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I 

Sammanfattning 

 

I och med Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (nedan Romstadgan) 

finns nu, för första gången, en juridiskt bindande definition av begreppet aggression, 

vilken baseras på Förenta Nationernas stadga (nedan FN-stadgan) artikel 2(4). 

Romstadgan utgör grunden för att Internationella brottmålsdomstolen (nedan ICC), i 

efterhand, ska kunna utkräva ansvar av en fysisk person för aggressionsbrott. Förenta 

Nationerna (nedan FN) har till uppgift att bevara freden, genom att agera mot staters 

aggressionshandlingar, framför allt i preventivt syfte och efter beslut av säkerhetsrådet. 

Det är intressant att jämföra FN-stadgan och Romstadgans aggressionsbegrepp för att på 

så sätt förstå hur begreppet aggression behandlas i internationell rätt, både i relationer 

mellan stater och då fysiska personer ska hållas rättsligt ansvariga för aggressionsbrott. 

Det är också värdefullt att förstå hur de två definitionerna kan påverka varandra och vad 

det kan föra med sig för fördelar och nackdelar. 

  I denna uppsats behandlas FN-stadgans och Romstadgans aggressionsbegrepp i 

en komparativ studie, en viktig slutsats är att det finns skillnader mellan  de båda 

stadgorna. 

  I uppsatsen ges inledningsvis en historisk inblick i aggressionsbegreppets 

utveckling, som underlag för den efterföljande behandlingen, där FN-stadgans och 

Romstadgans begrepp aggressionshandling utreds. 

  Därefter behandlas begreppet aggressionshandling enligt FN-stadgan. 

Utredningen följer Wienkonventionen om traktaträttens allmänna tolkningsregel. Först 

görs en tolkning av begreppet aggressionshandlings ordalydelse, i enlighet med FN-

stadgans systematik. Sedan redogörs för hur begreppet tolkats av relevanta FN-organ och 

i staters praxis. Generalförsamlingens aggressionsdefinition, i resolution 3314, gås 

igenom och kritiseras till viss del, då den inte ger en tydlig avgränsning av vad 

aggressionsbegreppet innefattar. Generalförsamlingens resolution 3314 är dock central 

och används därmed, som grund för vidare behandling i uppsatsen där resolutionen också 

jämförs kritiskt med andra FN-organs praxis och med FN-stadgans lydelse. Uppsatsen 

visar att begreppet aggressionshandling har givits en vag formulering i FN-stadgan och 

att vad som anses innefattat i begreppet också skiljer sig något mellan de olika FN-

organen. Hos FN-organen finns dock den gemensamma kärnan att, som 

aggressionshandling anses den första våldsanvändningen i en stats internationella 

relationer genomförd med ett specifikt aggressivt uppsåt.  
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  Uppsatsen utreder sedan kritiskt Romstadgans aggressionsbegrepp och dess olika 

delar varvid viktiga skillnader mot FN-stadgan behandlas. Ett specifikt aggressivt uppsåt 

saknas i Romstadgan och kan inte heller läsas in i denna, då det skulle gå emot 

Romstadgans ordalydelse och systematik. Romstadgan ser därmed inte heller ett specifikt 

aggressivt uppsåt, som en försvårande omständighet, utan Romstadgan ser enbart till det 

använda våldets allvar och omfattning. Vidare så innehåller Romstadgan en tröskel, i 

syfte att utesluta en legal gråzon från ICCs jurisdiktion, vilken saknar motsvarighet i FN-

stadgan. Romstadgan utesluter därmed genom sin lydelse våldshandlingar, som inom 

delar av den folkrättsliga doktrinen, anses befinna sig inom en gråzon av jus ad bellum. 

  I slutsatserna sammanställs sedan de huvudsakliga skillnaderna mellan 

aggressionsbegreppen enligt FN-stadgan, FN-organen och Romstadgan och en utredning 

görs av de fördelar respektive nackdelar och risker, som dessa skillnader medför samt hur 

skillnaderna påverkar varandra. Författaren finner att det föreligger betydande skillnader 

då specifikt aggressivt uppsåt saknas i Romstadgan samt då Romstadgans tröskelvärde 

syftar till att utesluta den legala gråzonen inom jus ad bellum. Vidare anser författaren att 

dessa skillnader riskerar att urholka FN-stadgans våldsförbud och således i framtiden 

riskera att gynna starka våldsbenägna stater på svaga staters bekostnad.  
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Abstract 

 

The Rome Statute for The International Criminal Court (henceforth The Rome Statute) 

now provides, for the first time, a legally binding definition of the concept of Aggression. 

The definition is based on the United Nations Charter (henceforth The UN Charter) article 

2(4). The Rome Statute is the foundation on which the International Criminal Court 

(henceforth ICC) can prosecute individuals on crimes of aggression post the events. The 

United Nations (henceforth UN) has the charter to sustain the peace through acting 

against the acts of aggression of nations, primarily preventively and based on resolutions 

by the Security Council. It is interesting to compare the UN Charter and the Rome Statute 

definition to understand how the concept of aggression is used in international law, both 

in relations between nations and when individuals shall be held accountable for crimes of 

aggression. In addition, it’s valuable to understand how the two definitions can impact 

each other and what the implications might be of similarities and differences. 

 

Hence, this thesis is a comparative study of the concept of aggression in the UN Charter 

and the Rome Statute. One key conclusion is that there are significant differences in how 

the aggression is defined in the two documents. 

  

The use and development of the concept Aggression is first accounted for in a historic 

context as a foundation for the comparative study.  

 

Then, acts of aggression in the UN Charter is thoroughly investigated in three steps. The 

investigation is carried out in accordance with the Vienna Convention on the Law of 

Treaties. Firstly, through an interpretation of acts of aggression in accordance with the 

ordinary meaning of the term in the context of the UN Charter. Secondly through an in-

vestigation of the interpretation in relevant UN bodies and in the practice of nations. 

Thirdly, the definition of the UN General Assembly, resolution 3314, is investigated and 

criticised as it does not offer a sufficiently clear delimitation of the concept of aggression.  

Resolution 3314 is, however, of key importance and is used subsequently as an element 

of comparison. The resolution is also compared with the practice of other UN bodies and 

the wording of the UN Charter. The thesis proves the that aggression has a vague defini-
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tion in the UN Charter and that the scope of the concept is different in different UN bod-

ies. However, common to all UN Bodies is to define aggression as the first use of force 

with a specific aggressive intent in international relations.  

  

Following on UN, the thesis provides a critical investigation of the concept of aggression 

in the Rome Statute where key differences relative to the UN Charter are accounted for. 

The Rome Statute lacks specific aggressive intent and such cannot be made part of the 

interpretation as it would the statutes wording and systematics. Thus, the Rome Statute 

does not regard a specific aggressive intent aggravating but looks solely to the gravity 

and scale of the force used. In addition, the Rome Statute includes a threshold with the 

purpose of excluding a grey zone from the jurisdiction of ICC. Such grey zone does not 

exist in the UN Charter. The implication of this is that the Rome Statute excludes acts of 

violence that, among some international lawyers, are regarded to be in a grey zone of jus 

ad bellum. 

  

The conclusions include a summary of the main differences across the UN Charter, dif-

ferent UN Bodies and the Rome Statute. That leads into a discussion on the potential 

advantages and drawbacks that come out of these differences plus potential effects of the 

reciprocal influence. The key element of this discussion is that aggressive intent is miss-

ing in the Rome Statute and that the statute’s threshold aims to exclude the legal grey 

zone in jus ad bellum. The thesis concludes that these differences risk to weaken the pro-

hibition of the use of force in the UN Charter and, as a consequence, that this may favour 

strong and aggressive nations at the expense of smaller and weaker nations. 

 

 

 

 

 

  



 

V 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning…………………………………………………………. I 

Abstract………………………………………………………………….III 

Förkortningar…………………………………………………………VIII 

1 Inledning……………………………………………………………….. 1 

 1.1 Bakgrund………………………………………………………………….. 1 

 1.2 Syfte och avgränsning…………………………………………………….. 2 

 1.3 Metod och material……………………………………………………….. 4 

 1.4 Disposition…………………………………………………………………. 5 

2 Historisk Bakgrund……………………………………………………..6 

 2.1 Inledning…………………………………………………………………….6 

 2.2 Tidigt försök att förbjuda aggressiva krig………………………………. 8 

 2.3 Aggressionsbrottet i Nürnberg- och Tokyorättegångarna……………....9 

 2.4 Aggressionsbrottets fortsättning i Nuremburg Military Tribunal…….13 

3 Det allmänna våldsförbudet i FN-stadgan………………………….. 15 

 3.1 Inledning…………………………………………………………………. 15 

 3.2 Förbud mot brukande av våld mot vissa värden……………………… 15 

 3.3 Undantag från våldsförbudet…………………………………………… 17 

  3.3.1 Inledning………………………………………………………… 17 

  3.3.2 Självförsvar……………………………………………………… 18 

  3.3.3 Humanitär intervention………………………………………….. 19 

4 Säkerhetsrådet…………………………………………………………22 

 4.1 Säkerhetsrådet beslutanderätt………………………………………….. 22 

 4.2 Säkerhetsrådets uppgifter och befogenheter…………………………..  23 

5 Aggressionsbegreppet i FN-stadgan………………………...………. 25 

 5.1 Inledning…………………………………………………………………. 25 

  

  



 

VI 

5.2 Aggressionsbegreppet läst mot andra begrepp i FN-stadgan………….26 

  5.2.1 Artikel 2(4) om våldsförbudet och 2(3) om fredlig lösning  

av tvister………………………………………………….…………… 27 

  5.2.2 Hot mot freden………………………………………………….. 27 

  5.2.3 Fredsbrott och aggressionshandling…………………………….  28 

  5.2.4 Väpnat angrepp och aggressionshandling………………………. 29 

 5.3 Aggressionsbegreppet i säkerhetsrådets praxis………………………... 30 

 5.4 Aggressionsbegreppet i generalförsamlingens praxis…………………. 32 

  5.4.1 Det första försöket att definiera FN-stadgans aggressionsbegrepp 

  ………………………………………………………………………… 32 

  5.4.2 Det naturliga aggressionsbegreppet……………………………... 33 

  5.4.3 Generalförsamlingens fortsatta försök att definiera aggression.…34 

  5.4.4 Generalförsamlingens aggressionsdefinition i resolution 3314… 35 

  5.4.5 Våldsförbudet i aggressionsdefinitionens artikel 1……………... 36 

  5.4.6 Aggressiondefinitionen, artikel 2……………………………….. 37 

   5.4.6.1 Prioritetsprincipen………………………………………… 37 

   5.4.6.2 Prioritetsprincipen i praktiken……………………………39 

   5.4.6.3 Aggressivt uppsåt………………………………………….. 40 

   5.4.6.4 Minimigränsen för det använda våldets allvar………... 41 

  5.4.7 Resolutionens exempellista på aggressiva handlingar………….. 42 

 5.5 Aggression i reglerna om staters ansvar…….…………………………. 43 

  5.5.1 Aggressionskrig och aggressionshandling……………………….43 

  5.5.2 Aggression som en allvarlig överträdelse av jus cogens……….. 44 

  5.5.3 Staters och fysiska personers ansvar…………………………… 47 

 5.6 Aggression i ICJs Praxis………………………………………………... 47 

 5.7 Aggression i staters praxis och reaktioner…………………………….. 50 

  5.7.1 Aggression som kombination av våld och uppsåt……………… 50 

  5.7.2 Brist på uppsåt i staters praxis………………………………….. 52 

  5.7.3 Militära insatsregler…………………………………………….. 53 

 5.8 Våldsförbudets tolkning i Eritrea-Ethiopia Claims Commission…..... 53 

 5.9 Slutsats aggressionshandling enligt FN-stadgan………………………. 54 

6 Aggressionsbrottet i Romstadgan…………………………………… 55 

 6.1 Romstadgan Inledning………………………………………………….. 55 

 6.2 Bakgrund till aggressionsbrottet i Romstadgan………………………. 56 

 6.3 Aggressionshandling i Romstadgan som användning av väpnat våld.. 56 



 

VII 

 6.4 Aggressionsbrottets nedre tröskel i artikel 8 bis (2)………...………… 58 

 6.5 Andra delen av artikel 8 bis (2)..……………………………………….. 59 

  6.5.1 Artikel 8 bis (2) andra meningen och uppräkning av   

  aggressionshandlingar…………………………………………..……. 59 

  6.5.2 Uppräkningens fullständighet i artikel 8 bis (2)………………..  60 

  6.5.3 Betydelsen av hänvisningen till resolution 3314….……………. 61 

 6.6 Aggressionsbrottets tröskel i artikel 8 bis (1)….....……………………..61 

  6.6.1 Inledning…………………………………………………………61 

  6.6.2 Uppenbarhetsrekvisitet…………………………………………  62 

  6.6.3 Uppenbar som kvantitativ tröskel………………………………. 64 

  6.6.4 Uppenbar som kvalitativ tröskel………………………………... 65 

  6.6.5 Rekvisiten karaktär, allvar och omfattning……………………... 66 

   6.6.5.1 Rekvisitens innebörd………………………………………. 67 

 6.6 Uppsåt…………………………………………………………………….. 71 

 6.7 Slutsatser aggressionsbrottet ICC………………………………………. 71 

7 Sammanfattande slutsatser…………………………………..……… 72 

Källförteckning………………………………………………………… 78 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VIII 

Förkortningar 
 

AJIL - American Journal of International Law 

EJIL - European Journal of International Law 

FN - Förenta Nationerna 

FN-stadgan - Förenta Nationernas Stadga 

ICC - Internationella brottmålsdomstolen  

ICJ - Internationella domstolen 

ICTY - Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien 

ILA - International Law Association 

ILC - International Law Commission  

IMT - International Military Tribunal 

IMTFE - International Military Tribunal for the Far East 

ITLOS - International Tribunal Law of the Sea 

NATO- North Atlantic Treaty Organization 

NMT - Nuremberg Military Tribunal 

PCIJ - Permanent Court of International Justice 

PCNICC - The Preparatory Commission for the International Criminal Court 

SÖ - Sveriges internationella överenskommelser 

RC - Review Conference 

Romstadgan - Rome Statute of the International Criminal Court 

TIAS - Treaties and Other International Acts Series 

UNCIO - San Franciscokonferensen 

UNGA - Förenta Nationernas generalförsamling 

UNSC - Säkerhetsrådet 

UNTS - United Nations Treaty Series 

UNYB - United Nations Yearbook 

VCLT - Wienkonventionen om traktaträtten 

YBILC - Yearbook of the International Law Commission 

 

 



 

1 

1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

”Of these, only the last, the crime against humanity, was new and unprecedented. 

Aggressive warfare is at least as old as recorded history, and while it had been de-

nounced as "criminal" many times before, it had never been recognized as such in any 

formal sense.”1 - Hannah Arendt 

 

 

Förenta Nationerna (nedan FN) grundades den 24 oktober 1945, strax efter att andra 

världskriget hade avslutats, genom Japans slutgiltiga kapitulation den 2 september samma 

år. Ett krig, som krävt uppemot 60 miljoner människors liv och lagt stora delar av världen 

i ruiner. Syftet med grundandet av FN var att förhindra framtida krig. Förenta Nationernas 

stadga (nedan FN-stadgan) inleds med orden ”[v]i, de förenade nationernas folk, beslutna 

(…) att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid 

tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden, (…).”2   

 FN-stadgans preambel uttrycker kraftfullt, det gemensamma strävandet hos 

världens folk, att bygga en fredlig framtid och förhindra krig. Centralt i detta strävande 

är förhindrandet av aggressionshandlingar, vilket också fastslås i FN-stadgans artikel 1 

(1). 

 I linje med detta strävande inleddes processer i Nürnberg och Tokyo för att ställa 

de, som gjort sig skyldiga till aggressionsbrott och andra brott kopplade till kriget, inför 

rätta. I Nürnberg konstaterandes: 

 

”Att inleda ett aggressionskrig, således, är inte bara ett brott mot den internationella 

rätten; det är det grövsta internationella brottet som skiljer sig från andra krigsbrott i att 

det innefattar den ackumulerade ondskan av dem alla.”3 

 

Trots att en aggressionshandling redan vid andra världskrigets slut sågs, som brott under 

den internationella rätten, och senast 2006 av Storbritanniens Högsta Domstol bekräftats 

                                                 
1 Arendt, Eichmann in Jerusalem, s 255. 
2 FN-stadgan, preambel. 
3 Opening adress of Justice Jackson, Nuremberg trial, s 16, (cit efter Ferencz, Defining International Ag-

gression, Vol 1 s 452). I engelsk originaltext: ”To initiate a war of aggression, therefore, is not only an 

international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it 

contains within itself the accumulated evil of the whole.” 
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som ett sådant4, skulle ett omfattande arbete komma att krävas för att definiera och föra 

in en definition av aggressionsbrottet under den internationella brottsmålsdomstolens 

(nedan ICC) jurisdiktion5. Den av ICCs medlemsstater föreslagna definitionen av 

aggressionsbrottet, trädde i kraft efter beslut av ICCs medlemsstater, i enlighet med 

artikel 121 och 123 i Romstadgan i december 2017.6 Aggressionsbrottet har således getts 

en definition i Romstadgan, som för första gången kommer att ge aggressionsbrottet  ett 

verkligt innehåll under den internationella straffrätten. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 
 

År 2010 antogs vid Kampalakonferensen en definition av aggressionsbrottet i 

Romstadgan. Definitionen är den första juridiskt bindande definitionen av 

aggressionsbrott och därmed aggression och utgör kulmen på en lång tids arbete för att 

förbjuda internationell våldsanvändning. Definitionen innehåller två delar där den första 

delen behandlar brott utförda av fysiska personer, som använt en stat för att begå en 

aggressionshandling, och den andra delen, som behandlar den gärning en stat, av den 

fysiska personen förmåtts utföra. Staters våldsanvändning regleras i FN-stadgan där 

aggressionshandling har en central ställning inom jus ad bellum och utgör en av de tre 

situationer, som tillåter säkerhetsrådet att vidta åtgärder, i enlighet med FN-stadgans kap 

VII. Romstadgans definition hänvisar uttryckligen till FN-stadgan och är baserad på det 

arbete, som genomfördes av generalförsamlingen i syfte att definiera begreppet 

aggressionshandling.  

 En undersökning är således intressant för att jämföra hur FN-stadgans och 

Romstadgans aggressionsbegrepp förhåller sig till varandra.  

 Uppsatsen kommer att utreda FN-stadgans och Romstadgans aggressionsbegrepp. 

Då aggression aldrig givits en juridiskt bindande definition utan till stor del utvecklats 

genom sedvana, kommer en genomgång först att göras av de historiska försöken att 

definiera begreppet samt praxis från Tokyo- och Nürnbergrättegångarna. Eftersom FN-

stadgans artikel 2(4), utgör grunden för de båda stadgornas aggressionsbegrepp kommer 

detta begrepp inledningsvis att utredas grundligt. Likaså kommer säkerhetsrådet 

beslutanderätt att gås igenom, för att uppställa en yttre ram för tolkningen av vad 

                                                 
4 R v. Jones m.fl., House of Lords, Session 2005–06 [2006] UKHL 16, 29 mars 2006, s 2.  
5 Se ILC, Nürnbergprinciperna, Yearbook of the International Law Commission (nedan YBILC), 1950, vol 

II, § 97.  
6 ICC-ASP-20171214-PR1350 
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begreppet aggressionshandling betyder. Vidare kommer de olika FN-organens tolkning 

av aggressionsbegreppet att gås igenom.  

 Uppsatsen är huvudsakligen skriven från ett jus ad bellum perspektiv där 

utredningen gäller staters handlande. Då Romstadgan är en straffrättslig lag, så har dock 

detta perspektiv applicerats på stateras agerande och hänsyn har tagits till straffrättsliga 

ändamål och principer vid tolkningen. 

Fem frågeställningar hanteras i texten. Inledningsvis görs en undersökning kring 

för det första hur FN-stadgans aggressionsbegrepp tolkats och definierats och för det 

andra hur Romstadgans aggressionsbegrepp har definierats. Dessa två frågeställningar 

utmynnar sedan i undersökning  kring vad som förenar de båda begreppen, vad som 

skiljer dem åt och slutligen vilka effekter dessa likeheter och olikheter får. 

Syftet med denna uppsats är att, mot bakgrund av att det år 2010 intogs en 

definition av aggressionsbrottet i Romstadgan, som nu tagits in under ICCs jurisdiktion7, 

jämföra detta begrepp med FN-stadgans begrepp aggressionshandling (engelska: act of 

aggression). Jämförelsen är viktig då Romstadgans fördragsslutande parter, som grund 

för arbetet med en definition av aggressionsbrottet, specificerade att definition skulle vara 

överensstämmande med de relevanta bestämmelserna i FN-stadgan.8 I den definition av 

aggressionsbrottet, som intagits i Romstadgan, ingår ett rekvisit om att en 

aggressionshandling måste vara en uppenbar överträdelse av FN-stadgan.9  

 I FN-stadgans svenska översättning används begreppet angreppshandling10 och 

inte aggressionshandling. I denna uppsats kommer jag dock att använda begreppet 

aggressionshandling, eftersom jag vill tydliggöra kopplingen mellan aggressionsbrott och 

aggressionshandling och varför en komparativ studie av de två begreppen är intressant.  

 Frågor om ICCs jurisdiktion eller uppdelningen av ansvar mellan ICC och 

säkerhetsrådet är inte föremål för denna uppsats. Fysiska personers ansvar enligt 

Romstadgan, kommer inte heller att behandlas, utan uppsatsens fokus ligger på 

jämförelsen av staters aggressionshandlingar och hur detta definieras i FN-stadgan och 

Romstadgan.   

 

  

                                                 
7 ICC, Resolution RC/Res.6. 
8 Romstadgan, artikel 5(2). 
9 Romstadgan, artikel 8 bis (1). 
10 Se FN-stadgan, artiklarna 1(1), 39. 
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1.3 Metod och material 
 

För att utreda de båda aggressionsbegreppen har jag i denna uppsats använt den 

rättsdogmatiska metoden. De aktuella rättsreglerna kommer således att utredas med hjälp 

av rättskällorna lag, förarbeten, praxis och doktrin. Dessa källor framgår inom folkrätten 

av den Internationella domstolens  (nedan ICJ) stadga artikel 38.11 Det för med sig att alla 

ageranden och viljeuttryck inte räknas utan enbart de som uppfyller kraven i artikel 38 

ICJs stadga. Lagen är därmed voluntaristisk och det är enbart den rätt, som kan härledas 

från staters viljeuttryck, som bildar lag. Hänsyn kommer också att tas till staters 

reaktioner på överträdelser, antagna resolutioner samt FN-organens praxis och hur den 

mottagits för att visa vad, som anses vara gällande rätt (engelska: soft law).12 

 Metoden innefattar således all objektivt identifierbar rätt, som till skillnad från 

naturrätten, är given av mänsklig makt.13 Av de fyra rättskällor, som fastslagits i ICJs 

stadgas artikel 38, är framförallt artikel 38 1 (a) aktuell för denna uppsats, då uppsatsen 

behandlar två traktater, Romstadgan och FN-stadgan. Dock så kommer även 

internationell sedvanerätt enligt artikel 38 1 (b) i ICJs stadga att användas vid de tillfällen 

det är tillämpligt. Internationell sedvanerätt uppställer krav på för det första praxis 

(engelska practice) och för det andra opinio juris (svenska: praxis godtagen som gällande 

rätt) för att utgöra gällande lag för stater.14 

 Denna uppsats är dock också en komparativ studie. Den rättsdogmatiska metoden 

kommer således till att börja med användas för att finna gällande rätt, som sedan kommer 

att bli föremål för en komparativ undersökning. Aggressionsbegreppen i både 

Romstadgan och FN-stadgan kommer att utredas och jämföras.  

 Speciellt för folkrätten är även att tolkningsläran finns fastställd i 

Wienkonventionen om traktaträtten. Denna kommer således att användas för tolknings 

av de traktat, som ligger till grund för denna uppsats. Wienkonventionens tillämplighet 

på Romstadgan är uppenbar då Wienkonventionen är tillämplig på traktat mellan stater.15 

Wienkonventionen omfattar även traktat, som utgör stiftelseurkunder för internationella 

organisationer såsom FN och ICC.16 Wienkonventionens jurisdiktion över FN-stadgan är 

dock mer tveksam, då även om FN-stadgan utgör en stiftelseurkund för en internationell 

                                                 
11 Bring, Sverige och Folkrätten, s 35. 
12 Bring, Sverige och folkrätten, s 32-33. 
13 Bring, Sverige och Folkrätten, s 34-35. 
14 Se ICJ, North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3. § 75-80. 
15 Wienkonventionen, artikel 1.  
16 Wienkonventionen, artikel 5. 
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organisation enligt Wienkonventionens artikel 5, saknar Wienkonventionen tillämplighet 

på traktat slutna innan Wienkonventionens ikraftträdande.  

 Wienkonventionen är dock till stor del baserad på praxis från ICJ gällande 

tolkning av traktater och överensstämmer enligt vad, som ska visas nedan till 

övervägande del med den praxis, som vuxit fram för tolkning av FN-stadgan. Reglerna i 

Wienkonventionen anses därmed tillämpliga, dock inte som traktat utan som ett uttryck 

för internationell sedvanerätt.17 Wienkonventionen används således vid tolkning av både 

FN-stadgan och Romstadgan.  

 De i denna uppsats centrala bestämmelserna i Romstadgan och FN-stadgan tillhör 

parallella regelsystem och som en följd därav kommer även ändamålsöverväganden att 

vägas in vid tolkningen.  

 Tolkningen kommer att ske kritiskt och i slutsatserna kommer brister i de 

ovannämnda stadgorna att pekas ut. 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen är en komparativ studie av FN-stadgans och Romstadgans aggressionsbegrepp 

och en ingående studie av vardera stadga kommer att genomföras i syfte att utreda de 

båda stadgornas definition av begreppet aggressionshandling.  

 Eftersom aggressionsbegreppet har utvecklats genom sedvana och praxis, så görs 

först en genomgång av dess historiska bakgrund (kapitel 2) för att sedan gå in på 

begreppens formuleringar i FN-stadgan och Romstadgan. Både FN-stadgan och 

Romstadgans begrepp aggressionshandling  utgår i grunden från FN-stadgans 

våldsförbud, varför en noggrann genomgång kommer att göras av våldsförbudet (kapitel 

3). Därefter kommer säkerhetsrådets beslutanderätt att behandlas (kapitel 4). 

 Sedan görs en ingående studie av FN-stadgans begrepp aggressionshandling och 

hur det tolkats av de olika FN-organen och FNs medlemsstater (kapitel 5). Den del av 

uppsatsen, som behandlar FN-stadgans begrepp aggressionshandling, är till stor del 

utformad, som en genomgång enligt Wienkonventionens allmänna tolkningsregel i artikel 

31 och börjar med ordalydelsetolkning för att sedan gå in på begreppets kontext. Därefter 

kommer en genomgång av Romstadgans begrepp aggressionshandling att göras (kapitel 

6). 

 Dessa studiers resultat kommer slutligen att sammanställas i slutsatserna (kapitel 

7).  

