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Sammanfattning 

Icke-spridningsavtalet, NPT, är en internationellt traktat som ska verka för nedrustning och 

icke-spridning av kärnvapen. Syftet med avtalet är att förhindra och försvåra spridningen av 

kärnvapen på ett sätt som gör det möjligt att kvarhålla den internationella säkerheten mellan 

staterna, men även erbjuda dem möjligheten att självständigt nyttja kärnkraft som energikälla.  

 Regleringen sker främst utifrån tre grundläggande artiklar. Den första är artikel IV som 

erbjuder alla stater användning av kärnkraft för fredligt ändamål. För att staterna inte ska 

missbruka denna möjlighet till att konstruera kärnvapen, ingår de bilaterala avtal med FN-

organet IAEA. Organisationen ges då tillstånd att verifiera staternas mängd av 

kärnkraftsrelaterat material och hjälper till att upptäcka eventuella hemliga kärnvapenprogram. 

Den andra artikeln är artikel VI som hänvisar till förhandlingar i god tro, som ska leda till 

vidtagande av effektiva åtgärder för nedrustning av kärnvapenstaterna under internationell 

kontroll. Den tredje artikeln är traktatets utträdelseklausul, artikel X(1). Där uppställs 

kriterium kring extraordinära händelser som hotar den utträdande statens överordnade intresse, 

yttrande till säkerhetsrådet samt en uppsägelsetid på tre månader. Tolkningen av kriterierna 

sker subjektivt då utträdelserätten anses vara en del av staters suveränitet. 

 

År 2003 blev Nordkorea den första staten att lämna NPT. Staten hade anslutit sig som icke-

kärnvapenstat men hade vid sitt utträde uppnått status som kärnvapenstat. De tre 

grundläggande artiklarna i NPT kom då att ifrågasättas och frågan blev om de verkligen kan 

bidra till nedrustning och icke-spridning av kärnvapen? Stark kritik har riktats mot enkelheten 

att missbruka artikel IV vilket sägs vara en följd av IAEA:s bristfällighet att verifiera 

kärnkraftsrelaterat material. Orsaken ligger i organisationens svårighet att finna en 

tillfredställande balans mellan verifiering och staters suveränitet. Kritik har vidare riktats mot 

NPT:s diskriminerande behandling av icke-kärnvapenstaterna. Fokus hamnar då på 

tillämpningen av artikel VI som förespråkar nedrustning genom förhandlingar i god tro. 

Problemet med artikeln är att den helt saknar kontrollmekanismer och sanktionsmöjligheter 

vilket gör att reglernas efterlevnad endast grundas på principen om god tro hos 

kärnvapenstaterna. Tung kritik har vidare riktats mot artikel X(1) som genom sin subjektiva 

självtolkning kunde låta Nordkorea lämna NPT utan större svårigheter. Krav har ställts på att 

göra artikeln snävare men staterna kan inte komma överens om hur. 

 

För att NPT bättre än för närvarande ska kunna bidra sitt syfte med internationell nedrustning 

och icke-spridning krävs att traktatet inte kan missbrukas på det sätt som skedde av 

Nordkorea. Artikel VI måste bli säkrare genom att IAEA:s kompetens görs mer konkret och 

tydlig i traktatet. Samtidig måste nedrustningen tas på allvar för att det ska vara möjligt att 

ställa krav på icke-kärnvapenstaterna. Argumentet grundas på att om det aldrig nedrustas 

kommer det alltid upprustas. Tillslut behöver traktatet överge den subjektiva tolkningen i 

artikel X(1) och införa objektiva kriterier. Problemet blir då kollisionen med att 

utträdelserätten är del av staternas suveränitet. Mot bakgrund av Nordkoreas utträde 

uppmärksammades att tillämpningen av artiklarna IV, VI och X(1) inte är ändamålsenliga 

med syftet av NPT utan försvårar traktatets arbete för nedrustning och icke-spridning. Sker 

inga förändringar i reglernas utformning och tillämpning kommer de tillslut att bli obsoleta då 

egenintresset och suveräniteten kommer kunna gå före uppfyllelsen av NPT.  
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1. Inledning 

1.1. Problembeskrivning 

Sedan den första atombomben släpptes över Hiroshima år 1945 har medvetenheten kring 

kärnvapens enorma effekter ökat och skapat en strävan efter en kärnvapenfri värld. Arbetet 

kring en internationell reglering av hanteringen av kärnvapen och relaterat material har varit 

lång och kalla kriget gjorde det svårt att finna en hållbar lösning. Under slutet av 60-talet 

skapades dock ett icke-spridningsavtal, the non-proliferation treaty, NPT, som innehåller 

regler om nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Syftet med traktatet är att erbjuda 

medlemsstaterna internationell säkerhet som sker genom nedrustningsförhandlingar angivna i 

artikel VI. Samtidigt ges medlemsstaterna möjligheten att nyttja kärnkraft som energikälla 

genom hänvisning till artikel IV om rätten till fredlig användning av kärnkraft. NPT 

innehåller även en utträdelseklausul i artikel X(1) som garanterar stater rätten till utträde som 

del av deras suveränitet och som bedöms genom självständig subjektiv tolkning. 

 

År 2003 blev Nordkorea den första staten att träda ur NPT efter 18 år som medlemsstat. 

Staten hade då gått från att ha varit icke-kärnvapenstat vid sin anslutning till att ha uppnått 

status som kärnvapenstat vid sitt utträde. Detta väckte stor kritik mot NPT:s faktiska 

tillämpning och verkan som icke-spridningsavtal och det är här som denna uppsats tar 

avstamp. De uppmärksammade problemen berörde främst avsaknaden av kontrollmekanismer 

och sanktionsmöjligheter för de fall medlemsstater missbrukade sina rättigheter under 

traktatet. I uppsatsen redovisas hur dessa brister orsakar tillämpningssvårigheter för NPT att 

utbära sitt syfte med internationell nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. Detta i sin 

tur kan få olycksföljden av att NPT:s bestämmelser bli obsoleta och att det därigenom 

tillkommer fler stater i världen med kärnvapen. 

 Varför Nordkorea väckt mitt intresse grundas på att staten lyckades gå från icke-

kärnvapenstat till kärnvapenstat utan att hindras av regleringen i NPT. Den doktrin som finns 

om detta är främst inriktad på FN:s och säkerhetsrådets roll i förhållande till artikel X(1) och 

det tycks saknas vidare juridiska analyser av de problem som Nordkoreas utträde 

aktualiserade i andra artiklar. Förhoppningen är att denna uppsatts ska ge klarhet i om 

tolkning och tillämpning av artikel IV, VI och X(1) är ändamålsenligt med NPT:s strävan 

efter en kärnvapenfri värld. 

 

1.2. Syfte 

Mot bakgrund av Nordkoreas utträde ur NPT syftar uppsatsen till att undersöka om artikel IV, 

VI och X(1) är ändamålsenliga för att bidra till faktisk nedrustning och icke-spridning av 

kärnvapen. Vidare är syftet att visa på artiklarnas förhållande till varandra, samt vad den 

subjektiva tolkningen av artikel X(1) har för inverkan på NPT som nedrustning och 

ickespridningsavtal.  

 

Nordkorea aktualiserar främst problem vid tolkning och tillämpning av artikel IV, VI och 

X(1) NPT. Artikel IV behandlar rätten för icke-kärnvapenstater att gemensamt med övriga 
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medlemsstater utveckla och använda kärnkraft för fredligt ändamål. Artikeln har fått 

uppmärksamhet genom dess enkelhet att missbrukas för att kunna rekonstruera kärnvapen då 

det saknas fungerande kontrollmekanismer samt sanktions möjligheter. Artikel VI omfattar 

förhandlingar i god tro mellan medlemsstater. Bestämmelsen är i första hand inriktad på 

nedrustning av kärnvapenstaterna men avser även icke-spridning bland icke-

kärnvapenstaterna. Artikel X(1) är NPT:s utträdelseklausul och uppställer bland annat 

kriterier om uppsägningstid på tre månader, samt att det måste föreligga en extraordinär 

händelse som hotar den utträdande statens överordnade intresse. Bedömningen av artikeln 

sker enligt en subjektiv självtolkning hos staten. Den övergripande frågeställningen är om 

Nordkorea genom utträde ur NPT missbrukat artikel IV, VI och X(1). 

 

1.3. Metod och material 

För att belysa syftet med NPT tillämpas en rättsdogmatisk metod vilket innebär att gällande 

rätt beskrivs, förklaras och analyseras utifrån statspraxis, rättskällor och internationella 

tolkningsmetoder. De internationella tolkningsmetoderna vad gäller traktater baseras på till 

Wienkonventionen om traktaträtt från år 1969. Konventionen, som anses ge uttryck för 

internationell sedvänja, uppmanar till litterär tolkning genom hänvisning till artikel 31(1) 

VCLT där tolkning ska ske ”in good faith in accordance with the ordinary meaning to be 

given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose”
1
. 

Vid tillämpningen av den litterära tolkningsmetoden ligger fokus främst på ordens 

formulering och deras semantiska innehåll av dem i traktattexten. Metoden avser således vad 

traktatet objektivt innehåller om vad parterna vill säga och det görs således ingen subjektiv 

bedömning kring parternas intentioner. Tolkning och analys av artikel IV, VI och X(1) NPT 

sker med denna tolkningsmetod samt genom hänvisning till grundläggande principer i 

Wienkonventionen. Den främsta grundprincipen är den om god tro vilken genomsyrar 

analysen kring giltighetsbedömningen av extra ordinära händelser för utträdelserätten i artikel 

X(1) NPT. 

 

Uppsatsmaterialet är till stor del grundat på statspraxis för att visa tanken bakom uppkomsten 

av NPT vilket har betydelse för i vilket ljus traktatet tolkas i anledning av Nordkoreas utträde. 

Underlagsmaterialet har i så stor utsträckning som möjligt varit grundat på originalspråket 

som är engelska. Uppsatsen innehåller vidare begränsat material vad gäller doktrin och 

statspraxis från Östasien, baserat på svårigheten att finna översatt material till engelska. 

 

1.3.1. Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd efter fyra delar. Den första delen är en introduktion som innehåller en 

historisk bakgrund till NPT samt en sammanfattning av traktatets generella regler. Den andra 

delen utgörs av en redogörelse för internationell tolkning av traktat med utgångspunkt från 

allmän folkrätt med fokus på Wienkonventionen om traktaträtt. I den tredje delen behandlas 

innehåll och tillämpning av utvalda artiklar i NPT vilket bland annat sker genom hänvisning 

till Nordkoreas utträde ur NPT år 2003. Uppsatsen avslutas med slutsatser som redogör för 

                                                           
1
 The Vienna Convention on the Law of Treaties, (VCLT), Wien 23 maj 1969, artikel 31(1). 
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analyserna som gjorts under del tre och som redovisar resultatet för uppsatsen i förhållande 

till uppsatsens syfte och de problem Nordkoreas utträde aktualiserat. 

 

1.3.2. Avgränsning 

Eftersom kärnvapen inte är omnämnt i FN stadgan då vapnet utvecklades först under mitten 

av år 1945 och användes för första gången 10 veckor efter det att FN stadgan trätt i kraft
2
, har 

jag valt att inte gå djupare in på FN:s roll vad gäller kärnvapen. Arbetet behandlar därför 

endast FN i kontexten som finns mellan NPT artikel X(1) och säkerhetsrådet.  

 

1.4. Terminologi 

Termen icke-spridning kommer från det engelska ordet ”non-proliferation”. Inom NPT 

omfattar begreppet att medlemsstaterna till traktatet varken ska sprida eller öka tillgången av 

kärnvapen eller sådan teknologi som kan användas för framställningen av dessa vapen. Detta 

sker genom att de medlemsstater som innehar kärnvapen förbinder sig att inte överföra 

kärnvapen eller relaterad teknologi till andra medlemsstater samt att stater utan kärnvapen åtar 

sig att inte utveckla sådana vapen eller teknologi
3
. 

 

Begreppet kärnvapenstat används under NPT som en benämning på de fem medlemsstater 

som traktatet ”erkänt” som innehavare av kärnvapen då traktatet skapades.
4
 Dessa stater är 

USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. Utanför NPT finns vidare tre stater som 

officiellt erkänt innehav av kärnvapen. Dessa är Indien
5
, Pakistan

6
 och Nordkorea.

7
 Vidare 

uppskattas Israel ha tillverkat stridsspetsar och staten omnämns därmed som kärnvapenstat i 

den internationella doktrinen.
8

 Detta trots att staten inte offentliggjort ett innehav av 

kärnvapen. Dessa fyra stater är inte anslutna till NPT och omfattas därmed inte av traktatets 

regler. Utöver kärnvapenstater används begreppet icke-kärnvapenstater inom NPT. Termen 

omfattar de medlemsstater som inte erkänts som kärnvapenstater vid traktatets tillkomst.
9
 

 

Alla medlemsstater till NPT har rätt att använda kärnkraft för civil användning, vilket 

omnämns i NPT som ”fredlig användning av kärnkraft”.
10

 Ett exempel kan vara att staten 

använder kärntekniken för att alstra ström genom kärnreaktorer. NPT innehåller vidare ett 

förbud för icke-kärnvapenstater att använda kärnkraftsrelaterat material, utrustning och 

                                                           
2
 Bosch, Miguel Marin, The Non-Proliferation Treaty and its Future, i Boisson de Chazournes, Laurence & 

Sands, Philippe (ed.), International law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), s. 376. 
3
 The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, (NPT), New York 1 juli 1968, artikel I-II. 

4
 NPT artikel IX. 

5
 Boese, Wade & Pomper, Miles A., Interview with Undersecretary of State for Arms Control ans International 

Security, Arms Control Association (2006).  
6
 Rydqvist, John, Pakistans kärnvapen hamnar i fel händer, Expressen (2007). 

