, officiell svensk  översättning publicerad på 

http://www.un.dk/swedish/se_fn_pagt/se_pagt.htm. Hämtad 2008-04-15. 
40 Corfu Channel-fallet, ICJ Reports, 1949, Pleadings, , iii. s. 295-296. Legality of the Use of Force Case 

(Provisional Measures) ICJ, 1999, Belgiens plädering, 10 maj 1999, CR 99/15.  
41 Lillich, (Red.) Reisman, W. Michael, Humanitarian Intervention and the United Nations, Charlottesville: 

University Press of Virginia. 1973, s. 167-195. Se även exempelvis Teson, Fernando, Humanitarian 
Intervention: An Inquiry into Law and Morality, 2 uppl., Dobbs Ferry, New York: Transnational Publishers, 
1997, s. 151 

42 Bring, 2002, s. 72. 
43 Ibid, s. 73. 
44 Brownlie, 2002, s. 267, samt Randelzhofer, Albrecht i Simma, Bruno, The Charter of the United Nations: A 

Commentary, 2002, Oxford University Press 2 uppl,, s. 130. 
45 Bring, 2002, s. 74, Brownlie, 2002, s. 266. 
46 Brownlie, 2002, s. 268. 
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också argumentet att en handling som sker till skydd för vissa grundläggande sedvanerättsligt 
grundade rättigheter är förenlig med syftena i art. 1 i FN-stadgan, och därför skulle vara 
tillåten enligt en motsatstolkning av sista frasen i art. 2 (4). En sådan tolkning ignorerar, enligt 
Brownlie, den presumtion mot självhjälp som ligger bakom hela FN-stadgan och åsidosätter 
dessutom principen om effektivitet.47 Säkerhetsrådet är och förblir det internationella organ 
som har den främsta rätten att besluta om att tillgripa våld, och när rådet är oenigt är det, 
såsom framgår av kompetensreglerna i art. 10-12 och 14 i FN-stadgan samt proceduren i 
Uniting for Peace-resolutionen48 generalförsamlingen som har det subsidiära ansvaret att träda 
in, inte medlemsstaterna själva.49 
 Tydligen finns bland de betydelsefulla författarna i doktrinen (Brownlie, Bring med flera) 
ett övervägande stöd för en sådan extensiv tolkning av art. 2 (4) där bestämmelsen betraktas 
som ett i det närmaste totalt våldsförbud. Men vilket stöd finns för en sådan tolkning om man 
direkt studerar innehållet i de primära rättskällorna? Den naturliga utgångspunkten blir här 
Wienkonventionen om traktaträtten av 196950. Denna konvention innehåller till viss del 
progressiva element men också, såsom förklarades i Namibia-fallet51  regler som utgör 
kodifierad sedvanerätt. Andra delar, som ännu inte utgör sedvanerätt, utgör också bevis på en 
uppkommande sedvanerätt och konventionen används därför normalt som primärkälla av 
ICJ.52 Trots att Wienkonventionen trädde i kraft långt efter FN-stadgan och inte får tillämpas 
retroaktivt53, kan den alltså, i den mån dess bestämmelser motsvarar sedvanerätt, också 
tillämpas för tolkning av FN-stadgan. FN-organen är dock de främsta uttolkarna av FN-
stadgan, och på så vis är det FN som organisation som har den exklusiva rätten att genom 
omtolkning och tillämpning anpassa FN-stadgan till nya förhållanden i världen.54 Värt att 
påpeka är också att Wienkonventionen innehåller en särskild klausul om tolkning av sådana 
konstitutiva traktater som FN-stadgan utgör det främsta exemplet på. I art. 20(3) nämns att 
reservationer från sådana konstitutiva traktater, endast kan tillåtas om ett därför kompetent 
organ inom den genom traktaten upprättade organisationen godkänner reservationen. Artiklen 
visar hur Wienkonventionen framhåller konstitutiva traktaters särart och förklarar att sådana 
traktater medför att parterna (staterna) lämnar ifrån sig en del av de tolkningsbefogenheter och 
övriga maktbefogenheter som de normalt har som parter till en traktat. Wienkonventionens 
normala procedur-och tolkningsregler kan alltså inte utan vidare tillämpas på FN-stadgan utan 
ger endast en begränsad bild av hur FN-stadgan skall tolkas och tillämpas. Därutöver behöver 
staternas och Wienkonvetionens perspektiv på stadgan kompletteras av de regler och den 
raxis som finns inom själva FN-organisationen.  

Art. 31 och 33 i Wienkonventionen framarbetades av FN:s folkrättskommission (ILC) för 
att presentera de fåtal regler som kommissionen ansåg förefalla utgöra allmänna regler för 
tolkningen av traktater. Huvudregeln i Wienkonventionen är en lexikalisk tolkning, där 
parternas avsikter skall utläsas främst ur traktatstexten och till traktaten anslutna instrument. 
Denna uppfattning stöds också av praxis i ICJ.55 Enligt art. 31.1 skall en traktat tolkas ”ärligt 
[in good faith] och i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens uttryck sedda 
i sitt sammanhang och mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte”56. Enligt Brownlie 

                                                
47 Brownlie, 2002, s. 268.  
48 Uniting for Peace, Generalförsamlingens resolution 377(V), 3 november 1950, A (1).  
49 Brownlie, 2002, s. 268. 
50 The Vienna Convention on the Law of Treaties, Wien den 23 maj 1969, UNTS, vol. 1155, s. 331. 
51 The Namibia Case, ICJ Reports (1971), 16 s. 47.  
52 Brownlie, 2003, s. 580. 
53 Se art. 4 Wienkonventionen. 
54 Brownlie, 2002, s. 602. 
55 Ibid, s. 602. 
56 Wienkonventionen av 1969, svensk översättning på http://www.humanrights.se/upload/files/2/MR-

instrument/Wienkonventionen%20om%20traktatratten.pdf 2008-04-27. 
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medför denna regel en presumtion om att fraser och ord skall ges den innebörd de normalt och 
vanligtvis har, om en part invänder att en annan mening är avsedd, har denne bevisbördan för 
detta påstående. Den gängse meningen skall framkomma av traktatens innehåll i stort, och i 
ljuset av dess ändamål och syfte, och språket i texten måste tolkas i ljuset av de regler inom 
folkrätten som var tillämpliga då traktaten slöts, samt i ljuset av den nuvarande innebörden av 
termerna.57  

En rent bokstavlig tolkning av FN-stadgan ger dock inte någon större vägledning i detta 
fall. Vad är den normala innebörden av ”våld”, ”territoriell integritet” eller ”politiskt 
oberoende”? 

Formuleringarna i FN-stadgan gjordes medvetet vaga för att rymma en mångfald av 
situationer och för att kunna användas även i takt med ändrade omständigheter i världen, och 
termerna i sig är inte sådana tidsspecifika uttryck som torde ha haft någon särskild mening vid 
den tidpunkt då de användes.58 Just orden ”territoriell integritet och politiskt oberoende” har 
enligt Brownlie tidigare använts ett flertal gånger för att beskriva totaliteten, essensen av de 
rättigheter som en stat har. Våldsförbudet skulle då omfatta alla former av angrepp mot en 
stats grundläggande rättigheter.59  

Utöver tolkningen av själva termerna i en traktat föreskriver också Wienkonventionen att 
traktat och instrument som upprättats i samband med traktaten skall bilda det sammanhang 
som traktaten skall tolkas ur.60 Exempel på sådana traktat vad avser FN-konventionen är 
Deklarationen om vänskapliga relationer (hädanefter Friendly Relations- deklarationen)61 som 
enligt Bring har lämnat ett värdefullt bidrag till tolkningen av art. 2 (4) genom att gå utanför 
artikelns lydelse, men samtidigt utan att komma i konflikt med dess bokstav, specificerar 
deklarationen innebörden av art. 2 (4).62 Deklarationen bekräftar enligt Bring FN:s strävan att 
lösa konflikter på fredlig väg och att staterna i alla avseenden skall respektera FN:s 
grundläggande principer63 och avhålla sig från militära eller andra tvångsmässiga angrepp mot 
andra stater, oavsett om det sker i rent ockupationssyfte eller för andra politiska syften.64  

Att betrakta denna deklaration som ensidigt förstärkande av våldsförbudet är dock 
förhastat om man tar hänsyn till det avsnitt i deklarationen kallat ”The Saving Clause” i det 
tionde stycket under avsnittet om folkens lika rättigheter och rätt till självbestämmande.65 

Medan den första hälften av stycket bekräftar och preciserar våldsförbudet, kan den senare 
hälften läsas så att detta våldsförbud och de dithörande principerna avser staterna som agerar i 
enlighet med principerna om lika rättigheter och rätt till självbestämmande, och då staten styrs 
av en regering som representerar territoriets hela befolkning utan åtskillnad vad avser ras, 
trostillhörighet eller hudfärg. Om detta skall tolkas så att våldsförbudet endast skyddar 
staterna om och när de respekterar dessa principer, och att det därför skulle finnas en rätt till 
intervention i sådana stater där dessa värden inte respekteras, är inte självklart utifrån styckets 
lydelse. Friendly Relations- deklarationen bär en tydlig prägel av den samtid den utformades 
under och det är lätt att härleda uttalandena om vikten representativa regeringar och icke-
                                                
57 Brownlie, 2003, s. 604.  
58 Gray, 2004. s. 6. 
59 Brownlie, 2002, s. 268. 
60 Wienkonventionen art. 31.2.a)- b). 
61 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States 

in Accordance with the Charter of the United Nations, 2625 (XXV) 24 October 1970.  
62 Bring, 2002, s. 75f.  
63 Principerna räknas upp i a)-g) i Friendly Relations-deklarationens preambel.  
64 Karoubi, Mohammad Taghi, Just or Unjust War?, 2004, Ashgate Publishing Ltd, England, s. 127. 
65 Stycket lyder i den engelska versionen “Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing 

or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or 
political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of 
equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government 
representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.” 
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diskriminering som nämns i deklarationen till de då styrande apartheid- regeringarna i 
Sydafrika och dåvarande Syd-Rhodesia (nuvarande Zimbabwe).66 Detta innebär dock inte att 
deklarationen inte längre är relevant. Tvärtom åberopas den ofta i doktrinen i samband med 
diskussioner kring våldsförbudet, och i Nicaragua fallet 1989 hänvisade ICJ till staternas 
samtycke till denna deklaration som ett bevis på en opinio juris kring våldsförbudets 
omfattning och sedvanerättsliga status.67  De författare som hävdar att statssuveränitet, 
våldsförbud och icke-intervention är absoluta, sedvanerättsligt grundade regler som i det 
närmaste automatiskt medföljer en stat bemöts då av en mer komplex bild.  Att denna 
deklaration antagits med enhällighet av generalförsamlingen68  tyder också på att det finns en 
i det närmaste global konsensus kring denna mer nyanserade bild av FN:s centrala principer. 
Just på grund av den komplexitet som ”The Saving Clause” medför till deklarationen är det 
inte möjligt att utläsa något stöd för eller för den delen fördömande av humanitär intervention 
som sådant. Vad som kan sägas är dock att principerna om statssuveränitet, icke-intervention 
och våldsförbudet inte förefaller vara helt förbehållslösa utan att de förutsätter att staterna 
respekterar vissa principer och därigenom ”förtjänar” att skyddas av dessa principer. 
Deklarationen placerar FN:s centrala principer i sitt sammanhang och beskriver dem som 
delar av ett ömsesidigt samarbete där åtnjutandet av rättigheter också förutsätter efterlevnaden 
av vissa skyldigheter. Bring menar att Friendly Relations- deklarationen klargjorde att 
statssuveräniteten skulle sammanjämkas med folkens rätt till självbestämmande och att 
respekt för moderstatens suveränitet förutsatte att den medverkade till någon form av 
självbestämmande för befolkningsgruppen i fråga. En stat som kränker ett folks rätt till 
självbestämmande kommer att bli föremål för internationell kritik och riskerar att omvärlden 
inte längre fullt ut respekterar statens suveränitet vad avser territoriet i fråga.69 
 Ett tydligare ställningstagande mot humanitär intervention som uttryckts på den 
internationella arenan återfinns i en deklaration från Grupp 7770 vid the South Summit i 
Havanna år 2000.71  Även om Grupp 77 och dess uttalanden representerar en stor del av 
världens länder (i dagsläget 130 st)72  är den absoluta merparten av dessa stater 
utvecklingsländer och deras uttalanden kan därför inte sägas representera alla parter till FN-
stadgan på så vis som Wienkonventionen stadgar för att de ska ges auktoritet som 
tolkningsstöd. Grupp 77’s uttalande kan alltså inte användas som stöd för tolkningen av FN-
stadgan i sig, men utgör ändå ett kraftfullt bevis på hur majoriteten av världens länder 
politiskt förhåller sig till FN-stadgan och humanitär intervention.  

När det gäller till traktat efterföljande praxis som hänvisas till i art. 31.3.b) i 
Wienkonventionen kommer denna punkt att behandlas för sig under avsnitt 1.2.1 Rättsläget 
enligt sedvana. Det är dock värt att påpeka redan här att för att rent formellt ges status som 
tolkningsstöd enligt Wienkonventionen så måste åberopad praxis ha stöd av samtliga länder 
som är anslutna till traktaten (i detta fall alltså samtliga av FN:s medlemsstater), något som i 
praktiken givetvis är mycket svårt att uppnå, utröna eller bevisa.  

                                                
66 Gray, 2004, s. 54f. 
67  Se nedan under 1.18.. Rättsläget enligt domstolspraxis samt Simma, 2002, s. 133. 
68 Bring, 2002, s. 75. 
69 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 72. 
70 Grupp 77 en organisation upprättad 1964 av de 77 utvecklingsländer som var parter till  “The Joint Declaration 

of the Seventy-Seven Countries” som antogs vid den första sessionen av FN’s konferens om Handel och 
utveckling (UNCTAD) i Geneve år 1964.  Se http://www.g77.org/doc/index.html 2008-04-27. 

71 Medlemsstaterna deklarerade "We reject the so-called right of humanitarian intervention, which has no legal 
basis in the United Nations Charter or in the general principles of international law”. Se Group of 77, 
Declaration of the South Summit (http://www.g77.org/summit/Declaration_G77Summit.htm) Havanna, april 
2000, paragraf 54. 