                                                 
17 Simma m.fl., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol 1 s 75-76. 
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2 Historisk bakgrund 

 

2.1 Inledning 

 

ICCs definition av aggressionsbegreppet utgör det senaste steget i en mångtusenårig 

utveckling av regler kring krigs inledande och förfarande. Krig har alltid i någon mån 

varit förbjudet. Krig har också alltid varit omgivet av olika krav på ritualer som 

rättfärdigar det och stater har genom tiderna känt sig tvingade att, innan de inledde ett 

krig, komma med en förklaring till varför. Traditionen med att skilja på rättfärdiga och 

orättfärdiga krig sträcker sig från antiken via renässanstänkare, såsom Grotius och Suarez, 

fram till nutiden.18 Det tidigaste exemplet på en person som ställts till rätta för 

aggressionsbrott kan vara den tyska medeltida kungen Conradin, som efter att han 

besegrats i strid år 1268, ställdes inför en tribunal av påven för att ha inlett ett orättfärdigt 

krig, vilket ledde till att han dömdes och avrättades.19 

 Vid 1800-talets mitt hade dock de naturrättsliga kraven på ett rättfärdigt krig 

övergått i en syn på rätten att gå i krig, som en del av alla staters suveränitet.20 

Positivismen ersatte naturrättens tidigare distinktion mellan rättfärdigt och orättfärdigt 

krig till förmån för raison d’etat (svenska: nationellt egenintresse).21  Kunz ansåg att krig 

var en följd av det internationella systemets primitiva karaktär, där man i avsaknad av en 

internationell lagstiftare använde krig, som medel för att uppnå förändring i den 

internationella rätten.22 Kriget fyllde därmed ett dubbelt syfte genom att med makt 

upprätthålla rådande lag och i de fall då spänningarna mellan lag och faktiska 

omständigheter blivit för stora genom våld skapa ny lag.23 Eagleton är enig och anser att 

krig utgjorde en sanktion  genom vilken en stat kunde hävda sina rättigheter.24 

 Även om rätten att gå i krig kvarstod så försökte man vid ett flertal konferenser 

mellan dåtidens stormakter, under 1800-talets slut, förebygga internationellt våld genom 

                                                 
18 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 3-13. 
19 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and 

the Development of the Laws of War, s 242. 
20 General Orders No.100: The Lieber Code, President Lincoln, 24 April 1863, art 67. 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/lieber.asp#art67 (besökt 16:41, 24/11/2017) 
21 Författarens egen översättning. 
22 Kunz, The Problem of Revision in International Law, s 46-48. 
23 Kunz, The Problem of Revision in International Law, s 46-48. 
24 Eagleton, The Attempt to Define Aggression, s 585. 

 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/lieber.asp%23art67
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överenskommelser om att stater, innan de tog till våld, skulle gå med på att försöka lösa 

konflikterna fredligt genom medling.25 1899 upprättades därför den Permanenta 

skiljedomstolen i Haag.26 1899 års mötesresultat bekräftades vid en andra konferens i 

Haag år 190727 då man även kom överens om att inte ta till våld för att kräva in fordringar 

på andra stater.28 Resultatet var långt ifrån ett förbud av krig, men markerade att krig 

skulle utgöra en sista utväg, som vidtogs först då allt annat prövats. Det skulle dock krävas 

ett världskrig med oerhörda förluster i människoliv och materiella tillgångar innan man 

på allvar skulle börja diskutera att förbjuda internationellt våld. 

 Versaillesfreden som avslutade första världskriget skulle vara av stor betydelse 

för utvecklingen av aggressionsbrottet och tillkomsten av det senare förbudet av 

internationellt våld. Det konstaterades att kriget inletts genom ett aggressionsbrott 

begånget av Tysklands och dess allierade, vilket medförde ansvar för dem för den skada 

och de förluster som kriget lett till.29 Det  var första gången ett försök gjordes att ställa 

den ansvarige för ett aggressionsbrott inför rätta. På segermakternas initiativ infördes i 

Versaillesfreden en bestämmelse med krav på att Tysklands Kejsare Wilhelm II skulle 

ställas inför rätta för ”värsta möjliga brott mot accepterat internationellt uppträdande och 

okränkbarheten hos traktat.”30 Någon rättegång kom dock aldrig till stånd då 

Nederländerna, där den avsatte kejsaren befann sig i exil, vägrade lämna ut honom till 

rättegång med hänvisning till att brottet inte existerade i den internationella rätten och att 

kravet på utlämning enbart var ett uttryck för segermakternas politiska hållning.31 I det 

fall ett förbud mot krig funnits hade man då kunnat hänvisa till en rättsregel och hade inte 

behövt hänvisa till moral. 

 

  

                                                 
25 Convention (I) for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague I) (29 July 1899), artikel 1.  
26 Convention (I) for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague I) (29 July 1899), artikel 20. 
27 Pacific Settlement of International Disputes (Hague I), October 18, 1907. 
28 Limitation of Employment of Force for Recovery of Contract Debts (Hague, II); October 18, 1907. 
29 The Versailles Treaty, June 28 1919, Part VIII, artikel 231. 
30 The Versailles Treaty, June 28 1919, Part VII, artikel 227. Författarens egen översättning. I original 

”supreme offence against international morality and the sanctity of treaties”. 
31 United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and 

the Development of the Laws of War, s 181. 
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2.2 Tidigt försök att förbjuda aggressiva krig 

  

Det första förbudet av krig kom med General Treaty for the Renunciation of War as an 

Instrument of National Policy (nedan Kellog-Briandpakten) år 1928. Parterna till pakten 

fördömde krig som en lösning på internationella tvister och tog avstånd från krig som ett 

verktyg i staters internationella relationer.32 Vidare kom man överens om att alla 

mellanstatliga tvister, som kunde uppstå mellan parterna, skulle lösas med fredliga medel. 

 Pakten förbjöd dock bara våld som ett verktyg för förverkliga en stats nationella 

intressen. Krig för att förverkliga det internationella samfundets intressen, dvs. krig som 

del av Nationernas förbunds (NF) kollektiva säkerhetssystem, fortsatte därmed vara 

lagligt.33 Krig var enligt Kellog-Briandpakten en neutral term som beskrev ett 

mellanstatligt tillstånd utan hänsynstagande till vem som inlett kriget. Den praxis som 

utvecklats av parterna till Kellog-Briandpakten tyder, enligt Brownlie, på att Kellog-

Briandpakten med termen krig menade en betydande våldsanvändning.34  

 Brownlies tolkning av krig; som betydande våldsanvändning, finner även stöd i 

ordet krigs moderna motsvarighet väpnad konflikt (engelska: armed conflict) som enligt 

International Law Association (nedan ILA) har de två karakteristiska dragen 1) existensen 

av organiserade väpnade grupper 2) inblandade i strider av viss intensitet.35 Dessa två 

kriterier är objektiva och man ser till förhållandena på marken och inte till vad parterna 

anser om hur våldsanvändningen bör klassificeras.36  

 Parterna till Kellog-Briandpakten slutade därmed att använda frånvaron av ett 

subjektivt krigstillstånd (engelska: state of war) för att motivera våldsanvändning. Senare 

traktat använde istället termer såsom aggression, invasion och våldsanvändning varmed 

fokus las på objektiva omständigheter oberoende av om krigsförklaring avgetts.37 Det 

verkar därmed ha skett en glidning från subjektiv inställning till om en konflikt var krig 

till den objektiva situationen på marken. Det är dock inte klart om Kellog-Briandpaktens 

krigsbegrepp även omfattade ett hot om våld, så allvarligt att försvar sågs som så hopplöst 

att en invasion av en stat kunde genomföras utan militärt motstånd och strider.38  

                                                 
32 Kellog-Briandpakten, artikel 1. 
33 Dinstein, War Aggression and Self-Defence, s 84. 
34 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 87. 
35 International Law Association, The Hague Conference (2010) Use of Force, Final Report on the Meaning 

of Armed Conflict in International Law, s 2. 
36 International Law Association, The  Hague Conference (2010) Use of Force, Final Report on the Meaning 

of Armed Conflict in International Law, s 2. 
37 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 88. 
38 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 88. 

 



 

9 

 I Kellog-Briandpakten avstod dock parterna från att ta in självförsvar eller 

uttryckligt fastställa självförsvar som ett undantag till förbudet av krig. Anledningen till 

att man avstod från att ta med självförsvar som ett lovligt undantag var att självförsvar 

och aggression sågs som två sidor av samma mynt och en definition av självförsvar skulle 

kräva en definition av aggression.39 Aggression var visserligen förbjudet i NF-stadga40, 

men hade trots flera försök av NF inte definierats. Aggressions tidigare betydelse var 

initiativtagande i krigsföring, men det ansågs att ett avgörande om vem som inlett en 

konflikt ofta var så komplicerat att det gick att avgöra först efter en konflikts slut. Den 

enda metod man kom på som kunde ge ett exakt avgöras under en konflikt var att den stat 

som inte gick med på medling var aggressor.41 Då en definition innebar en avgränsning 

ansågs även en att sådan skulle kunna utnyttjas av en aggressor som skulle ges möjlighet 

att kringgå en definition.42  

 Pakten kom att utgöra grunden som bekräftade att aggressiva krig var olagliga vid 

de processer som följde på andra världskriget.43 

 

2.3 Aggressionsbrottet i Nürnberg- och Tokyorättegångarna 

 

De på andra världskriget följande rättegångarna i Nürnberg och Tokyo utgjorde de första 

och hittills enda fallen då fysiska personer har åtalats och fällts för aggressionsbrott. Den 

brottsliga rubriceringen i både Nürnberg och Tokyo var brott mot freden som innefattade 

planering, förberedelse, inledande eller bedrivande av ett aggressionskrig.44 Begreppen 

aggressionskrig och aggression definierades dock aldrig, varken i tribunalernas stadgar 

eller i domarna. Även om aggressionskrig och aggression aldrig direkt definierades så ger 

dock domarna viss ledning gällande vilket handlande tribunalerna ansåg utgöra 

aggressionskrig respektive aggression. 

                                                 
39 Further Correspondence with the Government of the United States respecting the United States Proposal 

for the Renunciation of War, p 1 (http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp#no1 senast besökt 

14:30, 14/02/18). 
40 Nationernas Förbunds stadga, artikel 10. 
41 Eagleton, The Attempt to Define Aggression, s 597. 
42 Further Correspondence with Government of the United States respecting the United States Proposal for 

the Renunciation of War. No. 1. Mr. Atherton to Sir Austen Chamberlain. United States Embassy, London, 

June 23, 1928. Tillgänglig på: http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp senast besökt 2 aug 2017 

23:55. 
43 Sayapin, The Crime of Aggression in International Criminal Law, s 41. 
44 Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1 Charter of the IMT, artikel 6 (a). 

http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp besökt 16:00 5/12/2017;  IMTFE Charter artikel 5(a). 

 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp%23no1
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbbr.asp
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp
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 I Nürnbergrättegången gjordes, av International Military Tribunal at Nuremburg 

(IMT), en uppdelning av aggression i aggressionskrig och aggressionshandlingar varav 

enbart aggressionskrig utgjorde ett brott mot freden.45 Vad som skiljer de två begreppen 

åt nämns dock aldrig i domarna. Vid en jämförelse av annekteringarna av Österrike46 och 

Tjeckoslovakien,47 som båda av domstolen ansågs utgöra aggressionshandlingar, och de 

övriga länder som angreps av Tyskland, vilka av domstolen fastställdes som 

aggressionskrig,48 så framkommer att skillnaden utgjordes av användandet av militärt 

våld. Tolkningen stärks av att det vid tiden för andra världskriget ansågs att en 

våldsanvändning övergick till krig först då denna bemöttes med våld av en angripna 

staten.49 

 Tysklands annekteringar av Österrike och Tjeckoslovakien föregicks av hot om 

våld, som fick dem att ge upp inför en övermäktig militärmakt. Tyskland kunde därmed 

annektera de båda länderna utan sammandrabbningar mellan militära styrkor.50  

 Det militära våld som krävdes för att en aggressionshandling ska övergå i ett 

aggressionskrig var dock inte särskilt omfattande. Invasionen av Danmark, som av 

domstolen ansågs utgöra ett aggressionskrig, varade cirka sex timmar och ledde till 

förluster i dödade och sårade om totalt 150 man på båda sidor.51 Begreppet krig bör därför 

tolkas som det nuvarande begreppet väpnad konflikt.52 

 Denna tolkning bekräftas av International Military Tribunal for the Far East 

(nedan IMTFE) som ytterligare klargör skillnaden mellan aggressionskrig och 

aggressionshandling i sin dom gällande Japans attack på Sovjetunionen vid Khasansjön.  

 Japan hävdade att attacken enbart utgjorde en skärmytsling vid gränsen (engelska: 

”clash between border patrols").53 I bedömningen av om attacken utgjorde ett krig tar 

IMTFE upp att attacken var medveten, att den genomfördes i syfte att antingen ta reda på 

                                                 
45 Nuremberg Trial Proceedings Vol. 1 Charter of the International Military Tribunal, artikel 6 (a). http://av-

alon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp besökt 16:00 5/12/2017. 
46  IMT, judgment of 1 October 1946, in The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the 

International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, Part 22 (22nd August ,1946 to 1st October, 

1946) (nedan IMT judgement),  s 29-32. 
47 IMT judgement, s 32-34. 
48 IMT judgement, s 34-50. 
49 Eagleton, The Attempt to Define Aggression, s 599. 
50 IMT judgement, s 29-34. 
51 IMT judgement, s 40-43. 
52 Se ILA, Final Report on the Meaning of Armed Conflict in International Law (2010), Use of Force 

Committee, s 2. 
53 I texten kommer termen skärmytsling vid gränsen att användas som svensk översättning av de engelska 

begreppen: clash between border patrols, frontier incident och border incident, vilka alla är synonyma. 

 

http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp
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Sovjetunionens militära styrka i området eller överta ett strategiskt område.54 Då attacken 

genomfördes med styrkor uppgående till en division så kunde attacken inte heller ses som 

en skärmytsling vid gränsen. Av ytterligare relevans var att attacken inleddes av Japan. 

Trots att IMTFE ansåg att den för attacken använda styrkan på det hela taget inte var stor, 

så var attackens syfte, i kombination med det möjliga resultatet om attacken lyckats, 

tillräckligt för att definiera attacken som krig.55 Vad som angivits ovan visar därmed att 

uppsåtligt våld och strider av en viss nivå krävs för att aggression ska utgöra ett brott. 

Termerna aggressionskrig och aggressionshandling utgör dock bara olika sätt att 

kvalificera aggression genom det sätt på vilket aggression utförs och besvarar inte 

grundfrågan om vad aggression egentligen är.  

 Det är tydligt att IMTFE lägger vikt vid vilken stat som inlett ett krig. Av den 

anledningen konstaterar IMTFE att de inte kunde finna bevis för att Sovjetunionen tagit 

initiativet på ett sätt, som rättfärdigade en attack av japanska trupper (på Sovjetunionen).56 

Vem som inledde ett krig var dock inte avgörande för IMTFE och IMTFE accepterade 

således att Nederländerna förklarat krig mot Japan i självförsvar inför en nära förestående 

japansk attack på Nederländska Ostindien.57 Det avgörande för IMTFE vid avgörandet 

om ett brott mot freden begåtts var således om ett krig inleddes med aggressivt uppsåt 

eller i självförsvar mot ett sådant angrepp. 

 Gällande betydelsen av termen aggression ger IMTFE vidare ledning. Efter att 

IMTFE, gällande Khassansjön, avgjort att det använda våldet utgjorde ett krig så ställdes 

frågan om våldet även var aggressivt. IMTFE ansåg att, med hänsyn till då rådande 

internationell lag, och Japans attityd vid de inledande diplomatiska förhandlingarna, var 

det påvisat att attackerna var klart aggressiva.58 Vad IMTFE hänvisar till gällande 

förhandlingarna är ett tidigare japanskt hot om att med våld tvinga fram ett sovjetiskt 

tillbakadragande från vad de på grund av påstådd otydlighet i ett gränsdragningsavtal 

ansåg vara japanskt territorium.59 Vidare så framstår det som att IMTFEs hänvisning, 

avseende gällande internationell rätt, inte är till Tokyostadgan som upprättade IMTFE 

utan mer generellt till den internationella rätt som var gällande då brottet begicks. Utöver 

                                                 
54 International Military Tribunal for the Far East, judgment of 12 November 1948 judgement (nedan 

IMTFE judgement), s 413. 
55 IMTFE judgement, s 413. 
56 IMTFE judgement, s 412. 
57 IMTFE judgement, s 482. 
58 IMTFE judgement, s 413. 
59 IMTFE judgement, s 411-412. 
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Tokyostadgan så är den rätt som IMTFE hänvisar till i sin dom, avseende krig, Kellog-

Briandpakten som förbjöd krig utfört som del av en stats nationella intressen.60   

 Ytterligare bevis på den vikt IMTFE lägger vid en stats uppsåt är den genomgång 

man gör av ett vittne som hävdade att Sovjetunionen innan Japan inledde sin attack befäst 

den japanska sidan av gränsen med taggtråd och skyttegravar vilket enligt IMTFE kunnat 

visa på ett aggressivt Sovjetiskt uppsåt, men då detta inte togs upp i Japans försvarstalan 

och förnekades av sovjetiska vittnen fick det ingen betydelse för utgången i målet.61 

 Även IMT tar hänsyn till aggressivt uppsåt och fällde i sin dom avgörandet att 

Tysklands handlande gentemot Österrike, Tjeckoslovakien och kriget mot Polen var 

aggressivt till sin karaktär genom anteckningar från ett möte där  det konstaterades att 

handlandet var en del av en långsiktig plan genom vilken länderna skulle annekteras och 

införlivas i Tyskland.62 

 Både IMT och IMTFE nämnde i sina domar ett flertal uppsåt som aggressiva, 

bland dem territoriell expansion,63 att förena medlemmar av en folkgrupp,64 att förbättra 

aggressorns militärstrategiska position,65 att erövra för att utnyttja en stats resurser66 samt 

för att skapa lebensraum och kolonisera en annan stat.67 Förverkligandet av dessa avsikter 

med våld var avgörande och IMT uttalade att en aggressors metoder utgörs av 

användandet av militär makt.68 Inte ens goda intentioner kunde ursäkta ett sådant 

handlande. Trots att Tyskland försökte försvara annekteringen av Österrike med att den 

var föranledd av en stark önskan i Österrike om en förening av de båda länderna, och 

genomförd utan blodspillan, godtog inte IMT försvarets argument.69 IMT ansåg att även 

om så var fallet så använde sig Tyskland av en aggressors metoder för att uppnå sitt mål 

och avgörande var även att Tysklands hela militära makt fanns redo ifall de skulle stöta 

på motstånd.70 

 Det avgörande för IMT var militära medel kombinerade med ett aggressivt uppsåt. 

IMTFE ansåg att även om det förelåg en svårighet i att formulera en heltäckande 

definition av aggressionskrig så var oprovocerade krig, med motivet att ta andra nationers 

                                                 
60 IMTFE judgement, s 9.  
61 IMTFE judgement, s 411. 
62 IMT judgement, s 27. 
63 IMT judgement, s 26, 27-29, 37-38, 47-48; IMTFE judgement, s 150, 387, 555.  
64 IMT judgement, s 27-29. 
65 IMT judgement, s 27-28, 32-33, 41-44. 
66 IMT judgement, s 27-29, 47-49. 
67 IMT judgement, s 27-28, 47-48.  
68 IMT judgement, s 31.  
69 IMT judgement, s 31. 
70 IMT judgement, s 31. 
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territorium i sin besittning, klara aggressionskrig.71 Det framstår här som att aggression 

utgörs av en oprovocerad attack med ett aggressivt uppsåt emedan krig är det medel 

genom vilket detta uppsåt förverkligas. 

 Det enda försvar som accepterades av IMTFE och IMT var självförsvar, dock 

enbart i princip och inte i sak.72  IMT undersökte om Tysklands invasioner av Norge och 

Danmark kunde motiveras som självförsvar, men fann att det verkliga syftet med 

invasionerna inte var defensivt utan var för att skaffa baser inför en förestående attack på 

Storbritannien och Frankrike.73 Det konstaterades att, i ljuset av all bevisning, så kunde 

IMT inte acceptera påståendet att invasionerna av Norge och Danmark var defensiva och 

invasionerna utgjorde därför enligt IMT aggressiva krig.74 

 IMTFE fastställde att Japans aggressionskrig var resultatet av ett medvetet 

agerande av ett flertal individer enligt en gemensam plan för det olagliga syftet att genom 

aggressionskrig säkra Japans dominerande ställning.75 

 IMTFE konstaterade vidare att det inte gick att tänka sig ett allvarligare brott än 

en konspiration för att utföra ett aggressionskrig eller utkämpande av ett sådant. En sådan 

konspiration och utkämpande av ett sådant krig hotar säkerheten för världens folk med 

det oundvikliga resultatet att död och lidande kommer att tillfogas oräkneliga 

människor.76 

 IMT konstaterade i sin dom att krig är ondskefullt i sin essens. Ett krigs 

konsekvenser är inte begränsade till de krigförande staterna utan påverkar hela 

världssamfundet.77  

 

2.4 Aggressionsbrottets fortsättning i Nuremburg Military Tribunal 

 

Nuremburg Military Tribunal (nedan NMT) uttalade att huruvida ett krig är aggressivt, 

och därmed olagligt, bara kan avgöras genom en bedömning av de faktorer som 

föranledde krigets inledande. NMT uttryckte därmed att i den avsikt och det syfte för 

vilket kriget planerades, förbereddes, inleddes och fördes kan lagligheten eller 

olagligheten av kriget hittas.78 

                                                 
71 IMTFE judgement, s 486. 
72 IMT judgement, s 43. 
73 IMT judgement, s 43. 
74 IMT judgement, s 43. 
75 IMTFE judgement, s 556.  
76 IMTFE judgement, s 556. 
77 IMT judgement, s 25.  
78 NMT, The United States of America vs. Wilhelm von Leeb m.fl. (nedan High Command Trial), s 67.  
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 Nödvändigheten av att identifiera ett aggressivt uppsåt ansåg NMT krävdes för att 

skilja aggressiva krig från krig i självförsvar.  Ett olagligt aggressivt krig förutsätter 

således även förekomsten av ett lagligt krig i självförsvar. Därmed tillåts en stat att hålla 

sig med väpnade styrkor och det saknas bestämmelser om i vilken utsträckning en stat får 

förbereda sig på krig, så länge upprustning sker utan aggressivt uppsåt, dvs. i 

självförsvarssyfte.79 Aggressionens essens konstaterades av NMT vara att uppsåtligen 

medelst våld försöka förändra de rättigheter som tillkom en stat inom folkrättens ramar.80 

 Till skillnad från de tidigare rättegångarna i IMT och IMTFE så konstaterade 

NMT att en invasion, utförd av en stat gentemot en annan, i syfte att implementera sin 

politk medelst våld utgör aggression. Detta gäller enligt NMT även om den angripna 

staten angrips av en militärt överlägsen stat och därmed inte bemöter invasionen med 

militärt motstånd eftersom motstånd skulle vara meningslöst, med följden att inga strider 

bryter ut.81 Detta bekräftades också senare av NMT i ”the ministries case” då NMT 

fastslog att det faktum att en stat inte gjorde militärt motstånd, eftersom den ställts mot 

en överväldigande militär styrka, inte innebar att aggressorn skulle ges mer hänsyn än om 

invasionen bemötts med våld. Den invaderande staten hade, oavsett om strider uppstod 

eller inte, använt krig, som ett instrument för att främja sina nationella intressen, vilket 

enligt NMT är aggression.82 

 
  

                                                 
79 NMT, High Command Trial, s 68. 
80 NMT, High Command Trial, s 70. 
81 NMT, High Command Trial, s 66. 
82 NMT, The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker, m.fl. ( nedan The Ministries Case), s 331. 
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3 Det allmänna våldsförbudet i FN-stadgan 
 

3.1 Inledning 

 

FN-stadgans våldsförbud i artikel 2(4) har betecknats som både folkrättens och stadgans 

mest centrala norm83 och många anser även att bestämmelsen utgör jus cogens.84 Sedan 

FN bildades har dock mer än hundra konflikter ägt rum och ingripanden av säkerhetsrådet 

i dessa konflikter har hört till undantagen på grund av den vetorätt som tillkommer de 

permanenta medlemmarna.85 Bristen på ingripanden har lett till ett ifrågasättande av 

våldsförbudet. Vad våldsförbudet omfattar är en omtvistad fråga där ett flertal stater och 

akademiker har gjort olika och ofta inte förenliga tolkningar.86 Detta kapitel kommer att 

gå igenom de olika argument som använts till stöd för de olika tolkningarna av det 

allmänna våldsförbudet i artikel 2 (4). 

   

3.2 Förbud mot brukande av våld mot vissa värden  

 

Artikel 2(4) har två delar. Den första delen fastställer att medlemsländerna ska avstå från 

hot om, eller bruk av, våld i sina internationella relationer och den andra delen fastställer 

tre värden gentemot vilka hot om eller bruk av våld inte får riktas.  

 De tre värden vilka våld inte får vara riktat mot eller vara oförenligt med är 1) en 

annan stats territoriella integritet 2) en annan stats politiska oberoende eller 3) Förenta 

Nationernas ändamål. Det förbjudna är därmed brukandes av våld som medel mot något 

av dessa tre värden. 

 Termerna territoriell integritet och politiskt oberoende avsåg inte att inskränka 

våldsförbudet genom att kvalificera regeln utan avsågs täcka alla former av våld över en 

stats gräns.87 Stadgans förarbeten avslöjar också att avsikten med att lägga till orden var 

                                                 
83 Bring, FN-stadgan och Världspolitiken, s  68; Simma m.fl., The Charter of the United Nations: A Com-

mentary, Vol 1 s 203. 
84 Simma m.fl., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol 1 s 89; ILC, YBILC 1966 Vol II, 

s. 248; ICJ, Nicaraguamålet, Dissenting Opinion of Judge Schwebel, s 227. 
85 Vaughan Lowe, m.fl. The United Nations Security Council and War, s 709-745. 
86 Vissa författare har även gått så långt att de förklarat artikel 2 (4) död, se; Thomas M. Franck, Who Killed 

Article 2(4)? or: Changing Norms Governing The Use of Force by States. Franck anser att artikel 2(4) är 

död eftersom artikeln inte klarat av den utveckling som skett vad gäller våldsanvändning och internationella 

relationer. 
87 Simma m.fl., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol 1 s 216. 

 



 

16 

att betona att våldsförbudet omfattar allt mellanstatligt våld.88 Den omfattande avslutande 

formuleringen ”eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål” indikerar 

även den att avsikten var ett heltäckande förbud för all internationell våldsanvändning.89 

Att som flera författare90 hävda att undantag kan göras från det heltäckande våldsförbudet 

är således, mot bakgrund av vad som tidigare angetts i detta kapitel, i strid med artikelns 

syfte och då artikeln tillhör jus cogens så är undantag inte heller tillåtna. Enligt vad 

Brownlie påpekar så erkänner den som argumenterar för att bestämmelsens andra del 

kvalificerar den första, att bestämmelsen är otydlig, vilket enligt Wienkonventionen91 

föranleder att bestämmelsens förarbeten bör konsulteras, som kommer att bekräfta att 

ingen kvalifikation avsågs.92 

 Begreppet våld (engelska: force) används i artikel 2(4) som ersättning för det inom 

folkrätten tidigare använda begreppet krig och har därmed vidgat förbudet till att omfatta 

även sådan våldsanvändning som inte når ett krigs omfattning.93 Ordet våld används i 

artikel 2(4) utan kvalifikation vilket har lett till viss debatt gällande begreppets betydelse 

och flera stater har gjort gällande att begreppet våld även täcker våld som inte är väpnat, 

såsom ekonomiskt och politiskt våld.94  

 Av FN-stadgans förarbeten framgår dock att ett brasilianskt förslag, som syftade 

till att inkludera ekonomiskt och politiskt våld i artikel 2(4), avslogs under de 

förhandlingar i San Francisco som ledde till FNs grundande (nedan San 

Franciscokonferensen).95 Tolkningen av våld som väpnat våld bekräftades även av ICJ i 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua ( nedan Nicaraguamålet). 