7
 Carlson, John, Non-proliferation – the DPRK challenge, Australian Safeguards and Non-proliferation Office 

(2003), s. 3. 
8
 Agrell, Wilhelm, Svenska förintelsevapen – utveckling av kemiska och nukleära stridsmedel 1928-70, Historisk 

Media (Falun: 2002). 
9
 NPT artikel IX. 

10
 NPT artikel IV. 
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teknologi till att konstruera kärnvapen
11

, vilket benämns som militär användning av kärnkraft 

inom den internationella doktrinen. 

 

2. Historisk bakgrund – framväxten av NPT och en kärnvapensdebatt 
 

För att förstå syftet och målet med en traktat måste man se till den kontext avtalet föddes i. 

Detta kapitel ger således en översikt vad gäller den internationella debatten kring kärnvapen 

och framväxten av NPT. 

 

2.1. Historisk bakgrund 

Historien bakom regleringen av kärnvapen kan sägas ha sin början då vapnet användes för 

första gången vilket var när USA bombade de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i 

samband med andra världskrigets slut år 1945.
12

 Vid tiden för freden var USA den enda staten 

i världen med utvecklad kärnvapenkapacitet. För att behålla denna ensamrätt drev staten år 

1946 ”US. Atomic Energy Act” som innebar att USA förnekade övriga stater tillgång till 

kärnteknologi som kunde ge dessa kapaciteten att konstruera kärnvapen.
13

 Försöket 

misslyckades dock med att förhindra de övriga stormakternas
14

 kärnkraftsutveckling
15

 och år 

1949 blev Ryssland den andra staten med kärnvapen, tätt följt av Storbritannien som 

uppnådde sitt innehav år 1952.
16

 Detta skapade politiska spänningar och kapprustning mellan 

kärnvapenstaterna som senare tog form av kalla kriget och varade fram till slutet av 1980-

talet.
17

 

 I samband med den politiska oron mellan kärnvapenstaterna började en internationell 

diskussion att växa fram angående hanteringen av kärnvapen. Förslag uppkom om att skapa 

internationella säkerhetsöverenskommelser som skulle fungera som objektiva instrument för 

kontroll av kärnvapen.
18

 Resultatet blev ett ”Atoms for Peace” – program som skulle verka 

för en civil (fredlig) användning av kärnkraftsenergi och ge behörighet till kontroll av 

kärnkraft genom inspektioner av dess relaterade anläggningar. Kontrollen sköttes till en 

början av USA men övergick senare till det oberoende FN-organet International Atomic 

Energy Agency (IAEA).
19

 

 

                                                           
11

 NPT artikel I-III. 
12

 Över 180.000 civila beräknas ha omkommit i samband med bombdådet. Tusentals människor beräknas vidare 

omkommit i samband med följdskador från den radioaktiva strålningen vilket påverkat befolkningen i 

generationer. Se Hiroshima och Nagasaki, Nationalencyklopedin. 
13

 Parker, Charles F., Controlling Weapons of Mass Destruction – An Evaluation of International Security 

Regime Significance, (2001), s. 35. 
14

 USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina. 
15

 Parker, Charles F., Controlling Weapons of Mass Destruction – An Evaluation of International Security 

Regime Significance, (2001), s. 35-36. 
16

 Bosch, Miguel Marin, The Non-Proliferation Treaty and its Future, (1999), s. 377. 
17

 Se Kalla kriget, Nationalencyklopedin. 
18

 Stockholm International Peace Research Institute, Review of Recent Literature on WMD Arms Control, 

Disarmament and Non-Proliferation, The Weapons of Mass Destruction Commission (2004) nr 1, s. 2. 
19

 Parker, Charles F., Controlling Weapons of Mass Destruction – An Evaluation of International Security 

Regime Significance, (2001), s. 35. 
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Under början av 1960-talet fortsatte oroligheterna kring kärnvapnen att trappas upp i samband 

med Frankrikes
20

 och Kinas konstruktion av kärnvapen.
21

 Frågan kring icke-spridning 

uppmärksammades då för första gången inom FN:s general församling som antog en 

resolution angående överföring och förvärvande av kärnvapen mellan stater.
22

 Problemet 

kring hanteringen av kärnvapen drevs vidare och medvetenheten kring vapnets potential att 

förstöra människoliv samt orsaka medicinska effekter genom nedfall från provsprängningar, 

ledde fram till skapandet av Partrial Test-Ban Treaty (PTBT) år 1963.
23

 Syftet med traktatet 

var att försöka inskränka användningen av kärnvapen genom att begränsa rätten till 

kärnvapenprovsprängningar som slutligen skulle resultera i ett totalförbud av användningen.
24

 

Dilemmat var dock att traktatet hade svårigheter att vinna gehör under det pågående kalla 

kriget.
25

 Resultatet blev att endast USA, Storbritannien och Ryssland undertecknade avtalet 

medan Frankrike och Kina valde att stå utanför.
26

 Bekymret kring användningen av kärnvapen 

kvarstod således och följande steg inom folkrätten blev att försöka fokusera på eventuella 

begränsningar av framställningen av vapnet. Detta skedde genom inskränkningar vad gällde 

hanteringen av kärnvapenrelaterat material, så kallat fissilt material, och resultatet blev ett 

skapande av Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) som strax efter sitt införande år 1964 

övergavs då det ansågs sakna verkan och effekt.
27

  

 Trots de misslyckade försöken att finna en internationell reglering för användningen och 

framställningen av kärnvapen var det fortfarande allmänt vedertaget att det fanns problem 

med spridning av kärnvapensteknologi samt att vapnets existens ökade risken för dess 

användning.
28

 Många analytiker befarade att det skulle ske en kontinuerlig ökning av 

kärnvapeninnehavet runtom i världen
29

 då tillgängligheten på material samt utbytet av 

teknologi hade ökat genom den fredliga användningen av kärnkraft från ”Atoms for Peace”-

programmet. Samtidigt befarades kärnvapen ha uppnått en viss militär status som gjorde dem 

allt mer attraktiva för stater att anförskaffa.
30

  Det ansågs således föreligga ett starkt behov av 

att skapa internationella överenskommelser som kunde förhindra en ökning av antalet 

kärnvapenstater. Fokus lades på införandet av ett icke-spridningsavtal, Nuclear Non-

Proliferation Treaty (NPT),
31

 vars ikraftträdande år 1970 bidrog till helt nya möjligheter vad 

gällde reglering och kontroll av kärnvapen.
32

 För att en icke-kärnvapenstat ska kunna anslutas 

till traktatet förutsätts att staten undertecknar säkerhetsföreskrifter med övervakningsorganet 
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IAEA. Dessa förbinder staten att ta avstånd från att utveckla kärnvapen eller använda 

kärnkraft för militära ändamål.
33

 NPT erbjuder således en viss kontroll över staters 

kärnkraftskapacitet som kan förhindra att de missbrukar den fredliga användningen för att 

utveckla kärnvapen.
34

 Därigenom etablerar traktatet en internationell norm för icke-spridning 

av kärnvapen samtidig som dess regler skyddar intresset för export av kärnkraftsenergi och 

den fredlig användning av kärnteknologi.
35

 

 De flesta av världens stater har anslutit sig till NPT och traktatet sägs idag vara ett 

universellt avtal för kärnvapen. Dilemmat återstår dock att det finns länder som valt att stå 

utanför NPT:s reglering och som senare utvecklats till kärnvapenstater. Dessa stater är Indien, 

Pakistan, Israel och Nordkorea.
36

 Indien och Pakistans utvecklande av kärnvapen 

uppmärksammades först i slutet av 1990-talet då det framkom att de båda länderna ägnat sig 

åt provsprängningar av kärnvapenladdningar. De båda staterna offentliggjorde därefter sitt 

innehav av kärnvapen.
37

 När det kommer till Israel har staten inte offentliggjort ett innehav av 

kärnvapen, men det råder ansenliga misstankar om att staten har ett fullt utvecklat 

kärnvapenprogram samt ett antal konstruerade kärnvapenstridsspetsar.
38

 Vad gäller 

Nordkoreas utveckling av kärnvapen skiljer sig denna från de övriga tre utomstående 

kärnvapenstaternas. Staten var nämligen part till NPT mellan åren 1985-2003.  Utvecklingen 

av kärnkraft hade pågått i landet sedan mitten av 1960-talet
39

 och några år senare var staten 

långt kommen i sin tillväxt. Problem uppstod i samband med att staten började avskilja sitt 

kärnkraftsrelaterade material från vart annat vilket utgjorde tecken om att staten ägnade sig åt 

ett hemligt kärnvapenprogram.
40

 Det internationella samfundet satte således press på 

Nordkorea att ansluta sig till NPT vilket skedde år 1985.
41

 Staten var medlem till traktatet i 18 

år men utträde därefter med hänvisning till oroligheter som hade uppstått i landets samarbete 

med USA och IAEA.
42

 Nordkorea blev då den första, och än så länge enda, staten att lämna 

NPT. Ungefär samtidigt offentliggjorde även staten sitt innehav av kärnvapen.
43

 

 Existensen av kärnvapenstater utanför NPT resulterade i ökade studier och publikationer 

av kärnvapen i mitten av 1990-talet.
44

 Vidare har det resulterat i att FN:s generalförsamling 
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skapat ett multilateralt avtal, Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)
45

, som 

omfattar ett totalt förbud mot att parterna begår kärnvapenprovsprängningar eller att de deltar 

i någon annan stats provsprängningar.
46

 Förbudet gäller endast för fysiska explosioner vilket 

medför att staterna fortfarande ges tillåtelse att kunna kontrollera funktionen hos de 

kärnvapen de har på lager genom så kallade datorsimulerade provsprängningar.
47

 Tanken med 

avtalet är att försvåra utvecklingen av ny design eller modernisering av kärnvapen och på så 

vis sätta stopp på kapprustningen mellan kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater.
48

 Genom 

att förhindra provsprängningar hjälper traktatet vidare till med att driva igenom NPT:s mål 

med nedrustning och icke-spridning
49

 samt att det fungerar som en symbol och politisk 

ståndpunkt som bevisar staternas riktiga mening med nedrustningsantagandet.
50  

 För att 

traktatet ska kunna träda i kraft krävs undertecknande och ratificering av 44 utvalda stater
51

 

varav det i dagsläget saknas tre underskrifter och nio ratifikationer.
52

 

 

2.2. Sammanfattning 

För att summera den utveckling som skett angående kärnvapen kan man se att debatten gått 

från att försöka begränsa användningen av kärnvapen, till att idag fokusera på icke-spridning 

av kärnkraftsteknologi och nedrustning. Förklaringen är att tillgängligheten av nödvändig 

information för att utveckla kärnvapen har ökat genom den snabba utvecklingen av källor till 

teknologi, material och utrustning. Detta har gjort att fler stater idag är kapabla att utveckla 

vapnet än tidigare vilket ökar risken för dess användning. Mot bakgrund av Nordkoreas 

utveckling av kärnvapen tycks behovet av vapnet ökat jämfört med tiden då NPT skapades. 

Traktatet ställs således idag inför en prövning som omfattar om dess nuvarande utformning, 

tolkning och tillämpning verkligen kan garantera avtalets framtida effekt vad gäller icke-

spridning och nedrustning av kärnvapen. 

 

3. Grunderna i NPT 
 

För att fastställa tolkning och tillämpning av NPT:s regler krävs insikt i det generella 

innehållet och grundstenarna av traktatet. Detta omfattar bland annat avtalets syfte, parter och 

regler vilket kommer redogöras för i detta kapitel. 
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3.1. Syftet med NPT 

NPT har till syfte att förhindra och försvåra spridningen av kärnvapen på ett sätt som gör det 

möjligt att dels kvarhålla den internationella säkerheten mellan stater men även erbjuda dem 

möjligheten att självständig nyttja kärnkraft som energi källa.
53

 För att NPT ska kunna 

uppfylla detta etablerar traktatet folkrättsliga normer som begränsar hanteringen av 

kärnkraftsrelaterat material och teknologi.
54

 Genom att reglerna verkar genuint, universellt 

och icke-diskriminerande
55

 skapar traktatet en balans mellan avtalsparterna
56

 som gör det 

möjligt att använda kärnkraft för fredligt ändamål. På så vis skyddas intressena hos 

kärnkraftsexportsindustrin utan att staterna i sig riskerar anklagelser om att konstruera 

kärnvapen.
57

 NPT:s regler syftar vidare till att nå internationell säkerhet genom att traktatet 

förespråkar frivilliga förhandlingar angående nedrustningen och icke-spridningen av 

kärnvapen.
58

 

 

3.2. Vem är part? 

Kraven som uppställs i traktatet är indelade efter två typer av parter.
59

 Den ena parten är 

kärnvapensstater som definieras i artikel IX NPT som de stater som har ”manufactured and 

exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to 1 January 1967”.
60

 Vid 

tiden för traktatets signerande uppfyllde endast USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och 

Kina
61

 detta krav och är således de enda staterna som i enlighet med NPT har legal rätt att 

inneha kärnvapen och räknas som kärnvapensstater. Den andra parten är icke-

kärnvapensstater vilka NPT:s regler förbjuder att utveckla och inneha kärnvapen.
62

  

 År 2009 var 190 av världens 194 stater anslutna till NPT
63

, vilket gör det till det än så 

länge största traktatet för kärnvapen kontroll.
64

 Dilemmat återstår dock med Indien, Pakistan, 
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Israel och Nordkorea som valt att stå utanför NPT.
65

 Problemet med dessa stater är att de 

innehar kärnvapen och därmed är de facto kärnvapenstater, men att de inte legalt skulle 

erkännas kärnvapenstater som det under NPT i de fall de anslöt sig till traktatet.
66

  

 

3.3. Grundreglerna i NPT 

Kärnvapenstater åtar sig att;  

 inte överföra, assistera eller uppmuntra icke-kärnvapenstater till innehav av kärnvapen 

eller andra kärnkraftsexplosiva anordningar.
 