72 http://www.g77.org/doc/members.html 2008-04-27. 
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Vad avser förarbeten som tolkningsstöd till traktat hänvisar Wienkonventionen i art. 32 till 
dessa som sekundärkälla. Med detta menas dock inte att förarbetena har en underordnad 
ställning i förhållande till övriga källor. Brownlie påpekar att ILC tydliggjort att en 
tolkningsoperation enligt art. 31 kommer att ske tillsammans med art. 32 och skall ses som en 
enda kombinerad åtgärd där alla element interagerar. En distinktion mellan de två källorna, 
genom en uppdelning i två artiklar, var dock enligt ILC trots allt nödvändig. Källorna i art. 31 
relaterar alla till överenskommelsen mellan parterna vid tidpunkten för traktatens slutande 
eller tiden efter då den fick ett auktoritärt uttryck genom traktaten. Hur relevanta förarbetena 
än är för att belysa uttrycken i en traktat så saknar de trots allt denna auktoritet.73 Vad avser 
tolkningen av FN-stadgan medför detta att förarbetena till FN-stadgan, som mestadels ägde 
rum vid konferensen i San Fransisco år 1945 har dessa en självklar plats vid tolkningen, men 
att de bör användas med försiktighet.74 Särskild vid multilaterala traktat, som FN-stadgan i 
högsta grad är, påpekar Brownlie med flera att förarbetena från förberedande konferenser kan 
vara ”confused and inconclusive”75 och att det finns en risk att en användning av dessa kan 
leda iväg tolkningen från traktatens ordalydelse och huvudregeln om en lexikalisk tolkning.76  

Den teleologiska tolkningsmetoden nämns också i Wienkonventionen genom hänvisningen 
om att ytterligare tolkningsmetoder kan användas när en bokstavlig tolkning leder till ett 
resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. I art. 28 i ILC:s Final Draft som 
utgjorde grunden för art. 32 i Wienkonventionen är regeln formulerad så att dessa metoder 
kan användas när resultatet är uppenbarligen orimligt eller oförnuftigt ”i ljuset av syftena och 
ändamålen med traktaten ”77. Denna formulering skiljer sig dock från den teleologiska 
tolkning som Reisman med flera förespråkar där man först utröner FN-stadgans syften och 
ändamål och sedan tolkar stadgan i ljuset av dessa. Med tanke på stadgans vaga formuleringar 
och det ändrade världsläget sedan stadgan upprättades kan en sådan metod leda till resultat 
som skiljer sig markant från det som stadgans skapare ursprungligen avsåg. Medan en sådan 
tolkning skulle vara rent destruktiv för en mer teknisk typ av traktat, tex. avseende transport 
av gods från en stat till en annan, där syfte och omfattning formulerats klart och precist och 
traktatens giltighetstid är begränsad till den period det tar att uppnå överenskommelsens mål, 
är en sådan dynamisk tolkning tvärtom gynnsam och nödvändig när det gäller FN-stadgan. 
FN-stadgan är unik i sitt slag då den har vad Belatchew Asrat kallar en ”inbyggd varaktighet” 
(”in-built permanence”)78. En traktat som är grunden för ett organ som var tänkt att upprätt 
hålla fred och säkerhet för en obestämbar framtid och inför oförutsedda förändringar i 
världsläget kan rimligen inte förväntas förhålla sig oförändrad och låst till sitt sammanhang 
från 1945.79 Staterna har dock ej försökt att ändra stadgans formuleringar eller försvaga dess 
inflytande som sådant genom minskat ekonomiskt eller politiskt stöd. FN-stadgan har tvärtom 
visat sig anpassningsbar till nya situationer genom nytolkningar och antagandet av nya 
perspektiv inom FN.80  

Asrat påpekar att FN-stadgans särskilda karaktär som ett sui generis- instrument talar för 
en särskild infallsvinkel gentemot stadgan. Normerna måste vara ”elastiska” så att de 
fortsätter att vara rättsligt relevanta och effektiva gentemot sitt syfte. Vad avser legaliteten av 
våldsanvändning inom och utanför FN-systemet är effektivitet hos de normer som reglerar 

                                                
73 ILC (1966), vol II. s. 219-220, citerad i Brownlie, 2003, s.  603f.  
74 Asrat, Belatchew, Prohibition of Force Under the UN Charter, 1991, Iustus Förlag, Uppsala, s. 41f. 
75 Brownlie, 2003, s. 606. 
76 Ibid, s. 606. 
77 ILC Draft Articles on the Law of Treaties 1966, art. 28. Se även Wienkonventionen art. 32, citerade i Brownlie, 

2003, s. 607.  
78 Asrat, 1991, s. 59. 
79 Ibid, s. 59.  Se även Friedman,W, The Changing Structure of International Law, 1964, Stevens and Sons, 

London, s. 132 samt Schermers, H.G., International Institutional Law, 1980, Alphen aan den Rijn, s. 564.  
80 Asrat, 1991, s. 61. 
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detta avgörande. För tolkningen av art. 2(4) får detta enligt Asrat till följd att termerna i 
artikeln måste tolkas dynamiskt och med anpassning till nya hot mot staterna och deras 
befolkningar.81 Asrat påpekar att en sådan dynamiskt tolkning av FN-stadgan är en oundviklig 
följd av den mer än 200-procentiga ökningen av medlemsstater i FN sedan dess bildande – där 
varje stat har sin egen uppfattning om stadgan och dess våldsförbud – tillsammans med de 
utökade icke-militära möjligheterna för en stat att utöva tvång mot en annan stat.82 

Reisman tar denna dynamiska tolkning ett steg längre och menar att ett sådant konstitutivt 
instrument som FN-stadgan ständigt måste tolkas vidare än den bokstavliga lydelsen och 
alltid i ljuset av dess syften och funktion för världssamfundet i stort. Valet av tillämpning 
skall ske med hänsyn till de nettoeffekter som respektive val ger för uppfyllandet av världens 
gemensamma målsättningar.83  

En mer djupgående redogörelse för de olika teorierna och metoderna för tolkning av FN-
stadgan är inte möjlig att återge i detta arbete. Värt att påpeka av relevans för denna uppsats är 
att FN-stadgans obegränsade varaktighet, dess exceptionellt stora antal parter och uttolkare 
och faktumet att många av dess mångbottnade termer har en stark politisk laddning gör att 
samma artiklar beroende på perspektivet hos uttolkaren kan ses som såväl tillåtande som 
förbjudande gentemot humanitär intervention.84 Något entydigt svar på vilket stöd FN-
stadgans ”rena” lydelse ger för humanitär intervention blir därför svårt att finna.  

1.1.5. Tolkningen av art. 51 

Enligt den gängse tolkningen av art. 51 i FN-stadgan i doktrin såväl som hos ICJ är rätten till 
självförsvar en ”naturlig rätt” för staterna, grundad i sedvanerätten och inte i sig reglerad av 
stadgan.85 Faktumet att rätten till självförsvar stödjer sig på sedvanerättsliga regler, bland 
annat de som utvecklades genom Caroline-fallet86 medför enligt vissa debattörer att det finns 
en rätt för stater till självförsvar som är helt fristående och oberoende av FN-stadgan. Man 
anser att art. 51 är specifikt formulerad med angivandet av ”väpnad attack” i syfte att reglera 
just rätten till att sluta kollektiva självförsvarstraktat och att regeln därför lämnar den bredare 
sedvanerättsliga rätten till självförsvar intakt.87 Brownlie tillbakavisar dock starkt denna 
tolkning med hänvisning till att hela FN-systemet skulle förlora sin effektivitet och funktion 
om det kvarstod en sådan bred rätt till självförsvar. Det motsäger hela syftet med FN-stadgan 
att man skulle ha avsett att ge staterna en sådan stor frihet till våldsanvändning. Den specifika 
karaktären i art. 51 är förklarlig mot bakgrund av bredden i art. 2(4) och utgör, såsom var 
                                                
81 Ibid,  s. 59f. 
82 Ibid, s. 64. Medan ett flertal länder i tredje världen, (däribland Burma, Tjeckoslovakien, Egypten, Indien, 

Ghana, Madagaskar, Nigeria, Polen, Rumänien, Sovjetunionen, Jugoslavien mfl) ansåg att ”våld” skulle tolkas 
i ljuset av FN-stadgans preambel och art 41 och 42 och därför skulle omfatta även ekonomiska, politiska och 
andra icke-militära påtryckningar, argumenterade många andra stater, däribland (Argentina, Austrailen, 
Frankrike, Guatemala, Italien, Libanon, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, USA, Venezeuela mfl.) för att 
ett våldsbegrepp som gick utöver militärt våld inte skulle överensstämma med art. 2(7) och art. 51 som båda 
refererar till väpnat våld (”armed force”). Det ansågs dessutom göra våldsförbudet så omfattande att det skulle 
beröva staterna alla möjligheter till påtryckningar mot andra stater som bryter mot internationell rätt. Se Asrat , 
1001, s. 113f samt Report of the Special Committee. UN Doc. A/5746, s. 61 

83 Reisman, W. Michael, ”Coercion and Self-Defence: Construing Charter Article 2(4)”, AJIL, Vol. 78, 1984, s. 
645. 

84 För en utförligare diskussion om FN-stadgans tolkning och särskilt våldsförbudet se vidare Asrat, Prohibition 
of Force Under the UN Charter – A study of. Art 2(4), 1991, särskilt del 5.3 angående termen ”våld”, och kap. 
6 om begreppen ”territoriell integritet” och ”politiskt oberoende”. Se även Simma, Bruno, The Charter of the 
United Nations. A Commentary, Vol I-II, 2002, Oxford University Press. Se särskilt vol I, s. 62-63, s. 130-136, 
s. 792-793, s. 798-800 angående tolkningen av humanitär intervention i förhållande till folkens rätt till 
självbestämmande, respektive tolkningen av art. 2(4) och art. 51 i förhållande till humanitär intervention.  

85 Murphy, 1996, s. 74. Se Nicaragua-fallet. (Nicaragua v. U.S.) 1986. ICJ 14, paragraf 176. 27 juni. 
86 The Caroline, 29 BSP 1137 and 30 BSP 195 226, 227. 
87 Brownlie, 2002, s. 269. 
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tydligt vid konferensen i San Fransisco, det enda undantaget från det våldsmonopol som FN 
var tänkt att etablera.88 Bowett menar att art. 51 skall tolkas i ljuset av art.1 FN-stadgan vari 
staterna har ålagt FN det främsta ansvaret för upprätthållandet av internationell fred och 
säkerhet. Staternas rätt till självförsvar blir därför en oundviklig interimistisk åtgärd i ett 
sådant centraliserat system som FN-stadgan upprättat. Men agerande i självförsvar enligt art. 
51 är en tillfällig åtgärd som skall upphöra när FN-systemet på ett effektivt sätt är kapabelt att 
skydda den berörda statens rättigheter, och som aldrig kan ersätta åtgärder vidtagna inom 
FN.89  

Vad har då art. 51 för betydelse avseende humanitär intervention? Enligt Murphy finns 
bevis såväl inom statspraxis som i doktrinen för en tro på att man vid tolkningen av art. 51 om 
rätten till självförsvar inte skall tillämpa kriterierna restriktivt i särskilda situationer där staters 
fundamentala intressen står på spel. Murphy menar att det finns en möjlighet att tolka art. 51 
så att formuleringen om en väpnad attack endast är exemplifierande och att även andra 
angrepp på en stats vitala intressen, vare sig de sker inom eller utanför den egna statens 
territorium, kan ses som en grund för självförsvar. En sådan syn förespråkas exempelvis av 
Bowett som argumenterar för att åtgärder i syfte att, och som begränsar sig till försvar av en 
stats politiska oberoende, territoriella integritet, medborgarnas liv och egendom eller statens 
ekonomiska oberoende inte per definition involverar ett sådant hot eller bruk av våld som är 
förbjudet enligt art. 2(4).90 Frågan är om denna grundläggande rätt till självförsvar, som alltså 
fanns i sedvanerätten innan FN-stadgan, skulle kunna omfatta en rätt till humanitär 
intervention. Om kränkningar av mänskliga rättigheter kan ses som ett angrepp på ett viktigt 
intresse för stater, och som ett hot mot stabiliteten i hela världen, kan på så vis en sådan 
extensiv tolkning av omfattningen av rätten till självförsvar användas för att rättfärdiga en rad 
typer av väpnade interventioner.91 Murphy betraktar dock en sådan tolkning med skepticism 
och pekar på risken för att en sådan extensiv tolkning skulle kunna bidra till att urvattna alla 
normativa begränsningar för våldsanvändning på det internationella planet. Enligt Murphys 
och flera andra författares perspektiv finns det fortfarande inget uttryckligt stöd vare sig i FN 
stadgan eller dess förarbeten som stödjer en sådan rätt till humanitär intervention baserad på 
artikeln 51 och en vidare tolkning av ”väpnad attack”.92 

1.1.6. Tolkningen av art. 2(7) i relation till art. 1(3)  

På samma vis som olika tolkningar av art. 2(4) och art. 51 ger skilda bilder av rättsläget kring 
humanitär intervention kan också olika sätt att betrakta art. 2(7) och den däri stadgade icke-
interventionsprincipen medföra varierade ställningstaganden kring FN:s behörighet att 
intervenera i staters interna angelägenheter. Mahmoudi hävdar att FN-stadgans dynamiska 
karaktär har blivit särskilt tydlig på senare år då säkerhetsrådet visat en mer flexibel tolkning 
av art. 39 i stadgan. Denna artikeln har i säkerhetsrådets praxis visat sig innefatta intern 
förföljelse av minoriteter som betraktats som säkerhetsrisker för närliggande länder 
(resolution 688 norra Irak), humanitära kriser i ”failed states” (resolution 794 om Somalia) 
och humanitära och demokratiska kriser i närapå ”failed states” (”almost failed states”) 
(resolution 940 om Haiti). Detta medför i sin tur enligt Mahmoudi att tolkningen av art. 2(7) 
blir mindre strikt och att vad som tidigare betraktats som en stats interna angelägenheter 
numera kan anses angå hela det internationella samfundet.93  

                                                
88 Ibid, s. 272 f.  
89 Bowett, Self Defence in International Law, 1958, New York: Praeger, s. 195f.  
90 Ibid, s. 185-186. Citerad i Brownlie, 2002, s. 269.  
91 Murphy, 1996, s. 74f. 
92 Ibid, s. 74f. Simma, 2002, s. 792-793. Se även Nicaragua-fallet i 1.1.8 Internationell domstolspraxis nedan. 
93 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 57f. 