ICJ ansåg inte att ekonomiskt stöd till irreguljära styrkor i ett annat land kunde utgöra 

våld i artikel 2(4) mening.96 Begreppet våld  i artikel 2 (4) bör därför läsas som väpnat 

                                                 
88 UNCIO, Vol VI s 304, 334-335. 
89 Simma m.fl., The Charter of the United Nations: A Commentary, Vol 1 s 216. 
90 Se t.ex Reisman, Coercion and Self-Determination: Construing Charter Article 2(4), som anser att man 

genom en ändamålsinriktad tolkning  kan motivera handlanden i strid med texten i artikel 2(4) i syfte att 

uppfylla grundläggande värden såsom folks självbestämmanderätt och den internationella rättens 

legitimitet; Stone, Aggression and World Order, s. 95, anser att våldsförbudet enbart täcker 

våldsanvändning specifikt riktad mot något av de tre angivna värdena i artikel 2(4).  
91 Wienkonventionen, artikel 32. 
92 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 267. 
93 Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, s 3-15, 85. Krig är inte längre relevant som juridiskt 

begrepp.  Se generellt. Lauterpacht, The Legal Irrelevance of the State of War. 
94 Gray, International Law and the Use of Force, s 30. Se även Dinstein, War Aggression and Self-Defence, 

s 86. 
95 UNCIO, Vol VI s 339, 340, 609. 
96 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 

14, § 228 (nedan Nicaraguamålet). ICJ öppnar dock för att ett hot i syfte att tvinga en stat att följa en viss 

ekonomisk eller politik bana kan utgöra våldsanvändning i de fall detta kombineras med hot om väpnat 

våld. ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports  1996, p. 

226 § 47. 
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våld. Detta utgör också den allmänt accepterade tolkningen.97 Väpnat våld täcker klassisk 

militär våldsanvändning så som den såg ut 1945, men även mer moderna former av 

krigföring såsom cyberattacker kan möjligtvis inkluderas i begreppet.98 Hur en 

cyberattack ska definieras avgränsas mot ekonomiskt och politiskt våld är omdiskuterat i 

doktrinen.99 Det har dock gjorts gällande att mindre former av våld kan vara undantaget 

från artikel 2(4) omfattning.100 Generalförsamlingens resolution Declaration on 

Principles of Friendly relations, som måste ses som en auktoritativ tolkning av FN-

stadgan, nämner enbart väpnat våld i samband  med det allmänna våldsförbudet.101 

 Avslutningsvis så ska ska våldsanvändningen ske i medlemsstaternas 

internationella relationer vilket utesluter intranationellt våld från bestämmelsens 

räckvidd.102 

 Kriteriet för att en stat ska hållas ansvarig för ett brott mot våldsförbudet är att 

den styrka som utövar våldet utgör statens eget organ.103 För att avgöra om så är fallet har 

två tester utvecklats i praxis: ICJs ”effective control”104 och  International Criminal 

Tribunal for the Former Yugoslavia (nedan ICTY) ”overall control”.105 Vilket av dessa 

två tester som bör användas kommer denna uppsats inte att behandla. 

 

3.3 Undantag från våldsförbudet 

 
3.3.1 Inledning 

 

FN-stadgan medger två undantag från våldsförbudet i artikel 2(4). De två undantagen är 

kollektiva åtgärder i enlighet med artikel 42 godkända av säkerhetsrådet och självförsvar 

i enlighet med artikel 51. Dessa två undantag är okontroversiella.  

                                                 
97 Ruys, The Meaning of ‘Force’ and the Boundaries of the Jus Ad Bellum: Are ‘Minimal’ Uses of Force 

Excluded From UN Charter Article 2(4)?, s 163. 
98 Exempelvis så har NATO förklarat att vid cyberangrepp ska medlemsländerna ska överlägga tillsammans 

enligt artikel 4 Nordatatlantiska fördraget; The Parties will consult together whenever, in the opinion of 

any of them, the territorial integrity, political independence or security of any of the Parties is threat-

ened.http://www.euractiv.com/section/digital/news/nato-agrees-common-approach-to-cyber-defence/ Om 

detta utgör CIL ligger utanför denna uppsats, men det tyder på att vad som utgör våldsanvändning kan vara 

påväg att luckras upp. 
99 Se Hathaway m.fl., The Law of Cyber-Attack, s 839-848, som diskuterar ett flertal teorier om hur en 

cyberattack kan omfattas av artikel FN-stadgans artiklar 2(4) och 51. 
100 ITLOS, The M/V 'Saiga'Case, § 155. 
101 UNGA, resolution 2625 (XXV).  
102 Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, s 85. 
103 Se art. 4-11, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, UNGA, resolution. 56/83, 

annex. 
104 ICJ, Nicaraguamålet, § 115. 
105 ICTY, Appeals Chamber, Tadić, 15 July 1999 (Case no. IT-94-1-A). 

 

http://www.euractiv.com/section/digital/news/nato-agrees-common-approach-to-cyber-defence/
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 Utöver dessa två undantag diskuteras i doktrinen om en gråzon finns inom jus ad 

bellum. Det mest framträdande undantaget som gjorts gällande inom den påstådda 

gråzonen är rätten till humanitär intervention som därför kommer att undersökas och 

avfärdas nedan.  

 

3.3.2 Självförsvar 

 

Självförsvarsrätten existerar separat från FN-stadgan i sedvanerätten.106 Rätten till 

självförsvar har dock både bekräftats av FN-stadgan i artikel 51och influerats av 

densamma.107 

  Rätten till självförsvar kan utövas individuellt eller kollektivt i händelse av ett 

väpnat angrepp fram tills dess säkerhetsrådet vidtagit åtgärder för att återställa freden.108 

51 bör tolkas strikt och våldsanvändning utöver artikelns ramar är otillåten vilket innebär 

att en stat, i det fall en situation inte kan passas in under artikeln, är förpliktigad att lösa 

tvister med fredliga medel.109  

 All våldsanvändning som bryter mot det allmänna våldsförbudet utgör dock inte 

ett väpnat angrepp. Enbart det våld som genom sin omfattning och verkan (engelska: 

scale and effects) utgör den allvarligaste formen av våldsanvändning utgör väpnade 

angrepp enligt artikel 51.110 

 ICJ konstaterar att rätten till både kollektivt och individuellt självförsvar är 

beroende av att staten ifråga har blivit utsatt för ett väpnat angrepp (engelska: armed 

attack).111  ICJ har i Nicaraguamålet fastställt att ett väpnat angrepp är den mest allvarliga 

formen av våldsanvändning.112  ICJ konstaterar vidare att vad som skiljer ett väpnat 

angrepp från en skärmytsling vid gränsen (engelska: frontier incident) är dess omfattning 

och verkan.113 I Oil Platformsmålet (Case Concerning Oil Platforms) så har ICJ dock 

konstaterat att även mineringen av ett enda militärt fartyg kan utgöra ett väpnat angrepp 

som berättigar till självförsvar.114 

                                                 
106 ICJ, Nicaraguamålet, § 176. 
107 ICJ, Nicaraguamålet, § 176. 
108 FN-stadgan, artikel 51. 
109 ICJ, Armed Activities Congo, § 148. 
110 ICJ, Nicaraguamålet, § 191. 
111 ICJ, Nicaraguamålet, § 195.  
112 ICJ, Nicaraguamålet, § 191. 
113 ICJ, Nicaraguamålet, § 195.  
114 ICJ, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 

2003, p. 161, § 72.  

 



 

19 

 Att artikel 51 inte nämner hot, trots att detta förekommer i andra artiklar i FN-

stadgan, visar på att ett hot måste materialiseras innan självförsvarsrätten inträder. När en 

attack ska anses ha inträffat är omdiskuterat i doktrinen. Gray anser att regeln i artikel 51 

utgör ett undantag från våldsförbudet i artikel 2(4) och därför bör tolkas snävt och att ett 

angrepp således ska ha påbörjats innan självförsvarsrätten inträder.115 Dinstein 

förespråkar en rätt till självförsvar innefattande en rätt att också genskjuta en angripare 

(interceptive self-defence) och anser att en stat inte behöver vänta på att utsättas för en 

attack utan kan genskjuta en angripare då en attack är överhängande.116 Dinsteins tolkning 

kan accepteras eftersom självförsvarsrätten annars skulle tjäna som ett skydd för en 

angripare som skulle ges möjlighet att ta initiativet och skaffa sig fördelar vid ett angrepp, 

vilket skalle förta artikel 51 sitt syfte. Greenwood gör däremot gällande att självförsvar 

kan vidtas för att förekomma ett framtida väpnat angrepp.117 Tolkningen är dock 

svårförenlig med artikel 51. För det första då artikeln säger att en attack måste inträffa. 

För det andra då artikeln, läst mot förpliktelsen att lösa tvister med fredliga medel118 får 

ses som ett smalt undantag då våld får användas eftersom möjligheten att lösa tvisten 

fredligt inte finns då en attack inletts. 

 Lagligheten av självförsvar är beroende av att självförsvarsåtgärderna uppfyller 

kriterierna nödvändighet och proportionalitet.119 Bevisbördan för att de vidtagna 

självförsvarsåtgärderna var nödvändiga och proportionerliga samt att målen för 

åtgärderna var legitima militära mål ligger på den stat som vidtog åtgärderna.120 

 

3.3.3 Humanitär intervention 

 

I tillägg till de undantag från våldsförbudet som framgår direkt av FN-stadgans artiklar 

har en bl a rätt till humanitär intervention gjorts gällande. Då rätten till humanitär 

intervention är det mest framträdande försöket att skapa en undantagsregel till FN-

stadgans våldsförbud kommer denna att gås igenom grundligt. 

                                                 
115 Gray, International Law and the Use of Force, s 118.  
116 Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, s 190-191. 
117 Greenwood, Christopher. "International Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaida, 

and Iraq," San Diego International Law Journal 4 (2003): p. 7-38. 
118 Se FN-stadgan, artikel 2(3). 
119 ICJ, Nicaraguamålet, § 194.  
120 ICJ, Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 

2003, p. 161, § 151 (nedan Oil Platforms). 
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 Folkrättens folkmordsförbud121 är förpliktande erga omnes och ett brytande av 

folkmordsförbudet angår därmed hela världssamfundet.122 Behovet av kollektiva åtgärder 

och humanitär intervention har även erkänts av FN och säkerhetsrådet kan vidta 

kollektiva våldsåtgärder enligt artikel 42 i de fall fredliga lösningar visat sig otillräckliga 

för att förhindra folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten.123 

 Humanitär intervention har i fallet Kosovo, av Independent International 

Commission on Kosovo, avgjorts vara illegalt men legitimt.124 Att något kan vara illegalt 

och samtidigt legitimt är något märkligt och det är genomgående så att interventioner 

motiverats med politiska motiv som utgångspunkt och inte existerande internationell 

rätt.125 Förklaringar grundade på politik får inte förväxlas med förklaringar grundade i 

juridiken då enbart de senare kan ge upphov till en förändring i lagen.126 Detta då ett 

argument om att en intervention var legitim fortfarande erkänner att ett lagbrott har skett 

vilket visar en frånvaro av opinio juris. 

 Den enda stat som vid interventionen i Kosovo uttryckligen hävdade att NATOs 

agerande var humanitär intervention, och anknöt uttalandet till till FN-stadgans 

våldsförbud var Belgien, som inför ICJ anförde att interventionens syfte var att rädda ett 

folk i nöd127 och att interventionen därmed inte stod i strid med det allmänna 

våldsförbudets skyddade värden.128 

 NATO motiverade sitt ingripande med att operationen, genom sitt syfte att få ett 

slut på den humanitära katastrofen, inte riktade sig mot det allmänna våldsförbudets 

skyddade värden samt att det fanns en moralisk plikt att ingripa.129 Att enbart Belgien 

hävdade rätten till humanitär intervention får ses som ett tecken på en medvetenhet bland 

övriga NATO-länder om att en sådan rätt inte existerar, ett erkännande vilket får ses som 

ett stärkande av våldsförbudet.130 

                                                 
121 Se UNGA, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, 

United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277. 
122 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3, §§ 33-34 

(nedan Barcelona Traction). 
123 UNGA, resolution 60/1, §§ 138-139. 
124 Independent International Commission, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons 

Learned, s 164. 
125 ICJ, Nicaraguamålet, § 207. 
126 UNGA, resolution 3314 (XXIX) 1974, annex, artikel 5 (1) uttrycker: ”[n]o consideration of whatever 

nature, whether political, economic, military or otherwise, may serve as a justification for aggression”. 
127 ICJ, Verbatim Record 1999/15 (translation), s 12. 
128 FN-stadgan, artikel 2(4). 
129 NATO press release (1999) 041 24 March 1999. 
130 ICJ, Nicaraguamålet, § 186. I vilket ICJ fastställer att: ”If a State acts in a way prima facie incompatible 

with a recognized rule, but defends its conduct by appealing to exceptions or justifications contained within 

the rule itself, then whether or not the State's conduct is in fact justifiable on that basis, the significance of 

that attitude is to confirm rather than to weaken the rule. ” 
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 Generalförsamlingens resolution ”Declaration on Friendly Relations” visar 

tydligt att interventioner omfattas av FN-stadgans våldsförbud.131 Interventionen i 

Kosovo fördömdes även kraftigt av världssamfundet. I ett officiellt uttalande avfärdade 

Group of 77 (nedan G77)  vad de benämnde ”den så kallade rätten” till humanitär 

intervention på grundval av att den ”påstådda rätten” till intervention saknar stöd i både 

den internationella rätten och i FN-stadgan.132 

 Att unilateral humanitär intervention utan sanktion från säkerhetsrådet inte utgör 

del av rådande lag har sedan dess bekräftats vid FN World Summit 2005133, som måste 

ses som en stark bekräftelse av stadgans våldsförbud och kollektiva säkerhetssystem. 

Mötets resultat antogs av generalförsamlingen i en resolution som innehöll en bekräftelse 

av våldsförbudet, samt en bekräftelse av att humanitär intervention inte kan vidtas 

unilateralt utan enbart genom säkerhetsrådet i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan.134 

 Majoriteten av FNs medlemsstater har konsekvent uttryckt motstånd mot all 

internationell våldsanvändning, även då staternas allierade varit inblandade, trots möjliga 

negativa kosekvenser som en följd av ställningstagandet.135 Det går därmed att sluta sig 

till att våldsförbudet har ett starkt stöd bland FNs medlemsstater både i praxis och opinio 

juris.136 

 

  

                                                 
131 UNGA, resolution 2625 (XXV). 
132 Declaration on the occasion of the Twenty-third Annual Ministerial Meeting of the Group of 77 (New 

York, 24 September 1999), § 69.; Fördömandet av humanitär intervention har senare upprepats i UNGA,  

A/55/74 12 May 2000, § 54. 
133 UNGA, resolution 60/1. 
134 UNGA, resolution 60/1, §§ 77-80, 138-140. 
135 Se Franck, Of Gnats and Camels: Is There a Double Standard at the United Nations? 
136 Se däremot Glennon, The New Interventionism: The Search for a Just International Law. 
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4 Säkerhetsrådet 
 
4.1 Säkerhetsrådets beslutanderätt 

 
Säkerhetsrådet fastställer i enlighet med artikel 39 förekomsten av hot mot freden, 

fredsbrott eller aggressionshandlingar och framlägger förslag och fattar beslut om vilka 

åtgärder som ska vidtas, i överensstämmelse med artiklarna 41 och 42, i syfte att 

upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.137  

Österdahl argumenterar för att både när ett agerande ska ske och hur det ska ske 

ligger helt inom säkerhetsrådets beslutanderätt.138 Vid en läsning av FN-stadgan så 

framgår det också tydligt att säkerhetsrådet getts en vid beslutanderätt .139 

 Beslutanderätten är dock inte obegränsad. Artikel 24(2) fastställer att 

säkerhetsrådet vid utövande av sina specifikt beviljade befogenheter enligt kap VI, VII, 

VIII, och XII är bundet av FNs ändamål och grundsatser (engelska: purposes and 

principles).140 Tolkningen har även getts stöd av ICTY som konstaterat att även om 

säkerhetsrådet getts en vid beslutanderätt så är det ett organ vars makt kommer från ett 

traktat som tjänar som FN konstitutionella grund. Detta innebär en begränsning genom 

FNs övergripande jurisdiktion och dess interna maktfördelning. Varken FN-stadgan eller 

dess anda anser säkerhetsrådet vara obundet av lag (”legibus solutus”).141 

 Även ICJ har i sin Admission of a State to the United Nations Advisory Opinion 

avgjort att FNs politiska organ är bundna av FN-stadgan i de fall stadgan utgör en 

begränsing av FNs interna organs befogenheter eller uppställer kriterier för dess interna 

organs beslutsfattande.142 I ICJs advisory opinion var frågan om andra kriterier än de som 

framgick av artikel 4 kunde tas i beaktande vid antagande av en ny stat som medlem i 

FN. ICJ avgjorde att trots att artikel 4 föreskrev en omröstning om frågan om att uppta en 

ny medlemsstat så fick en röst inte baseras på andra kriterier än de som återfanns i artikel 

                                                 
137 De Wet, The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, s 133. 
138 Österdahl, Threat to Peace, s 98. 
139 Se FN-stadgan, artiklarna 24-25, 28-30. 
140 Se FN-stadgan, artiklarna 1-2. 
141 ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a ”DULE”, Decision on the Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction (2 October 1995), § 28. 
142 ICJ, Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion : I.C.J. Reports 

1948, p. 57, s 64. 

 



 

23 

4.143 För att avgöra ett organs beslutanderätt måste en tolkning av relevanta bestämmelser 

göras.144   

 Att säkerhetsrådet inte är obundet av lag gör det möjligt att uppställa en yttre ram 

för omfattningen av artikel 39 och gör det relevant att definiera bestämmelsen. 

 

4.2 Säkerhetsrådets uppgifter och befogenheter 
 

Säkerhetsrådet kan bara ha de befogenheter som medlemsstaterna delegerat till det. De 

befogenheter som medlemsstaterna kan delegera till säkerhetsrådet kan inte gå utöver vad 

medlemsstaterna själva har rätt att göra som suveräna stater.145 Säkerhetsrådets 

befogenheter framgår av artikel 24 i vilken det föreskrivs att säkerhetsrådet har primärt 

ansvar för fred och säkerhet och ska vid utövande av dessa befogenheter agera i enlighet 

med FNs ändamål och grundsatser som framgår av artikel 1 och 2 i FN-stadgan. 

Säkerhetsrådets befogenheter kan därmed inte gå utöver de befogenheter 

medlemsstaterna gav åt säkerhetsrådet vid FNs grundande eller har gett säkerhetsrådet 

därefter. 

 Av artikel 39 framgår säkerhetsrådets befogenheter. Artikeln ger säkerhetsrådet 

rätt att agera i det fall någon av situationerna hot mot freden, fredsbrott eller 

aggressionshandling har uppstått. Det faktum att en uppräkning görs utgör en tydlig 

begränsning av säkerhetsrådets beslutanderätt. Vidare så måste säkerhetsrådets följa FN-

stadgans ändamål och grundsatser som framgår av FN-stadgans artikel 1 och 2. FNs 

primära syfte är att upprätthålla fred eller då det krävs att återställa freden genom att vidta 

kollektiva åtgärder för att förhindra eller undertrycka hot mot freden, fredsbrott eller 

aggressionshandling.146 För att uppfylla detta så måste säkerhetsrådet enligt artikel 2 (6), 

i den grad internationell fred och säkerhet kräver det, se till FN medlemsstater följer 

principen om suveräna staters likställdhet (engelska: sovereign equality) i artikel 2(1), 

fredlig lösning av konflikter( engelska: peaceful settlement of disputes), samt 

våldsförbudet  i artikel 2(4).  

                                                 
143 ICJ, Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion : I.C.J. Reports 

1948, p. 57, s 65. 
144 ICJ, Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion : I.C.J. Reports 

1948, p. 57, s 64. 
145 PCIJ, Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco on Nov. 8th, 1921, Advisory Opinion, 1923 

P.C.I.J. (ser. B) No. 4 (Feb. 7), s 24. 
146 ICJ, Certain Expenses, s 168. 
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 Vidare så måste säkerhetsrådet agera i enlighet med jus cogens. Säkerhetsrådet är 

ett resultat av en en traktatöverenskommelse mellan FNs medlemsstater och således 

bundet av jus cogens.147 

 Artikel 39 uppställer dock enbart ett förfarande för att öppna upp för åtgärder 

under artiklarna 41,42 och 43. Artikel 39 saknar materiella regler och kriterier som 

förtydligar vad de tre situationer som uppräknas i artikeln består i. Frånvaron av sådana 

regler och kriterier talar för att de fördragsslutande staterna avsett att lämna en vid 

beslutanderätt åt säkerhetsrådet. 

 

  

                                                 
147 Wienkonventionen, artikel 53, 64. 
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5 Aggressionsbegreppet i FN-stadgan 
 

5.1 Inledning 

 

FN-Stadgan definierar inte aggressionsbegreppet och vid en läsning av stadgans 

förarbeten så framgår att det var ett medvetet val att inte definiera aggression. Det 

bakomliggande syftet var ge säkerhetsrådet en vid beslutanderätt.148 Trots att en 

definition saknas går det, genom en läsning av begreppet i dess kontext, att komma 

närmare betydelsen. Såsom är brukligt så kommer undersökningen att inledas med ordet 

aggressions definition från en ordbok. Merriam Websters ordbok definierar aggression 

som (författarens egen översättning från engelska, original i fotnot) en kraftfull handling 

eller förfarande, såsom en oprovocerad attack, framförallt då den är ägnad att dominera 

eller kontrollera.149  

 FN-stadgan nämner i artikel 1 (1) att målet med kollektiva åtgärder, för att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet, är ”( … ) att förebygga och undanröja hot 

mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar  eller andra fredsbrott ( … )”.150 

Kelsen påpekar att det framgår av FN-stadgan artikel 1(1) att för att upprätthålla freden 

kan aggressionshandlingar, i kontrast till hot mot freden, inte undanröjas eller förebyggas 

utan enbart undertryckas.151 För att en situation ska kunna beskrivas som aggression krävs 

således ett aktivt handlande av en stat mot en annan genom användandet av väpnat våld, 

direkt eller indirekt.152 

 Artiklarna 2(4), 1(1) och 39 kompletterar varandra.153 Artikel 2(4) föreskriver ett 

heltäckande förbud, för FNs medlemsstater, mot användandet av våld i staternas 

internationella relationer. Artikel 39 har som syfte att centralisera kontrollen av åtgärder, 

som vidtas till följd av internationell våldsanvändning, till säkerhetsrådet.154 Ett sådant 

beslut av säkerhetsrådet ska tas i enlighet med FNs ändamål och grundsatser i enlighet 

med artikel 1(1). 

                                                 
148 UNCIO, Vol XII s 502. 
149 ”a forceful action or procedure (such as an unprovoked attack) especially when intended to dominate or 

master” https://www.merriam-webster.com/dictionary/aggression ( senast besökt 01/02/2018) 
150 Begreppet angreppshandlingar är synonymt med aggressionshandlingar. Jag har dock valt att i denna 

uppsats konsekvent använda begreppet aggressionshandlingar utom i fall av direkta citat. 
151 Kelsen, The Law of the United Nations, s 13. 
152 Rifaat, International Aggression, s 118. 
153 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, preambel, ”aggression is the most serious and dangerous form 

of the illegal use of force ( … )”. 
154 Gray, International Law and the Use of Force, s 254. 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/aggression
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 Förekomsten av hot mot freden, fredsbrott och aggressionshandling ger 

säkerhetsrådet behörighet att vidta åtgärder enligt kap VII155 och generalförsamlingen rätt 

att vidta åtgärder enligt resolutionen Uniting for Peace.156  Generalförsamlingens rätt att 

vidta åtgärder är kontroversiell och en rätt de själva har tagit sig. 

 Vidare så måste FN-stadgans artiklar läsas på ett sätt som uppfyller FNs syften. 

FN primära syfte är att upprätthålla internationell fred och säkerhet eftersom 

organisationens andra syften också är beroende av att fred upprätthålls,157 vilket kommer 

till uttryck i artikel 1(1). För att bevara freden ska FN vidta kollektiva åtgärder i syfte att 

med fredliga medel och i enlighet med rättvisans och den internationella rättens principer 

lösa tvister, som kan leda till ett fredsbrott.158 Det värde som skyddas är därmed freden, 

vilken angår alla medlemmar av världssamfundet. Upprätthållandet av freden syftar till 

att skydda stater, deras suveränitet , territoriella integritet och befolkning och ett flertal 

ytterligare krav och principer har således uppställts.159  

 Det är fastställt att aggressionens materiella element är användandet av väpnat 

våld.160 Detta är klarlagt i ICJ praxis161 och generalförsamlingens 

aggressionsdefinition.162 Att tvister tas upp i artikel 1(1) bör således tolkas, som att försök 

att lösa tvister eller få till förändringar i den internationella ordningen  i kombination med 

våld, utgör aggression.  

 

5.2 Aggressionsbegreppet läst mot andra begrepp i FN-stadgan 

 

 Artikel 1 (1) ger en första indikation på att begreppet aggressionshandling avser 

våldsanvändning. I artikeln talas det om att upprätthålla internationell fred. Begreppet 

fred kan vid en läsning mot stadgans preambel definieras som frånvaron av väpnad 

konflikt.  

 Våldsanvändning i FN-stadgan benämns med flera olika termer, i artikel 1(1) och 

39 som hot mot freden, fredsbrott och aggressionshandling, i artikel 2(4) som hot om 

våld, bruk av våld samt i artikel 51 som väpnat angrepp.163 

                                                 
155 FN-stadgan, artikel 39.  
156 UNGA, res. 377 (V). 
157 ICJ, Certain Expenses, s 168. 
158 FN-stadgan, artikel 1(1). 
159 Se UNGA, resolution 2625 (XXV). 
160 Solera, The Definition of the Crime of Aggression - Leassons not Learned, s 813. 
161 ICJ, Nicaraguamålet, § 191. 
162 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 1. 
163 FN-stadgan, artiklarna 1(1), 2(4), 39, 51. 
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 Att olika termer används tyder på att FN avsett att ge termerna olika innebörd. I 

staters praxis och FNs resolutioner har man också upprätthållit distinktionerna mellan de 

ovannämnda termerna, vilket visar på deras olika betydelse.164 

 

5.2.1 Artikel 2(4) om våldsförbudet och 2(3) om fredlig lösning av tvister 

 

 Hot om, eller bruk av våld, utgör den term som har den vidaste omfattningen och 

som täcker all användning av väpnat våld, från inledningen av en väpnad konflikt till 

händelser med väldigt begränsade skador som följd t.ex. avfyrande av varningsskott mot 

ett annat fartyg.165 Artikel 2(4) är riktad till FNs medlemsstater och utgör ett heltäckande 

förbud som det är upp till säkerhetsrådet att upprätthålla. Det ligger inom säkerhetsrådets 

beslutanderätt att fälla ett avgörande om en överträdelsens allvar enligt artikel 39. 

 Artikel 2(4) måste också läsas mot artikel 2(3) som fastslår att alla tvister mellan 

medlemsstater ska lösas med fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred, 

säkerhet och rättvisa inte hotas. Artikel 2(4) innehåller en förbudsregel riktad till 

medlemsstaterna och artikel 2(3) utgör en handlingsregel som förpliktar staterna att inte 

använda våld utan lösa sådana tvister fredligt. Det allmänna våldsförbudet i artikel 2(4) 

finns till för att skydda staters suveränitet, skydd av en stats kontroll över sitt område, 

skydd för en stats befolkning från våld och skydd av en stats territoriella suveränitet.166 

 

5.2.2 Hot mot freden 

 

 Artikel 1(1) stadgar att hot mot freden kan förebyggas och undanröjas medan 

aggressionshandlingar och andra fredsbrott enbart kan undertryckas. Detta talar för att 

hot ska ges sin vanliga mening, som en uttryckt intention, som ännu ej förverkligats. 

Begreppet hot mot freden har även använts för att markera våld som inte var 

mellanstatligt.  