Vidare tillåts inte kärnvapensstater att 

överföra kontrollen av kärnvapen till icke-kärnvapenstater.
67

 

 

Icke-kärnvapenstater åtar sig att;  

 inte ta emot, skapa eller inneha kärnkraftsexplosiva anordningar. Detta inkluderar 

även ett förbud mot att söka assistens för att kunna skapa eller inneha kärnkrafts 

relaterade anordningar.
68

 

 

 ingå säkerhetsöverenskommelser med IAEA vilket tillåter inspektioner av kärnkrafts 

anläggningar och beräkning av relaterat material.
69

  

 

Alla parter;  

 är förbjudna att exportera kärnkraftsmaterial eller utrustning till icke-kärnvapenstater, 

med undantag för säkerhetsöverenskommelserna som finns uttryckta i IAEA och 

reglerna kring den fredliga användningen av kärnkraft.
70

 

 

 har rätt att på ett icke-diskriminerande vis ta del av resultatet från de begränsade 

provsprängningarna som traktatet tillåter.
71

 

 

 ska i god tro vidta åtgärder för universell nedrustning samt för att förhindra 

kapprustning av kärnvapen, vilket ska ske under strikt och effektiv internationell 

kontroll.
72

  

 

 har rätt att lämna traktatet pågrund av extra ordinär händelser som hotar statens 

överordnade intresse.
73
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3.4. Kontrollen av NPT  

3.4.1. IAEA 

IAEA är ett FN organ som skapades i samband med ”Atomes for Peace”- programmet
74

 då 

det ansågs föreligga ett stort behov av ett övervakningsorgan
75

 för den fredliga utvecklingen 

av kärnkraft.
76

 IAEA har således en nyckelroll som övervakande organ inom NPT.
77

 

 För att försäkra att NPT:s regler och normer efterlevs
78

 har traktatet ställt upp ett krav i 

artikel III på att dess medlemsstater ska ingå säkerhetsföreskrifter med IAEA.
79

 

Organisationen ges då kompetens att granska staternas hantering av kärnkraftsrelaterat 

material, vilket bland annat sker genom bokföring, rapporter och inspektioner.
 80

 

Inspektionerna kan ske på rutin eller ad hoc.
 81

 Efter upptäckten av Iraks heliga 

kärnvapenprogram och Sydafrikas tillfälliga utveckling av kärnvapen under 1990-talet 

utvecklade IAEA ett förstärkt kontrollsystem av säkerhetsöverenskommelser genom ett 

frivilligt tilläggsprotokoll. Detta godkändes av alla parter till NPT och gav IAEA tillgång till 

special inspektioner som gjorde det möjligt för organisationen att kontrollera byggnader och 

teknologi som inte nödvändigtvis innehöll kärnkraftsmaterial.
82

 Att utföra inspektioner har 

varit en hård prövning för IAEA då det varit svårt att uppnå en tillfredställande balans mellan 

verifikation och inspektionernas intrång i den berörda statens suveränitet.
83

 Organisationens 

arbete kan förklaras grundat på ett nära samarbete mellan IAEA och staterna.
84

 

 IAEA:s fokus ligger på att endast kontrollera staters mängd av kärnkraftsrelaterat 

material och omfattar inte en granskning av den tänkta användningen av materialet.
85

 Detta 

har skapat kritik då IAEA i många fall anses ha misslyckas med att förutse eller upptäcka 

staters hemliga vapenkonstruktioner och processer som är relaterade till utvecklingen av 

kärnvapen.
86

 Förklaringen ligger i att IAEA inte är part till NPT och därmed saknar auktoritet 
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direkt genom traktatet.
87

 Organisationen står istället under sin egen stadga och får behörighet 

genom bilaterala avtal med NPT parterna.
88

 Det är således säkerhetsföreskrifterna som sätter 

ramen för IAEA:s räckvidd och kompetens.
89

 I dessa sammanhang riktas ofta kritik mot 

organisationens avsaknad av tvångsmekanismer. De sanktionsmekanismer som förekommer i 

samband med övertramp eller missbruk av IAEA:s säkerhetsöverenskommelser är 

tillbakadragande av den tekniska assistans som den missbrukande staten tillgodosetts genom 

sitt samarbete inom NPT.
 90

 IAEA kan dock inte göra tillbakadragandet självständigt utan det 

måste ske genom att övriga stater kollektivt går samman med sanktioner eller aktioner mot 

varandra.
91

 NGO spelar här en viktig roll för att kunna hålla balansen i det internationella 

samfundet så att situationen inte utnyttjas i ett politiskt maktspel.
92

 IAEA erhåller även 

möjligheten att rapportera missbruk och övertramp till FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådet kan 

därefter i sin tur vidta effektiva åtgärder genom hänvisning till kapitel VI och VII i FN 

stadgan om ”hot mot internationell fred och säkerhet”.
93

 IAEA fungerar därigenom som en 

länk mellan NPT och FN:s säkerhetsråd.
94

 

 

3.4.2. NPT konferenser 

NPT innehåller olika former av återblicksprocedurer som ska garantera traktatets 

effektivitet.
95

 I artikel X(2) NPT framkommer att medlemsstaterna ska samlas för konferens 

25 år efter att traktatet trätt i kraft för att bestämma utifall avtalets framtid ska vara 

tidsbegränsad eller ej.
96  

Under den första NPT konferensen år 1995 beslutade 

medlemsstaterna att inte tidsbestämma traktatets regler utan införde istället så kallade 

återkonferenser, NPT Review Conference (Rev. Conf.), vart femte år där staterna ska kunna 

göra uppföljningar av traktatets verkan.
97

 Inför varje återblickskonferens sker ett tvåårigt 

förarbete, så kallade förarbetskonferenser, Preview Conference (Pre. Conf.), som främst 

fokuserar på organisationsproblem och nedrustningsförfaranden. Målet under de förberedande 

konferenserna är att nå en överenskommelse om hur parterna ska implementera NPT och hur 

det fortsatta arbetet mot dess mål ska ske.
98

 Under konferensen försöker medlemsstaterna att 

enas om principer för icke-spridning och nedrustning. Vidare förekommer diskussioner kring 
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hur staterna ska kunna stärka IAEA:s säkerhetsgarantier och överenskommelser för 

användning av kärnkraft i fredligt syfte.
99

 

 

3.5. Sammanfattning 

Syftet med NPT:s regler är att begränsa hanteringen av kärnkraftsrelaterat material och 

teknologi, förebygga kärnvapenstaternas nedrustning samt erbjuda en fredlig användning av 

kärnkraft. För att detta ska kunna tillämpas utan att stater övergår till att konstruera kärnvapen 

kontrolleras all kärnkraftsanvändning av IAEA. Organet får sin kompetens att inspektera och 

verifiera genom att medlemsstaterna undertecknar säkerhetsföreskrifter med organisationen i 

samband med sitt inträde i NPT. För att kontrollera medlemsstaternas arbete inom NPT har 

det införts frivilliga återblickskonferenser som hålls vart femte år och 

förberedandekonferenser som hålls två år innan återblickskonferenserna. Medlemsstaterna ges 

då tillfälle att diskutera implementeringen av NPT och dess vidare arbete för icke-spridning 

och nedrustning av kärnvapen. 

 

4. Folkrätt 
 

Tolkning av NPT kräver viss insikt i hur internationell traktattolkning fungerar. Detta kapitel 

kommer således behandla grundläggande fakta, principer och traktat som finns inom 

folkrätten vad gäller traktatstolkning. 

 

4.1. Introduktion till folkrätten 

Folkrätten grundas i väsentlig utsträckning på sedvänja. Systemet kan ses som ett ”primitivt” 

rättssystem där det finns lite behov av processer för att nå snabbare lagar än de bestämmelser 

som växer fram genom sedvänja. Det internationella systemet saknar således en fast struktur 

för skapandet av ny lag. Förändring sker istället genom staters självständiga antaganden av 

multilaterala avtal
100

 som skapar internationella rättigheter och skyldigheter för de anslutna 

staterna.
101

 Syftet med folkrätten kan därigenom förklaras vara att bevaka relationerna som 

uppstår mellan stater
102

 genom internationella traktat.
103

  

 Wienkonventionen om traktaträtten är det närmsta lagstiftning som folkrätten har vad 

gäller processer med traktat.
104

 Konventionen är ett resultat av 20 års studier från 

folkrättskommissionen (ILC)
 105 

och anses ge uttryck för kodifierad sedvänja.
106
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4.2. Tolkningsmetoder av traktat 

Vanligtvis tolkas traktat självständigt av dess parter som kan vara både stater och 

internationella organisationer.
 107

 Inom folkrätten förekommer olika former av tolkningsskolor. 

En metod är den så kallade litterära eller textuella tolkningen. Utgångspunkten är då att 

traktattexten objektivt innehåller vad parterna vill säga och tolkningens fokus ligger på ordens 

formulering och deras semantiska innehåll.
 108 

En annan tolkningsmetod är att tolka reglerna 

subjektivt. Tolkningen är då inte inskränkt endast till meningen av orden i avtalet utan kan 

utvidgas till att även inkludera exempelvis förarbeten.
109

 Det förekommer även en 

kombination av de två tidigare nämnda tolkningsmetoderna som kallas för teologisk tolkning. 

Denna metod anses vara mer flexibel och liberal då meningen med avtalet tolkas utifrån vad 

som anses vara dess ändamål och syftet
110

 utifrån de genuina förväntningarna och 

intentionerna hos parterna.
111

I Wienkonventionen artikel 31(1) framkommer att tolkning av 

traktat ska ske ”in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the 

terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose”.
112 

Tolkningen 

kan anses vara mer fokuserad på den litterära metoden då artikeln inte uppmanar till 

undersökning ab irritio, dvs undersökning av parternas bakomliggande och grundläggande 

avsikter.
113

 Istället uppmanas tolkningen att föra klarhet i vad som utgör skälen till traktatets 

existens, även kallat ratio legis, genom belysning av traktatet i dess kontext samt efter dess 

ändamål och syfte.
114

 

 

4.3. Grundprinciper och utträdelseklausuler 

I inledningen till Wienkonventionen framkommer att “…the principles of free consent and of 

good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized,…”.
115

 Detta innebär 

att folkrätten är baserad på normen om pacta sunt servanda som även återfinns i artikel 26 

VCLT. Principen innefattar att överenskommelser mellan stater är bindande och ska 
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implementeras i god tro.
116

 Hänvisning till Wienkonventionens princip om god tro sker ofta i 

samband med en giltighetsbedömning av ett utträde ur en traktat i de fall det saknas 

processregler. Principen är relaterad till subjektiv självtolkning och saknar således en självklar 

definition
117

 vilket gör att den behandlas som en del av pacta sunt servanda.
118

 Genom 

självtolkningen uppkommer således en processuell barriär som hindrar möjligheten för 

parterna att skapa objektiva grunder som kan ifrågasätta legaliteten av ett utträdes laga kraft. 

Detta i sig utgör den generella principen om god tro.
119

 Vad som är viktigt att hålla i åtanke är 

att självtolkningen i frågan om ett utträdes legalitet är separat i förhållande till funktionen av 

traktatet. Att i en sådan situation bryta mot principen om god tro försvagar således inte 

utträdet i sig. Vikten av rätten till suveränitet genom utträde kan därmed inte tas bort av 

principen om god tro.
120

  

 

Alla moderna traktat innehåller avslutande regler eller utträdelseklausuler som gör det möjligt 

för parterna att avbryta sitt medlemskap. I vissa fall ställts det upp en tidsgräns för traktatets 

giltighetstid eller att de upphör i samband med vissa händelser. I andra fall ges stater 

möjlighet att lämna en traktat genom hänvisning till en specifik utträdelseklausul som finns 

angiven i avtalet och som uppställer kriterium som ska uppfyllas för att utträdet ska ses som 

legitimt.
 121

 Sedvanerättsliga kriterier om utträde finns angivet i artikel 65 VCLT. I enlighet 

med denna artikel måste en utträdande stat meddela de andra medlemsstaterna om sitt utträde. 

Vidare kan ett utträde inte ske snabbare än tre månader efter det att situationen som framkallat 

utträdet brutit ut, med undantag för nödsituationer. I de fall den utträdande staten möter 

motsättningar av annan stat, ska den utträdande staten söka en lösning kopplat till artikel 33 i 

FN stadgan
122

 som förespråkar medling med säkerhetsrådet.
123

 Det ges därmed tillfälle för de 

andra medlemsstaterna till traktatet att diskutera och eventuellt övertala den utträdande staten 

att tänka om.
124

 I fall där det saknas reglering kring utträdelse i en traktat kan processen 

endast ske om det är klargjort att parterna hade för avsikt att godta möjligheten till utträde då 

traktatet trädde i kraft, alternativt om det är en del av traktatets natur. Meddelandet om 

utträdelsen i dessa fall får inte ske snabbare än 12 månader.
125

 Förklaringen till den långa 

uppsägningstiden tordes vara svårigheten i att försöka fastställa en traktats egentliga avsikt.
126
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 Det kan föreligga många olika anledningar till varför en stat väljer att lämna en traktat. I 

de flesta fall beror utträdet på att en viss händelse har uppstått som påverkat statens 

förhållande till traktatet. I artikel 62 VCLT behandlas principen om grundläggande 

förändringar av fundamentala omständigheter
127

 även kallat rebus sic stantibus. Dessa 

omständigheter kan åberopas som grund för ett utträde
128

 och återfinns ofta, om något 

omskrivna, i traktats utträdelseklausuler. Principen om rebus sic stantibus innebär att det 

uppstår grundläggande förändringar av fundamentala omständigheter som varit gällande 

sedan skapandet av det aktuella traktatet och som orsakar att hela avtalet eller delar av det 

ställs utan verkan.
129

 Det uppställs fyra olika kriterier för att principen ska kunna göras 

gällande: 

1. Förändringen måste vara av grundläggande karaktär, exempelvis krig eller självständighet 

av kolonier (ej politiska förändringar),
130

 

2. förändringen av omständigheterna måste vara oförutsägbar, 

3. existensen av omständigheterna som förändras måste ha utgjort ett grundläggande skäl till 

att staten samtyckte till att vara bunden till traktatet, och 

4. effekten av förändringen måste vara av radikal natur för att kunna förändra skyldigheterna 

som uppställts under traktatet.
131

 

Fokus i tolkningen kring principen ligger på parternas avsikter och det objektiva skiftet som 

skett i deras skyldigheter till följd av de grundläggande förändringarna av de fundamentala 

omständigheterna. Effekten av den förändrade omständigheten bestäms genom en granskning 

av de gemensamma avsikterna och förväntningar som parterna hade då de anslöt sig till 

traktatet.
 132

 För att rebus sic stantibus ska kunna göras gällande som utträdelseorsak krävs att 

kriterierna i artikel 62 VCLT är uppfyllda. Principen kan inte göras gällande som 

utträdelsegrund i de fall traktatet fastställt en viss tidsgräns för avtalets giltighet.
133

 

Avslutningsvis för att kunna åberopa principen krävs att den berörda staten kan visa på att 

skadan som uppkommit genom den nya omständigheten förändrat läget för alla medlemsstater 

vad gäller deras möjlighet att utbära sina skyldigheter under avtalet.
134

 På så vis skapas ett 

kriterium med objektiva grunder inom principen. De flesta stater finner det oresonabelt att 

begränsa utträdelserätten till endast objektiva grunder
135

 och principen om rebus sic stantibus 

har därmed inte vunnit något starkare gehör i den internationella tolkningsdebatten. 
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4.4. Sammanfattning 

Traktat skapas för att utveckla folkrätten samt bevaka relationerna mellan stater som ingått 

internationella avtal. Vid tolkning av traktat är Wienkonventionen om traktaträtt den ledande 

källan då konventionen anses ge uttryck för internationella sedvanerättsliga principer. 