Självständigt juridiskt arbete 15hp  Ida Lundborg 850606-0642 
Juristprogrammet vt 2008 

 18 

Roberts menar att upprättandet av flertalet konventioner, deklarationer med flera 
överenskommelser avseende skyddet för mänskliga rättigheter visar på en utveckling där 
mänskliga rättigheter inte längre kan ses som en stats interna angelägenheter. Rätten till 
självbestämmande i art. 1 av 1966 års FN-konvention om civila och politiska rättigheter, 
respektive Konventionen om ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter ser han som ett 
första grundläggande exempel på detta.94 Den för dessa deklarationer gemensamma principen 
om folkens självbestämmanderätt kan enligt Roberts resonemang tolkas så att det finns en rätt 
för FN att intervenera i ett territorium där ett  folk nekas rätten till självbestämmande.95 
Genom upprättandet av FN:s Folkmordskonvention96 har klargjorts att folkmord, även om det 
sker helt inom en stats territorium, är en internationell angelägenhet som varje part (stat) kan 
påkalla kompetent organ inom FN att ingripa emot med de medel som anses lämpliga,97 detta 
alltså oförhindrat av förbudet i art 2 (7).  

Roberts hävdar att FN:s tortyrkonvention av 198498  samt art 3 i 1949 års 
Genèvekonventioner med deras jurisdiktionsregler baserade på offrets nationalitet (objektiv 
jurisdiktion) respektive universell jurisdiktion har beskurit staternas suveränitet. Roberts 
menar att formuleringen i art. 1 i de fyra Genèvekonventionerna av 1949 att ”The High 
Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in 
all circumstances” (min kursivering) kan ha bidragit till en internationalisering av de 
rättigheter som konventionen reglerar.99  Denna formulering upprepas i art. 1(1) i 
Genèveprotokollet 1 av 1977 och kompletteras av art. 89 i samma protokoll som ålägger de 
fördragsslutande parterna att agera, gemensamt eller individuellt, i händelse av allvarliga brott 
mot konventionerna eller mot Protokoll 1. Dessa artiklar kan dock, såsom Roberts medger, 
inte tolkas som entydigt pro-interventionistiska, och det finns inom debatten ett flertal 
författare som hävdar att skaparna av dessa konventioner inte hade i åtanke att genom dessa 
bestämmelser skapa en rättslig grund för stater att intervenera i konflikter som de inte var part 
i. 100 Samtida med dessa konventioner var dessutom ett flertal deklarationer som tydligt 
syftade till att bekräfta och säkerställa respekten för icke- interventionsprincipen. Roberts 
nämner som typexempel 1965 års Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the 
Domestic Affairs of States101 som stadgar att ingen stat har rätt att intervenera, vare sig direkt 
eller indirekt, och oavsett anledning, i en stats externa eller interna affärer. Principen om icke-
intervention blir särskilt känslig avseende inomstatliga interna väpnade konflikter, och 
huvudöverenskommelsen på detta område, 1977 års Genéveprotokoll II stadgar i art. 3(2) att 
ingenting i protokollet får (”shall”) åberopas för att rättfärdiga en intervention i en intern 
väpnad konflikt som pågår inom någon av de fördragsslutande staternas territorium.102  
 Tydliga tendenser finns dock i den nutida debatten att betrakta mänskliga rättigheter som 
ett för hela världssamfundet gemensamt ansvar. Det hävdas att individers och gruppers 
intressen och rättigheter skall sättas främst på det internationella planet, inte staternas. FN:s 

                                                
94 International Covenant on Civil and Political Rights, generalförsamlingens resolution 2200A (XXI) 16 

december 1966 respektive  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 
generalförsamlingens resolution 2200A (XXI) 16 december 1966. 

95 Roberts i not 8, s. 76. 
96 Konventionen antogs som bilaga till generalförsamlingens resolution nr. 260 (III) 9 december 1948. 
97 Roberts i not 8, s. 75. 
98 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 

generalförsamlingens resolution 39/46, 10 december 1984. Roberts i not 8, s. 75. 
99 Roberts i not 8, s. 75. 
100 Se bland annat Kalshoven, Frits, “The Undertaking to Respect and Ensure Respect in all Circumstances: from 

Tiny Seed to Ripening Fruit”, Yearbook of International Humanitarian Law, 1999, vol. 2, s. 3-61 samt Roberts 
i not 8, s. 75. 

101 “No state has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatsoever, in the internal or 
external affairs of any other State.” GA Res. 2131 (XX) 21 december 1965. 

102 Roberts i not 8, s. 75. 



Självständigt juridiskt arbete 15hp  Ida Lundborg 850606-0642 
Juristprogrammet vt 2008 

 19 

dåvarande generalsekreterare Kofi Annan presenterade år 2000 i samband med The 
Millennium Summit sin programförklaring ”We the Peoples” där han påpekar att FN inför 
millennieskiftet står inför en annan verklighet än den organisationen hade att hantera då den 
upprättades år 1945. De nya utmaningarna gör att man måste ändra perspektiv inom FN och 
på ett mer genomgående sätt sätta folket främst, individer och grupper, och utveckla ett bättre 
samarbete inte bara mellan stater utan också mellan icke-statliga aktörer för att kunna bemöta 
globaliseringen och tillvarata dess möjligheter.103 I del IV av sin presentation ställer Kofi 
Annan problematiken med skyddet för statssuveräniteten kontra grova kränkningar av 
mänskliga rättigheter på sin spets och frågar:  
 

”[I]f humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should 
we respond to a Rwanda, to a Srebrenica—to gross and systematic violations of human rights 
that offend every precept of our common humanity?”104 
 

Annan fortsätter sedan:  
 

”Humanitarian intervention is a sensitive issue, fraught with political difficulty and not 
susceptible to easy answers. But surely no legal principle—not even sovereignty—can ever 
shield crimes against humanity. Where such crimes occur and peaceful attempts to halt them 
have been exhausted, the Security Council has a moral duty to act on behalf of the international 
community. The fact that we cannot protect people everywhere is no reason for doing nothing 
when we can. Armed intervention must always remain the option of last resort, but in the face of 
mass murder it is an option that cannot be relinquished.”105 

 

Även om Annans förklaring är formulerad i diplomatiskt breda och allmänna termer visar 
denna argumentation på ett nytt perspektiv inom folkrätten som kan ha stora inverkningar på 
världssamfundets struktur och staternas internationella relationer i framtiden. ”We the 
Peoples” är till sin form och struktur en framåtblickande programförklaring, vare sig bindande 
eller deklarerande av existerande sedvanerätt, men med den starka politiska ställning som 
FN:s generalsekreterare har gentemot FN och FN:s medlemsstater kan hans uttalanden 
komma att få stor betydelse för hur säkerhetsrådet tolkar och tillämpar FN-stadgan i 
framtiden.106 

1.1.7. Jus cogens-normer och humanitär intervention 

De normer som har jus cogens- status har enligt många författare en sådan särställning att de 
måste betraktas på ett särskilt sätt gentemot statssuveräniteten och icke-interventionsprincipen. 
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter slog 1994 fast att ett större antal mänskliga 
rättigheter har en sådan jus cogens-status. Förutom tortyrförbudet framfördes även att 
förbudet mot att tillåta främjandet av rashat och att förneka minoriteters rättighet att utöva sin 
egen kultur, religion och språk har sådan status.107 Även våldsförbudet har med stort stöd i 

                                                
103 Annan, Kofi, “We the Peoples”, 2000, del IV, s. 43.  
104 Ibid., s. 48. 
105 Ibid, s. 48 
106 Även under tiden före Annans “We the Peoples” argumenterade exemelvis Carlsson och Ramhpal i 

artikeln ”NATO’s Vigilante Warfare Gives  a Bad Example to the World” och Boutros-Ghali Rapporten ”An 
Agenda for Peace” (se not 31-32 ovan) för hur folkrätten bör bemöta den traditionella fokuseringen vid 
säkerhet för stater med ett nytt perspektiv som värnar om individers säkerhet. Den ökade fokusen på staternas 
ansvar för mänskliga rättigheter har också uppmärksammats i ett antal resolutioner från generalförsamlingen. 
Se exempelvis GA Res. 53/144 (9 december 1999) som fokuserar på individuella mänskliga rättigheter, men 
som också understryker att det huvudsakliga ansvaret för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna ligger hos staten.  

107 Se paragraf 8 i Human Rights Committee, General Comment No. 24 (52), CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11 
november 1994. 
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domstolspraxis, doktrin och kommentarer från ILC förklarats vara ha jus cogens-status.108 
Definitionen av en jus cogens-norm kan utläsas av art. 53 i Wienkonventionen och innebär att 
en jus cogens-norm skall vara erkänd av världens stater som helhet som en norm från vilken 
inga avvikelser är tillåtna och som inte kan ändras på annat sätt en genom att en annan jus 
cogens-norm kommer i dess ställe. Detta medför att alla stater är bundna av dessa normer i 
alla sammanhang och att eventuella reservationer eller traktat i strid mot dessa är ogiltiga. 109 
Därutöver påpekar Brownlie att följden av att en viss norm uppnått jus cogens-status också 
blir att staterna, i det fall det framkommer att ett allvarligt brott mot en jus cogens-norm pågår, 
har en skyldighet att visa sitt avståndstagande från åtgärden i fråga och inte erkänna den 
situation som en sådan åtgärd kan ge upphov till.110 Grunden för denna skyldighet finner 
Brownlie i kapitel III i del två av FN:s Internationella folkrättskommissions artiklar om staters 
ansvar för internationella olagliga handlingar111, hädanefter ILC Draft Articles 2001. I art. 48 
av kap III anges att rätten att utkräva ansvar för ett brott mot en jus cogens-norm inte 
begränsar sig till den stat som direkt drabbats av ett sådant brott utan omfattar även andra 
stater som ingår i en grupp som kollektivt drabbats av brottet (48.1a), eller i vissa fall hela 
världssamfundet i stort (48.1b). Sådana skyldigheter brukar benämnas skyldigheter erga 
omnes, då de är bindande gentemot alla andra stater i världen och därför i händelse av brott 
kan utkrävas av vilken stat som helst.112  

Vad som är relevant för frågan om humanitär intervention är i detta fall art. 41.1 där det 
stadgas att konsekvenserna av att det förklarats föreligga ett allvarligt brott mot en jus cogens-
norm enligt kap III (art. 40.1-2) är att staterna skall samarbeta för att med lagliga medel få ett 
slut på ett sådant brott. Här föreligger alltså en skyldighet för staterna att ingripa i händelse av 
brott mot jus cogens. Detta skulle kunna användas som stöd för att bryta igenom icke-
interventions- och statssuveränitetsprincipen på basis av att upprätthållandet av respekten för 
en jus cogens-norm är en angelägenhet för hela världssamfundet som staterna aktivt måste 
skydda. Viktigt att påpeka är dock att artikeln påpekar att lagliga medel skall brukas, och 
såsom framgått av diskussionen ovan, är möjligheten för staterna att använda sig av våld eller 
andra tvångsåtgärder enligt FN-stadgan mycket begränsade. Brownlie påpekar också att 
problem uppstår när två normer av jus cogens-status kommer i konflikt med varandra, 
exempelvis om en  stat uppnått självständighet genom hot om eller bruk av våld.113 Vilken jus 
cogens- norm skall prioriteras, och hur kan staterna legitimt erkänna en åtgärds syfte med 
hänsyn till jus cogens, medan medlen för ett sådant syfte i sig är stridiga mot jus cogens? 
Faktumet att en viss regel har uppnått jus cogens-status innebär inte heller per automatik att 
den går före våldsförbudet. För att hävda en sådan konsekvens måste det, enligt Gray, visas 
dels att världens stater som helhet erkänt normen som en sådan jus cogens-norm från vilken 
det inte får göras några avsteg, och därutöver att man accepterat en rätt till våldsanvändning 
för att skydda denna norm.114  

                                                
108 Chesterman, Simon, Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law, Oxford 

University Press, 2001, s. 60 samt däri angivna noter till Nicaragua-fallet och ett flertal uttalanden i doktrinen 
och från ILC kring våldsförbudets status.  

109 Brownlie, 2003, s. 597. 
110 Ibid s. 490-492. 
111 International Law Commission, “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”, 

Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, del 2. Se även  Brownlie, 2003, s. 492. 
112 Konceptet om erga omnes-rättigheter har erkänts av ICJ bland annat i Barcelona Traction fallet  (Belgien v 

Spanien) ICJ Rep 1970, 33. I Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995, s. 89, 
paragraf 29 erkände domstolen att rätten till självbestämmande är en sådan rättighet, och likaså erkändes 
förbudet mot tortyr i paragraf 59 i Jugoslavientribunalens dom i målet Prosecutor v. Anto Furundzija den 10 
december 1998 (No. IT-95-17/1), 10 december 1998 som en skyldighet erga omnes.  