 Situationen i Kosovo 1999 konstaterades därför av säkerhetsrådet vara ett hot mot 

freden i regionen trots att konflikten var intranationell.167  

 Efter terrorattacken mot World Trade Center den elfte september 2001 fann 

säkerhetsrådet att ett väpnat angrepp utförts. Trots detta avgjorde säkerhetsrådet att 

                                                 
164 McDougall, An act of aggression: By any other name, s 65. 
165 McDougall, An act of aggression: By any other name, s 65. 
166 Kreß, The state Conduct Element, s 419. 
167 UNSC, resolution 1203 (1999). 
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angreppet utgjorde ett hot mot freden och inte ett fredsbrott eller en 

aggressionshandling.168 Att säkerhetsrådet i sin resolution erkände självförsvarsrätten, i 

enlighet med FN-stadgan, tyder på att attacken nådde de krav på omfattning och verkan169 

som krävs för att ett väpnat angrepp ska föreligga. Säkerhetsrådet använde dock termen 

hot mot freden istället för fredsbrott eller aggressionshandling, vilket tyder på att 

aggressionshandling och fredsbrott enbart omfattar våld i mellanstatliga situationer. 

Enligt Simma finns det även de som anser att begreppet hot mot freden också inkluderar 

hot mot mänskliga rättigheter och miljön.170 

 

5.2.3 Fredsbrott och aggressionshandling 

 

 Fredsbrott har i säkerhetsrådets praxis karaktäriserats som väpnat våld mellan två 

staters militära enheter.171 Begreppet fredsbrott bör dock, läst mot begreppet hot mot 

freden,172 enbart omfatta situationer då ett hot har materialiserats.173 Aggressionshandling 

utgör enligt artikel 1 (1) en typ av fredsbrott och täcker därmed enbart en situation då ett 

hot mot freden har materialiserats. Tolkningen ges, som nämnts ovan, ytterligare stöd av 

att fredsbrott och aggressionshandling enligt artikel 1(1) enbart kan undertryckas och inte 

förebyggas eller undanröjas. 

 Det har dock konstaterats i både generalförsamlingens174 och ICJs175 praxis att 

aggressionshandling utgör den allvarligaste formen av våld. FN-stadgans förarbeten 

fastställer även de att aggressionshandling är den allvarligaste formen av 

våldsanvändning. Det konstateras vidare att avsikten bakom att ta med begreppet 

fredsbrott i FN-stadgans artikel 1(1) och 39 var att tillåta säkerhetsrådet att agera även 

vid lindrigare former av våld utgörande ett hot mot en stats säkerhet.176 Slutsatsen stöds 

även av att begreppet aggressionshandlings, såsom den allvarligaste formen av 

våldsanvändning, placeras sist i artikel 1(1) och 39 efter begreppen hot mot freden och 

fredsbrott. 

                                                 
168 UNSC, resolution 1368 (2001). 
169 Se ICJ, Nicaraguamålet, § 195. 
170 Simma, mf.l., The Charter of The United Nations: A Commentary, Vol II s 1243. 
171 Se UNSC, resolution 502 (1982); UNSC, resolution 660 (1990). 
172 Se FN-stadgan, artiklarna 1(1), 39. 
173 Simma, mf.l., the Charter of The United Nations a Commentary, Vol.II, s. 1293. 
174 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, preambel. 
175 ICJ, Nicaraguamålet, § 191. 
176 UNCIO, Vol VI s 703. 

 



 

29 

 Termen fredsbrott tar sikte på inledningen av en konflikt. Att en av parterna 

därefter snabbt blir besegrad saknar betydelse, vilket har visat sig i säkerhetsrådets 

resolutioner gällande Iraks invasion177 av Kuwait och Argentinas invasion178 av 

Falklandsöarna.179  

 

5.2.4 Väpnat angrepp och aggressionshandling 

 

I FN-stadgans franska version används istället för begreppet väpnat angrepp begreppet 

”aggression armée". Detta antyder att begreppen aggressionshandling och väpnat angrepp 

är närbesläktade. Att begreppen skulle ha samma betydelse har också stöd i doktrinen 

från bl.a Broms,180 Rifaat,181 Franck182 och Dinstein.183 Tillika i FN-stadgans förarbeten 

i vilka kan utläsas i ett Colombianskt anförande att begreppen sågs som synonyma.184 

Aggression var under de inledande förhandlingarna vid San Franciscokonferensen det 

begrepp som användes för att beskriva de fall då rätten till självförsvar inträdde. Att 

begreppet aggression inte användes för att beskriva de situationer då självförsvarsrätten 

inträder verkar ha berott på den brittiska invändningen att man trots 30 års arbete inte 

hade lyckats definiera begreppet aggression.185 Istället valdes termen väpnat angrepp på 

förslag av USA som försökte definiera aggression som väpnat angrepp och därmed 

undvika problemet att definiera aggression som sådant.186 

 ICJ har också vid avgörandet av om ett väpnat angrepp enligt artikel 51 har 

inträffat genomgående använt generalförsamlingens aggressionsdefinition i resolution 

3314.187 

 Termerna är dock inte synonyma utan överlappande. Ett väpnat angrepp utgör en 

aggressionshandling, men även flera ageranden kan inkluderas i begreppet 

aggressionshandling.  

                                                 
177 UNSC, resolution 502 (1982). 
178 UNSC, resolution 660 (1990). 
179 Crawford, Brownlie's Principles of Public International Law, s 760-761. 
180 Broms, The Definition of Aggression in the United Nations, s 126. 
181 Rifaat, International Aggression, s 124. 
182 Franck, Recourse to Force: State Action Against Threats and Armed Attacks, s 3. 
183 Dinstein, Aggression, § 33. 
184 UNCIO, Vol XII s 687. ”But if at any time an armed attack should ensue, that is, an aggression against 

a state which is a member of the regional group, ( … )”. 
185 Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, General: The United Nations, Vol I s 

692. 
186 Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1945, General: The United Nations, Vol I s 

700  
187 Se ICJ, Armed activities, § 146; ICJ, Nicaraguamålet § 195; I Oil platforms nämnde man inte 

uttryckligen resolutionen, men hänvisade till Nicaraguamålets avgörandets i § 195, ICJ, Oil Platforms § 51. 
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 I Nicaraguamålet identifierar ICJ stora likheter mellan begreppet 

aggressionshandling och begreppet väpnat angrepp. ICJ konstaterar, utan att peka ut vilka 

delar, att flera av de i artikel 3, i generalförsamlingens aggressionsdefinition188 

uppräknade aggressionshandlingarna, även de utgör väpnade angrepp.189 Ett väpnat 

angrepp190 utgör således en form av aggression, men begreppet aggression är bredare än 

begreppet väpnat angrepp.   

 Säkerhetsrådet har också i flera fall avgjort att våldsanvändning, som inte utgör 

ett väpnat angrepp, utgör en aggressionshandling.191 

 I Nicaraguamålet fastställer ICJ att vad som skiljer ett väpnat angrepp från en 

skärmytsling vid en gräns är omfattning och verkan.192 Något som Gray noterar nära 

anknyter till kravet i generalförsamlingens aggressionsdefinitionen, som ger möjlighet att 

besluta att en våldshandling inte utgör en aggressionshandling, med hänvisning till att 

handlingen eller dess konsekvenser inte var av tillräckligt allvar.193 Gray anser vidare att 

ICJ här antyder att handlingar, i vilka uppsåt saknas inklusive misstag, bör hänföras till 

kategorin skärmytslingar vid en gräns och inte till kategorin väpnade angrepp.194 

 

5.3 Aggressionsbegreppet i säkerhetsrådet praxis 
 

Säkerhetsrådet har genom historien avgjort att 16 situationer utgjort en 

aggressionshandling. I samtliga fall utom ett, då säkerhetsrådet fällt avgörande om att en 

aggressionshandling föreligger, har det rört sig om militärt gränsöverskridande våld i strid 

med våldsförbudet, i artikel 2(4) FN-stadgan där våldet orsakat skada på egendom och 

förlust av människoliv.195 Undantaget utgörs av säkerhetsrådets fördömande av Iraks 

kränkningar av utländska ambassader i Kuwait och bortförande av ambassadernas 

personal vilket ansågs vara aggressionshandlingar.196  

                                                 
188 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3. 
189 ICJ, Nicaraguamålet, § 195; ”( … ) the sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, 

irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to 

amount to (inter alia) an actual armed attack conducted by regular forces, ( … )” 
190 FN-stadgan, artikel 51. 
191 Simma, mf.l., The Charter of The United Nations: A Commentary, Vol II s 1293. 
192 ICJ, Nicaraguamålet, § 195.  
193 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 2. 
194 Gray, International Law and the Use of Force s 179.  
195 UNSC, resolution 326 (1973); resolution 386 (1976); resolution 387 (1976); resolution 405 (1977); 

resolution 411 (1977); resolution 437 (1978); resolution 445 (1979);  resolution 455 (1979); resolution 496 

(1981); resolution 546 (1984); resolution 568(1985); resolution 571 (1985); resolution 573 (1985); resolu-

tion 580 (1985); resolution 611 (1988).  
196 UNSC, resolution 667 (1990). 
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 I fall av mer omfattande våldsanvändning, som Iraks invasion av Kuwait och 

Nordkoreas väpnade angrepp på Sydkorea, har säkerhetsrådet dock klassificerat 

situationerna som fredsbrott och inte som aggressionshandlingar.197 Situationerna var 

dock klara fall av aggressionshandling i enlighet med resolution 3314198 och det kan 

tänkas finnas politiska skäl bakom att situationerna inte gavs klassificeringen 

aggressionshandling då våldet och skadan vida översteg de fall då säkerhetsrådet i andra 

fall använt termen aggressionshandling. Med anknytning till detta har Gray noterat att i 

de fall då säkerhetsrådet klassificerat en handling som aggressionshandling så har det rört 

sig om stater, som vid tidpunkten, på grund av sitt agerande, ansågs ha ställt sig utanför 

den internationella rätten, såsom Portugal, Rhodesia, Sydafrika, Israel och Indonesien.199  

 Säkerhetsrådet har utöver faktorer som ett brytande av våldsförbudet och uppsåt 

tagit hänsyn till ett flertal andra faktorer. Bland dessa om aggressionshandlingarna var 

planerade, upprepade, ihållande och systematiska oprovocerade samt om 

aggressionshandlingarna varit ihållande och systematiska.200 

 Att säkerhetsrådet tvingats vidta flera resolutioner med hänsyn till situationen då 

gamla brutits eller en part eskalerat situationen har också lett till att ett handlande klassats 

som aggressionshandling.201 Det faktum att säkerhetsrådet inte omgående förklarat fall 

såsom Iraks angrepp på Kuwait som en aggressionshandling utan som ett fredsbrott kan 

ha flera anledningar. För det första är säkerhetsrådets främsta syfte att upprätthålla och 

återställa freden. Detta syfte står således över att avge korrekt underbyggda juridiska 

bedömningar. Även om det borde ha varit uppenbart för alla att Irak var den angripande 

staten i fallet Kuwait så verkar man ge dem en chans att dra sig tillbaka innan man klassar 

dem som en aggressor. Det faktum att Irak klassades som aggressor först efter det att 

ambassader angripits bör vara en följd av att detta eskalerade konflikten samt att detta 

stred mot grundläggande värden. 

 Det går inte att avgöra om detta är objektiva faktorer som man tar hänsyn till vid 

en uppsåtsbedömning eller om de är fristående kriterier. Säkerhetsrådets praxis läst mot 

ILC slutsatser gällande aggression leder dock till att dessa kriterier ska tas med i en 

bedömning separat från uppsåt som försvårande omständigheter. Det är naturligtvis 

                                                 
197 UNSC, resolution 660 (1990); resolution 82 (1950). 
198 UNGA, resolution 3314 (XXIX). 
199 Gray, International Law and the Use of Force, s 21-22. 
200 UNSC, resolution 326 (1973); resolution 386 (1976); resolution 387 (1976); resolution 455 (1979); 

resolution 445 (1979); resolution 546 (1984); resolution 568 (1985); resolution 571 (1985); resolution 573 

(1985); resolution 580 (1985). 
201 UNSC, resolution 546 (1984); resolution 667 (1990). 

 



 

32 

försvårande om angrepp skett upprepade gånger på ett planerat och systematiskt sett 

vilket utesluter att uppsåt saknades. Detta gör att aggressionshandlingen blir uppenbar.  

 Slutligen har säkerhetsrådet lagt vikt vid den grad av kränkning som 

överträdandes utgjort på det värde som regeln skyddar. Säkerhetsrådet har således i flera 

fall konstaterat att en aggressionshandling genom det angrepp den utgör på ett lands 

suveränitet och territoriella integritet utgör en flagrant överträdelse av FN-stadgan202, att 

aggressionshandlingen vidtagits för att minska stöd för en befrielserörelse och stöd för ett 

folks självbestämmanderätt203, hot mig internationell fred204 samt överträdelse av de 

förpliktelser som utgör grunden för internationella relationer i enlighet med FN-

stadgan.205 

 Säkerhetsrådets ovillighet att förklara att ett handlande utgör en 

aggressionshandling kan förklaras med att de inte behöver göra en sådan förklaring, 

eftersom de har samma befogenheter oavsett om de väljer att ge handlingen 

klassificeringen, hot mot freden, fredsbrott eller aggressionshandling.206 Att förena 

kollektiva åtgärder med klander av en stat kan därför framstå som onödigt vilket skulle 

kunna förklara varför enbart stater som ställt sig utanför den internationella rätten har 

klassats som aggressorer.  

 Det går därmed inte helt att juridiskt förlita sig på säkerhetsrådets praxis för en 

bedömning av vad som är en aggressionshandling. Att ge underlag för juridiska 

bedömningar är dock inte säkerhetsrådets uppdrag utan organet är huvudsakligen politiskt 

och har som mål att upprätthålla freden.  

 

5.4 Aggressionsbegreppet i generalförsamlingens praxis 
 

5.4.1 Det första försöket att definiera FN-stadgans aggressionsbegrepp 

 

Trots ett betydande stöd för att definiera begreppet aggressionshandling under San-

Franciscokonferensen så valde man att inte definiera.207 I sin rapport angav Boncour att 

skälen till detta var att en definition för det första gick bortom konferensens möjligheter 

och FN-stadgans syften, för det andra att de tekniska framstegen i modern krigföring för 

                                                 
202 UNSC, resolution 445 (1979); resolution 455 (1979); resolution 546 (1984); resolution 568 (1985); 

resolution 580 (1985); resolution 611 (1988). 
203 UNSC, resolution 445 (1979); resolution 455 (1979). 
204 UNSC, resolution 455 (1979). 
205 UNSC, resolution 667 (1990). 
206Akande, Tzanakopoulos, The International Court of Justice and the Concept of Aggression, s 219. 
207 Ferencz, Defining International Aggression, Vol I s 37-39. 
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med sig att en lista av aggressionshandlingar alltid skulle vara ofullständig, vilket för med 

sig risk för att situationer som inte finns inskrivna i en sådan definitionslista skulle ses 

som mindre allvarliga av säkerhetsrådet.208 Detta skulle i sin tur ge en aggressor möjlighet 

att förvränga definitionen eller fördröja ett agerande av säkerhetsrådet. Slutligen så 

medför en definition en risk för att säkerhetsrådet skulle applicera den automatiskt och 

förhastat.209 Under San-Franciscokonferensen valde man således att avstå från att 

definiera begreppet  aggressionshandling och lämnade därmed avgörandet av om en 

sådan handling föreligger åt säkerhetsrådets beslutanderätt.210 

 

5.4.2 Det naturliga aggressionsbegreppet 

 

Frågan om att definiera begreppet aggressionshandling skulle dock återkomma och år 

1950 uppdrog generalförsamlingen på Sovjetunionens initiativ åt ILC att definiera 

begreppet aggressionshandling.211 I sin rapport kring möjligheten och önskvärdheten av 

en definition av begreppet aggressionshandling konstaterade år 1950 Spiropoulos att när 

en regering ställs inför avgörandet om huruvida en aggressionshandling har inträffat, 

enligt folkrätten, så baserar den sitt omdöme på det ”naturliga” aggressionsbegreppet och 

inte på någon juridisk konstruktion.212 Detta ”naturliga” aggressionsbegrepp 

konstaterades bestå av både objektiva och subjektiva element. Det objektiva elementet är 

det faktum att en stat har använt våld och var den första staten att göra så, det subjektiva 

elementet är att det objektiva elementet utfördes med uppsåt (animus aggressionis).213  

 Vilken typ av våld, direkt eller indirekt, eller vilken grad av våld som krävs för 

att en stats våldsanvändning ska utgöra en aggressionshandling ansågs vara en fråga som 

inte kunde avgöras a priori utan var beroende av omständigheterna i varje enskilt fall.214 

 

 

 

 

                                                 
208 UNCIO, Vol XII s 505.  
209 UNCIO, Vol XII s 505. 
210 UNCIO, Vol XII s 505. 
211 UNGA, resolution. 378 (V) B. 
212 Sixth Session, Supp. No. 9 (A/1858), Report of the International Law Commission, 16 May-27 July 

(1951), § 39. 
213 Sixth Session, Supp. No. 9 (A/1858), Report of the International Law Commission, 16 May-27 July 

(1951), § 39. 
214 Sixth Session, Supp. No. 9 (A/1858), Report of the International Law Commission, 16 May-27 July 

(1951), § 39. 
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5.4.3 Generalförsamlingens fortsatta försök att definiera aggression 

 

Generalförsamlingen konstaterade i resolutionen Peace through deeds att en 

aggressionshandling, vare sig den utförs direkt eller indirekt, är det allvarligaste av alla 

brott mot fred och säkerhet i världen.215 Generalförsamlingen visar såldes att det inte 

behöver vara ett direkt angrepp med en stats egna militära styrkor samt bekräftar att 

aggressionshandling är den allvarligaste formen av våldsanvändning.  

 Trots att ILC inte lyckats definiera begreppet aggressionshandling så ansåg 

generalförsamlingen att det var önskvärt att definiera begreppet aggressionshandling för 

det kollektiva säkerhetssystemet och den internationella straffrätten genom att definiera 

de beståndsdelar som  tillsammans utgör en aggressionshandling.216 Till följd av detta 

valde generalförsamlingen att tillsätta en kommitté med uppdraget att studera och 

definiera begreppet aggressionshandling.217 Arbetet gick långsamt och då 

generalförsamlingen valde att återuppta arbetet genom inrättandet av en specialkommitté 

så fick kommittéen enbart mandat att definiera begreppet aggressionshandling för det 

kollektiva säkerhetssystemet och inte för den internationella straffrätten.218 

 År 1969 hade kommittén tagit fram tre förslag, som skulle komma att utgöra 

grunden för de fortsatta diskussionerna om begreppet aggressionshandling fram tills det 

att resolution 3314 antogs i sin slutliga form.219 De tre förslagen var Sovjetunionens 

förslag, Thirteen-Power draft220 och Six-Power draft.221 1970 sammanställdes en 

jämförande lista med de tre förslagen där skillnader och likheter förtydligades.222 Det 

Sovjetiska förslaget och Thirteen-Powers draft uppvisade stora likheter medan Six-Power 

draft skiljde sig från de andra två, framförallt  då Six-Powers draft ville inkludera 

aggressivt uppsåt som ett element för avgörandet om aggression inträffat.223 

 

 

  

                                                 
215 UNGA, resolution 380 (V). 
216 UNGA, resolution. 599 (VI). 
217 UNGA, resolution. 688 (VII). 
218 UNGA, resolution 2330 (XXII). 
219 Supp. No. 20, A/7620, Report of the Special Committee, 24 Feb. - 3 Apr. (1969), s 4-10. 
220 Colombia, Cypern, Ecuador, Ghana, Guyana, Haiti, Iran, Madagaskar, Mexiko, Spanien, Uganda, 

Uruguay och Jugoslavien. 
221 Australien, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och de Förenta Staterna. 
222 Supp. No. 19, A/8419, Report of the Special Committee, 1 feb. - 5 Mar. (1970), s 39-44. 
223 Supp. No. 19, A/8419, Report of the Special Committee, 1 feb. - 5 Mar. (1970), s 44. 
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5.4.4 Generalförsamlingens aggressionsdefinition i resolution 3314 

 

Generalförsamlingens aggressionsdefinition i resolution 3314224 är det hittills mest 

omfattande försöket att tolka FN-stadgan och ge en mening åt begreppet 

aggressionshandling. Resolution 3314 antogs slutligen enhälligt av alla medlemmar av 

säkerhetsrådet.225 Definitionen i resolution 3314 är dock vag till sin ordalydelse och 

svarar inte entydigt på frågan om vad en aggressionshandling är, då den inte avgränsar 

säkerhetsrådets beslutanderätt,226 utan utgör enbart en rekommendation till säkerhetsrådet 

med riktlinjer att ta hänsyn till vid en bedömning av om en aggressionshandling 

föreligger.227  Detta har lett till att ILC valt att inte använda sig av generalförsamlingens 

aggressionsdefinition för att definiera aggressionsbrottet med motiveringen att 

resolutionen är för politisk och saknar juridisk precision. ILC har istället i sina försök att 

definiera aggressionsbrottet förlitat sig på prejudikaten från Nürnbergrättegångarna.228 

Inte heller någon av de tribunaler som inrättades på 1990-talet, med anledning av 

konflikterna i Jugoslavien och Rwanda, tog in aggressionsbrottet under sin jurisdiktion.229 

Vidare så har resolutionen kritiserats i doktrinen.230 

 Resolution 3314 utgör en serie riktlinjer för säkerhetsrådet att ta hänsyn till vid 

avgörandet av om aggressionshandling föreligger och är inte avsedd att användas för 

juridisk brottsbestämning.231 Resolutionen och dess förarbeten är dock värdefulla då de 

ger en indikation på vad som är de huvudsakliga dragen i en aggressionshandling och hur 

stater har tolkat FN-stadgan. Det framgår även av resolutionens preambel att den 

formulerar de grundläggande principerna för säkerhetsrådet att ta hänsyn till vid ett 

avgörande om en aggressionshandling har skett.232 Resolutionen kommer således att 

användas, som utgångspunkt för denna studie, och jämföras med relevant praxis, för att 

försöka formulera aggressionsbegreppet. Resolution 3314 har dock inte haft någon synlig 

inverkan på säkerhetsrådets praxis.233 

 

  

                                                 
224 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex. 
225 Broms, The Definition of Aggression, s 373. 
226 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artiklarna 2, 4.  
227 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 4.  
228 A/51/10 Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session, 6 May - 

26 July 1996, Official Records of the General Assembly, Fifty-first session, Supplement No.10 s. 43. 
229 Kreß, von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, s 1181. 
230 Se Stone, Hopes and Loopholes in the 1974 Definition of Aggression. 
231 Murphy, The Crime of Aggression at the ICC, s 7-8.  
232 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex.  
233 Sayapin, The Crime of Aggression in International Criminal Law, s 104. 
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5.4.5 Våldsförbudet i aggressionsdefinitionens artikel 1 

 

Aggressionsdefinitionens artikel 1 uppställer en generell regel, vilken preciseras vidare 

av resolutionens andra bestämmelser, som fastställer att en aggressionshandling är 

användandet av våld i en stats internationella relationer. Aggressionsdefinitionens 

formulering i artikel 1 påminner tydligt om FN-stadgans våldsförbud i dess artikel 2(4). 

Dinstein noterar dock att artikel 1 i aggressionsdefinitionen skiljer sig från FN-stadgans 

våldsförbud i artikel 2(4) på sex punkter. 1) hot om våld är borttaget, 2) adjektivet väpnat 

har insatts före ordet våld, 3) suveränitet nämns tillsammans med territoriell integritet och 

politiskt oberoende, 4) staten som är utsatt för aggression benämns som en annan stat 

istället för någon annan stat (engelska: any state), 5) våldsanvändning är förbjudet då det 

står i strid med FN-stadgan som helhet och inte bara med organisationens syften och 

slutligen 6) så görs en koppling till resterande del av definitionen.234  

 Att det rör sig om väpnat våld sägs uttryckligen i resolution 3314. Resolutionens 

förarbeten visar dock att frågan om ekonomisk och ideologisk aggression togs upp, men 

möttes av kraftigt motstånd från majoriteten av de deltagande representanterna, som 

ansåg att endast väpnat våld skulle inbegripas i artikel 1.235 Artikel 1 behandlar både 

direkt- och indirekt våld,236 men enligt artikeln är begreppet aggressionshandling 

begränsat till väpnat våld och hot om våld är uteslutet från begreppet.237 Vidare så 

omfattar definitionen bara fall då två eller flera stater är inblandade.238 

 I preambeln till resolution 3314 stadgas att aggression är den mest allvarliga och 

farliga formen av illegal våldsanvändning.239 Kopplingen klargörs även genom hur 

definitionens första artikel speglar det allmänna våldsförbudets240 ordalydelse.241 

Aggression är därmed inte en separat kategori av våld utan enbart en allvarligare form av 

våldsanvändning inom våldsförbudets ram. Den eskalerande graden av allvar bekräftas 

även av hur man i FN-stadgan gör skillnad på hot mot freden, fredsbrott och 

aggressionshandling som är uppräknade i en följd av stigande allvar.242 I artikel 2(4) i 

                                                 
234 Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, s 127. 
235 Report of the special Committee, Question of Defining Aggression, A/7185/Rev. 1, 4 Jun-6 Jul (1968) 

§ 51-52. Se även:  A/7620, Report of the Special Committee, Supp. No. 20, 24 Feb - 3 Apr., (1969) § 26. 
236 Broms, The Definition of Aggression, s 363. 
237 Broms, The Definition of Aggression, s 342. 
238 Broms, The Definition of Aggression, s 342. 
239 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex.  
240 FN-stadgan, artikel 2(4). 
241 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 1. 
242 FN-stadgan, artiklarna 1(1), 39.  
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FN-stadgan görs däremot enbart en uppdelning mellan hot om våld och användande av 

våld.  

 

5.4.6 Aggressionsdefinitionen, artikel 2 

 

 Aggressionsdefinitions artikel 2 fastställer att den första våldsanvändningen i en 

stats internationella relationer ska utgöra prima facie bevis för en aggressionshandling 

föreligger.243 Detta har kallats för prioritetsprincipen(engelska: principle of priority). 

Säkerhetsrådet ges dock, enligt artikel 2, rätten att, i enlighet med FN-stadgan, avgöra att 

det inte skulle vara rättfärdigat att konstatera att en aggressionshandling har begåtts, i 

ljuset av andra omständigheter, såsom det faktum att handlingarna eller handlingarnas 

konsekvenser inte var tillräckligt allvarliga.244 Detta utgör aggressionsdefinitionens 

minimigräns. 

 Enligt preambeln till resolution 3314 måste frågan om en aggressionshandling har 

begåtts ses i ljuset av samtliga omständigheter.245 Som relevanta omständigheter ska 

bland annat uppsåt och syfte med en aggressionshandling räknas in.246 

 Sammanfattningsvis utgör texten i artikel 2 en kompromiss mellan 

prioritetsprincipen och aggressivt uppsåt. Prioritetsprincipen är en presumption och 

aggressivt uppsåt är ett bevismedel. Säkerhetsrådet måste dock ta hänsyn till alla faktorer 

i ett fall för att avgöra om en aggressionshandling begåtts. 

 

5.4.6.1 Prioritetsprincipen 

 

Prioritetsprincipen återfinns i artikel 2 och fastställer att den första våldsanvändningen i 

en stats internationella relationer skapar en prima facie presumption om att den stat som 

först tog till våld är aggressor.  