Konventionen förespråkar olika grundläggande metoder och principer för tolkning av traktat. 

Pacta sunt servanda är en av de mest grundläggande principerna vad gäller traktat och 

förespråkar en utgångspunkt där parterna är bundna till traktatets regler under god tro. 

Principen om god tro används främst i samband med tolkning av utträdelseklausuler och är 

relaterad till subjektiv självtolkning. 

 Utträde från ett traktat kan ske med hänvisning till den sedvanerättsliga principen rebus 

sic stantibus som förespråkar en utträdelsegrund på grund av grundläggande förändringar av 

fundamentala omständigheter som legat till grund vid traktatets skapande. 

 

5. Artikel IV NPT – den fredliga användningen av kärnkraft 
 

Syftet med NPT är som tidigare nämnt att nedrusta och förhindra fortsatt spridning och 

tillväxt av kärnvapen. För att uppnå detta har det internationella samfundet skapat en 

kompromiss där man tillåter stater att använda kärnkraft för civilt ändamål i utbyte mot viss 

internationell kontroll över det kärnrelaterade materialet och teknologin. Reglerna kring detta 

återfinns i artikel IV NPT som kan sägas utgöra en av grundpelarna i NPT. 

 

Detta kapitel kommer ge en inblick i artikel IV vad gäller dess innehåll, syfte och tolkning. 

Vidare kommer kapitlet att behandla de problem som uppmärksammades i samband med 

Nordkoreas utträde ur traktatet år 2003 och som berör tillämpningen av artikeln. 

 

5.1. Innehåll 

Artikel IV NPT 

”1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the 

Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without 

discrimination and in conformity with Articles I and II of this Treaty. 

 

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest 

possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the 

peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-operate in 

contributing alone or together with other States or international organizations to the further 

development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories 

of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the 

developing areas of the world.”
136
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 NPT artikel IV. 
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5.2. Syfte 

Skapandet av artikel IV har sin grund i att rätten till fredliga användning av kärnkraft behövs 

för att samarbetet i NPT ska fungera. Att uppföra en reglering om användningen av kärnkraft 

skapar juridiska åtaganden som gör stater bundna under traktatet och därmed blir inflytandet 

över användningen mer reglerad och säkrad från att missbrukas.
137

 Syftet med artikeln kan 

således förklaras vara att främja den fredliga användningen och samtidigt stärka den 

nationella säkerheten hos NPT:s medlemsstater.
138

 Detta sker genom att artikeln uppmuntrar 

staterna till samarbete vad gäller utbyte av utrustning, material, information, tekniskt stöd och 

assistans.
139

 Vidare uppställs ett krav på att icke-kärnvapenstaterna ska upprätta 

säkerhetsföreskrifter tillsammans med IAEA för att garantera att stödet och samarbetet inte 

missbrukas för militära ändamål.
 140 

 

5.3. Tolkning och effekt 

Artikel IV innehåller två olika delar. Den första delen berör den så kallade ”oavhändliga 

rättigheten”
 141

 som innebär att rätten till fredlig användning av kärnkraft är en förutsättning 

för att NPT effektivt ska kunna uppfylla sitt syfte med nedrustning och icke-spridning av 

kärnvapen. Rättighet kan anses ha en koppling till artikel I-II NPT som ställer upp 

skyldigheter och begränsningar för medlemsstaterna vad gäller hanteringen av 

kärnkraftsrelaterat material
142

 samt artikel III som berör icke-kärnvapenstaternas samarbete 

med IAEA. Mexiko tolkar den ”oavhändliga rättigheten” som en rättighet att utveckla 

forskning, produktion och användning av kärnkraftsenergi och att inget ska tolkas som kan 

begränsa denna möjlighet.
143

 Rättighetens existens kan således anses vara bekräftad men att 

dess räckvidd har aldrig fastställts i förhållande till artikel I-II.
144

 Den andra delen av artikel 

IV berör litterär tolkning av artikeln och dess innebörd. Frågan är om artikel IV utgör ett löfte 

att främja och garantera deltagande i alla typer av kärnkraftssamarbete, inkluderat de mest 

känsliga, eller om en stat kan förneka tillgång till vissa former av information och material
145
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som den anser har spridande verkan?
146

 Diskussionen har sin grund i USA:s försök att under 

70-talet införa restriktioner på sin kärnkraftsexport vilket ansågs strida mot NPT. Staten 

argumenterade för att tolkningen skulle verka utefter subjektiva grunder för att undvika 

inskränkningar i staternas suveränitet. Detta ifrågasattes av övriga medlemsstater i NPT som 

ansåg att ett sådant ställningstagande skulle innebära motsättningar i beslutsprocessen i de fall 

staterna själva fick sätta gränsen för reglernas verkan.
147

 Resultatet blev att artikel IV ska 

tolkas så att alla parter fullt kan delta i det internationella utbytet av material, utrustning och 

vetenskaplig information för fredlig utveckling av kärnkraftsenergi.
148

 

 

5.4. Problem med tillämpningen av artikel VI NPT 

Ett problem som ofta uppstår i samband med tolkningen av artikel IV är artikelns 

diskriminerande verkan. Bestämmelserna är utformade för att förhindra spridning av 

kärnvapenrelaterat material och teknologi främst bland icke-kärnvapenstaterna vilket lett till 

att dessa stater i större utsträckning än kärnvapenstaterna ställs under kontroll genom IAEA. 

Medlemsstaterna har försökt jämna ut kontrollen genom att anordna NPT konferenser, men 

dessa har främst drivit frågan om icke-spridning och lämnat lite utrymme för debatt om 

kärnvapenstaternas nedrustning.
149

 Fördelen med artikeln är att den bidrar med en möjlighet 

att kontrollera hanteringen av kärnkraftsrelaterat material i större utsträckning än vad som i 

annat fall vore möjligt. Problemet som skapas kan således sägas vara obalansen i att å ena 

sidan diskriminera genom extra kontroll av vissa NPT parter, å andra sidan skapa kontroll 

som kan garantera internationell säkerhet i större utsträckning.
150

 

 Vidare svaghet med artikel IV är att det föreligger en enkelhet att missbruka dess regler. 

Missbruket sker genom att en icke-kärnvapenstat ges möjlighet att utveckla ett 

kärnkraftsprogram för civil användning som inkluderar uppbyggnaden av alla nödvändigheter 

för en kärnbränslecykel. Handlandet är legitimt men riskfyllt då staten samtidigt uppnår en 

status där den har full kapacitet att använda det framställda materialet och informationen till 

att konstruera kärnvapen.
151

 Förmågan att kunna missbruka den fredliga användningen på 

detta sätt har lett till ett ökat fokus på fissilt material.
152  

I denna fråga upprätthåller 

amerikanska vetenskapsartiklar en ”no nascent nuke”-policy som förespråkar att det 

internationella samhället ska totalt förbjuda produktionen av fissilt material vid de tillfällen 

det finns misstankar om missbruk. Vidare anges att policyn ska påtvingas genom hot om 

tvingande sanktioner eller i sista hand genom användningen av våld. Andra förslag för att 

begränsa och kontrollera framställningen och användningen av fissilt material är att utveckla 

en starkare sammankoppling mellan kärnkraftsprogrammen och IAEA.
153
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Övervakningsorganet har därmed getts större inflytande och kompetens i sitt arbete för 

verifiering av staters kärnkraftshantering. Problemet är dock bristen på övervakning av 

nedrustningsprocessen hos kärnvapenstaterna vilken lämnas till NGO:s och medlemsstaterna 

själva.
154

 Detta leder diskussionen in på de svårigheter som finns för IAEA i att bidra med en 

accepterad lösning som får länder att överge eller göra om sina nationella kärnvapenprogram 

så att de matchar NPT:s normer.
155

 Många stater argumenterar för att IAEA måste få tillgång 

till första prioritet på information om var oanmälda kärnkraftsaktiviteter sker för att 

organisationen ska ges en chans att förhindra oönskad kärnkraftsutveckling.
156

 Ett förslag 

omfattar därför att IAEA ska ges större tillgång att granska staters kärnkrafts historia och 

uppbyggnad av infrastruktur. Verifieringen skulle då kunna upprätthålla den universella 

normen om nedrustning och icke-spridning
157

 i större utsträckning och fungera som ett 

verktyg för att stärka den internationella säkerheten.
158

 Risken skulle dock vara att 

verifieringen blir diskriminerande då den endast riktas mot stater som misstänks bedriva 

olaglig hantering av kärnkraft.
159

 Andra anbud för att ge IAEA en större roll i NPT är att 

organisationen ges bättre möjligheter att vidta effektiva åtgärder så som automatiska 

tvångsmekanismer, politiska straff eller ekonomiska sanktioner.
160

 Vissa stater menar på att 

IAEA:s nuvarande brist på tvingande åtgärder är NPT:s ”Akilles häl” då det förhindrar och 

försvagar IAEA:s möjligheter att kunna påverka staters handlande som strider emot syftet 

med NPT.
161

 

 Svårigheterna för IAEA att uppfylla sin roll som kontrollerande organ inom NPT kan 

aktualiseras genom hänvisning till tiden då Nordkorea var medlemsstat till traktatet. Staten 

skrev på sina säkerhetsöverenskommelser med IAEA först år 1992
162

 och hade under hela sin 

tid som medlemsstat samarbetssvårigheter med organisationen och förnekade den vid ett 

flertal tillfällen tillträde för verifikation. Detta skapade misstankar bland medlemsstaterna om 

att Nordkorea ägnade sig åt hemliga kärnvapenprogram och att staten i hemlighet lyckats 

konstruera kärnvapenstridsspetsar.
 163

 IAEA rapporterade situationen till säkerhetsrådet
164

 

vilket fick Nordkorea att känna sig utelämnade och diskriminerade. Staten offentliggjorde 

därefter att de tänkte lämna traktatet omgående.
165

 Händelsen räddades genom skapandet av 
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ett bilateralt avtal mellan Nordkorea och USA vilket nämns vidare i kapitel 6.4. Problem med 

tillämpningen av artikel VI NPT. Trots avtalet fortsatte samarbetssvårigheterna mellan de 

båda staterna. Detta ledde till att misstankarna kring Nordkoreas illegala kärnkraftshantering 

späddes på
166

 och IAEA drev talan för ökat antal inspektioner. Organisationen nekades dock 

tillgång till detta
167

 vilket resulterade i hot om återrapportering till säkerhetsrådet. Nordkorea 

tog aktionen som en kränkning mot statens värdighet och suveränitet
168

 och anklagade IAEA 

för att vara partiska.
169

 IAEA:s roll inom NPT kan genom detta anses vara väldigt komplex 

och komplicerad då organisationen hela tiden tvingas balansera mellan begränsningar av 

staters suveränitet och funktionen som ett kontrollorgan över artikel IV. 

 

5.5. Slutsats av artikel IV NPT 

Tanken bakom den fredliga användningen är en kompromiss mellan icke-begränsning av 

utvecklingen av kärnkraft och icke-diskriminering vid dess användning. Artikeln uppmuntrar 

medlemsstaterna till ett samarbete som ska främja alla stater vad gäller tillgång till material, 

teknologi och stöd för kärnkraftsutveckling. Nackdelen och svårigheten är att tillämpningen 

av artikel IV enkelt kan missbrukas till att konstruera kärnvapen. För att förhindra att så sker 

ställer NPT upp principer om god tro, icke-diskriminering och övervakning av IAEA. Frågan 

blir om detta är tillräckligt och om det är en ändamålsenlig lösning för att bidra till att 

tillämpningen av artikel IV leder till den nedrustning och icke-spridning av kärnvapen som 

NPT är tänkt att bidra med. 

 

För att artikel IV ska fungera kan inte utvecklingen av kärnkraft förbjudas då det kommit att 

få en stor betydelse för staters försörjning av el etc. Problemet är att kärnkraft även är det än 

så länge ”bästa” militära försvaret i de fall det används för framställning kärnvapen. Det finns 

således alltid en chans att den fredliga användningen kan komma att locka stater till att 

missbruka reglerna och konstruera kärnvapen. Inställningen i arbetet måste dock utgå från 

principen om god tro att medlemsstaterna inte gör detta, även om sannolikheten finns där. 

