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Abstract 

A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of 

nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a 

common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to 

gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. This ruler had the 

responsibility to ensure and protect people’s rights as well as secure the existence of common 

rules to live by, in exchange the people agreed to give up parts of its personal sovereignty. 

This was called a social contract by both Hobbes and Locke.  

The world consists of various sovereign states that initially coexisted without common rules. 

In order to overcome the disorder that arose as a result of the lack of rules the states began to 

merge into communities and gave their consent to give up parts of their sovereignty for the 

benefit of international rules that everyone would adhere to.  

The purpose of this study is to apply the theory of the social contract to an international 

context in order to examine whether there is an international social contract. Furthermore, it is 

investigated how the states in the possible international social contract comply with their 

human rights obligations arising in the community and what international state-responsibility 

they take when private actors violate the rules agreed on by the states.  

The study shows that it is possible to talk about an international social contract based on 

international law. The study also shows that states have an international responsibility to 

protect human rights and that violations of these can lead to a state being brought to justice. 

According to international law, states can also be held responsible for what private actors do. 

States can be held responsible either by attribution of action or failure by the state to comply 

with its positive obligations to protect human rights. Since human rights violations constitute 

a violation of the international social contract, the state must, in order not to be thrown back 

into a state of nature, act to rebuild the protection of the rights and actively work for the 

realization and dissemination of human rights. The legitimacy of the international social 

contract is based on state consent to participate and for states to fulfill their obligations. 

One of these obligations is to take responsibility for other´s action when called for. 

Keywords: social contract, international law, human rights, consent, state responsibility, 

private actors. 

 



 

Sammandrag 

Långt tillbaka i historien levde människorna i ett naturtillstånd där oreda och krig rådde, enligt 

Thomas Hobbes och John Locke. I naturtillståndet fanns inga rättigheter och människorna 

levde inte efter några gemensamma regler. För att ta sig ut ur naturtillståndet gick 

människorna ihop i olika gemenskaper och samtyckte till att en härskare skulle styra över 

dem. Härskaren skulle skydda människornas rättigheter och säkerställa gemensamma regler i 

utbyte mot att människorna gav upp en del av sin självständighet. Sammanslutningen kallades 

av Hobbes och Locke för ett samhällskontrakt.  

Världen består av olika suveräna stater som från början samexisterade utan något gemensamt 

regelverk. För att råda bot på oredan mellan staterna, vilken uppstod till följd av regelbristen, 

började de olika staterna gå ihop i samfund och gemenskaper. De samtyckte till att ge upp 

delar av sin suveränitet till förmån för internationella rättsregler som alla skulle hålla sig till.  

Syftet med denna studie är att applicera teorin om samhällskontraktet på en internationell 

kontext för att utreda om det finns ett internationellt samhällskontrakt. Vidare undersöks hur 

staterna i det tänkbara internationella samhällskontraktet efterlever sina förpliktelser, gällande 

de mänskliga rättigheterna, som uppstår i gemenskapen och vilket internationellt statsansvar 

de tar när privata aktörer bryter mot de regler som staterna samtyckt till.  

Studien visar att det går att tala om ett internationellt samhällskontrakt som bygger på den 

internationella rätten. Vidare konstateras att stater har ett internationellt ansvar att skydda de 

mänskliga rättigheterna och att brott mot dessa kan leda till att en stat ställs inför rätta. Enligt 

den internationella rätten kan även stater ställas till ansvar för vad privata aktörer gör,av  

antingen genom att privata aktörers brott går att härleda till staten eller för att en stat inte levt 

upp till sina positiva förpliktelser och skyddat de mänskliga rättigheterna. Då brott mot de 

mänskliga rättigheterna innebär brott mot det internationella samhällskontraktet måste staten, 

för att inte kastas ut och åter hamna i ett naturtillstånd, agera för att återuppbygga ett skydd 

för rättigheterna samt aktivt arbeta för mänskliga rättigheters realisering och spridning. Det 

internationella samhällskontraktets legitimitet hänger på staternas samtycke till att delta samt 

att de uppfyller alla sina förpliktelser.  

En av dessa förpliktelser är att ta ansvar för andras agerande när det är påkallat.  

Nyckelord: samhällskontraktet, internationell rätt, mänskliga rättigheter, samtycke, 

statsansvar, privata aktörer.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Ett samhällskontrakt som skyddar de mänskliga rättigheterna – kan den internationella rätten 

beskrivas så?  

Stater har genom folkrätten utvecklat ett beteende för samlevnad, något alla samhällen gör 

och därför är det aktuellt att tala om ett internationellt samhälle av stater.1 Ett så kallat 

statssamfund.2 Det här statssamfundet har gemensamt avtalat fram olika traktat och 

konventioner om specifika rättsområden så som havsrätt och internationell straffrätt för att 

kunna samexistera med gemensamma regler.  

En del av folkrätten utgörs av mänskliga rättigheter, rättigheter som ofta skyddas av de många 

traktat som avtalats och upprätthålls av kontraktsstaterna. Kontraktsstater som genom 

samtycke ger upp delar av sin suveränitet till förmån för att rättigheter ska skyddas av något 

större än de själva. Samhällskontraktets idé liknar folkrättens uppbyggnad, enskilda personer 

ger frivilligt upp delar av sin makt till en suverän för att denne ska skydda deras rättigheter. 

Frivilligheten och omfördelningen av makt är de gemensamma nämnarna. 

Brott mot de mänskliga rättigheterna kan generera statsansvar för den skyldiga staten. Stater 

har nämligen både negativa förpliktelser att inte kränka mänskliga rättigheter, samt positiva 

förpliktelser att se till att ingen annan gör det heller. Stater har ansvar jämtemot det 

internationella samfundet att följa de gemensamma regler som de kommit överens om i den 

internationella rätten. Ansvaret kan tillskrivas staten trots att det inte är den som har agerat i 

strid med mänskliga rättigheter. När detta sker är det av vikt att staten tar ansvar och följer 

den internationella rätten för att uppfylla sitta förpliktelser i det internationella 

samhällskontraktet.  

1.2 Problemformulering 

Folkrätten bygger på att stater litar på varandra och principen ”pacta sunt servanda” vilket 

betyder att avtal ska hållas. Eftersom folkrätten saknar sanktionssystem är tilliten till att andra 

stater följer de överenskomna reglerna essentiellt för systemet.3 Folkrättens legitimitet kan 

sägas hänga ihop med staternas samtycke och ansvarastagande.  

                                                 
1 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och Folkrätten, s. 17. 
2 Bring, Mahmoudi &Wrange, Sverige och Folkrätten, s.17. 
3 Strömberg & Melander, Folkrätt, s.10–11. 
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Staters samtycke till att lämna ifrån sig nationell lagstiftningskapacitet till förmån för att 

skapa internationella regler går att tolka som ett internationellt samhällskontrakt, byggt på 

Hobbes och Lockes teorier. Om detta internationella samhällskontrakt gäller mellan stater när 

de lyder under folkrätten innebär det att ett brott mot mänskliga rättigheter utgör ett 

avtalsbrott enligt kontraktet. Frågan som uppkommer av det påståendet är dock huruvida 

kontraktet kan uppfyllas igen om staten accepterar ansvar för MR-kränkningen.  

När staten i sin kapacitet som stat har kränkt de mänskliga rättigheterna är ansvarsfrågan 

relativt enkelt avgjord, staten ska ta sitt ansvar. Men när det är en privat enhet med stöd från 

en stat som har begått ett brott mot de mänskliga rättigheterna är det svårare att avgöra vart 

ansvaret ska ligga. Någons rättigheter har kränkts men vem är ytterst ansvarig enligt 

internationell rätt? 