 Prioritetsprincipen överfördes från ett sovjetiskt förslag till en definition av 

aggression, framlagt inför NF, enligt vilket den första staten att förklara krig, invadera 

annan stat utan krigsförklaring, bombardera en annan stats territorium, landsätta trupper 

eller etablera en blockad skulle ses som aggressor.247 I det fall stora militära styrkor 

                                                 
243 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 2.  
244 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 2.  
245 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex. 
246 Ferencz, Defining International Aggression, vol 2 s 31; Broms, The Definition of Aggression, s 346. 
247 USSR, Proposed Definition of Aggression artikel 1 (Cit Ferencz, Defining International Aggression, 

Vol I s 202-203). 
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koncentrerades på andra sidan av en stats gräns hade den staten också rätt att mobilisera, 

men inte korsa gränsen för ett angrepp utan båda staterna skulle även fortsätta verka för 

en fredlig lösning.248  

 Prioritetsprincipen ansågs, under de förhandlingar som föregick resolution 3314, 

vara ett viktigt kriterium och en, genom FN-stadgans artikel 51, sedan länge erkänd 

princip, som fastställer kravet på att ett väpnat angrepp ska ha inträffat för att en stat ska 

få vidta självförsvarsåtgärder.249 Den avgörande anledningen för många staters stöd för 

prioritetsprincipen var för att förhindra att stater begick aggressionshandlingar under 

förespeglingen av att de agerade i preventivt självförsvar.250 Då FN-stadgan enbart tillåter 

våld, som inte tidigare auktoriserats av säkerhetsrådet,251 i självförsvar så ansåg man att 

prioritetsprincipen skapade en presumption om aggression.252  

 Prioritetsprincipen stadgar att den första stat, som tar till våld, är en presumerad 

aggressor, vilket stämmer överens med artikel 51 i FN-stadgan, som föreskriver att våld 

enbart får användas för att möta ett väpnat angrepp och befriar därmed den stat som 

använder våld i självförsvar från klander. ICJ har också i målet gällande Oil Platforms 

från 2003 avgjort att det är den stat som hävdar att den har använt våld i självförsvar som 

har bevisbördan för detta.253  

 I Nicaraguamålet har ICJ fastställt att allt våld skapar en presumption om 

illegalitet som enbart kan tillbakavisas genom att påvisa självförsvar.254 I rådande 

rättsläge är således båda de stater som använder våld presumerade överträdare av det 

allmänna våldsförbudet till dess att självförsvar bevisats.  

 Vidare så säger aggressionsdefinitionen, vid en läsning av artikel 1 och 2 

tillsammans, att det är ett första brytande av det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans 

2(4), genom användande av våld, som ska utgöra en presumption om att det rör sig om 

aggression och inte om självförsvar. Artikel 51 i FN-stadgans klara ordalydelse säger 

dock att ”[i]ngen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till 

individuellt eller kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp”. Av FN-

                                                 
248 USSR, Proposed Definition of Aggression artikel 1 (Cit Ferencz, Defining International Aggression, 

Vol I s 202-203). 
249 A/7185, Report of the special Committee, Question of Defining Aggression, Rev. 1, 4 Jun-6 Jul (1968) 

§ 54; A/7620, Report of the Special Committee, Supp. No. 20, 24 Feb - 3 Apr., (1969), § 39. 
250 A/8929, Report of Sixth Committee, 7 Dec., 1972. § 26; Brownlie, International Law and the Use of 

Force by States, s 366. 
251 FN-stadgan, artikel 42. 
252 A/8019, Report of the Special Committee Supp. No. 19, 13 Jul. - 14 Aug., (1970) § 31; A/8414, Report 

of the Special Committee, 1 Feb. - 5 Mar. (1971), § 35. 
253 ICJ, Oil Platforms, § 57. 
254 ICJ, Nicaraguamålet, § 74. ”The Court would observe that the normal purpose of an invocation of self-

defence is to justify conduct which would otherwise be wrongful.” 
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stadgans artikel 51 framgår tydligt att inget i stadgan kan inskränka rätten till självförsvar 

vilket påvisar att det allmänna våldsförbudet i artikel 2(4) i FN-stadgan, inte är tillämpligt 

i fall då det rör sig om självförsvar. Det allmänna våldsförbudets omfattning står därmed 

i direkt relation till självförsvarsrätten och en bedömning av om en stat har agerat i 

självförsvar måste göras innan det går att konstatera om våldsförbudet är tillämpligt.255 

Aggressionsdefinitionen i resolution 3314 är inte heller bindande utan enbart en 

rekommendation till säkerhetsrådet.256 Allt detta sammantaget leder till slutsatsen att 

prioritetsprincipen, på det sätt den är formulerad i aggressionsdefinitionens artikel 2, inte 

helt överensstämmer med gällande rätt.257 Rätten till självförsvar vid ett angrepp kvarstår 

dock opåverkad och den som använder våld i självförsvar kan inte anses vara en 

aggressor, förutsatt att den staten håller sig inom vad som är nödvändigt och 

proportionerligt vid brukandet av självförsvarsrätten.258 

 

5.4.6.2 Prioritetsprincipen i praktiken 

 

Med hänsyn till vad som anförts ovan i denna uppsats gällande prioritetsprincipen så 

föreligger det rent praktiskt stora svårigheter att avgöra vilken stat som faktiskt inledde 

en konflikt.  

 Det nordkoreanska angrepp som inledde Koreakriget observerades på plats av en 

FN-komission, som meddelade att fientligheterna inletts av Nordkorea, något som även 

fick stöd av det snabba nordkoreanska avancemanget söderut. Trots detta anser många av 

FNs medlemsstater fortfarande att kriget inleddes av Sydkorea.259 

  Även Sexdagarskriget visar på svårigheterna i att peka ut vilken stat som stod för 

den första våldsanvändningen. Den 22 juni 1967 blockerades Tiransundet av Egypten, 

som därmed skar av Israels väg till havet.260 Händelsen följdes av eskalerande militära 

förberedelser fram tills det att Israel, enligt egna uppgifter, agerade i självförsvar mot ett 

nära förestående angrepp och inledde militära operationer mot sina grannländer.261 Trots 

att Israel hävdade självförsvar fördömdes Israel av Arabländerna och Östblocket och 

ansågs av dem vara aggressor på grunds av sitt angrepp.262 Fallet illustrerar svårigheten i 

                                                 
255 Se ICJ, Armed Activities, där man innan man går igenom om huruvida ett brytande av våldsförbudet 

har skett  (§ 148-165)  konstaterar att Uganda inte har agerat i självförsvar (§ 106-147). Samt; Armed 

Activities (Declaration Judge Tomka) § 10-12. 
256 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 4.  
257 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 2. 
258 Se ICJ, Armed Activities, § 147; ICJ, Nicaraguamålet § 194; ICJ, Oil Platforms § 51. 
259 Schwebel, Agression, Intervention and Self-Defence in modern international law, s 464-465. 
260 UNYB, 1967, Part 1, s 166.  
261 UNYB, 1967, Part 1, s 166-175.  
262 UNYB, 1967, Part 1, s 174-177. 
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att avgöra när angreppet inleddes; om det var vid, blockaden, genom de militära 

förberedelserna eller det nära förestående angreppet. Israel fördömdes dock varken i 

säkerhetsrådet eller i generalförsamlingen, som aggressor då resolutionerna inte 

uppnådde den majoritet som krävdes för ett fördömande.  

 Israel argumenterade inte heller för att blockaden i sig var avgörande för 

självförsvarsrättens inträdande. Israels argumentation var att blockaden var en del i en 

militär uppbyggnad som gav dem rätt att genomföra ett genskjutande angrepp i 

självförsvar mot grannländerna i syftet att avvärja ett överhängande angrepp. Israels 

argument ger stöd för att frågan om avgörandet av vilken stat som inledde en väpnad 

konflikt måste göras utifrån en bedömning av aggressivt uppsåt. 

 Vad som anförs ovan visar att den praktiska tillämpningen av prioritetsprincipen 

inte är fullt så enkel som texten antyder, d v s, att utifrån den första våldsanvändningen 

presumera en aggressor. Prioritetsprincipen till trots är vi utlämnade åt en bedömning av 

om en stat har aggressivt uppsåt. Bedömningen av aggressivt uppsåt står dock inte i 

motsatsförhållande till prioritetsprincipen utan syftar snarare åt att ge stöd åt densamma 

genom att på grundval av uppsåt fastställa vem som inledde en konflikt.  

 

5.4.6.3 Aggressivt uppsåt 

 

 Under förhandlingarna kring resolution 3314 gjordes av flera stater gällande att 

en aggressionshandling består av de två beståndsdelarna illegal våldsanvändning och 

aggressivt uppsåt. Enbart då bägge dessa beståndsdelar förekommer föreligger en 

aggressionshandling.263 Dessa stater argumenterade att eftersom det går att föreställa sig 

illegala handlingar utan aggressivt uppsåt samt att ett agerande, som uppvisade en 

aggressionshandlings alla yttre attribut, kunde vara självförsvar, måste en samlad 

bedömning göras av alla omständigheter i det enskilda fallet.264 Vid en sådan bedömning 

skulle aggressivt uppsåt vara fundamentalt för att skilja aggressionshandlingar från 

handlingar i självförsvar.    

 De närvarande staterna ansåg sig inte heller, med prioritetsprincipen, kunna skilja 

mellan de grader av våld som förekommer i FN-stadgan, d v s, hot mot freden, fredsbrott 

och aggressionshandlingar.265 Skillnaden mellan hot mot freden å ena sidan samt 

fredsbrott och aggressionshandlingar å den andra är till viss del klar då de två sistnämnda 

                                                 
263 A/7620, Report of the Special Committee, Supp. No. 20, 24 Feb - 3 Apr., (1969) §§ 36, 68; A/8019, 

Report of the Special Committee Supp. No. 19, 13 Jul. - 14 Aug., (1970) § 35. 
264 A/8019, Report of the Special Committee Supp. No. 19, 13 Jul. - 14 Aug., (1970) § 35. 
265 Se FN-stadgan, artiklarna 1 (1), 39. 
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kräver att våld används. För att skilja på fredsbrott och aggressionshandlingar är dock 

aggressivt uppsåt det enda kriterium som kunnat identifieras trots år av utredningar och 

studier.266 I tillägg menade flera representanter att uppsåt krävdes eftersom aggression 

var ett brott och uppsåt därmed var avgörande.  

 I slutändan togs dock inte aggressivt uppsåt med i resolution 3314. Det ansågs 

dock att uppsåt inte behövdes skrivas in, eftersom uppsåt är implicit i all aggression.267 

Den överväldigande majoriteten av de stater, som till slut kom överens om resolution 

3314 föredrog istället prioritetsprincipen som främsta indikation på att en 

aggressionshandling begåtts, men prima facie misstanken kan tillbakavisas om brist på 

uppsåt visas.   

 

5.4.6.4 Minimigränen för det använda våldets allvar 

 

 

 Broms uttrycker att minimigränsen i artikel 2, under förhandlingarna, ansågs ha 

ett dubbelt syfte. För det första så gavs säkerhetsrådet möjligheten att inte fördöma ett 

agerande som aggression, i det fall då agerandet eller dess konsekvenser inte var 

tillräckligt allvarliga, t.ex då ett antal förflugna kulor skjutits över en gräns, för det andra 

så begränsade minimigränsen de fall då en stat kunde tolka en mindre incident som en 

aggressionshandling och vidta självförsvarsåtgärder.268  

 En skärmytsling vid gränsen (frontier incident) definieras av ICJ, som ett 

överträdande av det allmänna våldsförbudet, vars omfattning och verkan inte är av 

tillräckligt allvar för att utgöra ett väpnat angrepp.269 Användandet av termen ”incident”, 

i den engelska originaltexten, antyder att det saknas uppsåt från den angripande statens 

sida, men att den staten fortfarande är objektivt ansvarig. Brownlie menar att en 

skärmytsling vid gränsen inte utgör ett väpnat angrepp om angreppets mindre natur utgör 

prima facie bevis för en frånvaro av aggressivt uppsåt, att handlandet skedde i misstag 

eller att angreppet hade begränsade mål.270 

 

  

                                                 
266 A/8019, Report of the Special Committee Supp. No. 19, 13 Jul. - 14 Aug., (1970), § 39. 
267 A/8525, Report of Sixth Committee, 19 Nov (1971), § 32; A/8019, Report of the Special Committee 

Supp. No. 19, 13 Jul. - 14 Aug., (1970), § 39. 
268 Broms, The Definition of Aggression, s 346; se även Rifaat, International Aggression, s 269. 
269 ICJ, Nicaraguamålet, § 191. 
270 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 366. 



 

42 

5.4.7 Resolutionens exempellista på aggressiva handlingar 

 

Resolution 3314 består av en generell del samt en lista med exempel på 

aggressionshandlingar. Resolutionen utgör en helhet271 och alla delar måste därför läsas 

mot varandra. Listan höjer minimigränsen för resolutionens tillämplighet då ett agerande, 

för att utgöra en aggressionshandling, även bör kunna passa in i någon av de upptagna 

kategorierna.272 Listan inkluderar direkta militära angrepp mot en annan stats territorium, 

både genom att korsa en gräns eller genom bombardemang från eget territorium,273 samt 

ockupation eller annektering av en annan stats territorium till följd av ett militärt 

angrepp.274  Att ockupation inkluderats i listan visar på vikten av aggressivt uppsåt, 

eftersom ockupation även är reglerat inom Jus in Bello. Enligt Jus in Bello är ockupation 

inte olagligt. Ockupation är ett tillstånd med lagstadgade följder, som uppstår då en armé 

ockuperar ett område, oavsett om agerandet är aggressivt eller defensivt.275 Då de 

objektiva kriterierna kan uppfyllas både av en defensiv och en aggressiv stat måste 

ockupationens art avgöras på grundval av det subjektiva kriteriet aggressivt uppsåt. 

 Utöver vad som anförts ovan inkluderar listan blockad av hamnar,276 attacker på 

en annan stats militära styrkor oavsett var de befinner sig,277 militär närvaro inom en 

annan stats territorium i strid med avtal eller efter det att avtal har sagts upp,278 att låta 

annan stat utnyttja territorium för aggression mot tredje stat279 samt en stats 

aggressionshandling utförd medelst irreguljära styrkor.280 Listan inkluderar därmed, i 

definitionen, militär våldsanvändning gentemot en stat, dess gränser och yttre organ, 

direkt eller indirekt, samt aktivt stöd för sådant våld genom upplåtelse av territorium. Vad 

de typfall som upptagits i listan har gemensamt är att de alla är angrepp på en stats 

suveränitet. Således bör listan ses som ett förtydligande av att det som  enligt FN-stadgan 

skyddas från aggressionshandlingar är staters suveränitet. Dinstein betecknar 

uppräkningen som flagranta fall av aggression.281 Listan kan således ses som ett 

uppenbarhetsrekvisit då listan utgörs av flagranta fall som i enlighet med de krav som 

                                                 
271 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 8. 
272 Sayapin, The Crime of Aggression in International Criminal Law, s 105. 
273 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (a-b). 
274 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (a-b). 
275 Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. 
276 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (c). 
277 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (d). 
278 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (e). 
279 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (f). 
280 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 3 (g). 
281 Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, s 129. 
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ställs av artikel 2 utgör en aggressionshandling. Artikel 4 fastställer att listan inte är 

uttömmande utan att säkerhetsrådet, underställt FN-stadgans bestämmelser, kan avgöra 

att också andra handlingar utgör aggressionshandlingar.282  

 

5.5 Aggression i reglerna om staters ansvar 
 

5.5.1 Aggressionskrig och aggressionshandling 

 

Efter Nürnberg- och Tokyorättegångarna har generalförsamlingen flera gånger bekräftat 

att ett aggressionskrig utgör ett brott, bland annat i sin Friendly Relations resolution,283 i 

sin bekräftelse av Nürnbergprinciperna284 och i generalförsamlingens definition av 

begreppet aggression.285 I generalförsamlingens aggressionsdefinition gjordes även en 

distinktion mellan aggressionskrig, som utgör ett brott mot internationell fred, och en 

aggressionshandling, som ger upphov till internationellt ansvar.286 

 Att det ska finnas en distinktion mellan aggressionskrig och aggressionshandling 

har dock inte alltid gjorts gällande. I sin resolution Peace Through Deeds fastställde 

generalförsamlingen att, oavsett vilka vapen som används, är all aggression, oavsett om 

den utförs öppet eller genom att underblåsa interna stridigheter i främmande makts 

intresse eller på annat sätt, det grövsta av alla brott mot freden.287  

 I sitt förslag ”Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind” 

konstaterar ILC i artikel 16 att aggression, utan kvalifikationen krig, är ett brott mot fred 

och säkerhet för mänskligheten.288 ILC anser att aggression är en allvarlig överträdelse 

av det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4).289 Vad aggression är definieras 

dock inte närmare än så, men ILC uppger att de primära källorna att ta hänsyn till för att 

definiera aggression är FN-stadgan och Nürnbergtribunalens dom.290 

 

  

                                                 
282 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 4. 
283 UNGA, resolution 2625 (XXV).  
284 Principerna antogs i UNGA, resolution 95 (I) och man uppdrog åt ILC att formulera dessa (UNGA, 

resolution 177 (III). ILC formulerade slutligen principerna i Yearbook of the International Law 

Commission 1950, Vol. II, pp. 374-378), dessa antogs inte i den form ILC formulerat dem i utan GA 

uppmanade endast regeringar att komma med synpunkter. (UNGA, resolution 488 (V). 
285 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 5(2). 
286 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 5(2). 
287 UNGA, resolution 380 (V). 
288 Yearbook of the International Law Commission (nedan YBILC), 1996, Volume II, Part Two, s. 42-43. 
289 YBILC, 1996, Volume II, Part Two, s 43. 
290 YBILC, 1996, Vol II, Part Two, s 43. 
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5.5.2 Aggression som en allvarlig överträdelse av jus cogens 

 

I generalförsamlingens aggressionsdefinition artikel 5(2) stadgas att ett aggressionskrig 

är ett brott mot freden och att en aggressionshandling ger upphov till internationellt 

ansvar.291 Generalförsamlingen gör därmed i artikel 5(2) en uppdelning mellan brottsligt 

ansvar och internationellt ansvar.  Vid tiden då definitionen antogs 1974 ansågs det att 

stater kunde begå brott, vilket medförde en högre grad av ansvar än ett statligt delikt. ILC 

var noga med att skilja dessa brott från fysiska personers brottslighet.292 Definitionen ska 

således inte läsas som om den definierar aggression som ett brott av fysiska personer, 

utan som en gradindelning av staters internationella ansvar. 

 ILC ville genom att göra skillnad på staters brott och staters delikt uppställa en 

distinktion mellan överträdelser, som enbart var mellanstatligt förpliktande, och 

överträdelser som förpliktade erga omnes. I samband med detta nämnde ILC aggression 

som ett exempel på en överträdelse som var förpliktande erga omnes.293  För att enligt 

ILC definition anses som brott skulle det vara frågan om allvarliga överträdelser av jus 

cogens.294 Uppdelningen utgör en konsekvens av att ICJ i sin praxis introducerat en 

uppdelning i förpliktelser mot andra stater och förpliktelser gentemot det internationella 

samfundet som helhet, d v s förpliktelser erga omnes.295 Bland normer som förpliktar 

erga omnes nämns i Barcelona Tractionmålet aggressionsförbudet.296 

 Uppdelningen mellan handlingar, som är mellanstatligt förpliktande och 

handlingar som är förpliktande erga omnes har kodifierats i kap III om allvarliga 

överträdelser av jus cogens i ILCs ”Responsiblity of States for Internationally Wrongful 

Acts” (nedan: reglerna om staters ansvar för internationellt rättsstridiga handlingar).297 

Vid en internationellt rättsstridig handling så består en stats ansvar, som utgångspunkt, i 

att betala kompensation för den uppkomna skadan. 298  

 I det fall en norm tillhörande jus cogens har överträtts så tillkommer dock 

ytterligare ansvarsföljder under reglerna om staters ansvar för internationellt rättsstridiga 

handlingar kap III.299 Det råder en stor enighet kring att det allmänna våldsförbudet i FN-

                                                 
291 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 5(2). 
292 YBILC, 1976, Vol II, Part Two, s 118-119 (59).  
293 YBILC, 1976, Vol II, Part Two, s 99 (10). 
294 YBILC, 1976, Vol II, Part Two, s 109 (32). 
295 ICJ, Barcelona Traction, § 33.  
296 ICJ, Barcelona Traction, § 34. 
297 Regelverket finns återgivet i annexet till FNs generalförsamlings resolution 56/83. 
298 UNGA, resolution 56/83, annex, artikel 36. Se även PCIJ 1928, Case Concerning the Factory at Chor-

zow, Claim for Indemnity (Merits), Series A, No 17, s 29,47. 
299 UNGA, resolution 56/83, annex, artikel 40(1).  
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stadgans artikel 2(4) räknas till jus cogens.300 I det fall en allvarlig överträdelse av jus 

cogens sker så omfattas den även av bestämmelsen i artikel 40 (1) i reglerna om staters 

ansvar.301 En överträdelse är, enligt bestämmelsens i 40 (2), allvarlig om den är flagrant 

(engelska: gross) och systematisk.302 Det framkommer av kommentaren till 

bestämmelsen att termen allvarlig i 40 (1) togs med i syfte att utesluta överträdelser av 

mindre omfattning.303 Systematisk ska enligt ILC tolkas som ett medvetet och organiserat 

agerande.304 Flagrant, å andra sidan, hänvisar till överträdelsens intensitet eller effekt. 

Överträdelser av en flagrant natur utgör ett klart angrepp på de värden som skyddas av 

den aktuella jus cogens normen.305 Faktorer, som kan tas med i en bedömning av en 

överträdelses allvar, är uppsåt att bryta den aktuella normen, omfattningen av och antalet 

överträdelser samt hur allvarliga konsekvenser detta medfört för offren för 

överträdelsen.306 

 En svårighet med att läsa in uppsåt i våldsförbudet i artikel 2(4) FN-stadgan är 

dock att staters ansvar för internationellt rättsstridiga handlingar som utgångspunkt är 

objektivt.307 Huruvida ansvar är objektivt eller om subjektivt ansvar kan läsas in i en norm 

beror på omständigheterna, inklusive normens innehåll.308 Ett tydligt exempel är 

Folkmordskonventionens artikel 2, som i tillägg till de objektiva rekvisitan kräver ”( … ) 

avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös 

grupp (… ).”309  

 Det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4) saknar ett uttryckligt 

subjektivt rekvisit. Stater, som åberopat våldsförbudet, har också ansett att uppsåt inte är 

relevant i bedömningen av om ett brytande av det allmänna våldsförbudet har skett eller 

                                                 
300 ICJ, Nicaraguamålet, § 190; ICJ, Nicaraguamålet, separate opinion President Singh s 153; Draft articles 

on the Law of Treaties with Commentaries, YBILC, 1966, Vol. II, s 248 (3).  
301 UNGA, resolution 56/83, annex, artikel 40.  
302 UNGA; resolution 56/83, annex, artikel 40(2). I engelsk originaltext: ”gross and systematic”. 
303 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC 2001, Vol II, Part Two, s 113 (7). 
304 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC, 2001, Vol II, Part Two, s 113 (8). 
305 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC, 2001, Vol II, Part Two, s 113 (8). 
306 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 

2001,Yearbook of the International Law Commission, 2001, Vol II, Part Two, s 113 (8). 
307 Ruys, The meaning of ‘Force’ and the Boundaries of the Jus ad Bellum: are ‘minimal’ uses of force 

excluded from UN Charter article 2(4)?, s 190. 
308 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 

2001,(A/56/10), YBILC, 2001, vol. II, Part Two, s 34. 
309 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, UNGA, resolution 260 A (III), 

artikel 2. 
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inte, då stater har ett objektivt ansvar för sina väpnade styrkors agerande.310 Ett subjektivt 

rekvisit utgör dock, som ska bevisas nedan, en del av aggressionsbegreppet. Det 

uppsåtliga agerandet är också den avgörande skillnaden mellan en överträdelse av det 

allmänna våldsförbudet och en aggressionshandling. 

 Det konstateras i ILCs kommentar till artikel 40, om staters ansvar för 

internationellt rättsstridiga handlingar, att aggressionsförbudet och folkmordsförbudet till 

sin natur kräver ett uppsåtligt storskaligt överträdande av jus cogens normer.311 Att ILC 

väljer att nämna folkmordsförbudet och aggressionsförbudet tillsammans, då de 

konstaterar att dessa två begrepp till sin natur kräver uppsåt, är intressant givet 

diskussionen om ett specifikt aggressivt uppsåt innefattas i aggressionsförbudet. Det är 

klart att uppsåt krävs för att dömas till ansvar, men folkmordsförbudet sticker ut då det 

utöver, ett generellt uppsåt, även ett specifikt uppsåt krävs att förinta en grupp. Att ILC 

väljer, att för just dessa förbudsregler, i ett sammanhang som behandlar staters ansvar, ta 

upp uppsåt som en naturlig del tyder på att ett specifikt uppsåt även krävs för 

aggressionshandling. ILC kodifiering av staters ansvar stärker därmed tolkningen att ett 

aggressivt uppsåt krävs för att en aggressionshandling ska föreligga. Vidare så bör man 

inte lägga någon vikt vid att aggression, i generalförsamlingens aggressionsdefinition 

artikel 5(2), kvalificeras av begreppet krig. Detta då generalförsamlingen när de använde 

begreppet krig avsåg en allvarlig överträdelse av jus cogens som förpliktade erga omnes.  

 Att aggressionshandling utan kvalifikationen krig redan i sig är förpliktande erga 

omnes leder till slutsatsen att aggressionshandling utgör just en sådan allvarlig 

överträdelse av jus cogens som ILC avser i artikel 40 om staters internationella ansvar. 

Då är frågan vilken jus cogens norm som ska överträdas för att en situation ska utgöra en 

aggressionshandling? Den jus cogens norm vars allvarliga överträdande är en 

aggressionshandling är det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4). Att så är 

fallet bekräftas av resolution 3314, som talar om aggression, som den mest allvarliga 

formen av illegal internationell våldsanvändning312 tillsammans med den uppdelning av 

handlingars allvar som görs i FN-stadgans artikel 1(1) och 39. 

 

  

                                                 
310 ICJ, Memorial Submitted by the Islamic Republic of Iran, 24 July 1990, Case Concerning the Aerial 

Incident of 3 July 1988, s 238-246. 
311 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC, 2001, vol. II, Part Two, s 113 (8). 
312 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, preambel. 
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5.5.3 Staters och fysiska personers ansvar 

 

ICJ har bekräftat att staters ansvar och fysiska personers ansvar existerar i parallella 

system.313 Till grund för den distinktionen hänvisas till Romstadgans artikel 25(4), som 

fastställer att ingen bestämmelse i stadgan som relaterar till fysiska personers ansvar ska 

påverka staters ansvar under internationell rätt. Romstadgans bestämmelse i artikel 25(4) 

överensstämmer med bestämmelserna om staters ansvar för internationellt rättsstridiga 

handlingar artikel 58, som fastställer att regelverket inte ska påverka frågan om fysiska 

personers ansvar under internationell rätt i de fall de handlat på en stats vägnar.314 

Resonemanget utvecklas i ILCs kommentar till artikel 58 i vilken ILC uttrycker att, även 

då brott begås av statstjänstemän, så kommer i många fall även staten i sig också att vara 

ansvarig för ett misslyckande att förhindra eller straffa sådana överträdelser.315 När det 

gäller aggression så kommer staten av nödvändighet, utöver de fysiska personerna själva, 

att vara involverad, men trots det så är de fysiska personernas ansvar avskiljt från staters 

internationella ansvar.316 

 

5.6 Aggression i ICJs praxis 

 

Trots att flera stater har hävdat att en aggressionshandling har inträffat så har ICJ aldrig 

tagit upp frågan till prövning. Detta kan förklaras av att de för ICJ väsentliga 

bestämmelserna, vid ett avgörande om en våldsanvändning var laglig eller inte, är det 

allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4) och rätten till självförsvar i händelse 

av ett väpnat angrepp i FN-stadgans artikel 51. Då ingen av dessa artiklar inbegriper 

aggressionshandling så följer logiskt att inget avgörande om aggressionshandling har 

inträffat krävs. Dessutom har ICJ varit väldigt försiktig i sina ställningstaganden vad 

gäller internationell våldsanvändning och nämner sällan våldsförbudet uttryckligen.317 

Slutligen så har ICJ bara jurisdiktion över stater och inte fysiska personer.318 Därmed så 

kan inte ICJ ta upp frågor som kan röra fysiska personers straffrättsliga ansvar. 