Principen om god tro kan förklaras ha fått sin karaktär från faktumet att folkrätten grundas på 

frivillig anslutning och frivilligt samarbete genom traktat. Anledningen till att principen utgör 

en stor grund för NPT och traktatet rent generellt har sin förklaring i att ett samarbete mellan 

stater inte kan fungera fullt ut om det föreligger misstankar om fusk eller missbruk av de 

överenskomna reglerna. Bedömningen av principens uppfyllelse eller tillmötesgående sker 

subjektivt vilket innebär att det inte finns några konkreta internationella sanktionsmöjligheter 

för de fall där ”ond tro” föreligger. Förklaringen tros ligga i karaktären hos folkrätten som 

grundas på ett ”system av stater” som verkar på samma nivå och där deras suveränitet gör 
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dem till självständiga rättssubjekt. Det finns således inget som står över denna suveränitet 

utan det uppkommer situationer där staterna väljer själva att ge upp delar av den för att ingå 

bland annat internationella avtal och konventioner. Alla avtal innehåller juridik, dvs en 

begränsning av beteende som sker genom att regler ställer upp normer och skyldigheter som 

medför sanktioner då de inte efterlevs. Inom internationella avtal måste dessa sanktioner vara 

i balans med vad staten gett upp av sin suveränitet och självbestämmanderätt för att de ska få 

den verkan det är tänkt utan att staten väljer att lämna avtalet. 

Principen om god tro kan således anses utgöra en svaghet för NPT vad gäller att garantera 

tillämpningen av artikel IV för nedrustning och icke-spridning. NPT har dock försökt finna en 

lösning på detta som kan fånga upp och begränsa de fall där den goda tron brister. Traktatets 

lösning har blivit ett fokus på tillverkningen av kärnvapen vilket lett till reglering i form av 

kontroll över mängden kärnkraftsrelaterat material. Det hela går ut på att det är enklare att 

kontrollera det fysiska handlandet än det psykiska bakomliggande syftet och avsikten hos 

stater vilket täcks av principen om god tro. Den fysiska kontrollen sköts av IAEA och skulle 

kunna vara mer fokuserad och inriktad på användningen av kärnvapen, dvs provsprängningar, 

men regeringen riskerar då att förlora sin verkan vad gäller att förhindra spridning och 

upprustning då ramen för regeln endast skulle täcka det uppnådda resultatet med ett färdigt 

vapen och inte processen dit. NPT skulle därmed bli försvagat då det är mindre effektivt för 

dess syfte att förbjuda och begränsa användningen än själva skapandet av kärnvapen. 

Kontrollen över det kärnkraftsrelaterade materialet måste dock även ske med god tro för att 

den inte ska bli ett politiskt redskap som riktas mot vissa stater, utan att det blir ett juridiskt 

verktyg som skapar rättigheter och skyldigheter som NPT kan använda för att driva igenom 

sitt mål med nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. 

 För att realisera problemen som uppkommer med tillämpningen av god tro och IAEA:s 

kontroll i artikel IV kan man, som tidigare nämnt, granska situationen som fanns när 

Nordkorea var part till NPT. Staten skrev inte på säkerhetsföreskrifterna med IAEA förrän sju 

år efter sitt inträde. Med facit i hand kan en sådan situation inte annat än ifrågasättas då den 

urholkade den lilla möjlighet som NPT har att kontrollera sina reglers efterlevnad och 

förhindra missbruk av den fredliga användningen av kärnkraft. Förklaringen tycks ha varit 

grundad på politiska ställningstaganden vilket visar på att juridiken i artikel IV är 

förhållandevis svag och enkelt spelas ut av politiken. Samtidigt kan man se det som att NPT:s 

regler är otroligt anpassbara och inte absoluta. Detta gör att dess artiklar inte är tidsbundna 

samt att de kan anpassas efter flera olika situationer vilket är en fördel när det rör teknisk 

utveckling som hela tiden går snabbt framåt. Frågan blir vad detta kan få för effekt för NPT 

som nedrustning och icke-spridningsavtal? I fallet med Nordkorea ledde anpassandet till att 

politiken mer eller mindre tog över. Staten kunde förhandla sig runt sina skyldigheter och 

missbruka artikel IV utan att egentligen begå ett traktatsbrott. Artikeln uppställer inga 

skyldigheter utan uppmanar staterna endast till visst beteende i de fall de väljer att nyttja sin 

rätt till fredlig användning av kärnkraft. Detta är en svaghet i artikeln som gör att dess kontroll 

över användningen blir svår och lämnas utan vidare möjlighet till begräsningar eller 

sanktioner då det saknas en direkt skyldighet. Artikeln har försökt lösa detta problem genom 

hänvisning till artikel I-II som uppställer vissa gränser för samarbete som kan leda till eller 

riskera uppmuntra stater att anförskaffa kärnvapen Problemet är att artikel IV ses som 

en ”oavhändlig rättighet” med högre status än artikel I-II och som bidrar till att artikel I-II 
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tappar sin verkan vad gäller reglering av den fredliga användningen av kärnkraft. 

Förklaringen till problemet med att artikel IV ses som ”oavhändlig” tordes vara att rättigheten 

anses utgöra en del av medlemsstaternas suveränitet och att en alltför tydlig koppling till 

artikel I-II skulle kunna inskränka denna suveräna rättighet. Artikelns vaghet ligger även i att 

det inte finns uttryckt någon kontrollmekanism direkt i artikeln, utan kontroll sker indirekt via 

de bilaterala avtalen som medlemsstaterna har med IAEA. Artikel IV har således ingen direkt 

tillämpning i frågan om kontroll eller sanktionering av den fredliga användningen av 

kärnkraft. Artikel IV skulle därmed kunna sägas stå i en beroende ställning till IAEA:s 

säkerhetsföreskrifter och i de fall dessa brister eller missbrukas står artikel IV handlös utan 

möjlighet till kontroll eller sanktionsmöjligheter. 

 

Artikeln IV innehåller utöver god tro även en stark princip om icke-diskriminering där den 

politiska intensiteten i artikeln tycks bidra till att principen går att anpassa så att den täcker 

flera situationer som skiljer sig åt. Svagheten är att de blir oklart vad som är diskriminering. 

Indirekt kan man se att tolkningen av artikelns icke-diskriminerings princip och även dess 

tillämpning sker med koppling till IAEA och dess säkerhetsföreskrifter i artikel III. Denna 

hänförning finns dock inte uttryckt i artikeln vilket gör det oklart kring vilka grunder som ger 

IAEA kompetens att verifiera stater med hänvisning till artikel IV. Situationen kan således 

enkelt uppfattas som diskriminerande vilket var fallet med Nordkorea som ansåg att IAEA:s 

inspektioner var grundade endast på politiska beslut och inte juridiska grunder. Lösningen på 

problemet skulle kunna vara att göra reglerna om inspektioner mer konkreta genom att skapa 

objektiva grunder för när de kan utföras inspektioner av kärnkraftsrelaterat material. På så vis 

skulle man undvika diskriminering i större utsträckning då IAEA:s kontroller skulle ske efter 

grunder som såg lika ut för alla medlemsstater. Problemet är att traktatet inte är utformat för 

detta rent juridiskt. Det är skapat av kärnvapenstater, för kärnvapenstater. Som regleringen ser 

ut nu är det endast icke-kärnvapenstaternas fredliga användning som granskas och inte 

kärnvapenstaternas. Det är denna balans som brister och skapar diskriminering, vilket ger 

upphov till en vilja att missbruka artikeln för att få högre status och mer makt genom 

kärnvapen. I samband med detta blir diskussionen kring NPT:s partuppdelning aktuell. Att 

traktatet nämner kärnvapenstater och icke-kärnvapenstater gör att det ställs olika villkor och 

att parterna är på olika nivåer vad gäller inflytande och makt över NPT:s tillämpning. Detta 

leder enkelt till att det blir en diskriminerande effekt att kärnvapenstaterna ställer krav på 

icke-kärnvapenstaterna, men inte själva står under någon större begränsning i sin hantering av 

kärnkraft. NPT fungerade bra när det skapades i slutet av 60-talet och alla stater som anslöt 

sig som icke-kärnvapenstater tjänade något på att vara med genom att de fick hjälp till 

utveckling av kärnkraft. Staternas olika maktnivå var då inte ett så utbrett och påtagligt 

problem i och med att allt fortfarande var relativt nytt och kalla krigets kyla hängde 

fortfarande över det politiska andningsutrymmet. Idag står icke-kärnvapenstaterna med en 

högt uppnådd kärnkraftsstatus och har kanske mer eller mindre uttömt de fördelar som artikel 

IV erbjuder. För att undvika diskriminerande verkan av artikel IV bör därmed större fokus 

läggas på kärnvapenstaternas nedrustning istället för att reglera och upprätthålla icke-

kärnvapenstaternas status quo. Fördelarna som erbjuds genom artikel IV får vidare inte gå 

förlorade då det kan leda till att stater gör som Nordkorea och lämna traktatet och lever ”gott 

ändå” tillsammans med de utomstående kärnvapenstaterna. Problemet i en sådan situation är 
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att en stat måste vara kärnvapenstat för att klara sig utanför NPT då de i annat fall kan vara 

svårt att utvecklas inom kärnkraftsområdet i och med att det saknas reglering kring samarbete. 

Baksidan av artikel IV kan därmed sägas vara att dess möjligheter skapat en beroendeställning 

hos icke-kärnvapenstaterna så att dessa för att klara av att stå utanför traktatet måste uppnå 

status som kärnvapenstat. 

 

6. Artikel VI NPT – förhandling i god tro 
 

För att NPT ska kunna verka med full effekt har traktatet ställt upp möjligheten för 

medlemsstaterna att förhandla om traktatets tillämpning vilket regleras i artikel VI NPT. Detta 

kapitel kommer ge en inblick i artikel VI vad gäller dess innehåll, syfte och tolkning. Vidare 

kommer kapitlet att behandla de problem som uppkommer i samband med artikelns 

tillämpning. 

 

6.1. Innehåll 

Artikel VI NPT 

”Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective 

measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, 

and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international 

control.”
170

 

 

6.2. Syfte 

Under 2002 NPT Rev.Conf. åtog sig kärnvapenstaterna, efter påtryckningar från icke-

kärnvapenstaterna, att lyckas med total eliminering av sina kärnvapensarsenaler samt att 

skapa handlingsprogram för vapenkontroll och nedrustning. Samtidigt har de två ledande 

kärnvapenstaterna USA och Ryssland visat tendenser på att kvarhålla kärnvapen för en 

odefinierad framtid
171

 vilket ger signaler om att innehav av kärnvapen är den slutliga garantin 

för en stats nationella säkerhet.
172

 Artikel VI blir i dessa diskussioner viktig då artikeln öppnar 

upp möjligheten till förändring av kärnvapenstaternas beteende och policy.
173

 

 

6.3. Tolkning och effekt 

I den första delen av artikel VI ställs ett krav på att allt arbete inom traktatet ska ske genom 

förhandlingar under god tro som i sin tur ska leda till nedrustning,
174

 vilket utgör grunden för 

ett fungerande samarbete mellan medlemsstaterna i NPT.
175

 År 1996 kom ett domslut från den 
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internationella domstolen (ICJ)
176

 som uppmärksammade att nedrustningsförhandlingar 

enligt artikel VI NPT även inkluderar ett krav på ett resultat. Förhandlingarna ska med andra 

ord leda till nedrustning under strikt och effektiv internationell kontroll.
177

 Genom domslutet 

breddades artikel IV till att bli en ”regel om uppförande” som gav icke-kärnvapenstaterna och 

FN:s generalförsamling ett verktyg att använda emot kärnvapenstaternas beteende och vaga 

försök att nedrusta.
178

 Det finns vidare tolkningar om att artikeln uppmuntrar medlemsstaterna 

att ansluta sig till andra multilaterala avtal så som CTBT.
179

 

 Den andra delen av artikel VI utgörs av ett krav på att medlemsstaterna ska vidta 

effektiva medel som ska resultera i eliminering av kärnvapen och leda till generell och total 

nedrustning. Frågan blir då om elimineringen av kärnvapen ska ske samtidigt eller tidigare än 

målet med den generella och totala nedrustningen?
180

 I 2000 NPT Rev. Conf. Final Document 

framkommer att nedrustning är en del av den totala elimineringen av kärnvapen. Antagandet 

är inte juridiskt bindande men kan ändå anses inneha hög status vid traktatstolkning då det är 

del av statspraxis och artikel 31(3) VCLT.
181

 Diskussionen om kravet på effektiva medel för 

nedrustning har sin grund i icke-kärnvapenstaternas försök att uppmuntra kärnvapenstaterna 

till nedrustningsantaganden genom multilateralt bindande antaganden i samband med sitt eget 

uppgivande av kärnvapen.
182

 Icke-kärnvapenstaterna vill vidare försäkra sig om att 

kärnvapenstaterna kommer nå total nedrustning och tillslut även statusen som icke-

kärnvapenstat. De vill således sätta en större press på kärnvapenstaterna genom förslag på en 

tidsram som nedrustningen ska ske under
183

 vilket varit föremål för debatt under 

förberedelserna år 1997 inför 2000 NPT Rev. Conf.
 184

 Icke-kärnvapenstaterna har dock fått 

acceptera att traktatet förlängts utan speciella krav vilket kan ses som ett uppgivande av de 

möjligheter som NPT skapade för icke-kärnvapenstaterna att kunna påverka 

kärnvapenstaterna.
185

 Genom denna typ av utveckling verkar nedrustning endast kunna ske 

efter villkor som kärnvapenstaterna själva ställt upp
186

 och som blir ett bevis på en 

diskriminering inom NPT. Samtidigt är karaktären hos folkrätten att den är grundad på 
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parternas frivilliga tillmötesgående med aktuella bakomliggande normer.
187

 Det finns således 

inga mekanismer som kan tvinga medlemsstaterna att fullfölja sina åtaganden under 

artikeln.
188

 

 