För att avgöra ansvarsfrågan ska internationella traktat om staters ansvar samt vägledande 

rättsfall rådfrågas. Rekvisiten som ställs upp för att staten ska vara ansvarig för den privata 

aktörens MR-brott har i internationella domstolar tolkats olika, varför det uppstått vissa 

oklarheter i rättsläget.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen att bidra med teorin om att folkrätten utgör ett internationellt 

samhällskontrakt som bygger på den internationella rättens grund; frivillighet.  

Vidare är avsikten med uppsatsen att undersöka och analysera när privata entiteters MR-brott 

kan innebära ansvar för staten enligt internationell rätt antingen genom härledning till staten 

eller på grund av underlåtenhet. Studien ämnar undersöka hur gällande rätt ser ut och hur 

internationella domstolar har resonerat när de har ålagt stater ansvar för brott även när det inte 

är uppenbart att det är staten som begått själva brottet.  

Uppsatsens ämnar fastställa när stater ska hållas ansvariga för brott mot internationell rätt 

samt mot de mänskliga rättigheterna när de begåtts av privata aktörer med kopplingar till 

staten samt när staten inte har agerat tillräckligt effektivt för att skydda de mänskliga 

rättigheterna. I uppsatsen används en teori om ett internationellt samhällskontrakt för att 

fastställa huruvida kontraktet efterlevs och appliceras i juridiska processer där stater ställs till 

svars.  
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För att uppfylla syftet med föreliggande uppsats är den huvudsakliga frågeställningen; 

Uppfylls ett internationellt samhällskontrakt av en stat vid ansvarstagande för privata 

enheters brott mot mänskliga rättigheter?  

För att besvara denna frågeställning behöver först andra frågor besvaras. Till att börja med 

utreds gällande rätt för att fastställa hur långt en stats ansvar sträcker sig när brott mot 

mänskliga rättigheter begås av någon annan än staten. Sedan bör frågan om när en stat kan 

hållas ansvarig för brott utförda av en privat aktör med kopplingar till staten uppklaras. Även 

de positiva förpliktelserna för skydd av mänskliga rättigheter som en stat har redogörs för. 

Vidare bör det även klargöras hur samhällskontraktet, så som Hobbes och Locke förklarade 

det, kan appliceras på det internationella planet mellan stater och folkrättens krav på 

samtycke.  

1.4 Avgränsningar 

Föreliggande arbete har avgränsats till att behandla staters internationella ansvar för när 

privata enheter begår brott mot mänskliga rättigheter. Med staters internationella ansvar 

menas staters horisontella ansvar jämtemot andra stater. Det är inte aktuellt för den här 

uppsatsen att fastställa staters ansvar jämtemot enskilda även om sådana rättsfall diskuteras. 

Rättsfall från olika regionala MR-domstolar aktualiseras endast för att ge en generell bild av 

hur domstolarna har resonerat kring olika förpliktelser för stater och inte kring enskilda offers 

utsatthet. Avgränsningen är aktuell då huvudsyftet för uppsatsen är internationell rätt som 

appliceras horisontellt mellan stater och inte internationell rätt som reglerar stater och 

enskildas relationer.  

Handelsrätten utgör den stora delen av folkrätten, det rättsområdet faller dock utanför 

avgränsningsområdet för studien. Avgränsningen görs av anledningen att uppsatsen ämnar att 

enbart att diskutera mänskliga rättigheter samt allmänna avtal som sätter upp generella regler 

för hur folkrätten ska efterlevas. Fokus ligger framförallt på den internationella rätten som 

skyddar de mänskliga rättigheterna samt allmänt hållna regler om traktaträtten. 

Arbetet kommer att hålla fokus på staters ansvar vid brott mot mänskliga rättigheter samt på 

staters positiva ansvar att förebygga sådana brott. Uppsatsen behandlar inte privata entiteters 

eget ansvar när de begått brott mot de mänskliga rättigheterna utan endast det statsansvar som 

uppstår om en stat kan härledas till brottet eller bedöms har misslyckats skydda de drabbades 

rättigheter. Uppsatsen kommer inte att behandla privata aktörer så som företag eller NGO:s 

aktiviteter ur ett härledbart perspektiv utan endast i fall där staten misslyckats i sina positiva 
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förpliktelser att skydda mänskliga rättigheter. Denna avgränsning görs på grund av det 

enorma materialet som hade behövts behandlas samt att syftet med uppsatsen inte är att 

fastställa vilka privata enheter som kan härledas till staten, utan endast hur de kan härledas.  

Uppsatsens deskriptiva del om statsansvar aktualiserar framförallt praxis från 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ECHR) och Interamerikanska domstolen för 

mänskliga rättigheter (IACHR). Valet att begränsa uppsatsen till dessa två rättighetskontexter 

har gjorts på grund av att dessa domstolars avgöranden ofta stämmer väl överens samt att de 

generellt sett är de mest effektiva regionala rättighetssystemen, ECHR är dock den mest 

effektiva.4  

Den afrikanska kontexten aktualiseras inte då den Afrikanska domstolen för mänskliga och 

folkens rättigheter (ACHPR) är relativt ny (1998) och har därför inte lämnat ifrån sig en 

speciellt stor mängd praxis.5 Inte heller diskuteras den arabiska eller någon annan asiatiskt 

rättighetskontext. Det beror på att den arabiska rättighetstraktatet (Arab Charter of Human 

Rights) trädde ikraft först 2008 och saknar ett domstolssystem, istället finns en MR-kommitté 

som endast gör granskningar av olika staters rapporter.6 Det saknas alltså avgöranden att gå 

igenom och analysera. Vad gäller det övriga asiatiska rättighetsskyddet så saknas 

rättighetssystem för hela världsdelen, det system som finns är endast för sydöstra Asien. 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) inkluderar länder som historiskt har nära 

relationer. Organisationen förespråkar staters absoluta suveränitet och började först 2008 att 

bygga ett rättighetssystem. År 2009 bildades ASEAN Intergovernmental Commission on 

Human Rights (AICHR), organisationens självständighet och agerande är dock ifrågasatt. Det 

saknas även här en domstol och avgöranden att ta ställning till.7  

Uppsatsen ämnar diskutera folkrättens grund vilken vilar på frivillighet, traktaträtt såväl som 

sedvanerätt aktualiseras eftersom att staters efterlevnad av dessa instrument är grundat i 

samtycke. Traktaträttens legitimitet kan sägas ligga i ett uttalat samtycke och sedvanans 

legitimitet i ett tyst samtycke. Ett tyst samtycke kan uttryckas genom efterlevnad eller att en 

stat agerar på ett sätt som om det var uttryckt gällande rätt i traktat. Även Jus cogens normer 

                                                 
4 Donnelly, Universal Human Rights – In Theory and in Practice, s.172-177 & Dialogue Across the Atlantic: 

Selected Case-Law of the European and Inter-American Human Rights Courts, foreword.  
5 Heyns & Killander, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.452,453. Enligt 

ACHPR:s hemsida avgjordes domstolens första mål år 2009 och i augusti 2017 hade domstolen avgjort 32 mål, 

http://www.african-court.org/en/index.php/12-homepage1/1-welcome-to-the-african-

court?4ea03332baad719f3a6b2ef8c979f25c=d1667c277f6ba515f406df0b33bdf95c, (hämtad den 6 maj 2018). 
6 Donnelly, Universal Human Rights – In Theory and in Practice, s.178. 
7 Donnelly, Universal Human Rights – In Theory and in Practice, s.179. 
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faller in under samtycket, stater har gemensamt accepterat att vissa folkrättsliga regler ska ha 

en särskild ställning och i och med att de agerar utefter det har de samtyckt till jus cogens 

normernas unika position.  

Beträffande samhällskontraktet ämnar inte uppsatsen utreda alla kontraktsfilosofers teorier. 