                                                 
313 ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia 

and Herzegovina v.  Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007, p. 43, § 173. 
314 UNGA, resolution 56/83, annex, artikel 58. 
315 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC, 2001, vol. II, Part Two, s 142-143 (3). 
316 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, 

YBILC, 2001, vol. II, Part Two, s. 142-132, (3). 
317 Gray, The International Court of Justice and the use of Force, s 240-241. 
318 ICJ-stadgan, artikel 34. 
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 ICJ verkar dock som visats ovan se ett speciellt samband mellan termerna 

aggressionshandling och väpnat angrepp. Detta tydliggörs vidare av hur ICJ i sin praxis 

vid avgörandet av om ett väpnat angrepp inträffat genomgående förlitat sig på 

generalförsamlingens resolution 3314.319 Akande påpekar att ICJ istället för att använda 

sig av regeln i artikel 8 gällande staters ansvar för internationellt rättsstridiga 

handlingar320, använt sig av resolution 3314 artikel 3(g) för att koppla fysiska personers 

agerande till en stat.321 Slutligen så skiljer ICJ mellan de två graderna av våld 

skärmytsling vid gränsen, vilket som olaglig våldsanvändning enbart omfattas av det 

allmänna våldsförbudet, och allvarligare våld, som utgör ett väpnat angrepp.322 Denna 

uppdelning liknar den som görs i aggressionsdefinitionen i resolution 3314 som skiljer 

mellan skärmytslingar vid gränsen, som inte når minimigränsen i resolutionens artikel 2, 

och aggressionshandlingar.323 För att komma närmre en definition av 

aggressionshandling kommer därför ICJs praxis att gås igenom för att hitta de avgörande 

dragen i domstolens bedömningar. 

 I Nicaraguamålet undersökte ICJ huruvida amerikansk våldsanvändning mot 

Nicaragua kunde rättfärdigas som ett utövande av kollektivt självförsvar.324 Bakgrunden 

var ett flertal fientliga intrång i El Salvador, Costa Rica och Honduras som kunde 

hänföras till Nicaragua.325 ICJ kunde relativt snabbt konstatera att inget väpnat angrepp 

utförts mot El Salvador. Vad gäller de övriga två staterna gjorde ICJ en intressant 

observation. ICJ ansåg att för lite information fanns tillgänglig, om de intrång som skett 

eller vad som motiverade intrången, för att ICJ skulle kunna fälla ett avgörande om 

huruvida intrången utgjorde ett väpnade angrepp eller inte.326 Domstolen uttalade således 

att utöver de rent objektiva rekvisitan, som framgår av FN-stadgans artikel 51, så måste 

även motiv och omständigheterna kring intrången tas med i bedömningen av vad som 

utgör ett väpnat angrepp.327 Den distinktion som görs mellan en skärmytsling vid gränsen 

(engelska: frontier  incident) och väpnat angrepp tyder även den på att ett uppsåtligt 

                                                 
319 UNGA, resolution 3314 (XXIX). 
320 UNGA, resolution 56/83, annex, artikel 8. 
321 Akande, Tzanakopoulos , The International Court of Justice and the Concept of Aggression, s 221-224. 
322 ICJ, Nicaraguamålet, § 191.  
323 Akande, Tzanakopoulos, The International Court of Justice and the Concept of Aggression, s 221. 
324 ICJ, Nicaraguamålet, § 226-229. 
325 ICJ, Nicaraguamålet, § 231. 
326 ICJ, Nicaraguamålet, § 231. Domstolen kom dock att konstatera att staternas agerande i samband med 

att de hävdade att en armed attack ägt rum inte gav stöd för slutsatsen att de ansåg sig agera i självförsvar, 

§ 232-238. 
327 ICJ, Nicaraguamålet, § 231. 
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agerande krävs, eftersom användandet av termen ”incident” antyder en avsaknad av 

uppsåt.328 

 Den ovannämnda tolkningen förekommer även i ICJ senare praxis. I Oil 

Platformsmålet hade en missil har träffat den kuwaitiska tankern Sea Isle City, som förde 

amerikansk flagg, och skadat både skeppet och sex personer ur besättningen. ICJ 

konstaterade att missilen, som Iran skulle ha avfyrat, avfyrades från ett sådant avstånd att 

den inte hade kunnat riktas mot ett specifikt mål, utan enbart ett större område.329 Vidare 

så ansåg ICJ att ett angrepp på det amerikanska skeppet Texaco Caribbean, som förde 

Panama-flagg och således inte amerikansk flagg, inte kunde ses som en attack på USA.330 

Dessa slutsatser nåddes eftersom ICJ ansåg att attackerna inte kunde ses som specifikt 

riktade mot USA eller utförda med ett specifikt uppsåt att skada.331 

 Ruys menar att domstolen, i och med detta, bekräftat ett Iranskt argument om att 

det inte skulle vara frågan om  ett väpnat angrepp, eftersom bevis saknades för att attacken 

riktade sig mot Sea Isle City som en specifik måltavla,332 och därmed skulle det ha saknats 

ett specifikt uppsåt.333 

 Vidare så yttrar ICJ att mineringen av ett enda fartyg visserligen i sig kan vara 

tillräckligt för att utgöra ett väpnat angrepp, men vid en sammantagen bedömning av alla 

omständigheter, inklusive den icke övertygande bevisningen för att koppla Iran till dådet, 

kunde inte domstolen se mineringen som ett väpnat angrepp.334 Vad ICJ anför i denna del 

av sin dom är viktigt då det visar att det använda våldet, eller våldets allvar inte ensamt 

är avgörande för om ett väpnat angrepp ska anses ha inträffat. 

 I Corfu Channel hade ett brittiskt skepp i en farled som förklarats som säker gått 

på en albansk mina och skadats. Därefter samlade strorbtittanien en stor flottstyrka för att 

minsvepa sundet i strid med Albaniens uttryckliga önskemål. Storbrittnien försvarade sig 

med att det var en intervention genomförd i syfte att säkra bevismaterial. I målet kom ICJ 

fram till att den brittiska flottan, trots sin storlek, genom att hålla avstånd från kusten 

visade att det inte var frågan om en maktdemonstration i syfte att sätta politisk press på 

                                                 
328 ICJ, Nicaraguamålet, § 191.  
329 ICJ, Oil Platforms, § 64.  
330 ICJ, Oil Platforms, § 64.  
331 ICJ, Oil Platforms, § 64.  
332 ICJ, Reply and Defence to Counter-Claim Submitted by the Islamic Republic of Iran, Vol.1, 10 March 

1999, § 7.36.  
333 Ruys, Armed Attack and Article 51 of the UN Charter, s 162-163. 
334 ICJ, Oil Platforms, § 72.  
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Albanien.335 Detta ger stöd till slutsatsen att en bedömning, utöver objektiva kriterier, 

även måste omfatta subjektiva kriterier såsom avsikten med ett handlande.  

 Att aggression bör likställas med ett allvarligt brytande av jus cogens, enligt ILC 

artiklar om staters ansvar, får implicit stöd av Armed Activities målet som av två 

skiljaktiga domare ansågs vara en uppenbar aggressionshandling.336 Inledningsvis 

konstaterade ICJ att varken samtycke till styrkornas närvaro eller självförsvarsrätt 

förelåg. Därefter undersökte ICJ om agerandet bröt mot FN-stadgans våldsförbud. 337 ICJ 

lade här vikt vid att överträdelserna var långvariga och i strid med säkerhetsrådets 

resolutioner samt att FN hade behövt tillsätta både en speciell rapportör samt en 

expertgrupp, vilket vittnade om både våldets omfattning och påföljande lidande.338 Att 

säkerhetsrådet uppmanat omkringliggande stater att få ett slut på utländska styrkors 

deltagande och skapa fred kunde inte heller ses som ett godkännanden från 

säkerhetsrådets sida till att ingripa militärt i Demokratiska Republiken Kongo (nedan 

DRC).339 Genom att korsa stora områden och genom att inlåta sig i strider kränkte 

Ugandas styrkor DRCs suveränitet och territoriella integritet.340 Vidare så deltog Uganda, 

tillsammans med ett flertal fraktioner, i en militär offensiv som hade till mål att avsätta 

DRC regering.341 Sammantaget ansåg ICJ att kränkningen av DRCs suveränitet och 

territoriella integritet samt inblandningen i DRCs interna angelägenheter var av en sådan 

omfattning och varaktighet att det utgjorde ett allvarligt brytande av det allmänna 

våldsförbudet i artikel 2(4) i FN-stadgan.342 

 

5.7 Aggression i staters praxis och reaktioner  
 

5.7.1 Aggression som kombination av våld och uppsåt 

 

Staters praxis är intressant eftersom staters tillämpning av FN-stadgans artiklar visar på 

hur stater uppfattar sina förpliktelser. 

 Stater har, när de ansett sig ha blivit utsatta för ett väpnat angrepp eller 

aggressionshandling, konsekvent lagt vikt vid att angreppet varit uppsåtligt. Termer som 

                                                 
335 ICJ, Corfu Channel Case, s 35.  
336 ICJ, Armed Activities, Separate Opinion Simma, § 3; Armed Activities, Separate Opinion Elaraby, § 

20.  
337 ICJ, Armed activities, §§ 148-149. 
338 ICJ, Armed Activities, § 150. 
339 ICJ, Armed Activities, § 151-152. 
340 ICJ, Armed activities, §§ 153-154. 
341 ICJ, Armed activities, § 155. 
342 ICJ, Armed activities, § 165. 
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planerad aggression,343 uppsåtliga och provokativa aggressionshandlingar,344 

oprovocerade och uppsåtliga aggressionshandlingar,345 och uppsåtliga 

aggressionshandlingar har använts.346 I fallet gällande Sydafrikas aggressionshandling 

mot Angola betonades av säkerhetsrådet att Sydafrikas aggressionshandlingar var 

uppsåtliga, ihärdiga och oavbrutna väpnade invasioner.347 

 I Gulf of Tonkin incidenten hävdade USA att de hade blivit utsatta för en 

aggressionshandling. Händelsen, som kom att utgöra inledningen på Vietnamkriget, 

började med ett vidtagande av självförsvarsåtgärder, som svar på vad USA uppgav var en 

avsiktlig (engelska: deliberate) och beräknad (engelska: calculated) attack på  USAs 

flotta, genomförd av Nordvietnamesiska torpedbåtar.348 

 I samband med sexdagarskriget anklagades Israel av Förenade Arabrepubliken för 

aggressionshandlingar, mot bakgrund av de av Israel utförda attackerna, som enligt den 

Förenade Arabrepubliken tydligt påvisade en uppsåtlig aggressionshandling.349 Även 

Tjeckoslovakiens premiärminister konstaterade att Israels attack var uppsåtlig, 

genomförd under förhandlingar om en fredlig lösning och att aggressionshandlingen 

fortsatte trots krav från säkerhetsrådet om vapenvila.350 

 I Rysslands konflikt med Georgien 2008 hävdade USA att Ryssland visat ett 

aggressivt uppsåt genom att gå utöver det uttalade syftet att beskydda fredsbevarande 

trupper.  Kombinationen av våld och aggressivt uppsåt ansågs utgöra en 

aggressionshandling.351  

 I den nu pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina så hävdar Ukraina att 

Ryssland begår aggressionshandlingar genom att peka på en aggressiv plan utan 

rättfärdigande i självförsvar.352 

 Slutligen så gjorde DRC, vid sin ansökan om inledande av förfaranden i Armed 

Activities målet inför ICJ, gällande att DRC blivit utsatt för aggressionshandlingar som 

de hävdade var våldshandlingar i kombination med aggressiva avsikter.353 

                                                 
343 UNYB 1960, part 1, s 157. 
344 UNSC, resolution 445 (1979). UNYB 1960, part 1, s 157. 
345 UNYB 1956, part 1, s 15-16. 
346 UNSC; resolution 568 (1985).  
347 UNSC, resolution 475 (1980). Se även: UNYB 1980, part 1, s 254, 256. 
348 UNYB, 1964, part 1, s 148. Se även: UN Department of Political and Security Council Affairs, Reper-

toire of the Practice of the Security Council (1964-1965), s 197. 
349 UNYB 1967, s 175.  
350 UNYB 1967, s 199. 
351 UNYB 2008 part 1, s 455. 
352 S/PV.7165, s 18.  
353 ICJ, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 

Application Instituting Proceedings, 23 June 1999, s 15.  
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 Även platsen för en våldsanvändning kan vara av betydelse för hur stater ser på 

våldsanvändningen. Attacker över demarkationslinjen mellan Israel och Jordanien år 

1956, utförda av beväpnade styrkor som uppgick till en brigads styrka, ansågs inte av 

Jordanien vara en skärmytsling vid en gräns. På grund av platsen för Israels inträngande 

ansågs de av Jordanien vara oprovocerade och uppsåtliga aggressionshandlingar.354 

 Det blir tydligt i staters praxis att aggressivt uppsåt i kombination med våld utgör 

för stater de två fundamentala elementen vid ett avgörande av om en aggressionshandling 

har inträffat. Praxis sträcker sig över en lång period och det finns en stor mängd uttalanden 

som konsekvent talar om att kombinationen av våld och aggressivt uppsåt utgör vad som 

skiljer aggressionshandlingar från andra former av lindrigare våldsanvändning. 

 

5.7.2 Brist på uppsåt i staters praxis 

 

Kravet på uppsåt blir ännu tydligare om man ser till vilka ageranden i staters praxis som 

inte ansetts utgöra väpnade angrepp. Det finns flera exempel på incidenter då väpnat våld 

har använts i internationella relationer utan att anses vara ett angrepp eftersom 

våldsanvändningen skett av misstag eller i en nödsituation.  

 Däribland kan nämnas incidenten mellan den Förenade Arabrepubliken och 

Sydarabiska Federationen år 1957. Ett egyptiskt plan attackerade den Sydarabiska 

Federationens territorium. Incidenten förklarades som ett misstag av piloten, vilket 

accepterades av den Sydarabiska Federationen, som därmed inte hävdade sig ha blivit 

utsatt för ett angrepp.355   

 1946 sköt Jugoslavien ned två amerikanska flygplan över jugoslaviskt territorium. 

De hade utan tillstånd flugit in där för att undvika dåligt väder. Jugoslavien betalade i 

efterhand ut skadestånd för dödsfallen men ingen av parterna såg det som ett angrepp.356 

 1968 besköt schweiziskt artilleri av misstag Liechtenstein och fem granater 

exploderade på Liechtensteins territorium. Liechtenstein ansåg att beskjutningen var en 

kränkning av dess territoriella suveränitet, dock inte ett angrepp. Schweiz garanterade att 

skadestånd skulle betalas och försäkrade att det inte skulle upprepas.357 

                                                 
354 UNYB 1956, part 1, s 15-16. 
355 A/CN.4/315,”Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: Survey 

of State practice, international judicial decisions and doctrine - study prepared by the Secretariat, §151. 
356 A/CN.4/315,”Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: Survey 

of State practice, international judicial decisions and doctrine - study prepared by the Secretariat, §143-146. 
357 A/CN.4/315,”Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: Survey 

of State practice, international judicial decisions and doctrine - study prepared by the Secretariat, §128. 
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 När Sydafrikansk polis år 1961 av misstag korsade gränsen till Basutoland och 

arresterade en grupp människor, som de misstog för eftersökta brottslingar som de jagade, 

ansågs det vara en kränkning av Basutolands territorium, men inte ett angrepp.358 

    

5.7.3 Militära insatsregler  

 

Militära insatsregler har sin främsta tillämpning inom fältet jus in bello. International 

Institute of Humanitarian Law (IIHL) har i sin handbok gjort en tolkning av FN-stadgan 

och dess regler, vilket därmed är av intresse för att visa hur stater tolkar FN-stadgans 

artiklar. Av intresse för denna framställning är framförallt den vikt som läggs vid en 

aggressiv avsikt. IIHL anser att rätten till självförsvar är beroende av att ett militärt 

angrepp inträffat eller att en aggressiv avsikt kan påvisas i form av att en attack är 

överhängande.359 En aggressiv avsikt utgörs av elementen förmåga och avsikt.360 

Fastställandet av avsikt ska ske genom en samlad bedömning av tillgänglig fakta och 

innan självförsvarsåtgärder vidtas så ska avsikt visas genom en stegrande undersökning 

som sträcker sig från frågor till varningar och slutligen avfyrandes av varningsskott.361 

 

5.8 Våldsförbudets tolkning i Eritrea-Ethiopia Claims Commission  

 

Nödvändigheten av ett aggressivt uppsåt konstateras också i Eritrea-Ethiopia Claims 

Commission. Komissionen behandlade inte bara frågan om ett uppsåtligt angrepp, genom 

objektiva bedömningar, utan tog även hänsyn till det specifika uppsåtet. Etiopien gjorde 

gällande att Eritrea, efter ett inledande väpnat angrepp, även utfört andra attacker som, 

eftersom de var en del av ett program av planerade och koordinerade väpnade angrepp, 

borde räknas som en fortsättning av det första väpnade angreppet.362 

 Komissionen avgjorde dock att även om Eritreas väpnade styrkor var mer 

mobiliserade än Etiopiens och hade initiativet under krigets inledande månader så var det 

inte visat att Eritreas agerande, utöver det inledande väpnade angreppet, var 

förutbestämt.363 Komissionen kunde dock inte avgöra om angreppen var planerade eller 

                                                 
358 A/CN.4/315,”Force majeure" and "Fortuitous event" as circumstances precluding wrongfulness: Survey 

of State practice, international judicial decisions and doctrine - study prepared by the Secretariat, §127. 
359 IIHL, Sanremo Handbook on Rules of Engagement, November 2009, s 3. 
360 IIHL, Sanremo Handbook on Rules of Engagement, November 2009, s 22.  
361 IIHL, Sanremo Handbook on Rules of Engagement, November 2009, s 22-23. 
362 Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1-8, Decision of 19 December 2005, § 18.  
363 Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1-8, Decision of 19 December 2005, § 19. 
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en följd av eskalerande militär nödvändighet.364 Detta visar på vikten av att visa att ett 

aggressivt uppsåt föreligger eftersom våld som utförs av militär nödvändighet inte ses 

som aggressionshandlingar. 

 

5.9 Slutsats aggressionshandling enligt FN 
 

Vad som är återkommande när FNs medlemsstater och FNs olika organ hävdar att en 

aggressionshandling har inträffat är att de pekar på ett uppsåtligt användande av våld i 

staters internationella relationer. Aggressionshandling måste dock också vara ett 

handlande i strid med FN-stadgan, vilket utesluter att ett handlande i självförsvar omfattas 

av begreppet aggressionshandling. 

 Det mest avgörande kriteriet för att skilja en aggressionshandling, inte bara från 

självförsvar utan även lindrigare former av våld såsom en skärmytsling vid en gräns, är 

uppsåt. Prioritetsprincipen är enbart tillämplig i den mån den första våldsanvändningen 

utgör ett uppsåtligt aggressivt agerande och inte självförsvar för att möta ett redan inlett 

väpnat angrepp.  

 En avsikt att handla med en medvetenhet om konsekvenserna räcker dock inte för 

att avgöra om en aggressionshandling har inträffat. En befälhavare på ett skepp kan t.ex. 

uppsåtligt avfyra en missil mot ett civilt skepp, i tron att en attack är nära förestående, 

utan att det medför annat än ett brytande av det allmänna våldsförbudet.  

 ICJ har konstaterat att det krävs speciella motiv; attacken måste vara riktad och 

ha ett uppsåt att skada. Detta uppsåt är inte bara vad som skiljer en illegal 

aggressionshandling från ett lovligt självförsvar utan även vad som skiljer 

aggressionshandling, som den mest allvarliga formen av internationell våldsanvändning, 

från mindre allvarliga former av våldsanvändning.  

 Genom kravet på aggressivt uppsåt anknyter FN tydligt till en historisk tradition 

av aggressionsdefinitioner och definitioner av krig som en sanktion eller ett sätt att 

medelst våld tvinga fram en ändring i en stats internationella relationer på bekostnad av 

en annan stat. Det använda våldet är underställt målet att uppnå förändring på bekostnad 

av en annan stats suveränitet. Aggressionsbegreppet kan således sammanfattas 

Clausewitzianskt såsom att aggression är blott en fortsättning på politiken med andra 

medel.365 

 

                                                 
364 Partial Award, Jus ad Bellum, Ethiopia’s Claims 1-8, Decision of 19 December 2005, § 19. 
365 I original: ”Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln”. 
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6 Aggressionsbrottet i Romstadgan 
 

6.1  Romstadgan inledning 
 

”For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, 

initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to 

direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its char-

acter, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Na-

tions”.366 

 Romstadgans artikel 8 bis ovan kan delas in i två delar. Det individuella brottets 

som begås av en individ genom att ”planera, förbereda, initiera eller utföra” en 

aggressionshandling, förutsatt att denne också är i en position att utöva kontroll över eller 

dirigera en stats militära agerande.367 Det individuella brottet måste också kopplas till en 

aggressionshandling begången av en stat, som till  dess ”karaktär, allvar och omfattning, 

utgör en uppenbar överträdelse av FN-stadgan.” 

 Det individuella brottet, aggressionsbrott, kopplas därmed till en stats 

aggressionshandling under förutsättning att statens våldsanvändning överskrider 

bestämmelsens tröskelvärde; karaktär, allvar och omfattning och således utgör ett 

uppenbart (engelska: manifest) överträdande av FN-stadgan. 

 Brottet ska vidare ses mot bakgrund av den Internationella brottmålsdomstolen 

(engelska: International Criminal Court, nedan ICC) målsättning om att få ett slut på 

straffrihet för de mest allvarliga brotten, som angår det internationella samfundet samt 

legalitetsprincipen,368 som kräver att ingen hålls ansvarig för ett handlande, som inte var 

olagligt då det utfördes. Artiklarna i Romstadgan ska tolkas strikt, analogier används inte 

och oklarheter ska tolkas till förmån för den tilltalade.369 

 

 

  

                                                 
366 Romstadgan, artikel 8bis (1). Den engelska originaltexten har använts här då svensk översättning saknas. 
367 Vid Nürnbergrättegångarna gjordes följande uttalande om kopplingen mellan det individuella brottet 

och statens brott: “Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and 

only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be en-

forced.” IMT judgement, s 55-56. 
368 Romstadgan, artikel 22. 
369 Gillett, The Anatomy of an International Crime: Aggression at the International Criminal Court, s 7.  
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6.2 Bakgrund till aggressionsbrottet i Romstadgan 
 

Aggressionsbrottets införande i Romstadgan och frågan om aggressionsbrottets definition 

var kontroversiell redan under de första förhandlingarna vid Romkonferensen om den 

internationella brottmålsdomstolen grundande. Under Romkonferensen var de 

närvarande staterna oeniga gällande om aggressionsbrottet skulle föras in under 

domstolens jurisdiktion och hur bestämmelsen skulle utformas och definieras om den 

infördes.370 Konferensen delades i två läger, på ena sidan fanns utvecklingsländer, länder 

tillhörande den icke-allierade rörelsen, medlemmar av arabgruppen och några 

industrialiserade västländer vilka gav sitt stöd till inkluderandet av aggressionsbrottet, på 

andra sidan fanns USA och ett antal av landets västallierade å den andra sidan, vilka 

motsatte sig att aggressionsbrottet infördes under ICC jurisdiktion.371 

 Slutresultatet blev en kompromiss. Aggressionsbrottet togs in, som ett av brotten 

under artikel 5 (1) i Romstadgan, men i artikelns andra del 5(2) fastslogs att ICC saknar 

jurisdiktion över aggressionsbrottet fram tills dess att en bestämmelse med definition av 

aggressionsbrottet antagits. Konferensen uppdrog istället åt en komission att förbereda ett 

förslag till en definition tills nästa konferens.372 År 2010, efter ICCs konferens i Kampala, 

antogs slutligen en definition av aggressionsbrottet i Romstadgans artikel 8 bis.373  

 
 

6.3 Aggressionshandling i Romstadgan som användandet av väpnat 

våld 

 

Romstadgans definition av aggressionshandling finns upptaget i artikel 8 bis (2). ”For the 

purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a State 

against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or 

in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations”.374 

                                                 
370 A/50/22, Report of the Ad Hoc Committee on the Establishment of an International Criminal Court 

General Assembly Official Records Fiftieth Session Supplement No. 22, § 63-71; A/CONF.183/13(Vol.III) 

United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Crim-

inal Court Rome, 15 June - 1 7 July 1998 Official Records. 
371 Weisbord, Prosecuting Aggression, s 170. 
372 A/CONF.183/10.B. Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the 

Establishment of an International Criminal Court, Resolution F.(7). 
373 ICC, Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression, annex I. 
374 Den engelska originaltexten används då svensk översättning saknas. 
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 ICC definition ovan är tydligt baserad på generalförsamlingens 

aggressionsdefinition i resolution 3314.375 Sättet på vilket den införts i Romstadgan 

medför dock en skillnad i betydelse från vad som avsågs i resolution 3314. Skillnaden 

utgörs av att varken resolution 3314 artikel 2, i vilken definitionens minimigräns och 

säkerhetsrådets beslutanderätt återfinns, eller artikel 4, i vilken det fastställs att 

definitionens lista inte är uttömmande, har tagits med i Romstadgans artikel 8 bis (2).376  

 Den första meningen av artikel 8 bis (2) likställer aggressionshandling med ett 

användande av våld i strid med det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4)377, 

men utesluter i likhet med resolution 3314 hot om våld från begreppet 

aggressionshandling.378  

 Brottet försök till aggressionshandling har dock tagits med i Romstadgan. 

Skillnaden mellan begreppen försök och hot, som motiverade att försök till 

aggressionshandling togs med, men inte hot om en sådan, ansågs vara att hot är en verbal 

handling, som trots att den tidigare funnits med i ILCs utkast till stadga år 1996 har 

uteslutits från Romstadgans definition.379 Försök till aggressionshandling ansågs vara 

avskiljt från hot om sådan handling då försök innebär att steg har tagits för att förverkliga 

hotet.  

 Enligt Gillet har ”väpnat våld” i artikel 8 bis (2)  getts sin vanliga betydelse, som 

användandet av kinetiskt våld (engelska: kinetic force) mot motståndare med militära 

vapen eller blockader upprätthållna med sådana vapen och bör således utesluta t.ex. 

ekonomiska embargon från artikels omfattning.380 Denna slutsats stärks av hänvisningen 

till resolution 3314 i artikel 8 bis (2). 

 Att väpnat våld, för att utgöra aggressionshandling, måste vara oförenligt med 

FN-stadgan tyder på att våld som inte är förbjudet enligt FN-stadgan inte heller kan utgöra 

en aggressionshandling. Självförsvar eller användandet våld med säkerhetsrådets 

godkännande kan således inte omfattas av aggressionsbrottet eftersom de utgör lagliga 

undantag från våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4).381  

  

 

 

                                                 
375 UNGA, resolution 3314 (XXIX). 
376 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex artikel 2,4. 
377 ICC, Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression, annex I. 
378 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 1. 
379 ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, Informal inter-sessional meeting of the Special Working Group on the 

Crime of Aggression. 5 September 2006, §§ 46-50. 
380 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 8. 
381 FN-stadgan, artikel 42, 51. 
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6.4 Aggressionsbrottets nedre tröskel i artikel 8 bis (2) 
 

 Den nedre gränsen för att ett handlande ska utgöra ett aggressionsbrott  enligt 

Romstadgans är lägre ställd än den nedre gräns som återfinns i resolution 3314.382 

Skillnaden beror på att enbart artikel 1 och 3 från resolution 3314 har överförts till 

Romstadgans definition. Därmed så har inte resolution 3314s nedre gräns i artikel 2 

överförts till Romstadgan, vilket leder till att en aggressionshandling i Romstadgans 

mening likställs med ett brytande av det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 

2(4). En överträdelse av det allmänna våldsförbudet utgör enligt resolution 3314 artikel 

2, enbart en presumtion om aggressionshandling, som kan tillbakavisas av säkerhetsrådet 

om den inte var av tillräckligt allvar. 