6.4. Problem med tillämpningen av artikel VI NPT 

Artikel VI bygger som tidigare nämnt på att medlemsstaterna förhandlar under god tro med 

varandra för att det ska vara möjligt att driva frågan om att eliminera kärnvapen. Problemet 

med realiseringen av artikelns förhandlingar har varit grundad på diskussionen om den 

diskriminerande uppdelningen som traktatet gör mellan kärnvapenstater och icke-

kärnvapenstater. Samtidigt förekommer det enorma svårigheter i förhandlingarna mellan 

staterna som grundas på deras bristande förtroende för varandra. Den främsta anledningen är 

att det finns en kontroversiell ståndpunkt bland nästan alla stater om att somliga stater är mer 

benägna att fuska än andra
189

, både vad gäller nedrustning samt icke-spridning.
190

 Detta leder 

till en farlig uppdelning av bra och dåliga, onda och goda stater, vilket på sikt kan komma att 

urholka principen om god tro.
191

 Nordkorea aktualiserar ett tydligt exempel på svårigheter 

som kan förekomma i samband med tillämpningen av artikel VI. Nordkorea hade under tiden 

som medlemsstat i NPT ett flertal nära samarbeten med USA.
 192

 Det kanske mest omfattade 

var det bilaterala avtalet Agreed Framework (AF)
193

 som uppkom som ett gensvar från det 

internationella samfundet över att Nordkorea ville lämna NPT år 1993. Genom avtalet blev 

Nordkorea garanterad viss nationell säkerhet och fann inte längre behov av utträdelse från 

traktatet.
194

 Syftet med AF var att få kontroll över Nordkoreas utveckling och användning av 

kärnkraftsmaterial
195

 och avtalet innehöll ett krav på att staten skulle frysa sitt 

kärnvapensprogram. Detta i utbyte mot bland annat kärnreaktorer och olja för fredlig 

användning
196

 samt att staten ställdes under IAEA:s säkerhetsföreskrifter och organisationens 
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inspektioner.
197

 Avtalet var endast en tillfällig lösning på de spänningar som fanns mellan 

USA och Nordkorea
198

 och det skapades inte någon klar riktlinje mellan NPT:s medlemsstater 

hur liknande situationer skulle hanteras.
199

  Detta leder diskussionen in på ett annat problem 

som är att det förekommer väldigt olika aspekter hos staterna om hur de vill hantera 

nedrustning och icke-spridning inom NPT.
200

 Det västerländska inflytandet från USA har fått 

gehör i allt större utsträckning inom det internationella samfundet vilket gjort att det skapats 

ett ”vänskapligt inflytandet” mellan staterna och som bidrar till att det amerikanska 

inflytandet, som generellt sett främjar kärnvapen, inte ifrågasätts i samma utsträckning som 

tidigare. Icke-kärnvapenstaternas attityd mot kärnvapensstaterna blir därigenom försvagad, 

speciellt i Europa
201

 där Europeiska Unionen och NATO i många frågor för ett stort 

samarbete med USA.
202

 NPT:s medlemsstater och det internationella samhället kan därmed 

sägas ha blivit förslappade och nästintill accepterande i förhandlingarna om kärnvapen vilket 

är en oroväckande utveckling för nedrustning och ickespridningsfrågan.
203

 

 

6.5. Slutsats av artikel VI NPT 

Artikel VI öppnar upp möjligheten för förhandling under god tro mellan medlemsstaterna vad 

gäller nedrustnings- och icke-spridningsarbetet i NPT. Reglerna rör främst samarbete för 

nedrustning av kärnvapenstaterna och artikeln är den enda, utöver artikel I, som kan anses 

vara riktad mot och begränsande för kärnvapenstaterna i deras hantering av kärnvapen. 

Artikel VI har således kommit att få stor betydelse vad gäller arbetet med nedrustningen av 

kärnvapenstaterna och utgör en av grundstenarna i NPT. Problemet med artikeln är att den 

står utan sanktionsmöjligheter när det kommer till nedrustning av kärnvapenstaterna. Detta 

påverkar självklart hur artikeln efterlevs och tillämpas då avsaknaden av konkreta 

sanktionsmöjligheter gör att det inte finns någon tydlig ram för hur långt 

förhandlingsskyldigheten i artikeln sträcker sig. Det ställs endast krav på att nedrustningen 

ska ske under strikt och effektiv internationell kontroll. Det är dock svårt att garantera denna 

tillämpning i praktiken då kravet endast grundas på principen om god tro vilket kan tyckas 

vagt då det saknas någon form av kontroll som kan verifiera att detta uppfylls eller 

tillmötesgås, samt att det finns ett uttryckt egenintresse bland kärnvapenstaterna att inte nå 

total eliminering av kärnvapen. Nedrustningen har gått framåt och både USA och Ryssland 

har rustat ner sedan kalla kriget slutade. Problemet är att den snabba tekniken gör det möjligt 

att inneha kunskapen att snabbt sätta ihop kärnvapen vilket gör det svårt att kontrollera 

kärnvapenstaternas egentliga innehav av kärnvapen. För att undvika att kärnvapenstaterna 
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endast plockar isär sina kärnvapen skulle artikel VI behöva ställa ett tydligare krav på någon 

form av verifiering över kärnvapenstaternas innehav av kärnkraftsrelaterat material, liknande 

den kontroll som görs hos icke-kärnvapenstaterna av IAEA. På så vis skulle man skapa en 

mer konkret kontroll över nedrustningen som skulle ge en garanti på att förhandlingarna ledde 

till den effektiva nedrustningen och internationella kontrollen som artikel VI uppställer. 

Samtidigt behövs det mer reglering om kontroll för kärnvapenstaterna för att NPT inte bevaka 

endast icke-kärnvapenstaterna och således skapa diskriminering och särbehandling mellan 

medlemsstaterna. Frågan blir om ramen för nedrustningsförhandlingar kan sträckas så långt 

att de kan kräva att kärnvapenstater inte ska få fortsätta att ens uppnå en situation där de kan 

rekonstruera ett kärnvapen, d.v.s. att de ställs på samma nivå som icke-kärnvapenstaterna? 

Rent teoretiskt borde detta vara möjligt genom att artikel VI ställer krav på att 

kärnvapenstaternas nedrustning ställs under strikt och effektiv kontroll vilket borde kunna 

jämställas med IAEA:s säkerhetsföreskrifter. Först då skulle nedrustningen eller i annat fall 

status quo kunna garanteras då den fysiska möjligheten till kärnvapens utveckling skulle 

begränsas och ställas under kontroll. Detta skulle kunna skapa en bättre balans mellan 

parterna i NPT då även kärnvapenstaterna skulle verifieras. Frågan är om det är rimligt? 

Kärnvapenstaterna skulle troligen inte gå med på ett intrång i statens angelägenheter utan 

skulle hänvisa till militärnödvändighet och statens suveränitet. Samtidigt finns det ett uttryckt 

intresse bland kärnvapenstaterna att förbjuda alla provsprängningar genom att de anslutit sig 

till CTBT vilket indirekt kan anses begränsa utvecklingen av kärnvapen. Det borde således 

inte vara helt omöjligt att kunna förändra kärnvapenstaternas beteende via förhandlingar i god 

tro. Detta skulle, som tidigare nämnts, gynna samarbetet i NPT då maktbalansen skulle 

jämnas ut. Risken finns att det kan slå över och resultera i att kärnvapenstaterna inte vill 

kontrolleras vilket skulle innebära slutet för NPT då traktatet skulle mista sitt mål med total 

internationell nedrustning då traktatet är beroende av samarbetsviljan hos sina medlemsstater. 

Vidare skulle det bli svårt att låta IAEA kontrollera kärnvapenstaterna då organisationens 

enda möjlighet till sanktionering till stor del ligger på rapportering till säkerhetsrådet. Det 

uppstår då en paradox genom att rådet permanent utgörs av de fem kärnvapenstaterna och det 

är inte rimligt eller ens möjligt att dessa kommer sanktionera sig själva eller varandra. Allt 

blir bara ett stort veto. Så frågan blir hur effektivt IAEA egentligen skulle kunna verka i 

frågan om nedrustning av kärnvapenstaterna? Organisationens kompetens tycks vara 

begränsad och utformad för att kontrollera icke-kärnvapenstaterna. Detta lämnar återigen 

artikel VI med den nakna sanningen att artikeln saknar möjlighet till kontroll trots att 

medlemsstaterna åtar sig att vidta effektiva åtgärder som ska leda till strikt internationell 

kontroll över nedrustningen. Tillämpningen av artikeln verkar därmed endast begränsad av 

principen om god tro, vars svaghet ligger i att det saknas kontroll av dess uppfyllelse samt 

sanktioner i de fall en stat bryter mot principen. Frågeställningen blir hur långt ramen för 

förhandling i god tro sträcker sig? En intressant situation att analysera i samband med denna 

fråga är vad som hände efter det att Nordkorea avbröt sitt samarbete i AF. Staten hade getts en 

chans till förhandling i god tro men tog den inte på allvar vilket resulterade i att de andra 

staterna tappade intresset för fortsatta förhandlingar. Detta var en av orsakerna till att 

Nordkorea senare lämnade traktatet vilket kan ses som ett misslyckande från NPT:s sida att 

hålla kontroll över kärnkrafts utveckling och icke-spridning. Å ena sidan kan stater inte få hur 

mycket som helst utan att ge tillbaka något som bidrar till ett gemensamt överenskommet 
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resultat. I detta fall fanns det inget som antydde på att Nordkorea inte skulle missbruka 

situationen igen och att utesluta god tros förhandlingar i en sådan situation borde därmed 

kunna rättfärdigas på grunden av att den goda tron är mist. Å andra sidan är förhandlingar i 

god tro en del av uppförandet i NPT och det enda medlet för att kunna hålla kvar 

medlemsstater inom traktatet. Artikel VI har krav på effektiva förhandlingar som leder till 

strikt, internationell kontroll. Att Nordkorea lämnade NPT gör att kontrollen över statens 

kärnkraftsutveckling och kärnvapensprogram ställts utan kontroll vilket blivit ett större och 

allvarligare problem än om medlemsstaterna försökt hålla kvar staten genom förhandlingar. 

 

Frågan är om artikel VI genom sin utformning verkligen är ändamålsenlig och kan tillämpas 

på ett sätt som bidrar till nedrustning och icke-spridning av kärnvapen? Meningen med 

förhandlingarna i artikel VI är att de ska verka som kontroll över nedrustningen och indirekt 

som kontroll över kärnvapenstaternas hantering av kärnvapen och kärnkraft. Problemet är att 

detta inte tycks fungera rent praktiskt då det saknas övervakningsorgan och 

sanktionsmöjligheter som kan bekräfta regelns uppfyllelse. Allt vilar på att kärnvapenstaterna 

i god tro vill nedrustas. Med tanke på att artikel VI är den enda artikeln i hela NPT som 

uppställer krav på nedrustning och som indirekt är riktad mot kärnvapenstaternas handlande 

borde dess tillämpning göras mer effektiv för att NPT ska kunna uppnå sitt mål med 

nedrustning. Ett alternativ vore att skapa ett nytt kontrollorgan där kärnvapenstaterna inte får 

majoritet eller möjlighet till veto. Kontrollnivån bör ligga på samma som för icke-

kärnvapenstaterna och endast beröra saker som går att fysiskt bevisa och mäta. Avsikten 

bakom kärnvapenstaternas handlande får täckas av den goda tron då det i annat fall skulle 

kunna bli suveränitetskränkande. 

 

7. Artikel X(1) NPT – utträdelse ur NPT 
 

För att kunna fastslå tolkningen och klargöra den tänkta verkan av utträdelseklausulen i artikel 

X(1) NPT bör man först se till hur artikeln är uppbyggd och vad som är dess bakomliggande 

syfte. Detta kapitel kommer därmed ge en teoretisk inblick i artikel X(1) NPT. Vidare 

kommer det även redogöras för artikelns tillämpning och eventuella problem som kan uppstå 

därigenom. 

 

7.1. Innehåll 

Artikel X(1) NPT 

”1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty 

if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the 

supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the 

Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include 

a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.” 
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7.2. Syfte och tolkning 

Tanken med artikeln är att ge medlemsstaterna en rätt att utträda från traktatet i de fall det 

uppstår speciella omständigheter som kan ses som en del av en stats suveränitet.
204

 

Utträdesklausulen i NPT uppställer fyra kriterier som staten ska uppfylla:
205

 

1. meddela alla parter, 

2. meddela FN:s säkerhetsråd, 

3. redogöra i ett yttrande för de extraordinära händelser som anses äventyra nationens 

översta intresse och som kan hänföras till traktatet, 

4. meddelandet om utträdet ska ske tre månader (90 dagar) innan det träder i kraft.
206

 

Möjligheterna att kunna missbruka den fredliga användningen av NPT har gjort tolkningen 

och tillämpningen av artikel X(1) snäv.
207

 Allvaret i frågan kan ses genom den direkta 

kopplingen till FN:s säkerhetsråd
208

 som hjälper till att begränsa utträdelserätten ur 

traktatet.
209

 Säkerhetsrådets begränsning kan ske på två sätt. Rådet kan hänvisa utträdet till en 

situation som utgör ett seriöst hot mot den internationella säkerheten
210

 och dess kompetens 

sträcker sig då främst till åtgärder under FN stadgan artikel 41-42.
211

 I annat fall kan 

säkerhetsrådet blockera utträdesrätten med åtgärder genom hänvisning till att stater som 

misstänks för att inte uppfyllt NPT inte kan lämna traktatet förrän situationen är klarställt. 