Fokus ligger på Hobbes och Locke då deras teorier är liknande, men de har olika syn på 

suveränen varpå Lockes resonemang om samhällskontraktet torde passa bäst in i en 

internationell kontext. Avgränsningen är nödvändig då uppsatsens huvudämne är folkrätt samt 

mänskliga rättigheter och inte rätts- eller politiskfilosofi. Trots att Jean-Jacques Rousseau är 

känd för att ha skrivit om samhällskontraktet8 appliceras inte hans teorier i uppsatsen. Detta 

beror delvis på att han bygger vidare på vad Hobbes och Locke redan sagt men också för att 

hans teorier inte skiljer sig avsevärt från de andra två. Inte heller ämnar uppsatsen 

uppmärksamma David Hume. Hans åsikt om att naturtillståndet beror på människans 

kortsiktighet och att människan inte värderar långsiktiga fördelar lika mycket som 

omedelbara. Enligt Hume är det detta som gör att naturtillståndet är lika med allas krig mot 

alla.9 Han teori är visserligen intressant men inte aktuell för uppsatsens huvudsakliga syfte.  

1.5 Tidigare forskning och lokalisering av studien 

Det finns en flora av analyser av både Thomas Hobbes och John Lockes teorier om 

samhällskontraktet. En av de som har tolkat och analyserat dem är 1950 års nobelpristagare i 

litteratur Bertrand Russell, i sin bok ”Västerlandets filosofi (…)”10.11 I boken finns kapitel om 

Hobbes som han menar är svårklassificerad och hans teorier ibland har stora fel, vilket gör att 

han inte kan räknas till de allra främsta tänkarna. Han menar dock ändå att Hobbes statslära 

har förtjänster.12 Angående Hobbes tankar om förhållanden mellan stater tycker Russel att 

Hobbes är för trångsynt. I Hobbes verk Leviathan nämns inte något annat förhållande mellan 

stater än krig, ett naturtillstånd där allas krig mot alla råder. Russels åsikt verkar vara att 

Hobbes argument för en stark statsmakt även kan tillämpas internationellt.13 Tyvärr utvecklar 

inte Russel sitt resonemang mer ingående. Föreliggande uppsats likställer stater med individer 

                                                 
8 Se ”Du contrat social; ou Principes du droit politique” utgiven 1762. 
9 Dahlman, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, s. 45. 
10 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen (Originaltitel: 

History of Western Philosphy). 
11 Reinhardt, Bertrand Russels Triumph and Failure och Nationalencyklopedin, Bertrand Russell. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bertrand-russell (hämtad 2018-03-15). 
12 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.466. 
13 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.476.  
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i Hobbes naturtillstånd. Den här studien kan således bidra med ett bredare perspektiv för hur 

staters relationer utan internationell rätt kan förstås.  

Hobbes menade att trots att parter i ett avtal inte uppfyller sina åtaganden men känner tillit till 

det, så är avtalet inte giltigt, men om det finns en gemensam makt som kan se till att parterna 

följer avtalet så är avtalet giltigt.14 Hans åsikt passar väl in i ett resonemang om ett 

internationellt samhällskontrakt, vilket diskuteras i den här studien. När stater enas i ett avtal, 

till exempel en konvention om mänskliga rättigheter, och en stat inte agerar i enlighet med sitt 

konventionsåtagande är det rimligt att den ”gemensamma makten” över avtalet agerar för att 

hålla avtalet levande.  

Russel ägnar även Locke ett kapitel där han kritiserar Locke på flera ställen, bland annat 

menar han att Lockes teori om naturtillståndet var långt ifrån lika originellt som Hobbes. 

Russel skriver att Locke trodde på ett lyckligt naturtillstånd. Vidare anför han att Locke 

menade att naturtillståndet var ett tillstånd av frihet där alla är jämlikar och makten 

ömsesidig.15 Vad gäller Lockes syn på samhällsfördraget skriver Russell att Locke menar att 

statsmakten uppkommit genom ett fördrag och att statsmakten är ett botemedel för de 

missförhållanden som ändå fanns i naturtillståndet.16 Russel menar att USA:s författning är ett 

exempel på ett samhällsfördrag som har skapats på ett sådant sätt som Locke beskriver. När 

de Förenade Staterna bildades gavs människor en chans att välja att vara med eller att stå 

utanför samhällsfördraget.17 

Den rättsliga delen presenteras främst genom praxis från internationella domstolar och 

rättsvetenskapliga texter.18 ILC:s kommentarer till ARSIWA har även presenterat olika 

tolkningar av hur folkrätten ska förstås. 

Som tidigare presenterat finns en uppsjö av forskning om samhällskontraktet och folkrätten 

och dess betydelse för att skydda de mänskliga rättigheterna. När det gäller en koppling 

mellan de båda är forskningen mer sparsmakad. Det tycks vara så att det finns ytterst lite 

forskning på området, en möjlig förklaring är att samhällskontraktet oftast har diskuterats i en 

nationell och inte en internationell kontext. Matthew Lister diskuterar i sin artikel ”The 

Legitimating Role of Consent in International Law” Lockes teori om samhällskontraktet och 

                                                 
14 Hobbes, Leviathan, del 1, kap.14, s.196. 
15 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.531,532. 
16 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.535,536. 
17 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.538. 
18 Se till exempel; Bolintineanu, Expression of Consent to Be Bound by a Treaty in the Light of the 1969 Vienna 

Convention & Lavrysen, Positive obligations in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights. 
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samtyckets innebörd för internationell rätt och främst för ICJ:s legitimitet och jurisdiktion.19 

Han påminner om att varken Locke eller andra kontraktsteoretiker har applicerat sina teorier i 

ett internationellt sammanhang men att framförallt Lockes syn på samhällskontraktet är 

applicerbart på internationell rätt och framförallt att dess legitimitet hänger på samtycke.20 Det 

samma gäller enligt Lister för ICJ:s jurisdiktion, han menar att inga internationella domstolar 

kan anses legitima utan att staterna under deras jurisdiktion har gett sitt samtycke till detta.21 

Trots att han ägnar större delen av sin artikel till att argumentera för hur Lockes teori om 

samhällskontraktet kan förklara relationen mellan samtycke och internationella domstolars 

(speciellt ICJ) jurisdiktion och legitimitet så menar han i sin slutsats att ansatsen i artikeln går 

att applicera på hela den internationella rätten.22 Listers argument är högst relevanta för 

föreliggande uppsats och stärker studiens tes om att folkrätten kan anses utgöra ett 

internationellt samhällskontrakt som bygger på staters samtycke till att vara bundna av den.  

Även Louis Henkin har bidragit till uppsatsens teoretiska vinkel med sitt verk ”The 

Mythology of Sovereignty”23. I sin text likställer Henkin stater med individer i naturtillståndet 

och staternas organisering med ett internationellt samhällskontrakt. Henkins analys av 

samhällskontraktet och internationella relationer stämmer väl överens med föreliggande 

uppsats ämnesområde samt idén om att samtycke är vad som ger legitimitet till kontrakten 

mellan stater.24 

”Jus cogens – Internationan law and social contract” av Weatherall  (vilken tyvärr inte har 

gått att få tag på, istället har recensioner beaktats) har bidragit med insikter. Enligt hans 

kritiker argumenterar Weatherall för att jus cogens kan sägas vara ett uttryck av ett 

internationellt samhällskontrakt då kontraktet fastställer en relation mellan individen och 

staten genom det internationella samhället då en människas inneboende värde är en uttryckt 

samhällsprincip genom icke kränkbara normer.25 I föreliggande uppsats argumenteras för att 

den internationella rätten och speciellt skyddet för mänskliga rättigheter utgör ett 

internationellt samhällskontrakt mellan stater där staters statsansvar är en del av fullgörandet 

av kontraktet. Det antas även av en kritiker att efterlevnaden av jus cogens normer har 