 Aggressionsbegreppet i resolution 3314 artikel 1 är inte synonymt med ett 

brytande av det allmänna våldsförbudet då artikel 1 i resolution 3314 kompletteras av 

artikel 2, vars mening är att utesluta handlingar som inte når en aggressionshandling 

allvar.383 En motsvarande bestämmelse saknas i Romstadgan som därmed i sin andra del 

en saknar en nedre gräns motsvarande den som finns i resolution 3314.384 

 Begreppet aggressionshandling kan dock i sig utgöra en en nedre gräns. Av 

förarbetena till artikel 8 bis framgår att termen aggressionshandling valdes, med stort 

stöd, i konkurrens med termen väpnat angrepp.385 Det hade tidigare under arbetets gång 

gjorts gällande att FN-stadgan använder ett antal relevanta termer såsom bruk av våld i 

artikel 2 (4), aggressionshandling i artikel 39 och väpnat angrepp i artikel 51, som alla 

hänvisar till handlingens kvalitativa egenskaper.386  

 Under diskussionerna kring val av termer motiverade de som föredrog termen 

väpnat angrepp387 sitt val med att termen aggressionshandling var för vid  för att definiera 

aggressionsbrottet i enlighet med den internationella sedvanerätten.388 Valet av termen 

aggressionshandling var därmed ett tröskelvärde i sig, som givet diskussionen i 

förarbetena, har en vidare omfattning än termen väpnat angrepp, men innebär en högre 

                                                 
382 Se generellt ICJ, Nicaraguamålet, §§ 191-196, 205. 
383 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 1. 
384 Se dock Romstadgans generella tröskel i i artikel 17(1)(d). 
385 ICC-ASP/6/SWGCA/1, Sixth session New York 30 November to 14 December 2007  Report of the 

Special Working Group on the Crime of Aggression, § 13. 
386 ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, Informal inter-sessional meeting of the Special Working Group on the 

Crime of Aggression. 5 September 2006, §14. 
387 FN-stadgan, artikel 51.  
388 ICC-ASP/5/SWGCA/INF.1, Informal inter-sessional meeting of the Special Working Group on the 

Crime of Aggression. 5 September 2006, §16. 
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ställd tröskel än enbart ett brytande av det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 

2(4).389 

 I samband med Kampalakonferensen antogs också tolkningsförklaring 6 som 

stadgar att aggression är den mest allvarliga och farliga formen av staters illegala 

våldsanvändning.390 Vidare så konstateras att ett avgörandes om en aggressionshandling 

har begåtts måste göras i ljuset av samtliga omständigheter, inbegripet handlingarnas 

allvar och konsekvenser i enlighet med FN-stadgan.391 

 Hur detta ska läsas in i bestämmelsen i Romstadgans artikel 8 bis (2)  framgår 

dock inte. Det antyds dock av Koh att tolkningsförklaringen 6 var avsedd att läsas in i 

begreppet aggression i syfte att föra begreppet närmare den betydelse 

aggressionshandling givits i resolution 3314.392 Artikel 8 bis måste dock läsas som en 

helhet och ingen del kan ges en tolkning som förtar innebörden av en annan del. För att 

bevara effekten av tröskelvärdet i artikel 8 bis (1) skulle värdet enligt Kreß dock behöva 

placeras mellan de respektive trösklar som fastställts i FN-stadgans artiklarna 2(4) och 

51.393 Tolkningsförklaring 6 innebär därmed ingen förändring, men stärker tolkningen av 

att aggressionsbegreppet i sig utgör ett tröskelvärde. 

 

6.5 Andra delen av artikel 8 bis (2) 

 

6.5.1 Artikel 8 bis (2) andra meningen och uppräkning av aggressionshandlingar 

 

”Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with 

United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify 

as an act of aggression” 

 Andra meningen i artikel 8 bis (2) fastställer att de handlingar som finns med i 

uppräkningen (a-g) ska utgöra aggressionshandlingar. I artikel 8 bis 2 brottskriterier 

stadgas att alla handlingar, som finns upptagna i listan i 8 bis (2) också utgör 

aggressionshandlingar.394 Ursprungligen, i resolution 3314s aggressionsdefinition, 

kombinerades motsvarande lista med resolutionens artiklar 2 och 4, vilka ger 

säkerhetsrådet möjlighet att avgöra att en handling inte utgör en aggressionshandling med 

                                                 
389 FN-stadgan, artikel 2(4). 
390 Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression Annex III, § 6. 
391 Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression Annex III, § 6. 
392 Koh och Buchwald, The Crime of Aggression:The United States Perspective, s 264-272. 
393 Kreß, The state Conduct Element, Kreß C and Barriga S (eds), “The Crime of Aggression: A Commen-

tary” in , The Crime of Aggression: A Commentary (Cambridge University Press), s 427. 
394 Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression, annex II, artikel 1. 
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hänvisning till andra relevanta omständigheter inklusive det faktum att handlandet eller 

dess konsekvenser inte var av tillräckligt allvar.395 Artikel 2 i resolution 3314 utgör 

således ett tröskelvärde, som ger säkerhetsrådet möjlighet att utesluta mindre allvarliga 

fall av våldsanvändning, som inte bör ses som aggressionshandlingar. Vidare så kan 

säkerhetsrådet enligt resolution 3314 artikel 4 avgöra att handling, som inte finns med i 

resolutionens exempellista på aggressionshandlingar i artikel 3, ändå utgör en 

aggressionshandling.  

 

6.5.2 Uppräkningens fullständighet i artikel 8 bis (2) 

 

Det framgår inte tydligt av texten i artikel 8 bis (2) om listan är avsedd att vara 

uttömmande eller inte. Otydligheten framgår även i doktrinen.396 Det är dock svårt att 

bortse från att en hänvisning görs till resolution 3314 och att den hänvisningen inte skulle 

ha någon mening om man inte ser listan som icke uttömmande. 

 Artikelns förarbeten kan tolkas som att listan inte var menad att vara uttömmande 

utan till viss del öppen. Andra handlingar än de som anges i listan skulle således kunna 

anses vara aggressionshandlingar, givet att de var av liknande natur och allvar, som de 

handlingar som finns upptagna i listan, samt att de uppfyller de krav som ställs i artikel 8 

bis (2) generella del.397  

 Vid förhandlingarna om artikel 8 bis föreslog de stater, som ville att listan skulle 

vara uttömmande, att det skulle gå att stänga listan, genom att ta bort hänvisningen till 

resolution 3314, vilket inte skedde.398 Därmed kan man dra slutsatsen att listan ska ses 

som öppen och inte uttömmande. Vidare så används samma struktur som i andra artiklar 

i Romstadgan, där den första meningen etablerar en övergripande definition av vad 

aggressionshandlingar är, enligt samma formel som för andra brott i stadgans artiklar 6,7 

och 8399, och andra meningen ger sedan exempel på handlingar som ska utgöra 

aggressionshandlingar, utan att kommentera andra handlingar, som även de kan vara 

aggressionshandlingar.400 

 Kreß konstaterar, att även om han håller med om att frågan om listan är 

uttömmande eller inte fortfarande är obesvarad, så anser han att en öppen lista inte står i 

                                                 
395 UNGA, resolution 3314 (XXIX), annex, artikel 2.  
396 Weisbord, Judging Aggression, s 91; Paulus, Second Thoughts on the Crime of Aggression, s 1120; 

Gillet, The anatomy of an International Crime, s 13. 
397 Report of the Special Working Group on the Crime of Aggression, ASP/6/20/Add.1 § 34. 
398 ICC-ASP/6/SWGCA/1. §20. 
399 ”war crimes means …”, ”Act of aggression means …”.  
400 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 13.  
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strid med legalitetsprincipen då listans möjliga omfattning ändå är kraftigt begränsad av 

definitionen i artikel 8 bis (2) generella del.401 Listan är således, som mest delvis öppen 

givet definitionen i 8 bis (1) och den avgränsningen som exemplen ger.402 Listan är 

således en rekommendation till domstolen. Exemplen bör dock även om listan är öppen 

utgöra en avgränsning genom att de på typexempel av aggressionshandlingar. 

 

6.5.3 Betydelsen av hänvisningen till resolution 3314 

 

I Romstadgans artikel 8 bis (2) görs en hänvisning till resolution 3314. Vidare fastställs 

att de i artikel 8 bis (2) uppräknade handlingarna, i enlighet med resolution 3314, ska 

utgöra aggressionshandlingar. Hänvisningen om att ICCs avgöranden ska ske i enlighet 

med resolution 3314 skulle kunna innebära att resolution 3314 artikel 2 och 4 bör läsas 

in vid tillämpning av artikel 8 bis (2). Kreß påpekar dock att vid en läsning av artikel 8 

bis (2), mot artiklarna 21 (3) och 67 (1) (i) i Romstadgan, så framstår det som att ICC av 

bevisbördeskäl inte kan ta hänsyn till artikel 2 och 4 i resolution 3314.403 Ett avgörande 

från säkerhetsrådet om att en aggressionshandling utförts saknar även det prejudicerande 

effekt för ICC.404 

 Artikel 2 i resolution 3314 fastställer att brukande av våld i en stats internationella 

relationer utgör en presumtion att den stat som brukat våld har begått en 

aggressionshandling. Då resolution 3314 artikel 2 inte kan läsas in vid en tolkning av 

Romstadgans artikel 8 bis (2), så betyder det att brukande av våld inte längre utgör en 

presumtion om en aggressionshandling som säkerhetsrådet kan välja att inte fastställa. 

Brukande av våld är således enligt artikel 8 bis (2) en aggressionshandling.  

 

6.6 Aggressionsbrottets tröskel i artikel 8 bis (1) 

 

6.6.1 Inledning 

 

”For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, 

initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to 

                                                 
401 Kreß, Time for Decision, s 1337. 
402 Kreß, Time for Decision, s 1337. 
403 Kreß, Time for Decision, s 1137. 
404 ICC-ASP/6/SWGCA/1. § 24.  
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direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its char-

acter, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Na-

tions”. 

 8 bis (1) innehåller en tröskel, som måste uppfyllas för att en aggressionshandling 

utförd av en fysisk person ska utgöra ett aggressionsbrott. För att utgöra ett 

aggressionsbrott kräver tröskeln en aggressionshandling som till sin karaktär, allvar och 

omfattning utgör en uppenbar överträdelse av FN-stadgan. Tröskeln är viktig eftersom 

artikel 8 bis (2) inte utesluter mindre våldsanvändning, såsom en skärmytsling vid 

gränsen från att anses som en aggressionshandling. Även om artikel 17 (1) (d) i 

Romstadgan sätter en generell tröskel, för vilka fall som ICC ska ta sig an, så krävs mer 

exakthet i en brottsbeskrivning. Det fanns även under lagstiftningsprocessen en 

uppfattning om att inte alla handlingar i listan i 8 bis (2) uppfyllde kravet på att vara de 

mest allvarliga brotten, som angår hela världssamfundet,405 vilket krävs enligt 

Romstadgan och man ville därför inkludera en tröskel i bestämmelsen.406 

 

6.6.2  Uppenbarhetsrekvisitet 

 

8bis (1) fastställer att endast en aggressionshandling som till sin karaktär, allvar och 

omfattning utgör ett uppenbart brytande av FN-stadgan utgör ett aggressionsbrott. 

Meningen utgör en tröskel och togs med först år 2002 i ett diskussionsunderlag 

sammanställt av koordinatorn i arbetsgruppens, som hade uppdraget att definiera 

aggressionsbrottet.407 

 Den enda förändringen av tröskeln, som kom till stånd under arbetets gång, var 

att rekvisitet ”uppenbar” (engelska: manifest) valdes framför rekvisitet ”flagrant”408. 

Termerna uppges ha ansetts vara synonyma,409 men bytet bör enligt termernas normala 

ordalydelse utgöra en sänkning av tröskeln. Detta då ”flagrant” inte bara betyder att något 

är uppenbart, men att agerandet också är uppenbart anstötligt.410 Vad som motiverade 

bytet av rekvisit framgår inte av rapporten, men enligt Barriga, som närvarade under 

                                                 
405 Se Romstadgans preambel. 
406 ICC-ASP/6/SWGCA/1, § 23. 
407 PCNICC/2002/2/Add.2, s.s. 3-5, § 1. 
408 ICC, Assembly of States Parties, Special Working Group on the Crime of Aggression, 5th Sess.,Report 

of the Special Working Group on the Crime of Aggression, 8, ICC-ASP/5/SWGCA/1 (Nov. 29, 2006). 
409 Discussion paper on the crime of aggression proposed by the Chairman, ICC-ASP/5/SWGCA/2, Annex; 

Informal Inter-Sessional meeting of the Special Working Group on the Crime of Aggression, ICC-

ASP/5/SWGCA/INF.1, § 14. 
410 ”[S]o obviously inconsistent with what is right or proper as to appear to be a flouting of law or moral-

ity.”://www.merriam-webster.com/dictionary/flagrant senast besökt 16:00 19/11/2017. 
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definitionsarbetet var anledningen till bytet att rekvisitet ”flagrant” ansågs vara en för hög 

tröskel för aggressionsbrottet.411  

 Uppenbarhetsrekvisitet utgör en tröskel avsedd att urskilja de former av 

våldsanvändning, som utgör ett aggressionsbrott, från mindre allvarlig våldsanvändning. 

Rekvisitet “uppenbar” är en objektiv kvalifikation.412 Det är därmed ICC sak att avgöra 

om ett agerande är uppenbart eller eller ej.413 

 Betydelsen av rekvisitet uppenbar är inte helt klar. Enligt vad Paulus påpekar så 

används rekvisitet uppenbar (engelska: manifest) i Wienkonventionens artikel 46 (2) där 

det fastställs att ”[e]n överträdelse är uppenbar, om den skulle vara objektivt tydlig för 

varje stat som uppträder i saken i överensstämmelse med normal praxis och i ärligt 

uppsåt”. Detta överensstämmer med den mening ordet uppenbar givits i ordböcker.414 

Denna standard skulle dock vara väldigt restriktiv då, enligt Paulus, vad som är uppenbart 

för den ene kan vara oklart för den andre, framförallt inom internationell rätt.415   

 Enligt Ruys så framkom två syften med rekvisitet uppenbar i förarbetena till 

artikel 8 bis. För det första att det skulle vara en kvantitativ tröskel och utesluta handlingar 

som inte är tillräckligt allvarliga, vilket är okontroversiellt, och för det andra utgöra en 

kvalitativ tröskel som utesluter handlingar som befinner sig i en legal gråzon, vilket är 

kontroversiellt.416 Ruys slutsats stöds av flera andra författare som även de har gjort 

gällande att avsikten med kvalifikationen uppenbar var att utesluta våldsanvändning i en 

gråzon såsom humanitär intervention, självförsvar mot terroristgrupper i andra stater, och 

självförsvar mot ett förväntat angrepp som ännu inte inträffat.417 Även Kreß anser att 

uppenbarhetsrekvisitet togs med i artikel 8 bis (1) då det inte var önskvärt att låta ICC 

genom den internationella straffrätten försöka klargöra gråzonen inom jus ad bellum.418 

                                                 
411 Barriga, The Crime of Aggression before the First Review of the ICC Statute, s 864 (cit. från, Paulus, 

Second thoughts on the Crime of Aggression, s 1121, not 12.) 
412 Resolution RC/Res.6, The Crime of Aggression, annex II, artikel 3. 
413 Informal inter-sessional meeting on the crime of aggression 8-10 June 2009, Non-paper by the Chairman 

on the Elements of Crimes, 28 May 2009. 
414 Paulus, Second thoughts on the Crime of Aggression, s 1121.  I den engelska texten används istället för 

rekvisitet uppenbar rekviemet manifest som i Merriam Websters ordlista definieras som 1) ”readily per-

ceived by the senses and especially by the sense of sight” eller 2) ”easily understood or recognized by the 

mind”. https://www.merriam-webster.com/dictionary/manifest (senast besökt 21 januari 2018 kl. 20:24).  
415 Paulus, Second thoughts on the Crime of Aggression, s 1121. 
416 Ruys, The meaning of ‘Force’ and the Boundaries of the Jus ad Bellum: are ‘minimal’ uses of force 

excluded from UN Charter article 2(4)?, s 164. 
417 Cryer, m.fl., An introduction to International Criminal Law and Procedure, s 326-327; Se även: Kreß, 

von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, s 1192; Kreß, Time for Decision, 

s 1140. 
418 Kreß, The state Conduct Element, s 508. 
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 Rekvisitet uppenbar kan därmed ses på två sätt, för det första som att graden av 

klarhet kring brottets illegalitet måste vara uppenbar och för det andra att 

aggressionshandlingen, för att vara uppenbar, måste vara av ett visst allvar.419 

 

6.6.3 Uppenbar som en kvantitativ tröskel 

 

Det är inte klargjort vilka aggressionshandlingar som till sin karaktär, allvar och 

omfattning utgör uppenbara överträdelser av FN-stadgan. En möjlighet är att 

uppenbarhetsrekvisitet tolkas som att det omfattar olaglig våldsanvändning på en mycket 

hög nivå av tvång (engelska: coercion).420 Det framgick under lagstiftningsarbetet att 

Special Working Group on the Crime of Aggression (nedan SWGCA) såg Saddam 

Husseins invasion av Kuwait som ett klart fall av aggressionshandling.421 I det nämnda 

fallet fanns både ett uppsåt att annektera landet och militära operationer av stort allvar 

och omfattning.  

 Vidare så liknar beskrivningen av rekvisiten allvar och omfattning ICJs avgörande 

i Armed activities. ICJ dömde här på omfattning (engelska: magnitude) och 

varaktighet (engelska: duration) och ICJ ansåg att dessa två förutsättningar tillsammans 

medförde att Ugandas militära intervention utgjorde en allvarlig överträdelse av det 

allmänna våldsförbudet i 2 (4) FN-stadgan.422 Flera domare var skiljaktiga och en domare, 

Simma, konstaterade att om det någon gång varit ett fall inför ICJ som förtjänat att klassas 

som en aggressionshandling så var det just detta. Simma uttryckte således ”so, why not 

call a spade a spade?”423 Simma ansåg vidare att, även om säkerhetsrådet av politiska 

hänsyn inte klassat situationen i DRC som en aggressionshandling, så utgjorde 

situationen ett skolexempel   på en sådan i resolution 3314s mening. Simmas slutsatser 

fick också stöd av domare Elaraby, som i sin skiljaktiga mening, konstaterade att våldet 

på grund av sitt allvar utgjorde en aggressionshandling.424 Vad Elaraby tog hänsyn till vid 

sin bedömning var allvaret av överträdelsen av FN-stadgans våldsförbud.  

 

 

 

 

                                                 
419 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 24. 
420 Murphy, The Crime of Aggression at the ICC, s 33. 
421 Weisbord, Judging Aggression, s 90. 
422 ICJ, Armed Activities, §164. 
423 ICJ, Armed Activities, Separate Opinion Judge Simma, § 2. 
424 ICJ, Armed Activities Separate Opinion Judge Elaraby, § 8. 
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6.6.4 Uppenbar som en kvalitativ tröskel  

 

Den andra möjligheten är att rekvisitet uppenbar kan tolkas som att det är handlingens 

illegalitet, inte omfattning, som ska vara uppenbar.425 Av artikel 8 bis  förarbeten framgår 

det att flera stater, under förhandlingarna som ledde fram till artikelns text, ställde sig 

bakom en tröskel just i syftet att utesluta fall i en legal gråzon.426 Våldsförbudet har getts 

vitt skilda tolkningar i olika länder och rekvisitet uppenbar kan ha varit ett försök att 

utesluta omdiskuterade handlingar som humanitär intervention, självförsvar mot 

terroristgrupper på andra staters territorium och anticipatoriskt självförsvar, från artikel 8 

bis omfattning.427 Istället koncentreras artikel 8 bis, genom rekvisitet uppenbar, på 

aggressionsförbudets kärna.428 

 Här bör noteras att ett förslag till en tolkningsförklaring, med syftet att undandra 

ansträngningar för att förhindra krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord från 

artikel 8 bis omfattning, eftersom dessa inte ansågs utgöra uppenbara överträdelser av 

artikel 8 bis, avslogs vid Kampalakonferensen.429 

 Artikel 8 bis finns dock i en kontext och måste läsas utifrån legalitetsprincipen 

och de krav som den principen ställer.430 Läst mot legalitetsprincipen står det klart att om 

ett fall ligger i gråzonen så bör det inte tas upp av ICC.431 

 Kreß påpekar, att under de förhandlingar som ledde fram till artikel 8 bis text, var 

det av största vikt för ett flertal stater, att få med rekvisitet uppenbar i texten. Staternas 

avsikt var att utesluta fall i en legal gråzon genom en kvalitativ tröskel.432 Denna tolkning 

bekräftas av rekvisitet karaktär, som visar att, i tillägg till de kvalitativa trösklarna allvar 

och omfattning, även en kvantitativ tröskel avsågs med rekvisitet uppenbar.433 

 De handlingar Kreß ansåg skulle uteslutas som del av gråzonen är humanitär 

intervention.434 Kreß argumenterar att således att då en stats suveränitet inte kan skydda 

en stat som inte kan skyddas sin befolkning från brott under den internationella rätten.435 

                                                 
425 Murphy, The Crime of Aggression at the ICC, s 34. 
426 ICC-ASP/7/20/Add.1, Annex II Report of the Special Working Group on the Crime of Aggression, § 

13. 
427 Cryer m.fl., An introduction to International Criminal Law and Procedure, s 326. 
428 Kreß, The state Conduct Element, s 524. 
429 RC/WGCA/3, Draft Report of the Working Group on the Crime of Aggression, 6 June 2010. 
430 Romstadgan, artikel 22. 
431 Om en gråzon existerar är dock högst tveksamt. Se ovan stycke 3.3.2 om humanitär intervention. 
432 Kreß, Time for Decision, s 1138. 
433 Kreß, Time for Decision, s 1138. 
434 Kreß, The state Conduct Element, s 524-526. 
435 Kreß, The state Conduct Element, s 525. 
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Som stöd för detta hänvisar Kreß till 2005 års World Summit Outcome Document.436 I 

sin argumentation har han rätt i att rätten till humanitär intervention har bekräftats i 

resolutionen. Kreß ger dock resolutionen en tolkning som dess ordalydelse inte håller för 

då resolutionen även bekräftar att enbart säkerhetsrådet kan beordra ett sådant ingripande 

i enlighet  med artikel 39. Det finns således inget i resolutionen som tyder på att unilateral 

humanitär intervention skulle vara undantaget från våldsförbudet i artikel 2(4) i FN-

stadgan omfattning och som en följd därav romstadgans artikel 8 bis. 

 

6.6.5 Rekvisiten karaktär, allvar och omfattning 

 

Enligt artikel 8 bis (1) i Romstadgan krävs det, för att en aggressionshandling ska utgöra 

ett aggressionsbrott, att aggressionshandlingen är av en karaktär, allvar och omfattning 

som rättfärdigar en bedömning om att handlandet utgör en uppenbar överträdelse av FN-

stadgan. 

 Enligt  tolkningsförklaring 7 till artikel 8 bis kan inget av de  tre rekvisiten  

karaktär, allvar och omfattning enskilt rättfärdiga ett avgörande om att en 

aggressionshandling är en uppenbar överträdelse av FN-stadgan.437 Ett amerikanskt 

förslag med ett krav på att en aggressionshandling, för att utgöra en uppenbar överträdelse 

av FN-stadgan, skulle uppfylla samtliga tre rekvisit avslogs dock under förhandlingarna 

vid Kampalakonferensen.438 Gillett anser därför att uppfyllandet av två av rekvisiten bör 

vara nog för att en aggressionshandling ska utgöra en uppenbar överträdelse av FN-

stadgan.439 Enligt Kreß så ansåg man vid formuleringen av tolkningsförklaringen att 

allvar och omfattning tillsammans utgör ett kvantitativt mått och att de två rekvisiten kan 

vara uppfyllda i större eller mindre omfattning även om de två rekvisitans inbördes 

förhållande inte är klargjort.440    

 Att enbart se till två av rekvisiten går dock emot tolkningsförklaringens 

ordalydelse. Av tolkningsförklaringens text framgår att samtliga tre rekvisit måste vara 

tillräckliga (engelska: sufficient). Detta visar på att samtliga rekvisit också måste finnas 

med vid en bedömning dock inte i samma grad.441 Kreß tolkning står därför närmast 

tolkningsförklaringens ordalydelse. 

                                                 
436 UNGA, resolution 60/1, § 138-139. 
437 Resolution RC/Res.6, annex III, artikel 7. 
438 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 24. 
439 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 26. 
440 Kreß, The state Conduct Element, s 512. 
441 Resolution RC/Res. 6, Annex III, artikel 7. 
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 Vidare så avslogs ett tyskt förslag enligt vilket tyskarna ville begränsa 

kriminaliseringen av aggressionsbrottet till väpnade angrepp med målet eller resultatet, 

att en militär ockupation upprättas, eller annektering sker, av en stats territorium eller en 

del därav med den attackerande statens väpnade styrkor.442 Att förslaget avslogs är 

betydelsefullt av två skäl. För det första tyder avslaget på att annektering av land inte är 

ett nödvändigt krav för att aggressionsbrott ska föreligga, utan att det är det direkta våldet 

som står i fokus för bedömningen. För det andra, dock mindre uppenbart, är att man 

genom detta även avslog ett förslag om att göra specifikt uppsåt till en del av 

aggressionsbrottet, vilket innebär att Romstadgans mens rea regel i artikel 30 utgör det 

enda relevanta uppsåtet. 

 Sammanfattningsvis kan därför konstateras att rekvisitet karaktär måste vara 

uppfyllt medan allvar och omfattning som ett kvantitativt mått kan vara uppfyllt i lika 

grad. Tröskeln kan inte heller sättas så högt att den kräver ockupation av land eller 

annektering såsom föreslogs i det tyska förslaget. 

 

6.6.5.1 Rekvisitens innebörd 

 

Det är inte helt klart vilken betydelse som ska ges till rekvisiten allvar och omfattning. 