113 Brownlie, 2003, s. 490. 
114 Gray, 2004, s. 46. se även Chesterman som menar att beviskraven för att någon norm står över våldsförbudet 

är mycket höga, Chesterman, 2001, s .60. 
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Asrat argumenterar för att faktumet att staterna genom upprättandet av FN-stadgan var 
beredda att såväl offra en mer omfattande rätt till våldsanvändning (traditionell krigföring) 
som att ta på sig en skyldighet att samarbeta inom FN-systemet talar för att staterna 
förväntade sig att FN-systemet i gengäld skulle erbjuda ett fungerande effektivt alternativ; det 
kollektiva säkerhetssystemet.115 Statusen av våldsförbudet som en jus cogens-norm som alla 
stater respekterar blir därför villkorad mot det faktum att det inom FN-systemet finns 
omgivande normer och system som gör att våldsförbudet fungerar effektivt och ”förtjänar” 
respekt.116  Denna syn på våldsförbudet som en villkorad norm har i debatten använts av vissa 
förespråkare för humanitär intervention för att argumentera för att staterna, då FN-systemet 
visar sig inkapabelt att ingripa vid allvarliga humanitära kriser, har en rätt att frångå 
våldsförbudet och själva gå in med våld för att avhjälpa situationen.117 I samband med dessa 
argument har principen om clausula rebus sic stantibus också åberopats. Denna princip finns 
kodifierad i Wienkonventionen art. 62 och innebär att fundamentala förändringar av 
omständigheterna sätter en traktatbestämmelse ur kraft, såvida dessa omständigheter utgjorde 
en väsentlig förutsättning för staternas vilja att binda sig av bestämmelsen. Ett 
handlingsförlamat säkerhetsråd eller oförmåga hos FN:s fredsbevarande styrkor att hantera en 
exceptionell krissituation, skulle då ses som en sådan fundamental förändring av den 
omständighet (ett fungerande kollektivt säkerhetssystem) som föranledde staternas samtycke 
till traktaten och som när den upphör eller väsentligen förändras rättfärdigar fristående 
ingrepp från staterna.118  Såsom tidigare påpekats kan dock Wienkonventionens bestämmelser 
inte utan vidare appliceras på den säregna FN-stadgan eftersom principen skulle medföra att 
de fundamentala artiklarna i FN-stadgan som samtliga stater enats om skulle förklaras ogiltiga 
utan vidare.119 Vad avser ändrade omständigheter kan de svårligen åberopas som grund för att 
frångå FN-stadgans regler eftersom FN-stadgan redan då den upprättades var avsedd att 
genom tolkning och komplettering av andra överenskommelser kunna anpassas till förändrade 
omständigheter och alltså inte skulle behöva ändras eller frångås i takt med att världsläget 
ändrades. Det effektivitetsargument som åberopas i detta sammanhang har också 
tillbakavisats i Corfu Channel-fallet.   

1.1.8. Rättsläget enligt domstolspraxis   

Corfu channel- fallet.120 I detta fall framfördes ett numera klassiskt citat som givits många 
skilda tolkningar. I punkt 35 beskrevs rätten till intervention som en manifestation av en 
våldspolicy (”policy of force”) som har missbrukats i historien och som inte har någon plats i 
folkrätten. En sådan rätt ansågs särskilt oacceptabel i den särskilda form den förekommit det 
aktuella fallet, då den skulle vara reserverad för de mäktiga staterna. Om detta uttalande 
begränsade sig till att fördöma det brittiska argumentet om att dess intervention på albanskt 
vatten inte hotade Albaniens territoriella integritet eller politiska oberoende, eller om 
domstolen med detta uttalande ville framföra ett totalt fördömande av en restriktiv tolkning av 
art. 2(4) råder det mycket delade meningar om i doktrinen. Gray menar dock att ICJ i paragraf 
202 i Nicaragua-fallet hänvisade till Corfu Channel-fallet som ett totalt fördömande av 
interventioner som sådana.121 Det finns också en viktig passus i domen som tillbakavisar det 
effektivitetsargument som framförts av bland andra Reisman (se.1.1.7. ovan). Efter att 
                                                
115 Asrat, 1991, s. 44f. 
116 Asrat, 1991, s. 44f. 
117 Se Reisman, “Coercion and Self-Determination; Construing Charter Art. 2(4)”, 1984, vol. 78, American 

Journal of International Law, s. 642- 643, samt Reismans  resonemang under 1.2.2. Diskussionen i doktrinen, s. 
28 

118 Se Teson, 1997, s. 157-162. 
119 Se ovan under 1.1.4. Tolkniningen av art. 2(4) samt Chesterman, 2001, s. 60. 
120 Corfu Channel (UK v. Albania) (Merits), ICJ Reports (1949), s. 4. 
121 Gray, 2004, s. 30 samt Chesterman, 2001, s. 54. 
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domstolen påpekat att vad man kallar en ”våldspolicy” har missbrukats i historien underströk 
man att en sådan policy, oavsett eventuella defekter i den nuvarande internationella 
organisationen, inte hade någon plats i den internationella rätten.122 Detta kan alltså tolkas 
som ett totalt tillbakavisande av rätten till humanitär intervention, som inte är villkorat på 
något vis gentemot FN:s eller någon annan organisations effektivitet eller förmåga.123 
 
Nicaragua-fallet.124 Trots att art. 2(4) inte nämndes uttryckligen i detta fall har man inom 
doktrinen låtit domstolens resonemang i detta avgörande vara vägledande för våldsförbudets 
tolkning och omfattning.125 I detta fall utgick domstolen från principen om statssuveränitet 
och den därtill anknutna icke-interventionsprincipen som man förklarade hade ett stabilt fäste 
i sedvanerätten. Domstolen menade att statssuveräniteten ger stater friheten att oberoende och 
fritt besluta om vissa frågor, exempelvis utformningen av statens politiska, ekonomiska, 
kulturella och sociala system, samt dess utrikespolitik. När en annan stat använder tvång som 
begränsar statens frihet i dessa frågor utgör detta en otillåten intervention i strid mot icke-
interventionsprincipen. Att tvånget är otillåtet är särskilt tydligt när en stat använder våld, vare 
sig det sker direkt genom militära åtgärder eller indirekt genom stöd till utbrytargrupper eller 
terrorister inom den andra staten. Domstolen tillbakavisade därmed en rätt för andra stater att, 
såsom USA gjort avseende gerillan Contras i Nicaragua, stödja våldsamma motståndsrörelser 
inom en annan stat. Man påpekade att icke-interventionsprincipen skulle förlora sin betydelse 
om den kunde kringgås inte bara genom att målstaten själv gav sitt godkännande, utan även i 
fall där målstatens motståndare (inom staten i fråga) efterfrågade sådant stöd.126 Domstolen 
gjorde genom denna förklaring en direkt koppling mellan våldsförbudet och icke-
interventionsprincipen och visade hur dessa principer överlappar varandra.127 Sådana åtgärder 
som innebär ett brott mot den sedvanerättsliga icke-interventionsprincipen utgör också, om de 
direkt eller indirekt involverar ett bruk av våld, ett brott mot våldsförbudet i internationella 
relationer.128 Bring menar att fallet presenterade FN-stadgans och den moderna sedvanerättens 
våldförbud som en och samma regel. Domstolen använde sig av en extensiv tolkning av 
våldsförbudet baserad på ordalydelsen i art. 2(4) men hänvisade också till den opinio juris 
som framträtt inom FN och särskilt genom Friendly Relations-deklarationen.129  Att 
våldsförbudet har detta sedvanerättsliga stöd anser Bring gör det oberoende av stadgans 
kollektiva säkerhetssystem.130  

Om fallet kan tolkas på detta sätt blir alltså argumenten om att staterna har en rätt att träda 
in, och därigenom frångå våldsförbudet, i det fall att FN:s kollektiva säkerhetssystem visar sig 
inkapabelt, ohållbart. I det fall att våldsförbudet kan anses grundat i sedvanerätten och således 
är oberoende av FN-stadgan skulle det trots allt gälla, oavsett i vilken utsträckning FN-
organisationen fungerar.131 En sådan tolkning av Nicaragua-fallet där våldsförbudet ses som 
fast grundat i sedvanerätten torde göra det svårare för stater att argumentera runt 
våldsförbudet med förbehåll som avser FN-stadgans systematik och funktion.132 Nicaragua-
fallet bidrog också till att utreda hur och när en ny opinio juris kan sägas ha uppstått, i detta 

                                                
122 Corfu Channel-fallet, s. 35, originalformuleringen lyder ”(…)whatever be the present defects in international 

organisation(…)”.  
123 Chesterman, 2001, s. 54. 
124 Nicaragua v. US (Military and Paramilitary Activities) (Merits), ICJ Reports (1986), paragraf 14. 
125 Se Simma, 2002, s. 133 och däri angivna hänvisningar. 
126 Nicaragua-fallet, paragraf 246.  
127 Gray, 2004, s. 66. 
128 Nicaragua-fallet, paragraf 206-209.  
129 Bring, s. 74f. Se även Simma, 2002. s. 134f. 
130 Ibid, med hänvisning till paragraf 188 i Nicaragua-fallet.  
131 Se nedan under 1.2.1. Sedvana utan stöd i FN-stadgan. 
132 Se Reismans argument nedan vid not 164 – 165.  
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fall angående rätten för en stat att intervenera och tillgripa våld mot en annan.133 Domen 
klargjorde också i paragraf 211, på ett sätt som tillbakavisar en mer extensiv tolkning av 
rätten till självförsvar enligt art. 51, att staterna inte har någon rätt till kollektivt självförsvar, 
varken enligt FN-stadgan eller sedvanerätten, gentemot handlingar som inte utgör en väpnad 
attack i ordets traditionella betydelse, alltså begränsat till våld mot statens territorium eller 
dess befolkning inom eller utanför staten. Även om domen främst avser parterna USA och 
Nicaragua har den alltså mer allmän relevans för våldsförbudets ställning i den internationella 
rätten.134  

1.2. Rättsläget utanför FN-stadgan 

1.2.1. Sedvana fristående från FN-stadgan 

Inom debatten kring humanitär intervention har framförts argument om att det finns en rätt för 
enskilda stater till humanitär intervention som står fristående från FN-stadgan. Denna skulle 
grunda sig på den statspraxis som visats genom interventionerna i norra Irak och Kosovo där 
staternas agerande gått utöver de ramar som Säkerhetsrådet och FN i övrigt satt upp.135 Ovan 
under 1.1.4. Tolkningen av art. 2 (4) har framlagts att art. 2(4) i FN-stadgan enligt förarbetena, 
FN:s principer och den gängse meningen i doktrinen skall tolkas som ett klart och i det 
närmaste totalt förbud mot våldsanvändning utanför FN-stadgan. I den mån art. 2(4) därav 
kan ses som en klar och tydlig regel skall den enligt gängse tolkningsregler för traktat ges 
företräde framför motstående sedvana. Den enda sedvana som kan ges företräde framför en 
sådan klar regel är en sedvanerättslig regel som har jus cogens-status.136 En följd av att 
våldsförbudet anses ha jus cogens-status är att det ställs mycket höga krav på samstämmighet 
och generell utbredning för sådan sedvana som hävdas gå före våldsförbudet eller sägs 
erbjuda en ny tolkning av denna norm annan än den hittills accepterade.137  

Om art. 2(4) trots allt skulle anses tvetydig och oklar, vilket vissa av författarna i doktrinen 
hävdar138 och alltså inte är en enligt Wienkonventionen klar regel, kan dock även ”vanlig” 
sedvana ha relevans för omfattningen av den internationella rättens våldsförbud och 
därigenom för regleringen av humanitär intervention. Detta förutsätter dock att den åberopade 
sedvanan uppfyller kriterierna för när statspraxis kan få betydelse som sedvana och därmed 
som rättskälla inom folkrätten. Dessa kriterier har utvecklats bland annat i Lotus-fallet139, 
North Sea Continental Shelf-fallen140 och Nicaragua-fallet.141  

I dessa fall klargörs att rena praktiska handlingar, hur enhetliga och utbredda de än är, inte 
är tillräckliga utan att de måste backas upp av en rättsövertygelse och en medvetenhet om att 
agerandet är rättfärdigat då det följer av en skyldighet inom folkrätten. De som utfört dessa 
handlingar måste ha rättfärdigat dessa på rättsliga grunder och uttalat sina argument på den 
internationella arenan, inte endast hänvisat till policyargument inom ramen för den inhemska 

                                                
133 Se mer om Nicaragua-fallets betydelse för kriterierna för utvecklingen av sedvana under 1.2.1. Sedvana utan 

stöd av FN-stadgan.  
134 Simma, 2002, s. 133ff samt Simma, 2002, s. 793. 
135 Se resolution 688 angående situationen i Irak samt resolutionerna 1160, 1199 och 1203 angående Kosovo. 

Säkerhetsrådet fördömde de sittande regeringens förtryck mot minoriteter och uppmanade dem att efterleva 
sina skyldigheter enligt resolutionerna. Dock fanns inga uttryckliga formuleringar om att rådet bevljade andra 
stater att gå in med militärt våld för att lösa situationerna. Se vidare Gray, 2004, s. 264 ff. 

136 Holzgrefe, Keohane , 2003, s. 182, se även art. 53 Wienkonventionen. Förhållandet mellan våldsförbudet och 
andra normer som kan anses ha status som jus cogens-normer och hur dessa påverkar rättsläget för humanitär 
intervention har berörts ovan under 1.1.7. Jus cogens-normer och humanitär intervention. 