Problemet är att denna aktion endast fungerar i de fall relateringen till kärnvapen är uppenbar 

och synliggjord hos den berörda staten. Diskussioner råder om inte ett utträde i sig borde 

väcka tillräckligt med misstankar om ett handlande som strider mot NPT:s grunder och 

därmed ge kompetens till säkerhetsrådet att vidta åtgärder.
212

 Viktigt att notera är att 

säkerhetsrådets befogenheter endast är av politisk natur och inte legal
213

 vilket gör att rådet 

saknar behörighet att juridiskt avgöra ett utträdes giltighet.
214

 

 

Problemet med artikel X(1) är avsaknaden av bestämmelser om kontrollmyndigheter eller 

samtycke från andra stater vad gäller uppfyllelsen av kriterierna, speciellt vad gäller yttrandet 

om extraordinära händelser.
215

 Detta resulterar i att frågan blir subjektiv där kriteriernas 
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tillmötesgående avgörs av den utträdande staten själv.
216

 Internationell sedvanerätt
217

 och 

generella principer
218

 förespråkar god tro vid den utträdande statens tolkning av vad som kan 

anses utgöra ett hot mot dess överordnade intresse. Bristen på kontrollmekanismer inom 

traktatet gör att uppfyllelsen av god tro inte kan kontrolleras samt att det saknas uttömmande 

angivelser för inom vilka ramar det ska tolkas.
219

 Förklaringen till den vaga angivelsen i 

artikel X(1) kan sägas ha sin grund i att NPT är en kompromiss mellan USA och dåvarande 

Sovjettunionen.
220

 Vid skapandet ansågs det ej direkt nödvändigt att i förväg bestämma en 

exakt definition
221

 av utträdelseklausulen då rättigheten sades vara kopplad till varje stats 

suveränitet.
222 

Denna inställning fastlades senare under 2005 Rev. Conf. (Draft Report of 

Main Committee III) där den suveräna rättigheten till utträde bekräftades vara del av såväl 

NPT som folkrätten.
223

 

 

Artikel X(1) anger en tidsram för utträdelse som är tre månader (90 dagar).
224

 Tidsramen 

liknar den i andra traktat som berör massförstörelsevapen, så som PTBT och traktaten för bio- 

och kemiska vapen.
225

 Diskussion har dock förts om inte tidsramen är för kort och det har då 

gjorts jämförelser med nyare traktat så som CTBT som har sex månader eller Outer Space 

Treaty som har 12 månaders uppsägningstid.
226

 Förslag har även uppkommit om att byta ut 

perioden på tre månader till tre år. På så vis skulle det skapas mer tid och utrymme för en 

internationell debatt mellan medlemsstaterna och den tillbakadragande staten.
227

 

 

7.3. Problem med tillämpningen av artikel X(1) NPT 

7.3.1. Uppfyllelse av NPT:s kriterium 

Tillämpningen av artikel X(1) aktualiserades i Nordkoreas utträde ur NPT år 2003.
 228

 Staten 

yttrade att de under en längre tid upplevt hot och diskriminering inom NPT, vilket till största 
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del grundades på de misslyckade samarbetena med IAEA
229

 och USA.
230

 Strax efter sitt 

utträde tillkännagav Nordkorea sitt innehav av kärnvapen
231

 samt att de hade för avsikt att 

fortsätta utveckla kärnvapen till försvar och eventuellt även förse andra stater med 

kärnvapenrelaterat material.
232

 Kritik väcktes kring att Nordkorea missbrukat NPT och 

diskussion uppstod om en stat i sådant tillstånd legitimt kan använda sig av 

utträdelseklausulen i artikel X(1). 

 Debatter har förts kring vilka kriterium som ska uppfyllas för den legitima grunden att 

använda utträdelseklausulen i NPT. Flera länder har fört en stark talan om att utträdelse ska 

förbjudas i de fall staten vid tillfället för utträdet inte uppfyller NPT:s skyldigheter.
233

 

Medlemsstaterna har under 2010 Rev. Conf. dock inte funnit en gemensam överenskommelse 

om hur detta skulle adresseras. Staterna är däremot överens om att nuvarande tolkning och 

implementering helt saknar institutionella regler och makt att tillämpas effektivt.
234

 Slutsatsen 

blir att det saknas en gemensam ståndpunkt för uppfyllelsen av kriterierna och hur 

utträdelseprocessen ska gå till väga.
235

 Frågan blir hur artikel X(1) kan göras snävare för att 

undvika ett missbruk av den? Tyskland kom under 2005 Rev. Conf. med förslag om ny 

struktur och förbättring vad gällde kontrollen över själva utträdelseprocessen, 

kommunikationen mellan medlemsstatera samt reaktionen av utträdet.
 
Staten menade att det 

var viktigt att inte hindra ett utträde utan snarare försöka göra processen mer effektiv, 

övergriplig och rättssäker.
236

 Vidare diskussioner har förts mellan medlemsstaterna om att de 

extraordinära händelserna ska redogöras för skriftligt och även innehålla konsultering med 

andra medlemsstater vilket framkom under 2010 NPT Rev. Conf.
237

 Förslag har även 

framkommit om införandet av extraordinära konferenser för att göra det möjligt att skapa 

tydligare och mer anpassade utträdelsekriterier.
238

 Syftet med en striktare reglering av 

utträdelsekriterierna är som tidigare nämnt att förhindra att stater som missbrukat NPT kan 

utträda och därmed gynnas av fördelarna med kärnkraftsrelaterat material och teknologi som 

getts staten som medlem. De flesta stater förespråkar att de fördelar som getts den utträdande 

staten ska försvinna vid utträdelse
239

, alternativt att material och teknologi står kvar under 
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kontroll av IAEA:s säkerhetsföreskrifter.
240

 I samband med denna diskussion uppkommer 

även ett förslag på att medlemsstaterna ska kunna utvisa en stat från kärnkraftssamarbetet i de 

fall den anses bryta mot NPT eller om IAEA inte kan bidra med accepterad kontroll som 

garanterar att staten inte missbrukar sin ställning och utvecklar kärnvapenprogram.
241

 

 

7.3.2. IAEA:s roll i artikel X(1) NPT 

För att förhindra att en stat missbrukar den fredliga användningen under artikel IV och sedan 

utträder ur NPT har medlemsstaterna under 2007 NPT Prep. Conf.
 
och 1993-2010 NPT Rev. 

Conf. diskuterat fram olika lösningar. Ett alternativ är, som tidigare nämnt, att material och 

utrustning som getts till den utträdande staten för fredlig användning ska frysas
242

, alternativt 

vara kvar som subjekt för fredlig användning under IAEA:s säkerhetsföreskrifter.
243

 Tanken 

med att hålla kvar IAEA:s kontroll över den utträdande statens kärnkraftsrelaterade aktiviteter 

är att ge en avskräckande effekt för otillåten hantering av kärnkraft samt att kontrollen kan 

främja förtroendegrunden mellan staterna.
244

 Vidare finns många argument för att IAEA ska 

ha rätt att inspektera en stats kärnkraftsrelaterade aktivitet trotts dess utträde ur NPT. En av 

omständigheterna är i de fall staten inte har rätt till legalt utträde, dvs att staten inte 

tillmötesgått de uppställda kriterierna i artikel X(1) NPT. Ett annat argument för IAEA:s 

kompetens inom artikel X(1) är att ett utträde inte utsläcker alla säkerhetsskyldigheter hos en 

stat. I enlighet med generella principer i Wienkonventionen om traktaträtt, NPT och IAEA:s 

säkerhetsföreskrifter
245

 har IAEA därmed fortfarande rätt att sätta in inspektioner i de fall det 

finns skälig misstanke
246

 om de aktiviteter som staten utförde under tiden som medlemsstat. 

Ett utträde gör därmed inte staten straffri i förhållande till de objektiva skyldigheterna i 

traktatet.
247

 Vidare diskuterar medlemstaterna om IAEA:s inspektioner ska kunna fastställa 

om en stat har legitima skäl till utträdelse eller inte. Inspektionerna bör kunna ge 

organisationen tillräcklig grund att bedöma den goda tron vid utträdet samt granska eventuella 

övertramp av NPT:s regler.
248

 I de fall utträdet strider mot NPT:s regler kan IAEA avskärma 

både sin och andra medlemsstaters assistans
249

 vilket är förhållandevis svaga, ineffektiva 

medel om man jämför med FN:s säkerhetsråd, men som ändå kan få en påverkan på den 

utträda statens beteende i förhållande till hanteringen av kärnkraft.
250

 En aktiv roll av IAEA 
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vad gäller påverkan på material och utrustning leder även till att det lättare går att kräva 

tillbaka den utrustning som getts till den utträdande staten för fredlig användning.
251

 

Problemet med tillbakagivandet är att det kräver ett gott samarbete med den berörda staten 

vilket osannolikt inträffar med tanke på omständigheterna som föreligger vid ett utträde.
252

 

 

En annan fråga som aktualiserats genom Nordkoreas utträde var utifall artikel X(1) skulle 

kunna ges direkt effekt? Diskussionen började med att Nordkorea i samband med sin 

utträdelse angav att IAEA saknade rätt att inspektera statens kärnkraftshantering under tiden 

för utträdelseprocessen, även i de fall det berörde händelser från tiden då staten var part till 

traktatet.
253

 Argumentet var grundat på att utträdelsen var ett självförsvar och att staten 

således inte längre var bunden vid IAEA:s säkerhetsföreskrifter vilket lämnade organisationen 

utan behörighet att inspektera. Detta väckte debatten om IAEA skulle kunna verifiera om en 

stat brutit mot sina skyldigheter under NPT innan själva processen med artikel X(1) 

påbörjades. I artikel X(1) framkommer att ett yttrande om utträdets grunder ska ske med tre 

månaders förskott.
254

 Trotts detta krävde Nordkorea vid sitt yttrande att utträdet skulle ges 

direkt effekt och laga kraft redan dagen därpå.
255

 General direktören för IAEA samt den 

internationella doktrinen menade på att det var tre månaders uppsägningstid som gällde
256

 

medan dokument från FN:s säkerhetsråd antydde på att den utträdande staten själv har rätt att 

bestämma utträdets ikraftträdelse.
257

 Kontentan kan anses vara att i de fall den utträdande 

staten vägrar foga sig efter tidsbegränsningen i artikel X(1), likt Nordkorea, blir traktatet inte 

ogiltigt. Kravet på tre månader är ett löfte och ingen egentlig förutsättning för ett effektivt 

utträde. Det kan därmed tolkas som att rekvisitet bör uppfyllas och inte att det ska eller måste. 

Kriteriet är därmed ingen självklarhet.
258

 Problemet blir dock att syftet med artikel VI går 

förlorat. Den direkta verkan försvagar NPT då traktatet mister möjligheten till förhandlingar 

som ska främja nedrustning och icke-spridning.
259

 Detta förde diskussionen in på följdfrågan 

utifall ansvaret under NPT försvinner eller begränsas av ett utträde? Nordkorea menade på att 

staten genom den direkta effekten av utträdet inte kunde ställas till svars för det som hänt 

under tiden som medlemsstat. Denna ståndpunkt mötte hård kritik av bland annat Sverige som 

var ansvarig stat för 2003 NPT Rev. Conf.
260

 och som anförde att en part enligt folkrätten, 
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trots utträde, fortfarande står skyldig för sitt handlande under tiden som part. Detta innebär att 

utträdet inte kan göra staten straffri i förhållande till traktatets objektivitet.
261

 

Säkerhetsföreskrifterna gäller så länge som staten är part till NPT och upphör då 

utträdelsetiden gått ut (dvs efter tre månader).
262

 Nordkorea skulle därmed teoretiskt kunna 

ställas till svars för tiden som medlem i NPT då både traktatet och säkerhetsföreskrifterna var 

gilltiga under de tre uppsägningsmånaderna.
263

 

 

7.3.3. Säkerhetsrådets kompetens under NPT 

I artikel X(1) förekommer en koppling till FN:s säkerhetsråd men det nämns ingenting om hur 

deras handlande ska eller bör vara.
264

 Detta visar tydligt på den oklarhet som föreligger vad 

gäller säkerhetsrådets kompetens vid utträdelse av NPT
265

 och som skapat problem i 

tillämpningen av utträdelseklausulen. Hänvisningen till säkerhetsrådet har ifrågasatts av bland 

annat av Brasilien som hänför att ett utträde inte borde vara en automatisk angelägenhet för 

säkerhetsrådet. Argumentet är grundat på att rådet inte bara består av medlemsstater till NPT, 

utan även andra stater
266

 som anses kunna urholka utträdelsens beslutsprocess.
267

 

Motargumentet är att rådet inte är begränsat till traktat där alla dess medlemsstater är 

anslutna.
268

 Vidare anför vissa stater att säkerhetsrådet borde ha en större roll och mer makt i 

utträdesprocessen
269

 samt att rådets koppling är en nödvändighet för att kunna hindra 

missbruk av utträde från NPT.
270

 Under 1995 NPT Rev. Conf. gjordes ett försök att komma 

överens om vilken roll säkerhetsrådet skulle inneha i förhållande till utträdesklausulen men 

konferensen nådde inget resultat i frågan.
271

 Resultatet blir att dagens tolkning av 

säkerhetsrådets koppling till NPT och dess utträdelseklausul står utan vidare klarhet.
 272

 

 

7.4. Slutsats av artikel X(1) NPT 

Liksom de flesta traktat innehåller även NPT en utträdelseklausul som kan återfinnas i artikel 

X(1). Artikeln innehåller kriterium som ska uppfyllas men saknar uttryckta processregler och 

tolkningen sker utifrån en subjektiv bedömning från den utträdande staten själv. Det finns 

således ingen kontrollmekanism för att granska uppfyllelsen av de angivna kriterierna eller 

den goda tron som föreligger i den subjektiva självtolkningen. Den stora utmaningen med 
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artikeln är hur reglerna ska kunna göras snävare för att utträdet inte ska kunna missbrukas. 

Missbruket kan ske genom att en stat gör som Nordkorea som anslöt sig till traktatet som 

icke-kärnvapenstat, missbrukade förmånerna i artikel IV för att konstruera kärnvapen och 

lämnade NPT som kärnvapenstat. Förslag har därmed uppkommit om att göra artikelns 

utträdelse kriterier svårare att uppnå. Frågan blir hur detta ska ske? 

 Artikel X(1) anses vara en del av en stats nationella suveränitet vilket gör att rättigheten 

till utträde inte kan ifrågasättas utan att bli en känslig fråga mellan NPT:s medlemsstater. 