                                                 
19 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.664-666. 
20 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.668,669. 
21 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.666, 667. 
22 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.690. 
23 Henkin, The mythology of sovereignty, Essays in honor of Wang Tieya (red. Macdonald). 
24 Henkin, The mythology of sovereignty, Essays in honor of Wang Tieya (red. Macdonald), s.354.  
25 Knuchel, T.Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social Contract, s.213.  
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upplevts som ett krav för ett internationellt samhällskontrakt26, vilket ligger i linje med 

föreliggande uppsats antagande om att pacta sunt servanda är en del av det internationella 

samhällskontraktet. Den här uppsatsen håller dessutom fokus på både kontraktsrätt och 

sedvanerätt vilket Weatherall inte gör, han skriver om sedvanerätt och förkastar traktaträttens 

innebörd för jus cogens normer.27  

1.6 Metod och material 

1.6.1 Metod 

I uppsatsens deskriptiva del tillämpas en rättsdogmatisk metod med grund i folkrättens 

rättskällehierarki. Den deskriptiva delen av uppsatsen syftar till att fastställa ”de lege lata”, 

gällande rätt, för vilket en rättsdogmatisk metod är lämplig. Enligt vissa lämnar den 

rättsdogmatiska metoden inte utrymme för värderingar eller analys utan har som syfte att 

beskriva gällande rätt samt att systematisera den.28 Det finns dock de som menar att den 

rättsdogmatiska metoden kan innehålla analytiska moment.29 Uppsatsen utgår framförallt från 

internationella konventioner som skyddar de mänskliga rättigheterna samt sätter upp allmänna 

folkrättsliga regler.  

De rättskällor som tillämpas av Internationella domstolen (ICJ) är uppräknade i artikel 38 i 

ICJ:s stadga, det är även dessa rättskällor studien förhåller sig till. Domstolen ska enligt 

artikel 38 i ICJ:s stadga tillämpa allmänna eller specifika internationella överenskommelser 

som är erkända av de tvistande staterna, internationell sedvana som är accepterad som 

gällande rätt, erkända rättsgrundsatser samt rättsliga avgöranden och sakkunnigas utlåtanden 

som sekundära källor för att fastställa gällande rätt. Praxis från internationella domstolar 

används i arbetet för att lättare kunna tolka internationella konventioners regler då språket och 

formuleringarna i sådana konventioner ofta är allmänt hållna och abstrakta. Denna metod är 

överensstämmande med artikel 38.1.d i ICJ:s stadga, nämligen att domstolen som hjälp kan 

använda rättsliga avgöranden för att fastställa gällande rätt.30  

Praxis från domstolen är dock endast bindande för parterna i det aktuella målet i enlighet med 

artikel 59 i ICJ:s stadga. Prejudikat från domstolar och doktrin anses inte formellt bindande 

men används dock ändå vid tolkning av internationella konventioner eller vid fastställande av 

                                                 
26 Handayani, Book Review: Jus Cogens – International Law and Social Contract, s.652. 
27 Knuchel, T.Weatherall, Jus Cogens: International Law and Social Contract, s.214,215. 
28 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s.43. 
29 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s.249–250. 
30 Strömberg & Melander, Folkrätt, s.19–20. 
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sedvanerätten.31 Att traktat ska tolkas i god tro i enlighet med den allmänna meningen av 

traktatens uttryck sedda i sin kontext samt mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte slås 

fast i artikel 31.1 i VCLT. Artikel 31.2 VCLT statuerar fortsättningsvis att det inte bara är 

traktattexten som ska tolkas utan även traktatets preambel och bilagor.  

Vid tolkningen av internationella traktat har framförallt den engelska originalversionen 

beaktats. Detta för att få en så korrekt tolkning av ordalydelsen som möjligt och för att 

undvika specifikt svenska uttryck i ett internationellt sammanhang.  

I uppsatsen aktualiseras flera olika internationella domstolar och dess avgöranden, de olika 

domstolarnas relationer skiljer sig åt, men IACHR och ECHR har ett aktivt samarbete som 

bygger på att systemen liknar varandra och att det är ungefär samma rättigheter som 

aktualiseras i rättsfallen.32 Det finns dock olikheter, till exempel tillämpar ECHR ”margin of 

appreciation” vilket innebär att domstolen erkänner de olika medlemsstaternas olika kulturer 

och formar sina avgöranden efter den nationella kontexten.33 

Vidare analyseras gällande rätt i enlighet med en rättsanalytisk metod. Internationell rätt 

saknar ”rätta svar” och absoluta sanningar och därmed lämplig att analysera. I den 

rättsanalytiska metoden finns även mer frihet för olika typer av källor, så som ”soft law”.34 

Värderingar och argument får ta plats i rättsanalysen och olika typer av teorier som kan 

påverka tolkningen av rätten tillåts.35 Den rättsliga analysen kan göras med olika typer av 

argument, i den här uppsatsen analyseras den internationella rätten utifrån att den utgör 

internationellt samhällskontrakt.  

Den del som är av analytisk karaktär ämnar analysera kopplingen mellan ett internationellt 

samhällskontrakt och folkrätten med speciellt fokus på mänskliga rättigheter. Analysen görs 

genom att jämföra samtyckets ställning i folkrätten och samtyckets innebörd för att vara en 

del av en kontraktsgemenskapen. Även de rekvisit som presenteras för att statsansvar ska 

uppstå analyseras i ljuset av samtycket.  

                                                 
31 Strömberg & Melander, Folkrätt, s.20. 
32 Se; Dialogue Across the Atlantic: Selected Case-Law of the European and Inter-American Human Rights 

Courts, foreword. 
33 Se till exempel Handyside v. The United Kingdom, p.57. 
34 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, s.46. 
35 Sandgren, Framtidens doktorsavhandlingar i rättsvetenskap. p.9b. 
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1.6.2 Material  

Studien har följt folkrättens rättskällehierarki och främst använt mig av internationella 

konventioner och traktat, praxis från internationella domstolar (t.ex. ICJ) samt sedvana.  

Grundpelaren i min uppsats är Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts (ARSIWA) samt praxis från internationella domstolar som tillämpar ARSIWA 

för att hålla stater ansvariga för hur de agerar mot andra stater. Studien har även stort fokus på 

International Law Commissions (ILC) kommentarer till ARSIWA vilket är ett ”soft-law” 

dokument. I dessa kommentarer presenterar ILC olika praxis som har vägledande betydelse 

för hur ARSIWA bör tolkas samt hur den har tolkats.  

I preambeln till VCLT konstateras betydelsen av internationella avtal som källa för 

internationell rätt samt som ett verktyg för att nå fredligt samarbete mellan stater. Artikel 26 i 

VCLT påminner om principen ”pacta sunt servanda”, alla avtal som har trätt i kraft är 

bindande för parterna och ska hållas och utföras i god tro. Vidare fastställer VCLT hur stater 

samtycker till avtal, hur man reserverar sig, hur avtal ska tolkas med mera. ILC:s stadga anger 

i första artikel att ILC ska arbeta för utvecklingen av internationell rätt samt för dess 

kodifiering. Ett exempel på när ILC har kodifierat sedvana är ARSIWA.36  

ARSIWA statuerar de grundläggande reglerna för när stater ska hållas ansvariga för brott mot 

internationell rätt. Artiklarna definierar dock inte vad som utgör brott mot internationell rätt.37 

Artikel 1 i ARSIWA säger att alla brott mot internationell rätt ska generera ansvar för den stat 

som begått brottet. Vidare i ARSIWA förklaras under vilka förhållanden en stat ska hållas 

ansvarig och hur ansvar kan härledas till en stat trots att det inte är själva staten som begått ett 

brott.  