137 Gray, 2004, s. 46f. 
138 Simma, 2002, s. 135f. Simma hänvisar till Henkin som beskriver art. 2(4) som den mest politiska av normer.  
139 Lotus-fallet (The Lotus Case), 1927, Permanenta internationella domstolen, serie A nr. 10. 
140 North Sea Continental Shelf-fallen (North Sea Continental Shelf Cases), 1969, ICJ Reports, s. 3. 
141 Nicaragua-fallet (The Nicaragua Case), ICJ Reports 1986, s. 14. 
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utrikespolitiken eller politiska debatten.142 På denna grund tillbakavisar Brownlie de argument 
som finns i doktrinen om att norra Irak, Kosovo och Liberia etablerat en ny sedvana för 
humanitär intervention. De inblandade staterna, däribland Storbritannien, hänvisade vid 
tidpunkten för interventionerna inte till några rättsliga argument eller till undantag från den 
aktuella regeln143, utan stödde sig på en egen uppfattning om en framväxande praxis bland ett 
visst antal stater. Brownlie menar att argumenten om att interventionen i Kosovo hade 
humanitära syften undermineras av faktumet att hoten om våldsanvändning var direkt 
kopplade till en underliggande politisk agenda där Jugoslavien, under hot om en massiv 
bombningskampanj, skulle acceptera ett antal politiska krav angående Kosovos status.144 
Enligt Brownlie fanns då NATO inledde sina bombningar 1999 litet, om något, stöd i sedvana 
för enskilda stater att tillgripa våld på humanitära grunder.145 Att Storbritannien själva var 
medvetna om denna brist på rättsligt stöd visar sig också enligt Brownlie av de strävanden 
man vidtog att inom FN utveckla nya principer för reglering av humanitär intervention.146 
Brownlie hänvisar till Grupp 77:s uttalande vid mötet i New York 1999, tre månader efter 
NATO:s intervention i Jugoslavien hade upphört, vars fördömande av en rätt till humanitär 
intervention representerade den allmänna rättsliga uppfattningen i frågan hos organisationens 
dåvarande 132 medlemsstater.147 Det fåtal jurister advokater som förespråkar en rätt till 
humanitär intervention ignorerar enligt Brownlie denna etablerade opinio juris och därtill 
hörande sedvana bland merparten av världens stater. Vid upprättandet av en flygförbudszon i 
Irak 1991 åberopades inga rent rättsliga grunder för åtgärderna och den brittiska regeringen 
hänvisade till en sedvanerättslig princip om humanitär intervention vars rättsliga stöd 
Brownlie betraktar som milt sagt problematisk.148 Interventionen i Liberia 1990 betraktades 
då den skedde inte som en humanitär intervention av omvärlden, utan som en operation för att 
återställa ordningen i en stat som saknade en fungerande regering. Detta medför, enligt 
Brownlie, att den praxis den brittiska regeringen med flera hänvisar till är mycket osäker då 
den involverar ett litet antal länder och förekom i ett läge då debatten i säkerhetsrådet var 
mycket splittrad. Enligt Brownlie ignorerar de som hävdar en rättlig grund för humanitär 
intervention kriterierna för bildandet av sedvana, eller så förespråkar man att kravet på opinio 
juris i vissa fall kan efterges.149 Gray ansluter sig till denna argumentation och hänvisar till att 
endast Storbritannien åberopade interventionen i norra Irak 1991 till stöd för NATO:s 
intervention i Kosovo 1999. Detta påvisar enligt henne att synen på vad som är en humanitär 
intervention och vilka prejudikat i statspraxis som stödjer en sådan doktrin fortfarande är 
mycket splittrad bland världens stater.150 Det fortsatta motståndet från Kina, Ryssland och De 
alliansfria staternas organisation (The Non Aligned Movement, NAM) mot interventioner 
utan FN-mandat, och faktumet att staterna som deltog i de militära operationerna i 
Afghanistan 2001 och Irak 2003 inte åberopade någon rätt till humanitär intervention till stöd 

                                                
142 Gray, 2004, s. 67. 
143 I Nicaragua-fallet (paragraf 186) framfördes liknande resonemang om att även regelrätta brott mot en regel 

kan ha sedvanerättslig relevans för regelns tillämpning i det fall att staten som bryter mot regeln gör detta 
under åberopande av ett undantag som är en del av den aktuella regeln. Oberoende av om statens agerande kan 
rättfärdigas på denna grund, så kommer denna argumentation snarare bekräfta än försvaga regeln i fråga. Detta 
resonemang kan dock enligt Gray inte dras alltför långt utan att det förlorar sin trovärdighet. Gray, 2004, s. 24.  

144 Brownlie, 2003 s. 710.  
145 Ibid s. 711.  
146 House of Commons, Foreign Affairs Committee, Fourth Report, Kosovo, session 1999-2000, Vol. I, liii, para. 

144, pp. cxi-cxii (para. 23) citerade i Brownlie, 2003, s. 711.  
147 Ibid, s. 712 
148 Ibid, s. 712 
149 Ibid, s. 712 
150 Gray, 2004, s. 47. 
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för sitt agerande visar enligt Gray på att doktrinen om denna rätt fortfarande är kontroversiell 
och långtifrån fast etablerad i den internationella rätten.151  

En annan åsikt framförs av Mahmoudi som hävdar att det, då NATO:s intervention enligt 
hans mening hade rent humanitära syften, inte är möjligt att klassa detta agerande som 
sådan ”aggression” som skulle vara i strid mot FN-stadgans våldsförbud.152 Att säkerhetsrådet 
med 12 röster mot 2 avslog Rysslands förslag att fördöma NATO:s bombningar 
som ”aggression” kan åberopas som stöd för detta synsätt.153 Mahmoudi uppvisar en i 
grunden öppen inställning till den utveckling av humanitär intervention som skedde genom 
NATO:s intervention i Kosovo 1999. Dock noterar Mahmoudi att det svåra lidande för 
civilbefolkningen154 som interventionen bidrog till, och faktumet att den först mot slutet av 
insatsen började ge avsedd effekt gör det svårt för Kosovo-interventionen att rent praktiskt 
fungera som ett föregångsexempel för humanitär intervention. På det stora hela ser dock 
Mahmoudi en trend inom världssamfundet att acceptera en doktrin om humanitär intervention, 
utan FN-mandat, på bekostnad av statssuveränitetsprinipen. Enligt honom visade exempelvis 
Carlsson Ramphal-rapporten och Boutros Ghali-rapporten liksom resolution 688 om Irak att 
man antagit en ny syn på internationell säkerhet som fokuserar på folket, och inte först och 
främst staten. 155  N¨ågot som är intressant i Mahmoudis val att använda Carlsson & Ramphal-
rapporten som stöd för sin argumentation om behovet av en ny doktrin för humanitär 
intervention är att författarna till denna rapport i en artikel angående NATO:s agerande i 
Kosovo tydligt uttryckte att just denna intervention, som Mahmoudi betraktar som ett steg i 
utvecklingen av en sådan doktrin, skedde i strid mot FN-stadgan och på ett sätt som måste 
bemötas och förhindras genom ökad fokus inom världssamfundet på folkets, och inte staternas 
säkerhet.156 Att propagera för en mer individcentrerad syn på internationell fred och säkerhet 
behöver alltså inte alltid leda till en positiv inställning gentemot humanitär intervention.  

Likväl hävdar Mahmoudi att säkerhetsrådets acceptans av ECOWAS intervention i Liberia, 
som skedde utan FN-mandat, och det faktum att man till och med lovordade den efteråt i 
resolution 788157 tillsammans med utvecklingen sedan Kosovo har bidragit till bildandet av en 
plattform i doktrinen där en ny sedvanerätt kring humanitär intervention kan utvecklas. Enligt 
Mahmoudi skulle det strida mot FN-stadgans principer och då särskilt Friendly Relations-
deklarationen om skyldigheten att samarbeta ifall staterna förhåller sig passiva till allvarliga 
humanitära kriser. Även om en ”skyldighet att intervenera” är svår att föreställa sig, anser 
Mahmoudi att det finns utrymme för att en ”skyldighet att agera” kommer utvecklas inom 
världssamfundet.158 De största problemen med detta begrepp ser Mahmoudi i den osäkerhet 
och vaghet som idag råder kring när en sådan intervention kan anses vara folkrättsligt legal, 
och för honom är det nu viktigt att det underförstådda (”tacit”) godkännande som världens 
stater visat gentemot sådana interventioner i stället kan ersättas av aktivt stöd, till exempel 
från beslut vid Generalförsamlingens sammankomster. Det behöver formuleras en doktrin om 

                                                
151 Ibid, s. 48f. 
152 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 65. 
153 Se not 167 ovan. 
154 Mahmoudi använder den ursprungligen amerikanska militärstrategiska termen ”collateral damage”. 
155 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 64. 
156 Carlsson och Ramphal, ”NATO’s Vigilante Warfare Gives a Bad Example to the World”, International 

Herald Tribune, 1 april 1999. Artikeln hänvisar till behovet av att, såsom Eisenhower-regimen i USA satte 
stopp för det fransk-brittiska agerandet i Suez 1956, i framtiden kunna förhindra och motarbeta enskilda staters 
ageranden som sker i strid mot FN-stadgan.  

157 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 64f. 
158 Ibid, s. 66. 
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humanitär intervention som kan användas som gemensam utgångspunkt (”rallying point”) när 
man försker skapa ett konsensus i världen kring en doktrin för humanitär intervention.159. 

I Friendly Relations-deklarationen fokuserade man på staternas skyldighet att avhålla sig 
från bruk av våld som berövar ett folk dess rätt till självbestämmande, frihet och oberoende. 
Vad som är intressant i denna deklaration är dock att i samma resolution finns en passus om 
att folk som kämpar (”struggle”) mot sådant våld i syfte att utöva sin rätt till 
självbestämmande har en rätt att söka och motta stöd från omvärlden, i enlighet med FN-
stadgans ändamål och principer.160  Denna formulering bekräftas av art. 7 i  
generalförsamlingens resolution från 1974 avseende definitionen av ”aggression”161. Dessa 
resolutioner formulerades enligt Gray medvetet i tvetydiga och vaga termer i syfte att nå 
konsensus, och vad som avses med att kämpa (”struggle”), om det inkluderar 
våldsanvändning i någon omfattning, är fortfarande oklart. 162  Dessa resolutioner var 
ursprungligen främst avsedda att tillämpas i samband med avkoloniseringsprocessen och Gray 
ser inget stöd för rätt till våldsanvändning som inte sker i samband med avkolonisering eller 
illegal ockupation. Än mindre finns det enligt henne stöd för etniska minoriteter att använda 
våld för att bryta sig loss från existerande stater. Men när krav på självbestämmande möts 
med våldsamt förtryck, såsom skedde i Kosovo eller i Irak mot kurderna, kan detta enligt 
Gray stärka dessa folks sak avseende rätten till självbestämmande.163  

Vad som är tydligt enligt Gray är dock att det i dagsläget inte finns någon statspraxis som 
stödjer en sådan rätt till en pro-demokratisk humanitär intervention till skydd för folkviljan. 
Som exempel nämner hon att USA vid sin invasion i Panama år 1989 tydligt gjorde en 
åtskillnad mellan de rättsliga argumenten för åtgärden (att man ansåg sig ha rätt till 
självförsvar till skydd för sina egna medborgare i Panama)164 och de politiska intressen som 
USA hade av att försvara demokratin i Panama. Det var ej heller någon stat i säkerhetsrådet 
som hävdade att det fanns en rättslig grund för att använda våld för att återställa en 
demokratisk regering.165  

Gray påpekar också att inte heller interventionen i Haiti, som FN:s säkerhetsråd hade gett 
sitt mandat till, kan ses som ett stöd i statspraxis för en rätt till pro-demokratisk intervention. 
Säkerhetsrådet beskrev uttryckligen den unika och extraordinära situationen i Haiti och det 
exceptionella gensvar som den fordrade. Liksom Murphy anser Gray att dessa formuleringar 
tyder på att säkerhetsrådet inte ville skapa något prejudikat för framtida interventioner i pro- 
demokratiskt syfte. Liknande statskupper och uppror som varit samtida med händelserna i 
Haiti eller som har skett under åren fram tills idag har inte heller genererat något liknande 
gensvar från säkerhetsrådet166. Den FN-auktoriserade intervention som skedde i Sierra Leone 

                                                
159 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 65. Förutsättningarna enligt en sådan doktrin skulle enligt Mahmoudi vara en 

viss grad av allvar i den aktuella situationen; att alternativa metoder uttömts; att säkerhetsrådet och den 
berörda staten är oförmögna eller ovilliga att ingripa; att beslutet om intervention, med utgångspunkt från 
Uniting For Peace-proceduren tagits i generalförsamlingen med två tredjedelars majoritet; att insatserna är 
proportionella och förenliga med den humanitära rätten samt att syftet med interventionen är strikt begränsat 
till att stoppa förbrytelserna och att etablera en säkrare tillvaro för statens befolkning. Bring och Mahmoudi, 
2006, s. 67. Se även de kriterier som presenterades av ICISS i rapporten “The Responsibility to Protect”, 
December 2001. Se vid not 195 nedan. 

160Friendly Relations-deklarationen, st. 8 under Principen om lika rättigheter och folkens rätt till 
självbestämmande. 

161 Generalförsamlingens resolution nr. 3314 (XXIX). Antagen den 14 december 1974. 
162 Gray, 2004, s. 54f. 
163 Ibid, s. 58. 
164 USA:s argument framfördes i ett brev till säkerhetsrådet, S/21035;1989 UNYB 172. 
165 Gray, 2004, s. 50f.  
166 Exempelvis medförde statskupperna i Burma (1990), Algeriet (1991), Nigeria (1993), Niger (1996), Pakistan 

(1999), Elfenbenskusten (1999) och Centralafrikanska Republiken (2003) varken mandat för våldsanvädning 
eller sanktioner från säkerhetsrådet. Se Gray, 2004, s. 51f.  
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1997 skedde visserligen i syfte att återställa ett en demokratiskt vald regering, men Gray 
påpekar att det mandat som säkerhetsrådet gav inte omfattade direkt våldsanvändning att det 
funnits samtycke från den demokratiskt valda presidenten i Sierra Leone och att 
säkerhetsrådet, då styrkorna i Sierra Leone tillgripit våldsanvändning, inte uttryckligen 
godkände dessa åtgärder förrän styrkornas närvaro legitimerades av att man lyckats nå en 
fredsöverenskommelse. Sammantaget tolkar Gray FN:s praxis kring pro- demokratiska 
interventioner som att det vore att gå för långt att anse att de enskilda händelserna i Haiti och 
Sierra Leone visar stöd för en rätt för enskilda stater att, utan FN-mandat, tillgripa 
våldsanvändning i syfte att återskapa ett demokratiskt styre i en annan stat.167  

1.2.2. Diskussionen i doktrinen 

I en situation där samtliga pågående väpnade konflikter i världen är interna168 krävs möjligen 
ett nytt sätt att betrakta statssuveräniteten och de potentiella hoten mot en stats befolkning.169 
Statssuveräniteten var tidigare berättigad och effektiv för att skydda en stats befolkning 
genom att garantera staten ett skydd från yttre angrepp från andra stater.170 Idag, när modern 
teknik och kommunikationsmedel gör det möjligt för statens ledare att kontrollera och kränka 
sin egen befolkning på ett inte tidigare skådat sätt kan i stället det största hotet finnas bland 
befolkningens egna statsöverhuvuden. I en sådan situation ger i stället statssuveräniteten, 
såsom den traditionellt betraktats, staten en möjlighet att freda sig från ingrepp utifrån medan 
statsledningen ostört kan fortsätta att kränka den egna befolkningens rättigheter.171  

De författare som med anledning av det nya inomstatliga hotet mot staters befolkningar 
argumenterar för en rätt till humanitär intervention172 får dock mothugg av Oscar Schachter 
som menar att våldsförbudet aldrig får underordnas folkens rätt till självbestämmande. Enligt 
Schachter skulle ett sådant synsätt möjliggöra för mäktiga stater att gå till krig för att störta 
andra regeringar som man påstår agerar i strid med folkviljan.173 Schachter understryker att 
FN-stadgans mest grundläggande princip alltjämt är våldsförbudet och att en 
sådan ”omtolkning” av denna bestämmelse gentemot intresset av att skydda folkviljan som 
Reisman förespråkar174 skulle försvaga den grundläggande princip som är avgörande för 
världsordningen och för internationell fred och säkerhet.175 Karl Doehring menar å andra 
sidan att våldsförbudet är en av FN:s kärnprinciper, och att skyddet för mänskliga rättigheter 
har en likvärdig ställning i FN-stadgan. Våldsförbudet, som kan kringgås genom rätten till 
självförsvar, får aldrig tillintetgöra de värden som är FN-stadgans främsta mål - skapandet av 
en fredsälskande (”peace loving”) värld - ett mål som endast kan nås om individens 
grundläggande rättigheter respekteras.176 Doehring menar att det när generalförsamlingen 
genom resolution  3103 (XXVIII) 177  förklarat andra staters assistans i kampen för 

                                                
167 Gray, 2004, s. 51f. Se dock Thomas Frank ... 
168 Uppsala Conflict Data Program, 

http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/graphs/charts_and_graphs.htm, ”Active conflicts by conflict type”. 
2008-04-21. 