Kopplingen till suveränitet skapar vidare en situation med subjektiv självtolkning av vad som 

utgör en extra ordinär händelse som ger rätt till utträdelse. Detta kan anses vara en rimlig 

bedömning med tanke på att ett hot kan se olika ut för olika stater beroende på kontexten som 

omständigheten uppstår i. Dock vore det inte omöjligt att det ställdes upp objektiva kriterier 

för att undvika att medlemsstater missbrukar artikeln. Frågan blir vad som utgör en 

extraordinär händelse? Om man tittar på Wienkonventionens princip om rebus sic stantibus så 

berör denna grundläggande förändringar av fundamentala omständigheter som tillåter utträde 

i extrema situationer så som krig. Politiska förändringar är inte del av detta. Principen 

omfattar förändringar där de grundläggande variablerna förändrats så att traktatet får en annan 

innebörd än vad staten kunde förvänta sig vid anslutningen. Frågan blir om man kan tolka 

artikel X(1) i ljuset av denna princip och vad det i så fall skulle få för effekt för traktatets 

ändamålsenlighet och situationen kring missbruket av artikeln? Skulle det vara en bättre 

lösning än den subjektiva tolkningen? En tolkning kring utträdelse genom artikel 62 VCLT 

hade gjort att det skapades objektiva grunder som skulle vara mer konkreta och enklare att 

bedöma. Vad gäller Nordkorea skulle statens yttrande för utträdet genom artikel 62 VCLT ses 

som politiska förändringar och inte en gilltig utträdelse grund. Artikel 62 VCLT kan därmed 

förklaras ställa högre nivå på de förändrade omständigheterna än vad artikel X(1) NPT gör. 

NPT ställer endast krav på att förändringarna är extraordinära och de kan därmed inkludera 

politik i större grad än vad VCLT tillåter. Begreppet ”extraordinär” borde tolkas som ett 

tillstånd som uppstått utöver det vanliga och Nordkorea har i detta fall ifrågasatts för att de 

militära spänningar och samarbetssvårigheter som de bland annat anförde som hot, alltid har 

förelegat eller i vart fall inte var av den grad att de utgjorde extraordinära händelser. VCLT 

kräver att förändringarna skapar stora rubbningar i traktatet som leder till att det får en annan 

mening för parten i fråga. NPT implicerar ingenting om detta i sin utträdelse klausul. VCLT 

kräver vidare att den grundläggande förändringen ska ha bidragit till att påverka anledningen 

som låg till grund för att staten anslöt sig till traktatet inte längre är den samma. Liknande 

krav borde ställas för NPT för att skydda traktatet från missbruk, speciellt vad gäller artikel 

IV. Vidare vore det en bra lösning med tanke på svårigheterna som NPT har med kontroll 

över medlemsstaterna att ha ett högre krav på speciella omständigheter som ska läggas till 

grund för utträdet.  

 Den subjektiva tolkningen uppkom som följd av det kalla kriget och är starkt politiskt 

färgat. Idag är situationen en annan och det kanske är rimligt att nu ställa högre krav på 

utträdelse klausulen med hänförelse till Nordkorea. En objektiv grund hade förstärkt och 

skyddat bestämmelserna i artikel X(1) i större utsträckning än vad som görs idag. Traktatet 

har många medlemsstater och kompetens att bevaka utvecklingen av kärnkraft till viss mån. 

Just för att det är en så känslig fråga med stort allvar borde utträdelsen vara så snäv som 

möjligt. Här får artikel VI betydelse genom sin uppmaning till förhandlingar som ska resultera 
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i internationell effektiv kontroll över nedrustningsförfarandet. I de fall medlemsstaterna finner 

rebus sic stantibus för inträngande i deras suveränitet borde ett krav på obligatoriska 

förhandlingar vara aktuellt. Genom förhandlingar skulle processregler utifrån situationen 

kunna ställas upp och det skulle ges möjlighet att avväpna den utträdande staten och därmed 

undvika ett missbruka av NPT:s fördelar. Samtidigt skulle det ge övriga medlemsstater en 

chans att yttra sig om situationen då ett utträde kan få enorm påverkan på deras säkerhet och 

relation, vilket var fallet med Nordkorea då staten visade sig ha kärnvapen. Förhandlingarna 

ska dock inte vara inriktade på att begränsa utträdelserätten då folkrätten bygger på frivillig 

anslutning och utträdelse. Förhandlingarna ska istället vara till som ett kontrollorgan för att se 

till att den utträdande staten inte kan tillgodoräkna sig något genom att missbruka NPT:s 

regler. Vidare är nackdelen med de extraordinära händelserna att stater idag har en annan 

utvecklingsnivå än när traktatet skrevs och har troligen kommit längre än vad man kunde 

förutspå. Artikel X(1) kan därmed kännas aningen förlegad. Vikten av att ha subjektiva 

grunder står dock kvar hos de flesta stater genom att traktatet visar tendenser till att vara i 

obalans mellan parterna och det är en ”skyddsmekanism” att inte bli ifrågasatt om 

anledningen till sitt utträde. 

 Vad gäller lösningen med förhandling mellan medlemsstaterna finns det tillfälle till detta 

under de tre månader som är uppsägningstid för traktatet. Med tanke på vad traktatet vill bidra 

till, dvs inte fler kärnvapen, och att det för de vanliga NPT konferenserna alltid finns 

förberedande konferenser behövs det lång tid för att en konferens inom NPT ska kunna ge ett 

gynnsamt resultat. En tid på tre månader är således för kort tid för förhandling angående ett 

utträde. Ett krav borde kunna ställas på att den utträdande staten ska gå tillbaka till den status 

som den hade vid inträdet. Detta vore dock svårt och inte rimligt med tanke på att man inte 

kan ställa krav på en stat att ”återutveckla” sig, speciellt inte då artikel IV uppmuntrar till 

staternas utveckling. Dessutom kan dagens stater inte gå tillbaka till en tid med mindre 

kärnkraft då de kommit att förlita sig på den i så stor mängd. Det skulle dessutom inte kunna 

göras inom loppet av tre månader. Lösningen kan då vara att kärnkraften får stå kvar under 

IAEA:s kontroll, men för detta krävs att det sker förhandlingar med staten och kanske att 

dessa måste vara obligatoriska för att de ens ska uppkomma. Situationen känns dock väldigt 

orimlig då det skulle kräva att NPT gavs kompetens att ställa krav på en stat som inte längre 

är ansluten till traktatet, alternativt att traktatets verkan sträcker sig orimligt långt. Den korta 

tiden på tre månader begränsar även möjligheten att verifiera om den extraordinära händelsen 

har hänförelse till traktatet vilket förhandlingar borde kunna användas för att klargöra. Direkt 

effekt av ett utträde är således totalt orimligt med tanke på vad den utträdande staten har 

gynnats med under tiden som medlem. Det ska förekomma god tro men sedan det saknas 

kontroll mekanismer för dess uppfyllelse bör det ges tid att diskutera det. 

 Det konstiga med artikel X(1) är att den endast uppställer ett krav på att de övriga 

medlemsstaterna ska meddelas om yttrandet och inte att det bör diskuteras. Detta trots att det 

måste ha koppling till traktatet i sig. Frågan är också vad det egentligen fyller för funktion att 

meddela säkerhetsrådet och medlemsstaterna, när ingen av dessa kan kritisera eller bedöma 

uppfyllelsen av kriterierna då de bedöms subjektivt?! Möjligheten i situationen blir att 

säkerhetsrådet kan vidta åtgärder i det fall situationen blir ett hot mot internationell fred och 

säkerhet, men som tidigare nämnt är det en komplex situation som inte kommer uppstå då det 

hade låst de fem permanenta staterna att själva utträda och klausulen skulle mista sin verkan 
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som utträdelseklausul. Kopplingen till säkerhetsrådet brister även i rådets brist på juridisk 

kompetens. Rådet kan inte kontrollera uppfyllelsen av NPT. I det fall det införs objektiva 

grunder krävs ett kontroll organ och frågan blir om inte ICJ skulle kunna göra en sådan 

bedömning? Detta kräver dock att det finns en juridisk grund att stå på, vilket saknas genom 

den subjektiva bedömningen av utträdelsens kriterium. 

 

8. Slutsatser 

Mot bakgrund av Nordkoreas utträde ur NPT syftar uppsatsen till att undersöka om artikel IV, 

VI och X(1) är ändamålsenliga för att bidra till faktisk nedrustning och icke-spridning av 

kärnvapen. Genom bearbetning av de utvalda artiklarna framkommer att traktatets regler 

brister i sin tillämpning i att ändamålsenligt bidra till effektiv nedrustning och icke-spridning 

av kärnvapen. Avsaknaden av kontrollmekanismer och juridiskt grundade 

sanktionsmöjligheter bekräftas och är omfattande. Dessa brister måste beaktas i större 

utsträckning för att NPT ska kunna tillämpas och bidra till den kärnvapenfria värld som är 

traktatets mål. 

 

Tillämpning av artikel IV NPT 

Konsekvensen av att NPT saknar fungerande kontrollorgan har lett fram till en situation där 

rättigheten till fredlig användning av kärnkraft i artikel IV enkelt kan missbrukas för att 

konstruera kärnvapen. Detta var fallet med Nordkorea som gick från att ha varit icke-

kärnvapenstat till att uppnå status som kärnvapenstat. Att förhindra denna möjlighet borde 

vara en av utgångspunkterna för NPT i arbetet för icke-spridning av kärnvapen. Problemet har 

dock varit att finna en accepterad lösning för alla medlemsstater vad gäller kontroll från IAEA 

och intrång i staternas suveränitet. Hänförningen till IAEA som kontrollorgan har väckt stor 

debatt kring att NPT:s kontrollering av kärnkraft endast riktas mot icke-kärnvapenstaterna 

vilket anses gett en diskriminerande och ojämn verkan av traktatet. IAEA saknar vidare 

effektiva sanktionsmöjligheter vilket försvårar organisationens arbete inom NPT. 

 

Tillämpning av artikel VI NPT 

Traktatet verkar otillfredsställande i sin reglering vad gäller nedrustning av kärnvapenstaterna. 

Utformningen av artikel VI gör reglerna kring nedrustning endast till rättigheter och inte 

skyldigheter vilket begränsar nedrustningsförfarandet då det förhindrar traktatet att använda 

sig av påtryckningsmedel i de fall reglerna kringgås eller missbrukas. Nedrustningsförfarandet 

lämnas således, under principen om god tro, till kärnvapenstaterna själva att bedriva vilket 

skapar missnöje bland övriga medlemstater då det bidrar till att NPT särbehandlar sina två 

typer av medlemmar vad gäller reglering av deras kärnkraftshantering. Samtidigt riskerar 

nedrustningen att urholkas då det inte ställs några konkreta mål eller krav på 

kärnvapenstaterna. Risken finns att om det inte sker nedrustning kommer det att ske 

upprustning. 

 

För att NPT ska kunna leva upp till sitt syfte med internationell nedrustning och icke-

spridning av kärnvapen krävs att traktatets tillämpning kan garanteras och bli mer effektiv. 

Utan sanktions möjligheter kommer det alltid föreligga ett egenintresse hos staterna som 

kommer att gå före uppfyllelsen av traktatets syfte. Juridiken kommer då att undanskuffas av 

politiken och tolkning och tillämpning av NPT:s regler kommer i större utsträckning att ske 

på subjektiva grunder. Frånvaron av sanktioner resulterar i att NPT inte kan fungera som ett 

överordnat verktyg för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen. För att traktatets regler 

ska kunna drivas igenom krävs således att det skapas ett nytt överordnat organ som kan stå 
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över alla medlemsstaterna och bringa en jämlikare reglering av dem. Svårigheten blir att 

frågan om nedrustning och icke-spridning ständigt kolliderar med staters egenintresse och 

suveränitet. 

 

Tillämpningen av artikel X(1) NPT 

I sin strävan efter en kärnvapenfri värld bör NPT ställa fler objektiva krav på sina 

medlemsstater och frångå subjektiv tolkning i så stor utsträckning som möjligt. Införandet av 

objektiva kriterium i artikel X(1) skulle bidra till en snävare utträdelseklausul där risken för 

missbruk, liknande det som skedde av Nordkorea, kan undvikas i större mån genom att de 

objektiva kriterierna skapar möjligheter för kontroll och sanktionering. 

 

Artiklarnas förhållande och samverkan 

Meningen med förhandlingarna i artikel VI är att de ska verka som kontroll över 

nedrustningen hos kärnvapenstaterna. En direkt hänvisning, alternativt en starkare indirekt 

koppling, i artikel X(1) till förhandlingar liknande de i artikel VI hade bidragit till att 

förhandlingarna kunde verka som kontrollverktyg över den utträdande statens hantering av sitt 

kärnkraftsmaterial samt dennes uppfyllelse av utträdelse kriterierna. Behovet av objektiva 

kriterier hade då blivit mindre och det hade skapats en bra balans mellan kontroll och respekt 

för den utträdande statens suveräna rättighet att utträda. 

 En större samverkan mellan artikel IV och VI hade också främjat NPT:s mål med 

nedrustning och icke-spridning. Förhandlingar om den fredliga användningen kan göra dess 

regler mer tydliga i sin tolkning och tänkta tillämpning samt bidra med en kontroll som kan 

förhindra att bestämmelsen missbrukas. 

 

Slutord 

Med hänförelse till Nordkoreas handlande under NPT visas tydligt de brister som traktatets 

artiklar har och enkelheten för en stat att kunna missbruka dem utan att det blir kontraktsbrott. 

Sker inte förändring av NPT:s regler så att de enklare kan tillämpas riskerar traktatet bli 

obsolet då avsaknaden av effektiva kontrollmekanismer gör det omöjligt för traktatet att driva 

igenom sina normer i någon större utsträckning samt att traktatets fördelar kommer riskera att 

missbrukas för att konstruera kärnvapen. 
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