Kreß anser att rekvisitet omfattning bör ses som ett uttryck för aggressionshandlingens 

geografiska utsträckning och utsträckning i tiden.443 Rekvisitet allvar anser Kreß 

betecknar mängden mänskliga förluster, aggressionshandlingens påverkan på människors 

vardagsliv och den förstörelse av egendom som aggressionshandlingen orsakar.444 

 Det råder dock enighet om att rekvisitan allvar och omfattning utgör kvantitativa 

tröskelvärden.445 Det vill säga, att allvar och omfattning utesluter användning av väpnat 

våld, som inte är av en tillräcklig omfattning t.ex. intränganden över en gräns (engelska: 

border incursions). Eftersom rekvisiten tillsammans utgör en kvantitativ tröskel och 

således inte behöver vara uppfyllda i samma grad är det möjligt  ett angrepp med en stor 

omfattning, men ett mindre allvar ändå, förutsatt att rekvisitet karaktär är uppfyllt, kan 

utgöra en uppenbar överträdelse av FN-stadgan. Således en invasion utan blodspillan, 

men av stor omfattning kunna omfattas av bestämmelsen i 8 bis.446 

                                                 
442 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 11. Översättningen är författarens egen. Engelska: 

“object or result of establishing a [military] occupation of, or annexing, the territory of such other State or 

part thereof by armed forces of the attacking State”. 
443 Kreß, The state Conduct Element, s 520. 
444 Kreß, The state Conduct Element, s 520. 
445 Kreß, Time for Decision, s 1138; Paulus, Second Thoughts on the Crime of Aggression, s 1121. 
446 Kreß, The state Conduct Element, s 522-523. 
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 Delade meningar råder dock om betydelsen av rekvisitet karaktär. Paulus anser 

att rekvisitet karaktär är så vagt att rekvisitet nästan saknar mening. Paulus anser vidare 

att, på grund av att rekvisitet är så vagt, har frågan om rekvisitets innebörd helt 

överlämnats åt rättstillämpningen.447  

 Kreß är av en annan mening och uttrycker att rekvisitet karaktär togs med för att 

utesluta den gråzon som existerar kring våldsförbudets kärna. Kreß föreslår som kriterium 

för att avgöra om en handling befinner sig i gråzonen att de handlingar kring vilka en 

genuin oenighet råder mellan förnuftiga folkrättare (engelska: ”reasonable international 

lawyers”) ska ses som sådana.448 

 Gillet ser omfattning som ett uttryck för attackens omfattning, allvar som dess 

kraft (engelska: impact) och karaktär som ett uttryck för attackens beskaffenhet eller 

avsikten med den.449 

 

6.6 Uppsåt 

 

Genom antagande av trösklar i både Romstadgan och generalförsamlingens 

aggressionsdefinition har man tydligt visat att inte alla överträdelser av det allmänna 

våldsförbudet genom brukande av våld utgör aggressionshandlingar.450 

 Den avgörande faktorn, för att skilja mellan de brott av det allmänna 

våldsförbudet som utgör aggressionshandlingar och de som enbart utgör en förbjuden 

våldsanvändning, är inte de materiella rekvisiten utan de subjektiva.451 

 FNs syften och folkrättens kärna är att upprätthålla och skydda staters suveränitet, 

vilket kan ske på flera sätt.452 Det mest omfattande och destruktiva angreppet på staters 

suveränitet är aggressionshandlingar. Aggressionshandlingar bryter mot FNs primära 

syfte, som är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, vilket alla FNs andra syften 

är beroende av.453 ICJ har därför fastställt att aggressionshandlingar ger upphov till en 

förpliktelse erga omnes.454  

  I Tysklands förslag från år 2000 till en aggressionsdefinition i Romstadgan 

utrycker Tyskland, att de delar de andra staternas delegationers åsikt, om att en 

                                                 
447 Paulus, Second thoughts on the Crime of Aggression, s 1121. 
448 Kreß, The state Conduct Element, s 524. 
449 Gillett, The Anatomy of an International Crime, s 26. 
450 FN-stadgan, artikel 2(4). 
451 Solera, The Definition of the Crime of Aggression - Leassons not Learned, s 813. 
452 Se t ex, UNGA, resolution 2625 (XXV). 
453 ICJ, Certain Expenses, s 168. 
454 ICJ, Barcelona Traction, § 34.  
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aggressionshandlings essens är ett storskaligt aggressivt väpnat angrepp på en annan stat 

utan rättfärdigande. Vidare ansåg Tyskland, att historiska prejudikat, ledde till att man 

framförallt var tvungen att överväga att anse sådana fall, som aggressionshandlingar, då 

en stat försökte ta över en annan stat eller delar av denna med sin hela militärapparat.455 

Den Tyska delegationen sammanfattade sitt förslag med att lägga fram tre punkter, som 

enligt dem var karakteristiska för en aggressionshandling. Tyskland ansåg för det första 

att det måste vara fråga om väpnat angrepp av en viss omfattning och dimension samt av 

ett förskräckande allvar och intensitet. För det andra ska angreppet leda till allvarliga 

konsekvenser såsom förlust av liv, förstörelse, underkuvande och utnyttjande av en 

befolkning under en längre tid. Slutligen, för det tredje, ska angreppet utföras med 

målsättningar som är oacceptabla för världssamfundet, som helhet såsom annektering, 

massförstörelse, förintelse, deporteringar eller tvångsförflyttningar av stora grupper av 

människor eller plundring av stater inklusive dess naturresurser.456 Vad som stod ut i det 

tyska förslaget var dock att attackerna även skulle utföras med målsättningar oacceptabla 

för för världssamfundet som helhet.457 Detta tredje rekvisit, var till skillnad från de övriga 

två rekvisiten i det tyska förslaget, inte ett objektivt rekvisit utan ett subjektivt sådant, då 

det krävdes ett specifikt uppsåt hos den som inledde en konflikt. Det är därmed inte nog 

att en konflikt inleds, som uppfyller de två första förutsättningarna i det tyska förslaget, 

utan det specifika uppsåtet, den tredje förutsättningen, måste också föreligga.  

 Tysklands förslag var klart inspirerat av Nürnbergrättegångarna, som följde på 

andra världskriget. Det tyska förslaget till definition var dock för restriktivt. Alla de krig 

som Tyskland inledde under andra världskriget var av ett exceptionellt allvar och därför 

behandlades enbart allvarliga aggressionskrig i Nürnberg. Även lindrigare krig bör dock 

kunna anses vara aggressionshandlingar. 

 Vid en läsning av IMTFEs dom framkommer att tröskeln för att ett handlande ska 

utgöra ett aggressionskrig, inte är lika hög som Nürnbergdomarna antyder. Även 

sammandrabbningar vid en gräns mellan styrkor, som uppgick till några tusental soldater, 

                                                 
455 Proposal submitted by Germany, The crime of aggression, A further informal discussion paper, 

PCNICC/2000/WGCA/DP.4, 13 November 2000, §§ 8-9. 
456 Proposal submitted by Germany, The crime of aggression, A further informal discussion paper, 

PCNICC/2000/WGCA/DP.4, 13 November 2000, §§ 8-9. 
457 ”Such attacks regularly pursue  objectives  unacceptable to the international community as a whole, such 

as annexation, mass destruction, annihilation, deportation or forcible transfer of the population of the at-

tacked State or parts thereof, or plundering of the attacked State, including its natural resources.”, Proposal 

submitted by Germany, The crime of aggression, A further informal discussion paper, 

PCNICC/2000/WGCA/DP.4, 13 November 2000, §§ 8-9. 
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kunde utgöra ett aggressionskrig under förutsättning av att militärt våld användes 

uppsåtligt, för att förverkliga ett aggressivt syfte.458 

 Även Kuwaitkriget diskuterades, under förhandlingarna kring Romstadgans 

aggressionsdefinition, som ett klart exempel på en aggressionshandling. I tillägg till de 

objektiva rekvisiten betonades vid diskussionerna kring Kuwaitkriget rekvisitet uppsåt att 

ockupera land, som ett exempel på ett aggressivt uppsåt.459 

 Förslagen om att ta in specifikt uppsåt som rekvisit saknade dock stöd och finns 

inte med i den slutgiltiga uppgörelsen kring Romstadgans aggressionsdefinition i artikel 

8 bis. 

 Vid Kampalakonferensen bekräftades att avsikten med en aggressionshandling 

kan vara av betydelse.460 Det framfördes att en bedömning måste göras av alla relevanta 

omständigheter, inklusive det syfte för vilket våld användes, samt våldets allvar och dess 

konsekvenser.461 Det finns därmed en öppning för att ta med specifikt uppsåt som ett 

rekvisit vid en bedömning av en aggressionshandling enligt artikel 8 bis.  

 Vid en läsning av Kampalakonferensens bekräftelse av det aggressiva uppsåtets 

betydelse mot artikel 8 bis kontext, så framstår det dock som osannolikt att ICC kommer 

att ta med aggressivt uppsåt, vid en bedömning av om en aggressionshandling föreligger 

enligt artikel 8 bis. Romstadgans uppsåtsregel föreskriver att undantag från denna är 

möjliga, om ett annat uppsåt uttryckligen föreskrivs.462 I andra delar av Romstadgan så 

har man i artiklarna skrivit ut specifikt uppsåt när det är ett rekvisit. T.ex så är folkmord 

ett objektivt handlande förenat med ”( … )  avsikt att helt eller delvis förgöra en nationell, 

etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan ( … ).463 Aggressionsbrottet 

i artikel 8 bis saknar ett sådant specifikt uppsåt i sin text och bör därmed läsas som att 

inget krav på specifikt uppsåt föreligger.464  

 Rekvisitet karaktär kan dock möjligtvis uppfattas som en ersättning för ett 

specifikt uppsåt. Att specifikt uppsåt inte tagits med som avgörande kriterium kan tänkas 

                                                 
458 IMTFE, judgement, s 413. 
459 Weisbord, Judging Aggression, s 90. 
460 Untitled, undated text, distributed by the US delegation after the meeting of the Working Group on the 

Crime of Aggression on 7 June 2010, reprinted in Barriga and Kreß, The Travaux Preparatoires of the 

Crime of Aggression, s 751 f. 
461 Untitled, undated text, distributed by the US delegation after the meeting of the Working Group on the 

Crime of Aggression on 7 June 2010, reprinted in Barriga and Kreß, The Travaux Preparatoires of the 

Crime of Aggression, s 751 f. 
462 Romstadgan, artikel 30.  
463 Romstadgan, artikel 6.  
464 Se däremot Cassesse, International Criminal Law, s 142. Som anser att aggression är en olaglig 

storskalig attack utförd uppsåtligt som ett ”instrument of national policy” (ta territorium, tvinga den utsatta 

staten att byte regering eller dess politiska ledning, eller annars påverka dess inrikes-, eller utrikespolitik, 

eller för att ta den utsatta statens tillgångar.) 
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bero på legalitetsprincipen och kravet på att de straffbelagda gärningarna ska vara 

förutsebara. Även om karaktär skulle kunna fungera på det sättet finns inga indikationer 

i artikel 8 bis förarbeten på att så är fallet. Då parterna med tröskeln karaktär avsåg att 

utesluta handlingar i gråzonen inom jus ad bellum så får den dock motsatt effekt och 

utesluter våld med ett aggressivt uppsåt. 

 

6.7 Slutsatser aggressionsbrottet ICC 
 

I aggressionsbrottet under ICC jurisdiktion har man valt att begränsa sig till de absolut 

mest storskaliga och direkt destruktiva formerna av aggressionshandlingar. Angreppens 

omfattning och intensitet samt efterföljande förstörelse måste vara av en sån omfattning 

och allvar att av det våld, som använts under FN livstid, sannolikt enbart Koreakriget och 

Kuwaitkriget omfattats av bestämmelsen. Det är osannolikt att ett angrepp, som är av en 

sådan omfattning att det omfattas av artikel 8 bis, inletts utan ett aggressivt uppsåt. 

 Vad ICC gör är dock att missa aggressionsbegreppets kärna, som är att förändra 

internationella förhållanden med våld och kränka andra staters suveränitet. ICC har 

istället upphöjt de medel, med vilket en aggressionshandling utförts, till aggressionsbrott 

under sin jurisdiktion. Eftersom konflikter, så storskaliga att de uppfyller ICC tröskel, 

kommer att påvisa att ett aggressivt uppsåt föreligger, så fångas kravet på ett aggressivt 

uppsåt in, även om det inte uttryckligen stadgas i artikel 8 bis.  

 Möjligheten ICC missar är dock att ta tag i aggressionshandlingar där våldet inte 

är av lika stort allvar. Denna typ av våld har varit den dominerande formen av 

aggressionshandlingar sedan FN bildades, eftersom det allmänna våldsförbudet effektivt 

gjort den tidigare metoden, att genom krig påtvinga andra stater sin vilja, olaglig. 

Uppenbara fall av aggressionshandlingar såsom Rysslands annektering av Krim kommer 

därmed inte att tas upp av ICC och riskerar därmed att urholka FN-stadgan på sikt. Ett 

krav på aggressivt uppsåt hade vid en aggressionshandling med sådana allvarliga 

konsekvenser som annektering möjliggjort att trots en mindre mängd våld jämställa 

agerandet med andra uppenbara överträdelser av FN-stadgan.  
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7 Sammanfattande slutsatser 
 

Det föreligger en betydande skillnad i hur begreppet aggressionshandling formuleras i 

Romstadgan och FN-stadgan. Även om de olika FN-organen är bundna av FN-stadgan, 

har det också gjort olika, men lika giltiga tolkningar av FN-stadgans begrepp 

aggressionshandling. Den makt, som de olika FN-organen besitter gör dock att 

tolkningarna får olika dignitet, framförallt eftersom säkerhetsrådet är det organ, som kan 

utfärda resolutioner, vilka binder medlemsstaterna. Nedan kommer i korthet 

sammanfattas de olika tolkningar, som föreligger hos FNs olika organ och ICC. 

 Generalförsamlingen har i sin aggressionsdefinition i resolution 3314465 definierat 

aggression, som den första våldsanvändning i staters internationella relationer, som 

överskrider definitionens minimigräns. All våldsanvändning presumeras vara en 

aggressionshandling, tills det att säkerhetsrådet beslutat att våldet inte utgör en 

aggressionshandling. För att skilja på våld, som utgör aggressionshandling, från mindre 

allvarligt våld samt för att skilja aggressivt våld, från våld i självförsvar, måste man enligt 

generalförsamlingen se till det aggressiva uppsåtet. Slutligen så har generalförsamlingen 

i aggressionsdefinitionens lista fastställt typexempel på aggressionshandlingar, dock utan 

att definiera dessa uttömmande. 

 Säkerhetsrådet har aldrig definierat begreppet aggressionshandling uttryckligt, 

men har i sin praxis pekat på vissa gemensamma drag för att en handling ska anses vara 

en aggressionshandling. De handlingar, som av säkerhetsrådet bedömts utgöra 

aggressionshandlingar, har samtliga bestått av gränsöverskridande aggressivt uppsåtligt 

våld, d v s ett specifikt uppsåt, som orsakat skada på egendom och förluster av liv. Vidare 

har säkerhetsrådet tagit hänsyn till faktorer, såsom om våldshandlingarna var upprepade, 

ihållande, systematiska, oprovocerade, om de behövt anta flera resolutioner, med hänsyn 

till att deras tidigare resolutioner inte följts, samt om våldet eskalerat. Slutligen så har 

säkerhetsrådet lagt vikt vid om aggressionshandlingarna utgjort flagranta överträdelser 

av artikel 2(4) i FN-stadgan och om kränkningar har skett av de värden, som artikel 2(4) 

skyddar, såsom staters suveränitet och territoriella integritet, inklusive värden såsom 

folks rätt till självbestämmande. 

 ILC har i sina regler om staters ansvar fastställt att brytande av regler, som är 

förpliktande erga omnes, är allvarliga överträdelser av jus cogens. En 

aggressionshandling utgör enligt ILC, ett typexempel på ett allvarligt brytande av jus 

                                                 
465 UNGA, resolution 3314 (XXIX) 
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cogens, som förpliktar erga omnes. Att en överträdelse av jus cogens är allvarlig  innebär 

kortfattat att en överträdelse är flagrant och systematisk. En handling är systematisk om 

den är medveten och organiserad. Flagrant beskriver handlingens intensitet eller effekt 

och ska utgöra ett klart angrepp på det värde, som skyddas av regeln ifråga. Faktorer, som 

kan tas med i en allvarsbedömning, är vidare specifikt uppsåt att bryta norm, omfattning 

av och antal överträdelser samt deras konsekvenser för dess offer. 

 ICJ har i sin praxis gällande bedömningen av om ett väpnat angrepp föreligger, 

vilket är närbesläktat med begreppet aggressionshandling,466 tagit hänsyn till våld med 

det specifika uppsåtet att skada. Det specifika uppsåtet är för ICJ en försvårande 

omständighet. Vidare så har ICJ i Armed Actvitiesmålet, som av två domare sågs som ett 

uppenbart fall av aggressionshandling, tagit hänsyn till angreppens omfattning, 

varaktighet, kränkningen av regelns skyddade värde samt att staterna inte rättat sig efter 

säkerhetsrådets resolutioner. 

 Slutligen så har stater i sin tolkning av FN-stadgan, då de påtalat att ett agerande 

utgjort en aggressionshandling, lagt vikt vid kombinationen av specifikt uppsåt och våld 

samt om handlingarna var upprepade. 

 Även om definitionerna skiljer sig något åt, så kan man konstatera att det finns en 

gemensam kärna i det sätt, på vilket FNs olika organ, har definierat begreppet 

aggressionshandling. I FN-organens definitioner av begreppet aggressionshandling krävs 

det genomgående att ett specifikt uppsåt föreligger. Det specifika uppsåt som krävs är ett 

uppsåt att förändra internationella relationer med våld, dvs att en stat genomdriver sin 

politik gentemot en annan stat med våld.  Den grad av våld som används är sekundärt, 

eftersom målet är att förändra internationella relationer. Om målet kan uppnås med enbart 

en mindre styrka är kränkningen densamma, även om dödsfall och skada på egendom 

naturligtvis är en försvårande omständighet. Friendly relations deklarationen förtydligar 

de rättigheter, som tillkommer en stat och bland dessa återfinns suveränitet, territoriell 

integritet och politiskt självbestämmande.467 

 I Romstadgan definiera aggressionshandling såsom användandet av väpnat våld 

mot en annan stat. Det använda våldet ska utgöra en överträdelse av FN-stadgans artikel 

2(4) och vara av ett allvar, som hamnar mellan FN-stadgans artikel 2(4) och FN-stadgans 

artikel 51. Romstadgans artikel 8 bis generella del kombineras, i likhet med 

                                                 
466 Se ovan avsnitt 5.2.4. 
467 Se UNGA, resolution 2625 (XXV), ”No State or group of States has the right to intervene, directly or 

indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, 

armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the 

State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.” 
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generalförsamlingens aggressionsdefinition, med en lista som även i Romstadgan är 

öppen. Slutligen så måste en aggressionshandling, enligt Romstadgan, för att utgöra ett 

aggressionsbrott till sin karaktär, allvar och omfattning utgöra en uppenbar överträdelse 

av FN-stadgan.   

 Aggressionshandling i FN-stadgan och Romstadgan överensstämmer på många 

punkter. Ingen av stadgornas begrepp inkluderar hot om våld som aggressionshandling, 

utan kräver att ett hot materialiserats. Båda stadgorna ser aggressionshandling som den 

allvarligaste formen av våldsanvändning och enligt de båda stadgorna är 

aggressionshandling militärt gränsöverskridande våld i strid med FN-stadgans artikel 

2(4). Båda stadgorna tar vid bedömningen hänsyn till skada på egendom och förlust av 

liv och båda stadgornas definitioner bygger på det naturliga aggressionsbegreppet där den 

första användningen av uppsåtligt våld i en stats internationella relationer utgör en 

aggressionshandling. 

 Med Romstadgans artikel 8 bis finns dock nu för första gången en juridiskt 

bindande definitionen, i vilken det fastställs vad aggressionshandling är och vad en 

aggressionshandling som utgör ett brott är.  

 Det föreligger två betydande skillnader mellan Romstadgans och FN-stadgans 

begrepp aggressionshandling. För det första så har man i Romstadgan inte tagit med 

aggressivt uppsåt, som ett krav för att en våldshandling ska utgöra en aggressionshandling 

och för det andra så har man genom tröskeln uppenbar genom sin karaktär, allvar och 

omfattning valt att utesluta en påstådd legal gråzon inom jus ad bellum och våld av mindre 

allvar och omfattning. 

 Det specifika uppsåtet utgör kärnan i FN-stadgans begrepp aggressionshandling 

och är vad, som skiljer en aggressionshandling både från våld i självförsvar och från 

mindre allvarlig våldsanvändning. 

 En aggressionshandling är enligt FN-stadgan att ta till våld i en stats 

internationella relationer i syfte att genomdriva politiska målsättningar, förutsatt att 

våldshandlingen i sig är är i strid med artikel 2(4) i FN-stadgan. Alla förändringar av 

staters relationer måste enligt FN-stadgan genomföras med fredliga medel.  

 Eftersom tröskeln är högt ställd i Romstadgans aggressionsdefinition så kommer 

allt det våld, som omfattas av artikeln att vara utfört med ett specifikt uppsåt. Allt våld 

utfört med ett specifikt aggressivt uppsåt kommer dock inte att omfattas av Romstadgan. 

Vad bristen i Romstadgan på ett specifikt uppsåt gör är att det förhindrar ICC från att ta 

upp allvarliga aggressionshandlingar till prövning och ger stater en möjlighet att anpassa 

sitt våld för att inte träffas av artikel 8 bis.  
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 Våld är ett medel för att uppnå förändringar i internationella relationer och vad 

Romstadgan gör är att den riskerar att legitimera de tillfällen då en stat genomför sina 

politiska målsättningar med mindre våld än vad stadgans tröskel kräver, vilket gör att det 

värde som artikel 2(4) beskyddar, d v s staters suveränitet, kan angripas allvarligt utan att 

detta kan tas upp till prövning av ICC. Romstadgan missar således det centrala i en 

aggressionshandling, det specifika aggressiva uppsåtet att förändra internationella 

relationer med våld, för att istället fokusera på de medel med vilka en sådan förändring 

genomdrivs. Kränkningar av staters suveränitet kan således genomföras med mindre våld 

av en aggressor utan att träffas av Romstadgan.  

 FNs begrepp aggressionshandling har inte givits en juridiskt bindande definition 

juridiskt bindande och varierar beroende på FN-organ. Det gör den praxis, som utvecklats 

väldigt vag. Detta är sannolikt medvetet, eftersom ett tydligt begrepp skulle inskränka 

säkerhetsrådets beslutanderätt. Säkerhetsrådet kan i nuläget avgöra att våldsanvändning 

utgör en aggressionshandling utan att motivera det tydligt och kan således ingripa då det 

behövs för att upprätthålla freden. Den mest tydliga definitionen är den som gjorts av 

generalförsamlingen. Den utgör dock enbart en rekommendation till säkerhetsrådet, med 

en serie riktlinjer att ta hänsyn till. Säkerhetsrådets beslutanderätt är således intakt.  

 Kombinationen av att begreppet aggressionshandling är väldigt otydligt definierat 

både i FN-stadgan och i FNs organs praxis samt att det nu finns en juridiskt bindande 

definition i Romstadgan med en annan innebörd riskerar att få långtgående konsekvenser.  

 Den gråzon, som man med tröskeln i Romstadgan ämnar utesluta från 

bestämmelsens räckvidd existerar inte, såsom visats ovan i denna uppsats, inom jus ad 

bellum. Ingen stat har kunnat ange juridiskt hållbara argument för humanitär intervention 

och stater har som en konsekvens motiverat dessa interventioner i moraliska termer. 

Moral är dock inte lag. Vad som sker i Romstadgan är att man skänker juridisk  legitimitet 

åt att det existerar en gråzon i ett juridiskt bindande dokument. Detta är ett stöd som inte 

tidigare funnits och detta stöd riskerar att få långtgående konsekvenser för framtida 

våldsanvändning. 

 Romstadgan har ratificerats av en stor del av FNs medlemstater, däribland två av 

säkerhetsrådets permanenta medlemmar, Frankrike och Storbritannien. Detta kan leda till 

att Romstadgan, som den enda legalt bindande definitionen av aggressionshandlingar, får 

återverkningar utanför den internationella straffrätten inom jus ad bellum. Att så många 

av FNs medlemsstater har ratificerat eller kan komma att ratificera aggressionsbrottet kan 

leda till en förändring i jus ad bellum eller möjligtvis en analog tillämpning av 

definitionen. 
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 Vilken effekt, som en urholkning av FN-stadgans begrepp aggressionshandling 

skulle få, är osäker. Även om säkerhetsrådet skulle ha det svårt att beteckna en 

våldsanvändning, som en aggressionshandling så är inte begreppet aggressionshandling 

bundet till vissa åtgärder. Säkerhetsrådet kan besluta om att vidta samma åtgärder vid hot 

mot freden och fredsbrott, som de kan vid en aggressionshandling. I tillägg så har 

säkerhetsrådet under den större delen av FNs livstid varit dysfunktionellt pågrund av de 

permanenta medlemmarnas vetorätt utan att detta påverkat våldsförbudet i artikel 2(4)s 

legitimitet.  

  I det fall humanitär intervention och andra handlingar i gråzonen kan motiveras 

juridiskt så skulle jus ad bellum gå tillbaka till tiden innan FN-stadgan då unilateral 

våldsanvändning var tillåten. Stater kan utnyttja oklarheten till att dölja sina 

aggressionshandlingar bakom gråzonen.  

 Den främsta effekten av att gråzonen utesluts från ICC jurisdiktion drabbar dock 

istället ICC. ICC kommer få svårt att ingripa mot framtida våldsanvändning som lätt kan 

organiseras på ett sådant sätt att den inte träffas av Romstadgans smala definition av 

aggressionsbrottet. 

 Det är svårt att uppnå full kongruens mellan aggressionsbegreppen i FN-stadgan 

och Romstadgan, eftersom de är två olika organisationer med två olika syften. FNs 

definition är medvetet vag eftersom detta medger största möjliga handlingsfrihet. 

Säkerhetsrådet är ett politiskt organ som ska ta beslut för att upprätthålla freden. 

Organisationen är således kraftigt ändamålsinriktad. Vidare så har FN inte samma tid på 

sig, att samla bevis och material före ett korrekt och väl underbyggt beslut, som ICC har. 

Ju längre tid som går, desto större skada riskeras och fler liv riskerar att förloras. Det 

viktiga i FN är således att så fort som möjligt återställa freden och om detta kan göras då 

situationen ännu enbart utgör ett hot mot freden så är detta det bästa. Att upprätthålla 

freden är således underställt att ge en korrekt benämning på de föreliggande 

våldshandlingarna.  

 ICC å andra sidan är en domstol, som träder in först då en aggressionshandling 

har begåtts. ICCs fokus ligger på att straffa de ansvariga för aggressionshandlingar och 

ICC har således inte samma tidspress på sig som FN som måste handla snabbt för att 

undvika att våldshandlingars eskalerar och medför större förluster än vad som krävs. ICC 

kommer sannolikt ha möjlighet att utreda brott först då en konflikt avslutats och ICC 

kommer att ha tid på sig att utreda aggressionshandlingen så korrekt som möjligt för att 

sedan pröva detta i rättegång. Då ICC är en straffrättslig domstol är ICC också bunden av 

legalitetsprincipen och kan inte vara lika ändamålsinriktad som FN. Den gärning, som är 
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kriminaliserad måste vara förutsebar och det måste vara möjligt att undvika att begå en 

aggressionshandling. Då möjlighet måste finnas för att anpassa sitt beteende för att inte 

träffas av Romstadgan, så betyder detta också att Romstadgan kan kringgås. Det smalt 

definierade aggressionsbrottet kan således komma att påverka framtida konflikter i och 

med att konflikterna kommer att utformas för att undvika att träffas av bestämmelsen. 

Risken är därför att ICC bland föränderliga konflikter riskerar att bli verkningslöst vad 

gäller att straffa de ansvariga för aggressionsbrott.  

 Då Romstadgan riskerar att urholka FN-stadgans våldsförbud och legitimera 

gråzonen riskerar den att få effekten att den gynnar starka våldsbenägna stater, som har 

möjlighet att ingripa militärt på bekostnad av svagare stater, som då med våld blir 

påtvingade andra staters politiska målsättningar och kan få sin suveränitet kraftigt 

begränsad. Romstadgans definition blir tyvärr en manual för hur framtidens krig ska 

bedrivas, förutsatt att  den blir styrande inom folkrätten. 

 Det fokus som ligger på det använda våldet, avsaknaden av specifikt uppsåt och 

uteslutandes av den legala gråzonen leder till att det kan bli svårt för ICC att bemöta 

framtiden aggressionshandlingar.  

 Ett större fokus på det specifika uppsåtet att ändra internationella relationer med 

våld skulle tillåta ICC att angripa illegalt våld mer effektivt. 
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