169 Se vidare Gray, 2004, s. 6f samt Bring och Mahmoudi, 2006, s. 72f. 
170 Se. Tex. Reisman i not 117, s. 643ff.  
171 Risken för en sådan utveckling påpekas bland andra av Kofi Annan i del IV Freedom from Fear, We the 

Peoples – The Role of the United Nations in the 21st Century, generalsekreterarens millenniumrapport, 2000. 
Avsnittet tillgängligt via http://www.un.org/millennium/sg/report/ch3.pdf, 2008-05-14. 

172 Se exempelvis Reisman ovan vid not 156. 
173 Schachter, O, ”The Legality of Pro-Democratic Invation”, AJIL, Vol. 78, 1984, s. 649. 
174 Reisman i not 117, s. 642ff. 
175 Schachter, I not 173, s. 646. 
176 Doehring i not 46 ovan, s. 63. 
177 Generalförsamlingens resolution från den 12 december 1973 om Grundläggande principer om den rättsliga 

statusen för kombatanter som kämpar mot koloniala regimer, ockupationsmakter och rasistiska regimer 
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avkolonisering som laglig, vore obegripligt (”incomprehensible”) att förneka rätten att stödja 
massivt förtryckta minoriteters kamp för självbestämmande.178  Det är otänkbart att 
världssamfundet skulle förhålla sig passivt i situationer där en minoritet behandlas extremt 
brutalt av en förtryckande regering. Varje utvecklat rättssystem erkänner, enligt Doehring, en 
rätt till självförsvar och därigenom en rätt för den utsatta staten eller folkgruppen att efterfråga 
och motta assistans i sådana fall.179 

En omständighet som gör Schachters resonemang ovan mer komplext är att våldsförbudet 
och icke-interventionsprincipen ursprungligen, långt före FN-stadgans kodifiering, växte fram 
just som ett skydd för folken och folkviljan, inte främst för statsorganisationen som sådan.180 
Gray karaktäriserar våldsförbudet, såsom det uttrycks i Friendly Relations-deklarationen, som 
en naturlig följd (”corollary”) av folkens rätt (”the right of the people”).181  

I doktrinen har framförts argument om att själva uppkomsten av en situation där enskilda 
stater agerar med hänvisning till en doktrin om humanitär intervention hänger nära samman 
med att säkerhetsrådets maktbefogenheter och struktur inte är anpassad till de insatser som 
behövs idag för att undsätta människor i nöd. Om en situation där FN inför en humanitär kris 
står handlingsförlamat på grund av vetot i säkerhetsrådet skall lösas genom att det utvecklas 
alternativa åtgärder vid sidan av säkerhetsrådets mandat enligt kapitel VII i FN-stadgan, eller 
genom ändringar i säkerhetsrådets organisation råder det dock delade meningar om. Roberts 
menar, med hänvisning till ICISS-rapporten från 2001, att det när säkerhetsrådet har så starka 
begränsningar genom vetosystemet inte är rimligt att låta säkerhetsrådets mandat vara helt 
avgörande för insatser som är påkallade för människor i omedelbar nöd.182 Reisman menar 
här att art. 2(4) i FN-stadgan och det kollektiva säkerhetssystemet knutet till säkerhetsrådets 
mandat enligt kapitel VII i FN-stadgan utvecklades under premissen att säkerhetsrådet skulle 
fungera under fortsatt konsensus och att staterna skulle kunna vända sig till rådet för att få 
mandat att ingripa i situationer där fundamentala rättigheter kränks. När detta konsensus 
snabbt upplöstes genom kalla kriget försvann delvis det systematiska berättigandet för teorin 
bakom art. 2(4).183 När säkerhetsrådet och generalförsamlingen är oförmöget eller ovilligt att 
ingripa mot massiva kränkningar av mänskliga rättigheter har därför staterna en rätt att ingripa 
utan rådets godkännande.184  

Den så kallade Palme-kommissionen återuppmärksammade år 1982 (då främst med 
anledning av kalla krigets kapprustningspolitik och det förestående kärnvapenhotet) den vid 
tiden för FN-stadgans upprättande diskuterade regeln om att vetofunktionen i rådet skulle 
göras begränsad till frågor som avsåg vetostaternas egna territorier. 185 Sedan dess har det från 

                                                                                                                                                   
(”Basic Principles of the Legal Status of the Combatants Struggling Against Colonial and Alien Domination 
and Racist Regimes”) 31030 (XXVII). 

178 Doehring i not 46, s. 63. 
179 Doehring i not 46, s. 63. 
180 Se exempelvis den liberale filosofen John Stuart Mill som i sin skrift  A Few Words on Non-Intervention från 
1859 framhåller att en aggressiv intervention i en annan nation för att påtvinga dess folk en viss idé eller 
värdering är ett brott lika stort som att gå till krig för att övervinna territorium eller rikedomar. En intervention i 
en stats interna angelägenheter till undsättning av ett folk som är förtryckt av statens suverän, är enligt Mill, om 
den ens lyckas, långtifrån alltid positiv för folket. Frihet är en vilja och en strävan som måste komma från folket 
självt, och som inte kan ge verklig eller bestående frihet om den påtvingas folket av en utomstående part.  The 
Collected Works of John Stuart Mill, Volume XXI - Essays on Equality, Law, and Education, John M. Robson 
(Red.), Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1984. 
181 Gray, 2006, s. 54. Se även Bring vid not 70 ovan. 
182 Roberts i not 8, s. 85. Se även ICISS-rapporten 2001a:53-5. 
183 Reisman, W, “Criteria for the Lawful Use of Force in International Law”, Yale Journal of International Law 

nr. 10, 1985, s. 279-280. 
184 Ibid, s. 281. 
185 Slutrapport från Den oberoende kommissionen för nedrustnings- och säkerhetsfrågor, upprättad 1980 av den 

dåvarande svenske statsministern Olof Palme, omnämnd i Bring och Mahmoudi, 2006, s. 65. 
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flera håll föreslagits en stegvis utfasning av vetofunktionen, något som enligt Mahmoudi på 
sikt kan skapa en utgångspunkt för en doktrin om humanitär intervention som inte är beroende 
av säkerhetsrådets godkännande.186    

Ett annat viktigt bidrag till det nya perspektivet på statssuveränitet och mänskliga 
rättigheter inom FN lämnades av FN-rapporten “A more secure world – our shared 
responsibility” 187. I denna rapport uppmärksammades doktrinen om staters skyldighet att 
skydda (”responsibility to protect”) som formulerats av den Internationella kommissionen om 
intervention och statssuveränitet, hädanefter ICISS, i december 2001.188 Rapporten från 2004 
klargör att enskilda staters rätt att använda våld vid sidan av ett mandat från säkerhetsrådet är 
och förblir mycket begränsade, säkerhetsrådet anses ha makten och den rättsliga kompetensen 
att utöva konceptet om skyldigheten att skydda. Trots detta påpekar man att legalitet bara är 
en del av frågan, man måste också bedöma legitimiteten hos en åtgärd. I detta syfte 
presenterar rapporten ett antal kriterier som skall vara vägledande för säkerhetsrådets beslut 
att bevilja mandat för en intervention, men som även skall gälla för en enskild stat som 
beslutar om att gå ut i krig.189 I ICISS-rapporten underströks att det då säkerhetsrådet förhåller 
sig passivt gentemot situationer där massiva kränkningar av grundläggande mänskliga 
rättigheter pågår (”conscience shocking situations”) är orealistiskt att förvänta sig att enskilda 
stater kommer att utesluta alternativa metoder för att bemöta krisen. Risken finns att dessa 
enskilda åtgärder, då de saknar strukturen och begränsningarna som följer av ett FN-mandat, 
inte vidtas i de rätta syftena eller med hänsyn till nödvändiga försiktighetsprinciper. När 
staterna på detta vis går förbi FN-systemet, och i de fall deras agerande i stort accepteras av 
världens stater, undergrävs auktoriteten och trovärdigheten hos FN självt. Rapportens 
författare hoppas att de kriterier som presenteras kan sätta press på staterna att rättfärdiga sina 
åtgärder och att man på så vis kommer att komma närmare ett konsensus kring när 
våldsanvändning är tillåtet. I förlängningen kommer detta förhoppningsvis att göra det mindre 
sannolikt att enskilda stater vill tillgripa våld utanför FN-systemet.190 

Tanken om att det finns för hela världen gemensamma mänskliga rättigheter som alla stater 
har ett ansvar och en skyldighet att respektera och upprätthålla är dock inte helt självklar. 
David Chandler menar att idén om ”mänskliga rättigheter” är ett till stor del ett västerländskt 
fenomen som är starkt kulturellt och politiskt anknutet. Inte sällan finns också en motsättning 
mellan demokrati och mänskliga rättigheter, och det är inte så enkelt som västvärlden verkar 
tro att gå över från statssuveränitet till mänskliga rättigheter på det sätt som har skett sedan 
andra världskriget.191  De västerländska staterna har enligt Chandler en tendens att se 
mänskliga rättigheter som en självklarhet som inte kan eller får ifrågasättas. Med denna 
okritiska utgångspunkt betraktar man sedan befolkningen i utvecklingsländer vars regeringar 
inte respekterar de mänskliga rättigheterna som offer och använder detta som ett etiskt 
rättfärdigande för en intervention i dessa stater.192 Denna synpunkt är svår att ge någon 
konkret rättslig relevans eftersom Chandler genom att ifrågasätta hela idén om mänskliga 
                                                
186 Bring, Mahmoudi, 2006, s. 65.  
187 Rapporten lades fram år 2004 av The United Nations High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. 

Tillgänglig via http://www.un.org/secureworld/.  
188 International Commission on Intervention and State Sovereignity. Se http://www.iciss.ca/mandate-en.asp. 
189 Evans, Gareth, "A More Secure World: Our Shared Responsibility”. Nedteckningar från det tal som Evans 

höll vid Olof Palme International Centre Seminar “A More Secure World”, Stockholm 15 jaunari 2005. 
Tillgängligt via http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3218&l=1. 

190 Från ICISS-rapporten “The Responsibility to Protect”, December 2001. Tillgänglig via 
http://www.iciss.ca/report2-en.asp. 

191 Chandler, David, From Kosovo to Kabul and Beyond, 2006, Pluto Press, s. 15f.  
192 Ibid, s. 35f. Chandler nämner bland annat NATO:s intervention i Kosovo 1999. Detta nya etiska 

rättfärdigande av våldsanvädning kunde sedan användas av USA:s regering vid kriget mot Afghanistan i 
oktober 2001 då man öppet uttalade att krigets syfte var att avsätta en regering och gjorde jämförelser mellan 
Slobodan Milsevics regering i Kosovo och Talibanerna i Afghanistan. Se vidare Chandler, 2006, s. 16f. 
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rättigheter också angriper grunderna för det FN-rättsliga systemet och därigenom det ramverk 
som världssamfundet trots allt lyder under idag. Trots detta är detta perspektiv intressant och 
användbart för att problematisera och kritiskt granska de argument om värnandet av 
mänskliga rättigheter som flera stater använts sig av för att legitimera beslut om interventioner 
i andra stater.  

Del II  – Analys och slutsatser 

2.1. Analys och rättsfilosofiska perspektiv på humanitär intervention 

Vid behandlingen av de olika argumenten angående rättsläget kring humanitär intervention 
framkommer att debatten delar upp sig mellan de som håller fast vid den gängse tolkningen av 
traktater, etablerad sedvana och traditionella folkrättsliga principer, respektive de som har en 
mer pragmatisk och policyorienterad syn på humanitär intervention och som menar att 
traktater, sedvana och rättsprinciper måste tolkas utifrån grundläggande principer och i syftet 
att implementera dessa på bästa sätt. Dessa olika synsätt hänger nära samman med hur man 
betraktar folkrättens syften och funktion i det internationella samfundet.  

Enligt ett rättspositivistiskt perspektiv har folkrätten, och rätten i stort, först och främst 
som syfte att skapa struktur och en förutsebar reglering av internationella relationer så att 
staternas och andra folkrättsliga subjekts samarbete kan fungera så effektivt och problemfritt 
som möjligt. Med detta betraktelsesätt blir det mycket viktigt att den folkrättsliga regleringen 
i mesta möjliga mån behåller sin struktur och grundläggande ordning så att staterna känner 
trygghet och kan agera enligt beprövade mönster utan att överraskas av nydanande ageranden 
från andra stater. Rätten är vad människorna skapar den till, varken mer eller mindre, 
innehållet i reglerna i sig kan variera mellan tider och folk, men viktigast är att den skapar ett 
strukturerat innehåll att förhålla sig till. Reglernas auktoritet avgörs av om de tillkommit 
enligt högre formella normers krav samt att detta system i sig är effektivt och respekteras. 
Rätten skall därför sökas på ett systematiskt sätt bland de etablerade rättskällorna.193  

Ur ett naturrättsligt perspektiv kan i stället folkrätten ses som ett rättsligt formulerat uttryck 
för allmänna gemensamma värderingar som världssamfundet, trots dess inbördes olikheter, 
har kunnat enas om och som därför uppvisar sådana principer som har ett djupare och vidare 
ursprung, bortom vad människan själv kan skapa. På grund av deras ursprung har de ett 
okränkbart värde som människan inte får eller ens kan kränka. Viktigast för folkrättens 
funktion blir då att den stödjer och implementerar dessa värderingar i största möjliga mån 
världen över. Hur dessa regler utformas kan se olika ut i olika delar av världen, det viktiga är 
att innehållet i reglerna, och det resultat tillämpningen av dem ger, återspeglar de 
grundläggande värderingarna och principerna.194 Murphy kategoriserar på ett annat sätt de 
olika åsiktsriktningar som uppkommer i debatten krig humanitär intervention som en 
regelorienterad, respektive policyorienterad attityd195 medan Gray gör en distinktion mellan 
det rättsklassicistiska (legal classicist) och rättsrealistiska (legal realist) sättet att betrakta 
humanitär intervention.196  

Om man skall återgå till de i inledningen formulerade frågeställningarna197 är det tydligt att 
svaren på samtliga av dessa frågor hänger samman och blir helt beroende av vilket perspektiv 

                                                
193 Se vidare kända rättspositivistiska filosofer som Hans Kelsen och H.L.A. Hart.  
194 Se vidare exempelvis Hugo Grotius som betecknas som den moderna naturrättens grundare, samt John Locke 

som utvecklade en teori om naturtillståndet där alla invidider, i egenskap av att vara individer, har vissa 
naturliga okränkbara rättigheter.  