För att tolka samhällskontraktets innebörd så som Hobbes och Locke ser det har främst andra, 

mer nutida, filosofers verk om Hobbes och Locke studerats. Eftersom att originaltexter på 

engelska från 1600-talet kan vara svåra att tolka, då språket har genomgått förändringar och 

utvecklats genom århundradena, har moderna författares tolkningar varit hjälpsamma men 

filosofernas originalverk har likväl studerats.  

                                                 
36 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, “Text adopted by the International 

Law Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the 

Commission’s report covering the work of that session (A/56/10). The report, which also contains commentaries 

on the draft articles, appears in the Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two, as 

corrected.” 
37 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries. General 

commentary (1).  
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1.7 Disposition 

Det första kapitlet fokuserar främst på formen för själva uppsatsen. Uppsatsens ämne 

presenteras och studiens problemformulering samt syfte och frågeställning redogörs för. 

Vidare presenteras uppsatsen avgränsningar för att ange studiens fokusområde. Tidigare 

forskning och lokalisering av studien gås igenom för att ge en överblick över hur ämnet 

tidigare har behandlats. 

Kapitel två utgör uppsatsens teoridel. Här presenteras uppsatsen teoretiska ansats och teorin 

om att det ursprungliga samhällskontraktet kan appliceras på den internationella rätten och att 

folkrätten utgör ett internationellt samhällskontrakt där suveräna stater är medlemmar. 

Kapitlet har tre delar, den första presenterar teorin om naturtillståndet och hur staters 

relationer innan folkrättens införande kan liknas vid det. Den andra delen tar upp 

samhällskontraktet och samtyckets vikt för bildandet av gemenskaper. Kapitlets sista del 

kopplar ihop samhällskontraktet med det internationella samfundet och hur teorin om 

kontraktet kan appliceras i en internationell kontext där stater relationer regleras av 

internationell rätt. 

Det tredje kapitlet är en introduktion till ämnet folkrätt och mänskliga rättigheter. En 

avdelning i kapitlet behandlar folkrättens grundpelare samtycke. States rättsbindningsvilja 

utgör mekanismen genom vilken ett fördrag blir rättsligt bindande. Avsnittet presenterar hur 

stater kan uttrycka samtycke samt när ett samtycke är ogiltigt. Kapitlet ger även en översikt av 

den internationella rätten som skyddar de mänskliga rättigheterna samt hur de ska efterlevas 

och implementeras. Bland annat presenteras några av de metoder som tillämpas mot stater 

som avviker mot sina MR-förpliktelser. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av gällande 

rätt för att belysa de viktigaste medskicken från kapitlet. 

Uppsatsens fjärde kapitel handlar om internationellt gällande rätt för staters ansvar vid 

folkrättsbrott, specifikt brott mot de mänskliga rättigheterna. Vidare aktualiseras frågan om 

när en stat kan hållas ansvarig för privata aktörers brott mot internationell rätt. Kapitlet söker 

fastställa ”de lege lata” vad gäller statsansvar samt att besvara hur privata aktörers agerande 

kan härledas till en stat, både positiva och negativa förpliktelser presenteras Här behandlas 

bland annat praxis från internationella domstolar och internationella traktat. Även det här 

kapitlet avslutas med en sammanfattning av den gällande rätten. 

Femte kapitlet ämnar behandla huruvida statens samtycke till statsansvar vid andras faktiska 

MR-brott kan kopplas samman med ett internationellt samhällskontrakt. Kapitlet utgör en 
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analys av den gällande rätten som presenterats i kapitel tre och fyra. Återigen diskuteras 

samtycket, dels som en gemensam nämnare för samhällskontraktet och folkrätten och dels för 

betydelsen av staters samtycke för kontraktets legitimitet. Vidare analyseras vad som händer 

vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna och staters ansvar för dessa kränkningar. 

Kapitlet avslutas med en reflektion över huruvida påtryckningar och sanktioner i kontrakt och 

internationella relationer hade tagits emot av Hobbes och Locke.  

Kapitel sex utgör den avslutande diskussionen som presenterar studiens resultat och knyter 

ihop alla delar för att sedan besvara de sekundära såväl som den primära frågeställningen.  

Sjunde och sista kapitlet innehåller en kort redogörelse för arbetets slutsatser.  
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2 Teori – samhällskontraktet i folkrätten 

Den internationella rätten bygger på samtycke från de som binds av den. Folkrätten kan därför 

liknas vid en typ av internationellt samhällskontrakt där deltagarna är de stater som valt att bli 

bundna av den internationella rätten. Teorin om ett samhällskontrakt används ofta i den 

nationella kontexten, men det går att hävda att dess betydelse även kan appliceras på staters 

relationer till varandra.38 Relationer som grundas i den avtalsrättsliga principen ”pacta sunt 

servanda” – avtal skall hållas. Undantaget från denna frivillighet är emellertid att stater även 

binds till ansvar av sedvana trots att de inte accepterat ett avtals premisser. Ett internationellt 

samhällskontrakt kan dock även antas inbegripa jus cogens-normer då dessa är så allmänt 

vedertagna och accepterade.  

Enligt kontraktsteoretiker skapas ett samhällskontrakt på grund av att människorna som lever 

i naturtillståndet saknar skydd för sina rättigheter. Naturtillståndet är det kaostillstånd 

människor lever i innan de gemensamt beslutar att ingå i en gemenskap, ett samhällskontrakt 

för att erhålla trygghet och skydd.39 

2.1 Naturtillståndet  

Filosofen Thomas Hobbes ansåg att alla människor föds jämlika men att de i naturtillståndet, 

där det saknas en statsmakt, endast värnar om sin egen frihet samtidigt som de har ett begär 

att skaffa sig makt över andra.40 Hobbes förklarande att det är detta naturtillstånd som gav 

upphov till ”allas krig mot alla”41 och att detta endast kunde stävjas om människorna gav upp 

sin naturliga beslutanderätt till en stat eller överhet i utbyte mot skydd.42 Hobbes menade att 

denna frivilliga och nödvändiga makttransaktion, vilken är essentiell för en fungerande stat, 

utgör det så kallade samhällskontraktet.43  Hobbes ansåg att människan i naturtillståndet är 

svekfull och egoistisk och av den anledningen behöver lagar och regler att förhålla sig till för 

att kunna hålla sina löften.44   

John Lockes syn på naturtillståndet skiljer sig från Hobbes, han menar att människorna i 

naturtillståndet lever under naturrättsliga och moraliska regler och att de är fria att knyta avtal 

mellan varandra. Locke anser inte heller att naturtillståndet är lika med ett krigstillstånd vilket 

                                                 
38 Se till exempel Loius Henkins verk “The mythology of sovereignty”, s.353-356. 
39 Dahlman, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, s.45. 
40 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.470. 
41 Hobbes, Leviathan, del 1, kap.13, s.185. 
42 Dahlman, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, s.43–45.  
43 Höffe, Thomas Hobbes, s.144. 
44 Dahlman, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, s.44. 
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Hobbes menar att det är.45 Locke säger också att det är upp till var och en att straffa en 

brottsling samt att vara den som effektiviserar denna naturrätt.46 Vidare skriver Locke att 

varje man har makten och rätten att döda en mördare i naturtillståndet.47 Han konstaterar dock 

att det inte är troligt att människan klarar av att agera domare över sina egna missförhållanden 

då människan alltid kommer att vara partisk mot sig själv och sina vänner. Människan är 

också egoistisk och kommer att straffa andra till den grad att oordning uppstår, därför har Gud 

tillsatt en regering för att hålla tillbaka våldet och orättvisan bland människorna.48 