195 Murphy, 1996, s. 357. 
196 Gray, 2006, s. 29f. 
197 Mot vilka typer av problem kan en humanitär intervention vidtas, enligt vilket regelverk/med vems 

medgivande, och av vem kan en sådan åtgärd enligt i dagsläget gällande regler vidtas. 
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man antar i debatten. Reismans resonemang kan å ena sidan ses som tydligt policyinriktat 
eftersom han placerar respekten för grundläggande principer, som folkens rätt till 
självbestämmande, över vikten av att folkrättens strukturella system med mandat från 
säkerhetsrådet, respekt för statssuveräniteten etcetera respekteras fullt ut.198 Å andra sidan har 
Brownlie klassat Reismans, Tesons och andra författares pragmatiska syn på hur staternas 
agerande, och inte deras uttalanden, skall utgöra grunden för sedvanerätten som en form 
av ”Rambo-positivism”.199  Brownlie själv uppvisar rättspositivistiska tendenser när han 
hävdar att humanitär intervention strider mot FN-stadgans allmänt accepterade tolkning och 
tillämpning och den etablerade sedvanan. Enligt honom förefaller det rättsliga stödet för 
humanitär intervention inte påverkas av utifrån vilka syften åtgärderna har eller vilka resultat 
en sådan intervention skulle få, det avgörande är att ifall de överensstämmer med den gällande 
praxis som staterna i dagsläget känner sig bundna av och har att agera efter.200 Bring, Murphy 
och Schachter ansluter sig till Brownlies resonemang och fokuserar på att en bedömning av en 
åtgärds laglighet efter dess goda syfte och/eller goda effekter alltid kommer att vara 
godtycklig och riskera att missbrukas av de mäktigare staterna och organen.201 Samtidigt visar 
sig Bring positivt inställd till en förändring och nytolkning av FN-stadgan som en anpassning 
till det nya världsläget.202 Det är alltså inte möjligt att klassificera enskilda författare eller 
åtgärder som entydigt rättspositivistiska, rättsrealistiska eller naturrättsligt influerade. Vad 
debatten visar är i stället att samma rättsfilosofiska teorier genom skilda tolkningar och 
tillämpningar kan användas på markant olika sätt av författarna och därigenom ge ett vitt 
skilda bilder av rättsläget kring humanitär intervention.  

Vad som framkommer är också att olika typer av situationer ses som mer eller mindre 
kontroversiella vad avser rätten att tillgripa våld och stödet för humanitär intervention. Rent 
humanitära kriser, såsom i Somalia 1994, förfaller ge starkast stöd såväl inom FN som i 
doktrinen för en intervention. När det är fråga om att undsätta ett folk i akut nöd där folkets 
direkta överlevnad står på spel, och särskilt i fall då det inte finns någon fungerande regering 
som kan träda in (i ”failed states”), verkar incitamenten att tillgripa våld starkare och 
enigheten om dess rättsliga grund större. Kanske beror detta på att en sådan intervention är 
mindre politiskt känslig då rent bistånd, åtminstone i teorin, inte är varken avsett eller typiskt 
sett har sådana följder att det hotar statssuveräniteten. Tvärtom är det en grundläggande 
skyldighet för staterna såväl enligt Genèvekonventionerna som enligt sedvanerättsligt grundad 
humanitär rätt att ge tillträde till sådana oberoende nödinsatser ifall staten själv är oförmögen 
att sörja för sin befolknings behov.203 När målstaten dessutom saknar en fungerande regering, 
såsom var fallet i Somalia, finns ej heller möjlighet att söka samtycke från regeringen. En 
intervention kan då anses mindre kontroversiell när den inte, i strid mot statssuveräniteten, 
bryter mot en stats uttryckliga vilja. Doehring menar att det i fall en stat där det pågår massiva 
kränkningar av mänskliga rättigheter och minoritetsförtryck är oförmögen att uttrycka en 
förfrågan om stöd kan vara befogat att presumera att staten samtycker.204  

Det bör dock påpekas att interventionen i Somalia för första gången säkerhetsrådets 
använde kapitel VII för i en intern konflikt för att tillåta våldsanvändning i syfte att trygga 
befolkningens tillgång till nödbistånd, och inte, såsom i exempelvis Irak, för att slå tillbaks 

                                                
198 Se Reisman ovan vid not 50. 
199 Brownlie citeras i Chandler, 2001, s. 63. Se not 235 nedan.  
200 Se Brownlie vid not 147. 
201 Se ovan vid not 49-50 samt Bring, 2002, s. 73. 
202 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 72. 
203 Se exempelvis kärnartikeln 3 som är gemensam för de fyra Genévekonventionerna (år 1864, 1906, 1929, 

1949), där art. 3(2) 2 st stadgar att en opartisk humanitär organisation, såsom Röda korset, får (”may”) erbjuda 
sitt stöd (”services”) till parterna i konflikten.  

204 Doehring, i Simma, 2002, s. 63. 
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mot en regering som bryter mot folkrätten.205  Insatsen samlade ett stort antal stater206 men 
gav ett resultat som på många håll klassas som ett av FN:s första stora misslyckanden.207 
Vissa författare menar att misslyckandet i Somalia bidrog till att de västerländska staterna 
senare år 1994 avstod från att klassa situationen i Rwanda som ett folkmord, och därigenom 
undgick den starka press för staterna att agera som ett erkännandet av ett sådant brott mot en 
jus cogens-norm hade föranlett.208 FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annans uttalade i 
sin årliga rapport till generalförsamlingen 1999 att man inom FN hyste tvivel om en väpnad 
interventions effektivitet och var motvillig att än en gång betala de humanitära och andra 
kostnaderna av en intervention.209 Vad som också framkom av FN:s och staternas agerande 
gentemot Rwanda är att implementeringen av skyddet i FN:s folkmordskonvention är 
beroende av staternas politiska vilja. Wheeler menar att det inte är sannolikt att säkerhetsrådet 
hade protesterat ifall en stat visat sig villigt att intervenera i Rwanda210 och den oberoende 
kommissionen för utredning av händelserna i Rwanda drog slutsatsen att misslyckandet i 
Rwanda i grunden berodde på staternas ovilja att agera, snarare än att det saknades rättslig 
grund för att ingripa.211 Möjligen kan också misslyckandet i Somalia, utöver de för Kina och 
USA politiskt känsliga relationerna till den oljerika muslimska staten Sudan212, ha bidragit till 
säkerhetsrådets passivitet gentemot konflikten i Darfurregionen i Sudan.213  De 
folkmordsliknande förföljelserna och regeringens oförmåga att kontrollera våldsamma 
rebellgrupper inom landet uppvisar stora likheter med situationen i Somalia och Sudan har på 
liknande sätt klassats som en ”failed state”.214 Även om FN och folkrätten bygger på rättsliga 
grunder, och även då exempelvis en folkmordsliknande situation gör att det förefaller finnas 
en rättslig grund för en intervention, är det i slutändan avgörande för nyttjandet av FN:s och 
folkrättens resurser att FN och staterna bedömer en intervention som effektiv, lämplig och i 
övrigt politiskt fördelaktig för dem själva liksom för folket i den stat där man intervenerar.  

En annan typ av situation föranledde interventionerna i Irak 1991 och Kosovo 1999. Även 
om säkerhetsrådet underströk lidandet hos civilbefolkningen var det typiska i dessa situationer 

                                                
205 Gray, 2004, s. 222. 
206 Mer än tjugo stater slöt upp inom ramen för FN-mandatet i resolution 794 angående insatserna  i Somalia. Se 

Gray, s. 222f. 
207 Omfattande FN-insatser i Somalia utsattes FN-styrkorna för angrepp från de stridande grupperna i Somalia, 

staterna började följdaktligen dra tillbaks sina styrkor och situationen blev i slutändan så ohållbar att FN-
insatsen, för första gången i FN:s historia avslutades innan den fullbordats. 207 Somalia har i dagsläget 
fortfarande inte någon fungerande central regering. Gray, 2004, s. 224. 

208 Mayall, James, i Welsh, Humanitarian Intervention and International Relations, 2004, Oxford University 
Press, s. 135f. 

209 Annan, Kofi A., “The Question of Intervention: Statements by the Secretary-General”, 1999, United Nations  
DPI: New York. 

210 Wheeler, Nicholas J, The Humanitarian Responsibilities of Sovereignty: Explaining the Development of a 
New Norm of Military Intervention for Humanitarian Purposes in International Society, i Welsh, 2004, s. 36. 

211 Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during the 1994 Genocide in 
Rwanda, 15 december, 1999, S/1999/1257. 

212 ICG, 2002. “God, Oil and Country: Changing the Logic of War in Sudan”. ICG Africa Report No 39, 2002, 
Brussels: International Crisis Group, s. 68-69). 

213 Säkerhetsrådet antog den 31 juli 2007 resolution 1769 där man beslutade om upprättandet av UNAMID, en 
fredsbevarande så kallad hybrid-operation mellan FN och Afrikanska unionen (AU) enligt kapitel VII i FN-
stadgan, se vidare http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=23379&Cr=sudan&Cr1.  Säkerhetsrådet 
redan i resolution 1054 (1996) att den sudanesiska regeringens ovilja att åtlyda rådets resolution 1044 (1996) 
utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det skulle dock ta säkerhetsrådet dryga tio från det att 
man klassade situationen som ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt art. 39 i FN-stadgan, tills att 
man kunde enas om insatsen UNAMID. Denna tidsutdräkt tillsammans med det faktum att man valt att utföra 
insatsen gemensamt med den regionala organisationen AU, antyder att säkerhetsrådet i nuläget har en 
restriktiv hållning till att intervenera i inomstatliga konflikter, åtminstone med regelrätta väpnade styrkor och 
helt på egen hand.  

214 Se exempelvis Holzgrefe och Keohane, 2003, s. 303. 
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att det pågick förtryck och förföljelser från statsmakten gentemot minoriteter i staterna.215 
Staterna, Irak och Jugoslavien, var i detta fall fullt fungerande formellt sett och hade 
bevisligen effektiv kontroll över territorierna i fråga. Även om de interventioner som skedde 
syftade till att undsätta befolkningen från en rent livshotande situation involverade också en 
intervention i dessa fall ett faktiskt politiskt ställningstagande för de förtryckta minoriteterna i 
fråga och ett ingrepp i strid mot den regerande statsmaktens vilja. Interventioner med sådana 
blandade humanitära och pro-demokratiska syften blir därför mer politiskt känsliga och detta 
kan förklara världssamfundets och säkerhetsrådets oenighet kring dessa interventioner.  

En tredje typ av situation visade sig i Haiti där interventionen hade rena pro-demokratiska 
syften och skedde för att motarbeta den militärjunta som olagligen hade tagit makten i 
staten.216  Säkerhetsrådet gav i detta fall staterna mandat att använda alla nödvändiga medel 
(”all necessary means”) för att bekämpa militärjuntan och återskapa en demokratiskt vald 
regering i Haiti. Medan denna intervention faktiskt skedde med FN-mandat, visar den, såsom 
uttrycks i resolutionen 794, på en exceptionell insats i en unik situation. Säkerhetsrådets 
praxis sedan denna resolution omfattar inte liknande ingrepp mot statskupper i andra stater.217  

Viktigt att komma ihåg är också att humanitär intervention är långtifrån en nytt fenomen i 
den internationella rätten. Tanken om att det i en situation där en suverän förtrycker sitt folk 
finns en rättsenlig grund (iusta causa) som tillåter krigföring fanns redan under Grotius tid 
under tidigt 1600-tal, och att det finns en rättighet att intervenera mot en regering på begäran 
från dess förtryckta folk framfördes redan på 1700-talet av den schweiziske filosofen de 
Vattel.218 Under 1800-talet fanns också ett antal traktater som gav skydd åt minoriteter, men 
själva rätten till skydd ansågs generellt laglig på basis av sedvanerätten. De författare som 
åberopar en rätt till humanitär intervention till skydd för minoriteter219 kan alltså åberopa en 
rätt som funnits långt före FN-stadgan och som dessutom då den funnits i sedvanerätten kan 
sägas fortfarande vara i kraft, vid sidan av FN-stadgan. Ur detta perspektiv blir det snarare så 
att de som Gray kallar rättsklassicister håller fast vid en nymodighet, nämligen FN-stadgans 
våldsförbud som ur ett historiskt perspektiv är ett modernt avsteg från den rätt att föra krig 
som tidigare sågs som en naturlig del av statssuveräniteten och en oundviklig fortsättning på 
politiken, fast med andra medel.220 Cassese påpekar dock att man bör komma ihåg att den 
absoluta merparten av de interventioner som skedde under 1800-talet hade politiska motiv och 
inte hade något att göra med mänskliga rättigheter.221 Han menar också att det kan ifrågasättas 
om de mänskliga rättigheterna utvecklats i sådan utsträckning innan FN-stadgans upprättande 
år 1945 att humanitär intervention i syfte att skydda just mänskliga rättigheter kunde ha varit 
erkänd som institution i traktat eller sedvana innan FN upprättades.222  

Vilket utveckling av doktrinen om humanitär intervention kan man då tänka sig i framtiden? 
Blir det lättare att upptäcka och enas om gemensamma värden i takt med globaliseringen? 
Eller blir det genom ökade kontakter tydligt att staterna hyser olika värderingar och att enda 
sättet att skapa ett fungerande samarbete är att skapa ett (så långt som möjligt) värdemässigt 
neutralt regelverk som kan strukturera staternas mellanhavanden?  

En bedömning av ”åt vilket håll vinden blåser” försvåras av att det är svårt, om inte 
omöjligt, att få en balanserad och översiktlig bild av hur opinionen kring humanitär 
intervention ser ut idag. I denna uppsats, såväl som i debatten i stort, är det västorienterade, 

                                                
215 Se resolution 1160, 1199 oh 1203 samt diskussionen vid not 21 ovan. 
216 Gray, 2004. s. 253f. 
217 Se Gray, 2004, s. 51f samt not 167 ovan. 
218 Cassese, A, The Current Legal Regulation of the Use of Force, 1986, Martinus Nijhoff publishers, s. 59. 
219 Se exempelvis Doehring i Simma, 2002, s. 63 vid not 168 ovan. 
220 Bring och Mahmoudi, 2006, s. 13 och däri angivna noter. 
221 Cassese, A, 1986, s. 60. 
222 Ibid, s.73. För en utförligare redogörelse för rätten till humanitär intervention under medeltiden och framåt se 

Chesterman, 2001, avsnitt I, s. 8-44. 
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och då särskilt det brittiska och amerikanska perspektivet dominerande. Även om det inom 
dessa grupper finns flera motsatta argument får man inte glömma att de trots allt härrör från 
en i stort gemensam utgångspunkt, både geografiskt, politiskt och kulturellt.  

Thomas Frank menar att uppfattningen att det finns en framväxande opinio juris kring en 
rätt till humanitär intervention i stor utsträckning existerar som en följd av att den absoluta 
majoriteten av de författare som diskuterar denna fråga i doktrinen har anglo-amerikanskt 
ursprung. Den amerikanska regeringen och de amerikanska författarna visade tidigt i sina 
protester mot domen i The Nicaragua Case att man motsatte sig den betydelse som ICJ 
tillmätte generalförsamlingens resolutioner för utvecklingen av sedvana. I stället fokuserar 
amerikanska författare på staters faktiska agerande, och lägger mindre vikt vid deras 
uttalanden och resolutioner som antagits. Exempelvis förbiser man, menar Frank, staters 
deklarationer223  och FN-resolutioner, såsom Friendly Relations-deklarationen. Ur detta 
begränsade perspektiv kan möjligen interventionerna i Irak 1991 och Kosovo 1999 ses som 
exempel på en ny framväxande sedvana.224 Ett sådant perspektiv lämnar enligt Frank lite 
utrymme för diplomati och ger de mäktiga staterna, som har resurser och kontakter i sådan 
omfattning att man kan vidta, även formellt sett illegala, omfattande åtgärder på det 
internationella planet, ett försprång i möjligheten att utveckla ny sedvana.225 Att på detta sätt 
vilja begränsa makten att utveckla sedvana till de större staterna ser Frank som en begriplig 
försvarsåtgärd från de mäktiga staterna i takt med att antalet mindre och svagare stater i 
världen blir fler - en situation som annars, som en följd av principen om staternas suveräna 
likställdhet, skulle göra de mäktiga staternas andel av inflytandet proportionellt sett mindre.226 
Klart är att detta perspektiv som ger de starka staterna en påtaglig maktfördel har bemötts med 
massivt motstånd av såväl ICJ som välkända författare i doktrinen.227 
 Frank frågar sig om det verkligen sker en förändring av reglerna för framväxten av sedvana, 
eller om det i själva verket är så att USA genom sitt stora inflytande och sin möjlighet att få 
andra stater att acceptera deras beteende försöker skapa nya regler som gäller enbart dem 
själva. Oavsett vad som är verklig rättslig utveckling och rena politiska strävanden från 
USA:s sida ser Frank en sådan utveckling som icke-önskvärd då det skulle ge mäktiga stater 
en möjlighet att bryta mot regler som fortsätter att gälla för andra stater och därigenom 
underminera respekten för regeln i fråga och för den internationella rätten i stort.228  

Vad som framkommer av Franks analys är att en samlad bild av rättsläget är i stort sett 
omöjlig att få och att gränsdragningen mellan vad som är faktisk rättslig utveckling och 
trovärdiga skildringar av rättsläget respektive vad som är politiska utspel och selektiva 
beskrivningar med politiska undertoner blir mycket svår att göra. Svårigheten i att väga 
argumenten kring humanitär intervention mot varandra ligger i att de fokuserar på olika delar 
av folkrätten och rör sig på olika nivåer inom det folkrättsliga regelverket. Flera författare i 
doktrinen har uppmärksammat den spricka som finns idag mellan legitimitet och legalitet, 
mellan strikt rättspositivism och en allmän uppfattning om den moraliska rättvisan (”a 
common sense of moral justice”).229 

                                                
223 Frank nämner bland andra Grupp 77:s fördömande av humanitär intervention. Se not  72 ovan. Frank, 

Thomas, “Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention”, i Holzgrefe och Keohane, 
2003, s. 189. 

224 Se även Brownlie nedan vid not 235. 
225 Holzgrefe, Keohane, 2003, s. 189. 
226 Ibid, s. 191ff. 
227 Chandler, 2001, s. 63. Chandler hänvisar här till Brownlie som har kallat detta perspektiv som en ”Rambo-

positivism” och Akehurst som varnar för att en sådan teori markant försvagar respekten för rättsstatsidealen i 
den internationella rätten då det förutsätter att sedvanerättsliga regler måste brytas genom illegala handlingar 
för att  kunna ändras. 

228 Holzgrefe, Keohane, 2003, s 195f. 
229 Randelzhofer i Simma, 2002, s. 132 samt Frank i Simma, 2002, s. 216. 
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Existensen av de mänskliga rättigheterna, vars värnande utgör en förutsättning för 
rättfärdigande av en humanitär intervention, är tämligen okontroversiell bland de flesta 
västerländska stater och författare, men erkännandet och tolkningen av dessa rättigheter är 
inte självklar för merparten av världens stater som inte formats utefter samma liberalistiska 
idéhistoria. I takt med att de tidigare kolonialstaterna blir allt starkare, såväl ekonomiskt och 
politiskt som kulturellt kommer man dock att behöva ta hänsyn till även dessa staters syn på 
idén om humanitär intervention och förhållandet mellan rätten till internationellt bruk av våld 
och mänskliga rättigheter. Dessa stater har ett perspektiv som med kolonialtidens förbrytelser 
i färskt minne har anledning att starkt motsätta sig idéer om en rätt för andra stater att kränka 
en stats politiska oberoende i syfte att genomdriva politiska syften. 

Samtidigt kan den starka och framgångsrika framväxten av mänskliga rättigheter såväl 
inom FN som inom den allmänna opinionen hos stater, inom doktrinen och allmänheten 
anföras som stöd för att en mer pragmatisk och policyinriktad syn kommer att utvecklas och 
att humanitär intervention då skulle kunna användas som ett medel för att genomdriva sådana 
värden. Simma menar att FN:s agerande vid krisen i Somalia, samt USA:s stöd till kurderna i 
Irak 1991 och NATO:s intervention i Kosovo 1999 visar på tendenser inom FN och 
världssamfundet i stort att man vill återuppväcka doktrinen om humanitär intervention i 
extrema situationer, och då särskilt vid kränkningar av folkens rätt till självbestämmande.230  

2.2. Slutsats  

Denna uppsats har syftat till att klarlägga rättsläget kring humanitär intervention, dock med 
stark medvetenhet om att uppfattningen att det finns ett entydigt svar på denna politiskt 
laddade fråga i sig är problematisk och att det i slutändan krävs ett ställningstagande och en 
anslutning till något av de perspektiv som framkommer i debatten för att kunna besvara 
frågeställningen. 

En första anblick av FN-stadgan ger inte något uttryckligt stöd för våldsanvändning utan 
FN-mandat eller utanför rätten till självförsvar. Den möjlighet som framförts att tolka FN-
stadgans centrala artiklar om våldsanvändning på ett sådant sätt att humanitär intervention 
helt kringgår våldsförbudet och icke-interventionsprincipen har också endast begränsat stöd i 
doktrinen och har tillbakavisats av de mest auktoritativa författarna i doktrinen, detta med 
hänvisning till stadgans förarbeten och dess grundläggande principer. I den mån statspraxis 
kan användas för att skildra en ny tolkning av FN-stadgan eller det argumenteras för en från 
FN-stadgan fristående sedvana kring rätten till humanitär intervention har också visats att 
sådan praxis fram till idag varken är så pass enhetlig eller utbredd att den kan anses ge ett 
entydigt stöd för humanitär intervention.  

Slutsatsen som kan dras av de fakta som framkommit är att det i dagsläget inte finns något 
uttryckligt stöd, vare sig i FN-stadgan, därtill hörande praxis, fristående sedvana eller i 
debatten i doktrinen för en rätt till humanitär intervention vid sidan av FN-stadgans nuvarande 
reglering. Att stater ändå tillgripit våld under åberopande av en rätt till humanitär intervention 
och att det i den allmänna debatten kan framstå som att en sådan rätt har funnits har möjligen 
samband med att det är svårt att få en samlad och opartisk bild av rättsläget kring en så pass 
politiskt laddad fråga. Risken för en selektiv bild försvåras också av att det i doktrinen är det 
amerikanska, och ofta pro-interventionistiska, perspektivet som är dominerande.  

Samtidigt visar såväl statspraxis som teorier i doktrin och programförklaringar från FN och 
fristående internationella organ att det börjat utvecklas ett nytt, mer individcentrerat 
perspektiv i folkrätten som kan ha betydelse för hur FN och staterna agerar i framtiden. Om 
FN skall fungera som ett effektivt och dynamiskt freds- och säkerhetssamarbete måste dess 
rättsliga struktur, FN-stadgan, betraktas och tillämpas som ett levande dokument som 

                                                
230 Simma, 2002, s. 63. 
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anpassar sig dagens världsläge. En sådan flexibel tolkning skulle i sig kunna minska risken att 
staterna börjar ta lagen i egna händer och agerar utanför FN-stadgans ramverk när man anser 
att dagens reglering inte är i överensstämmelse med deras värderingar eller behov.231 

Lösningen på problematiken kring humanitär intervention torde inte ligga i att tillåta 
undantag från FN-stadgan, detta skulle i sin tur ge upphov till än fler svåra gränsdragningar 
och en allmän osäkerhet kring rättsläget och i sig undergräva FN:s funktion som en 
världsomspännande fredsallians.232 Någon form av lösning inom ramen för FN är långt mer 
önskvärd då det skulle fånga in de moraliska, politiska eller rättsliga grunder som idag 
åberopas fristående från FN-stadgan och därför blir i praktiken omöjliga att bedöma rättsligt. 
Risken för missbruk av sådana argument i staternas egenintresse är uppenbar i den nuvarande 
situationen.  

Viktigast är dock att FN fortsätter att fungera som ett politiskt forum för alla stater där 
diskussionen kring humanitär intervention kan föras på ett rättvist och demokratiskt sätt. 
Förhoppningsvis kommer den fortsatta medieutvecklingen och ett ökat samarbete mellan 
världens stater göra det lättare även för mindre stater att uttrycka sina åsikter och visa sina 
ställningstaganden.. ICISS:s förslag att generalförsamlingen skulle anta en resolution med 
riktlinjer, i linje med de som presenterades i ICISS- rapporten, är en idealisk lösning om man 
vill skapa en reglering som har styrkan av världssamfundets enighet bakom sig. Möjligheten 
att nå konsensus kring en sådan resolution är dock, som Allen Buchanan påpekar233, med all 
sannolikhet mycket begränsad. Frågan är hur pass urvattnad regleringen till slut skulle tvingas 
bli för att samtliga stater skulle kunna enas om den. Humanitär intervention är en för staterna 
mycket laddad fråga och en doktrin om denna fråga skulle behöva involvera såväl rättigheter 
och skyldigheter för staterna avseende deras grundläggande befogenheter och relationer till 
andra stater. Frågan är om staterna, bortsett från gränsdragningsproblematiken som en sådan 
reglering skulle involvera, ens är villiga att mer i detalj reglera dessa känsliga områden över 
huvud taget. 

För att fungera måste FN-stadgan och den internationella rätten i stort helt enkelt kunna 
hantera och reglera även dessa nya utmaningar.234 Ändringar av FN-stadgan i syfte att bemöta 
det nya världsläget är en möjlighet, men såsom FN-stadgan är formulerad med dess flexibla 
artiklar och den dynamik som de grundläggande principerna erbjuder för deras tolkning finns 
i stället en god möjlighet att inom FN-stadgans ram etablera nytolkningar av de bestämmelser 
som är relevanta för regleringen av humanitär intervention.235 Vid utformandet av en sådan 
reglering inom FN-systemet ligger en stor utmaning i att göra tolkningen och tillämpningen 
av FN:s principer och de mänskliga rättigheterna verkligt universella så att en intervention till 
skydd för dessa rättigheter inte tvärtom kan uppfattas som en kränkning av den berörda 
statens, och dess befolknings grundläggande rättigheter och friheter. 

Vad denna uppsats har klargjort är att det enda säkra som kan sägas om humanitär 
intervention idag är att rättsläget är oklart. Det är få som hävdar att humanitär intervention har 
ett konkret lagligt stöd idag, men därifrån till totalt fördömande av en sådan rätt finns en 
gråzon där olika argument, rättskällor och rättsfilosofiska perspektiv kombineras till skiftande 
bilder av rättsläget.  

                                                
231 Ibid, s. 132. 
232 Cassese beskriver att det vore som att öppna Pandoras ask och att det skulle äventyra respekten för 

rättsstatens kärnprinciper att tillåta undantag från FN-stadgan på moraliska eller politiska grunder. Cassese, 
1986, s. 71. 

233 Buchanan, Allen, “Reforming the International Law of Humanitarian Intervention” i Holzgrefe, Keohane, 
2003, s. 138. 

234 Cassese, 1986, s. 72. 
235 Se Bring och Mahmoudi, 2006, s. 72. Bring argumenterar för att folkrätten bör ses som en process och att 

statssuveränitetens kanter inom denna process sedan lång tid håller på att slipas av till förmån för andra 
folkrättsliga värden. 
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