Naturtillståndet tar slut först när en samling personer (män) skapar en gemenskap som alla 

individer har samtyckt till enligt Locke. Gemenskapen agerar som en makt och kommer att 

styras av majoritetsbeslut, något alla ska samtycka till för att det ska fungera.49 Det krävs även 

att det råder konsensus kring att alla deltagare måste ge upp sitt självstyre till den grad att alla 

deltagare kan enas.50 

Hobbes var av åsikten att staterna existerar i ett naturtillstånd.51 Locke menade även han att 

staters förhållanden sinsemellan är som naturtillståndet där naturrätten råder.52 Lockes och 

Hobbes naturtillstånd skiljer sig från varandra på flera sätt, bland annat menar Hobbes att allas 

krig mot alla råder i naturtillståndet medan Locke säger att krig är en möjlighet men inte en 

nödvändighet.53 

2.2 Samhällskontraktet  

Idén om samhällskontraktet stammar från Hobbes verk Leviathan. Leviathan, ursprungligen 

ett monster från gamla testamentet54, är enligt Hobbes ett artificiellt liv och människa som har 

en suveräns själ. Hobbes använder Leviathan som en eufemism för en suverän härskare i sin 

teori.55 Det har av kontraktsteoretiker menats att kontraktets upprättades långt tillbaka i 

historien, och att de människor som finns idag inte gett sitt samtycke till att ingå i det.56 Locke 

                                                 
45 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.670. 
46 Locke, Two Treatises of Government, s.108. 
47 Locke, Two Treatises of Government, s.109. 
48 Locke, Two Treatises of Government, s.110. 
49 Locke, Two Treatises of Government, s.146. 
50 Locke, Two Treatises of Government, s.146. 
51 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.476. 
52 Locke, Two Treatises of Government, s.107. 
53 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.678. 
54 Nationalencyklopedin, Leviathan. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/leviathan (häm 

tad 2018-03-16).  
55 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.468. 
56 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.535,356. 
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däremot hävdar att alla som befinner sig i kontraktet och lever efter det har gett sitt tysta 

samtycke, till exempel genom att rösta i val eller att ta emot bidrag från staten.57 

Enligt Hobbes är inte härskaren en part av samhällskontraktet och heller inte bunden av det. 

Människorna som valt suveränen har inga rättigheter utöver de som tilldelats dem av 

härskaren. Människorna har heller ingen rätt att göra uppror.58 Locke har en annan syn på 

saken, han menar att härskaren är en part i kontraktet och att denne kan avsättas om hen inte 

uppfyller sina fördragsenliga förpliktelser.59  

Människor är i grunden fria, jämlika och självständiga enligt Locke. Ingen människa kan 

påtvingas någon annans makt utan sitt samtycke. När en varje människa genom samtycke går 

ihop och bygger en politisk makt under en regering tar den på sig förpliktelser mot alla andra 

parter i kontraktet att följa majoritetsbeslut. Om en part inte kan fullgöra denna förpliktelse 

lämnas denne i naturtillståndet, fri att göra som den vill.60  

Locke hävdar att ett samtycke som lämnats under två inte är giltigt och därför inte skapar 

några förpliktelser.61  

2.3 Ett internationellt samhällskontrakt 

Naturtillståndet och sammahällskontraktet kan jämföras med folkrätten. Världen består av 

suveräna stater som i grunden har sitt eget bästa för ögonen men som behöver gå ihop och 

samarbeta för att nå goda resultat. Ett incitament för suveräna stater att hålla fred har ofta varit 

och är samarbete och handel som upprätthålls genom internationella lagar och regler. EU:s 

föregångare Kol och Stålgemenskapen och Europarådet skapades till exempel utifrån 

Churchills idé om att stater som handlar av och med varandra inte krigar mot varandra.62 

Tanken var att nationalstaterna skulle ge upp en del av sin suveränitet för att undvika en 

upprepning av historien.63 Staterna gick ihop och skapade villkor för fred genom att ena 

Frankrike och Tyskland genom ett gemensamt intresse; en oberoende förvaltning av kol-och 

stålmarknaden. Fördraget som slöts den 9 maj 1950 skapade den första europeiska 

gemenskapen.64 

                                                 
57 Bix, Jurisprudence: Theory and Context, s.112. 
58 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.471. 
59 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.536. 
60 Locke, Two Treatises of Government, s.146. 
61 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.672,673 & Locke, Two Treatises of 

Government, s.188. 
62 Staab, European Union Explained: Institutions, Actors, Global Impact, s.4.  
63 Ståhl, Europarådets syfte, s.5. 
64 Europeiska Kommissionen, Sju viktiga datum i EU:s historia, s.2. 
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Folkrätten bygger på frivillighet från staternas sida. De ger frivilligt upp delar av sin 

suveränitet för att bringa ordning i världen genom att förhandla fram avtal och konventioner. 

Det traditionella samhällskontraktet är också det grundat i frivillighet. För att individerna ska 

komma undan ”naturtillståndet” där oreda råder krävs att de etablerar ett styre och överlämnar 

delar av sin handlingsfrihet till en styrande enhet (till exempel en regering eller kung).65 

Staters relationer till varandra skiljer sig i hög grad från hur sociala relationer mellan 

människor ser ut men också från hur staters relationer till enskilda ser ut. Staters ursprungliga 

relation kan ses som en sådan som går att hitta i Lockes syn på naturtillståndet.66 Krig är en 

möjlighet i Lockes naturtillstånd till skillnad från Hobbes naturtillstånd där konstant krig 

råder.67 Stater kan jämföras med individerna i naturtillståndet, precis som individerna är 

staterna jämställda, fria och har egna rättigheter.68 Så snart de skapar en gemenskap skapas ett 

politiskt och rättsligt system som utgör ett samhällskontrakt. Precis som människorna har 

staterna gett upp en del av sin egen bestämmanderätt för att vara en del av 

kontraktsgemenskapen.69 

Speciellt i situationer där en stat har kränkt en annan stat kan folkrättens system och 

kontraktsteorin liknas vid varandra. Dessa typer av kränkningar utgör inte bara ett brott mot 

internationell rätt utan även en kränkning av samhällskontraktet.  Stater blir anslutna till 

gemenskapen i och med att de är medlemmar i internationella organisationer, parter i avtal 

och traktat samt när att de agerar på den internationella spelplanen. Om det är som ICJ har 

uttryckt i praxis att de enda regler som existerar inom den internationella rätten är de som 

staterna har kommit överens om70, torde det även stämma att samhällskontraktet som staterna, 

genom att komma överens, har inträtt i endast existerar på grund av deras uttryckta samtycke. 

Hobbes och Locke menar att en regering endast är legitim så länge som folket uttryckligen 

samtycker till dess existens.71 Detta kan i sin tur kopplas till att det inte finns några regler i 

Hobbes naturtillstånd, men att reglerna som sätts i samhällskontraktet endast existerar på 

grund av folkets vilja att ingå i det.72  

                                                 
65 Locke, Two Treatises of Government, s.159. 
66 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.677. 
67 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.678. 
68 Henkin, The mythology of sovereignty, Essays in honor of Wang Tieya (red. Macdonald), s.353. 
69 Henkin, The mythology of sovereignty, Essays in honor of Wang Tieya (red. Macdonald), s.354. 
70 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269.  
71 Bix, Jurisprudence: Theory and Context, s.112. 
72 Dahlman, Rätt och Rättfärdigande – En tematisk introduktion i allmän rättslära, s.45,46. 
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Teorin ovan kan tillämpas på den här uppsatsens huvudämne, staters ansvar vid privata 

aktörers brott mot mänskliga rättigheter. Naturtillståndet mellan stater där brott mellan 

människor och stater inte regleras skapar en oreda vilken i sin tur leder till stor osäkerhet, trots 

alla suveräna rättigheter. För att ordna upp oredan krävs att alla samtycker och gemensamt 

skapar en stark sammanhållning. Hobbes ansåg att ett samhällskontrakt inte kan uppfyllas om 

det inte finns en dömande makt, ”fördrag utan svärd blir blott tomma ord”, det måste därför 

finnas konsekvenser för den som bryter mot kontraktet.73  FN kan likställas med en 

internationell statsmakt eller gemenskap med makt att styra, dock en makt utan svärd. De 

sanktionssystem som finns inom internationell rätt korresponderar inte med nationella 

systems effektivitet. Russell påpekar att detta var ett av misstagen som USA:s president 

Woodrow Wilson begick när har tog initiativ till Nationernas Förbund efter första 

världskriget.74 Nationernas förbund saknade ett säkerhetsråd med reell kraft, vilket FN har 

och dess relation till sin generalförsamling (UNGA) är också mer tydlig i dagens struktur.75 

Trots att internationell rätt generellt sett saknar effektiva sanktionssystem kan ändå FN:s 

säkerhetsråd ses som en del av en internationell överhet. De har under FN stadgan ansvar för 

bevarande av internationell fred och säkerhet.76  Trots att deras beslut hänger på enighet 

mellan de permanenta medlemmarna och sammanlagt nio röster för har de mandat att besluta 

om olika typer av sanktioner.77 FN stadgan utgör enligt Henkin ett internationellt 

samhällskontrakt där alla FN:s medlemsstater, i enlighet artikel 25, har gett sitt samtycke till 

att acceptera och genomföra beslut från säkerhetsrådet.78 Säkerhetsrådet kan besluta om att 

ställa väpnade styrkor till förfogande om inga andra medel kan upprätthålla internationell fred 

och säkerhet.79 Om man betraktar FN tillsammans med FN:s säkerhetsråd som en samlande 

internationell makt bör även de internationella avtal som är knutna till FN utgöra ett 

internationellt samhällskontrakt, då staterna som är parter frivilligt gett upp delar av sin 

suveränitet till fördel för avtalen.  

Det finns också internationella domstolar instiftade för att säkerställa att de folkrättsliga 

reglerna som tidigare avtalats efterlevs och att de stater som bryter mot dessa kontrakt ska 

                                                 
73 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.470. 
74 Russell, Västerlandets filosofi och dess samband med den politiska och sociala utvecklingen, s.470 & 

O´Sullivan, The United Nations, A Concise History, s.9. 
75 Henig, League of Nations, s.184. 
76 Förenta Nationernas Stadga, art.24.1.  
77 Förenta Nationernas Stadga, art.27,41,42. 
78 Henkin, The mythology of sovereignty, Essays in honor of Wang Tieya (red. Macdonald), s.356,357. 
79 Förenta Nationernas Stadga, art.43 – 47.  
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åläggas sanktioner. Det faller sig dock så att det är upp till varje stat att besluta om huruvida 

de vill fortsätta vara en del av det internationella samhällskontraktet och rätta sig efter 

fällande domar.80 Speciellt avgöranden från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 

har stor effekt och efterlevs till stor del.81 I det internationella statssamfundet finns olika typer 

av grupperingar baserade på sina medlemmars samtycke.82 Ett exempel på en sådan 

gemenskap är ICJ:s jurisdiktion vilken bygger på lämnat samtycke från kontraktsstaterna i 

enlighet med artikel 36.1 och 36.2 i ICJ:s stadga.83 

Principen om pacta sunt servanda är inte bara en juridisk grundprincip utan även en princip 

som samhällskontraktet kan anses bygga på.84 De avtal mellan folket och makten som knyts 

ska hållas. När avtalen inte hålls har både rätten och samhällskontraktet åsidosatts. Det samma 

gäller på ett internationellt plan mellan olika stater. Folkrättens system sätts ur spel om inte 

aktörerna följer gemensamt uppsatta regler. Nästan alla stater i världen har gått med på att 

skydda de mänskliga rättigheterna samt att svara för det internationella samfundet vid 

kränkningar av dessa rättigheter. Ett internationellt kontrakt mellan stater och FN för att 

skydda medborgare i de olika staterna.  

Även sedvanerätten är en del av samhällskontraktet mellan stater. Stater följer sedvanan och 

begränsar sin aktivitet till fördel för den. Staterna vet att de inte får något i gengäld om inte 

avtalets övriga parter också följer samma beteende.85 Detta kan överföras på staters 

förhållanden, ingen stat som ingått ett avtal tjänar på det om inte de andra parterna också 

följer avtalets regler. Om inte alla stater arbetar för att främja och skydda de mänskliga 

rättigheterna så kommer många att förlora.  

  

                                                 
80 Strömberg & Melander, Folkrätt, s.11,12 
81 Donald & Leach, Parliaments and the European Court of Human Rights, s.70,71. 
82 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.679. 
83 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.681. 
84 Höffe, Thomas Hobbes, s.144. 
85 Benson, Customary Law as a Social Contract: International Commercial Law, s.5. 
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3 Folkrätt 

Som termen antyder betyder ordet folkrätt rättsregler mellan folken. Med folken menas stater 

då folkrättens regler vänder sig till dem, och inte dess invånare. Internationell rätt binder inte 

endast stater utan kan även binda internationella organisationer.86  Mänskliga rättigheter i den 

internationella rätten skapar endast förpliktelser för stater och inte för individer, trots att de 

påverkas av den.87 En stor del av folkrätten bygger på sedvana kring hur stater ska agera mot 

varandra, denna sedvana kompletteras av mellanstatliga traktat som kodifierar dessa 

rättsregler. Då den internationella rätten till stor del saknar egna sanktionssystem lämnas 

staterna att lita på principen om pacta sunt servanda. Vilket betyder att de som samtyckt till 

de folkrättsliga reglerna även ska hålla och respektera de löften de avtalat om.88 Detta 

samtycke från staterna är ett av de viktigaste elementen inom folkrätten.89  

Det finns dispositiva såväl som tvingande rättsregler inom folkrätten. Jus cogens regler kan 

inte avtalas bort och är allmänt gällande för alla stater. I övrig kan staterna vara med och 

påverka den allmänna folkrätten genom utformning och omfattning på internationella traktat. 

Dessa traktat är endast bindande mellan de avtalande staterna, dess rättsregler gäller därför 

inte för tredje part.90 Detta kan dock ändras över tid, då avtalens regler ofta omvandlas till 

sedvanerätt vilket är allmänt bindande, FN-stadgan kan sägas vara ett sådant avtal som 

omvandlats till sedvanerätt.91  

3.1 Ett internationellt samhälle 

Sedan människor började organisera sig i gemenskaper har det funnits ett behov av ett 

regelsystem för att reglera de interna relationerna.92 Samma sak gäller i relationer mellan 

stater. Folkrätten ska inte ses som en väg att ena alla stater i ett enat statssamfund utan den 

internationella rätten ska skydda de suveräna staternas intressen och möjligheter att välja 

olika. Det går dock att betrakta den internationella rätten som ett samarbetssamfund där varje 

stat väljer att vara med på grund av nationella intressen.93 Samarbetet i folkrätten är frivilligt 

och hänger på att deltagarna ger sitt samtycke till det. Fredlig samverkan mellan suveräna 

                                                 
86 Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors, s.59. 
87 McCorquodale, Red. Joseph och McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.97. 
88 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och Folkrätten, s.16.  
89 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och Folkrätten, s.19. 
90 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och Folkrätten, s.16.  
91 Bring, Mahmoudi & Wrange, Sverige och Folkrätten, s.16. 
92 Clapham, Brierly’s Law of Nations, s.1. 
93 Henriksen, International Law, s.11. 
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stater fordrar gemensamma regler och förhållningssätt för hur staternas förhållanden ska 

utvecklas.94   

Det finns de som menar att en stat inte längre har sin suveräna status om den är en del av den 

internationella rätten.95 Den internationella rätten skulle dock inte existera utan de suveräna 

staterna enligt folkrättslig praxis.96 En stat får helt enkelt ge upp sin totala suveränitet (staten 

behåller dock stora delar av självbestämmande) till förmån för ett internationellt samhälle 

med gemensamt regelsystem. Folkrätt ska enligt vissa ses som ett samarbete mellan stater 

snarare än ett rättssystem där staterna är underordnade. Folkrätten är lag mellan stater och inte 

ett ”överliggande” system.97 På grund av internationellt samarbete mellan suveräna stater kan 

inte stater längre se sig själva som separata enheter utan de behöver ofta förlita sig på andra 

stater, speciellt när det gäller handel och ekonomi.98 

3.2 Samtycke i folkrätten 

Internationell rätt, inkluderat internationella mänskliga rättigheter har sin grund i staters 

samtycke till att följa artikel 38.1 i ICJ:s stadga där de folkrättsliga källorna listas.99 Under 

1700-talet avvek naturrättarna från idén om att lita på naturtillståndet till att tro på ett 

samhällskontrakt. Under 1800-talet vidareutvecklade rättspositivisterna detta till att staters 

samtycke har företrädet.100 De moderna folkrättsliga mänskliga rättigheterna baseras på staters 

samtycke till att följa de folkrättsliga instrumenten listade i ICJ:s stadga artikel 38.1.101 Ett 

internationellt rättsligt avtal är bindande enligt folkrätten så länge det fanns en 

rättsbindningsvilja hos de som tagit fram avtalet.102 Om en stat inte har gett sitt samtycke till 

att bindas av en regel finns ingen juridisk skyldighet för staten att följa regeln, staten är i stort 

sett fri att göra som den vill.103  

Staters samtycke till att vara bundna av ett fördrag utgör mekanismen genom vilken ett 

fördrag blir till en rättsakt.104 Artiklarna 11–17 i VCLT tydliggör hur en stat kan uttrycka sitt 

samtycke till att vara bunden av ett fördrag. De kan antingen uttrycka samtycke genom att 

                                                 
94 Henriksen, International Law, s. 12,13. 
95 Clapham, Brierly’s Law of Nations, s.15. 
96 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269. 
97 Clapham, Brierly’s Law of Nations, s.45. 
98 Clapham, Brierly’s Law of Nations, s.134,135. 
99 Chinkin, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.77. 
100 Hellner, Rättsteori – En introduktion, s.25 
101 Chinkin, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.77.  
102 Linderfalk, Linderfalk (red.) Folkrätten i ett nötskal, s.28.  
103 Henriksen, International Law, s.5. 
104 Bolintineanu, Expression of Consent to Be Bound by a Treaty in the Light of the 1969 Vienna Convention, 

s.672. 
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signera ett avtal, utbyte av ett avtal, ratificering, acceptans, godkännande, anslutning eller 

genom andra medel beslutade av traktatet. VCLT lämnar stort utrymme för stater att 

bestämma hur de vill samtycka till att vara en del av ett avtal.105  

VCLT sätter även upp regler för hur och när ett givet samtycke är ogiltigt. I artikel 51 VCLT 

fastställs det att om en representant från en stat utövar tvång mot en annan stats representant 

för att denne ska ansluta sig till ett avtal ska samtycket inte ges effekt. Om ett avtal sluts på 

grund av att en stat har hotats med våld, och därmed kränkt folkrättsliga principer statuerade i 

FN stadgan, är det avtalet att anse som ogiltigt enligt artikel 52 VCLT.  

ICJ:s legitimitet som internationell domstol med inflytande på den internationella rätten 

stammar från staternas samtycke till att vara under dess jurisdiktion.106  När en stat accepterar 

ICJ:s jurisdiktion har de också samtyckt till att ge upp en del av sin bestämmanderätt i vissa 

frågor samt att begränsa sitt agerande till förmån för ICJ:s rätt att döma i internationell mål.107   

I det prejudicerande fallet S.S Lotus (Lotus Case) från Permanent Court of International 

Justice (PCIJ) fastställs att folkrätten styr självständiga staters relationer till varandra samt att 

den internationella rätten stammar från deras uttryckta fria vilja att vara bundna av den.108 ICJ 

har sedermera uttalat att folkrätten inte har några andra regler än de som är accepterade av de 

berörda staterna.109 Samtycket kan uttryckas på flera olika sätt, inte bara genom signering och 

ratificering av ett fördrag. Samtycket kan uttryckas tyst, genom att en stat inte protesterar 

genom en reservation, eller som i sedvanerätten där samtycket är lika med att staten följer 

sedvanan.110  

För att den internationella rätten skulle och ska nå legitimitet och acceptans har staters 

samtycke spelat stor roll. Samtycket måste stamma från en stats suveräna handlande. Utan 

legitimitet saknar folkrätten sin effektivitet och förmåga att ta ansvar.111 Stater har möjlighet, i 

enlighet med de regler de samtyckt till, att lämna avtal och gemenskaper.112 Reglerna för att 

lämna eller reservera sig mot speciella regler återfinns i de olika traktaten eller stadgarna samt 

                                                 
105 Henriksen, International Law, s.45. 
106 Perkins, The Changing foundations of international law: from state consent to state responsibility, s.441. 
107 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.682. 
108 The Case of the S.S Lotus (France v. Turkey), p.44. 
109 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269. 
110 Besson, State Consent and Disagreement in International Law-Making. Dissolving the Paradox. s.295. 
111 Perkins, The Changing foundations of international law: from state consent to state responsibility, s. 441. 
112 Till exempel har Storbritannien valt att lämna EU och använder sig av artikel 50 i EU fördraget (FEU). 
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i VCLT.113 Möjligheten att dra tillbaka sitt samtycke och på så sätt lämna samhällskontraktet 

och de dokument som kontraktet gäller har sagts vara en del av folkrättens legitimitet.114  

Det finns även de som menar att möjligheten att dra tillbaka sitt samtycke och bryta sina 

kontraktsförpliktelser skapar ett existentiellt problem för folkrätten.115 Endast för att en stat 

har samtyckt till att vara bunden av ett traktat betyder inte det att staten i själva verket vill 

följa regleringarna i avtalet. Samtycket kan helt enkelt vara grundat i att man förväntar sig 

någonting tillbaka från en annan stat.116 Det har menats att det här beteendet kan leda till att 

den internationella rätten tappar delar av sin legitimitet.117  Han anför vidare att om 

internationellt samarbete reduceras till att endast legitimeras av samtycke riskerar den 

kollektiva nyttan att begränsas och att detta utgör kostnaden för staters juridiska 

förpliktelser.118  

3.3 Mänskliga rättigheter i folkrätten 

Innan andra världskriget ansågs det att skyddet för mänskliga rättigheter låg under nationell 

jurisdiktion och det inte var en internationell fråga. Praxis om nationell jurisdiktion 

efterlevdes oberoende av hur vidriga brotten mot de mänskliga rättigheterna kunde vara.119 

När FN inrättades som svar på Hitlers agerande i Europa öppnades en dörr för internationell 

jurisdiktion som skydd för de mänskliga rättigheterna.120 Mänskliga rättigheter kunde inte 

längre dölja sig bakom staters suveränitet.121 Mänskliga rättigheter är en del av den 

internationella rätten (trots att MR inte endast är en internationell fråga) eftersom staterna har 

bestämt att människor inom staters jurisdiktions rättigheter ska vara en internationell fråga.122 

Tidigare skyddades människors rättigheter av en stat för att de var medborgare, ett 

samhällskontrakt mellan stat och invånare. Människor som befann sig inom statens 

territorium men inte var medborgare saknade då chansen att få sina rättigheter skyddade.123  

FN började sitt arbete med att anta FN stadgan (1945) och efter det den Allmänna 

Förklaringen om de Mänskliga Rättigheterna (Allmänna förklaringen) (1948) vilken kan ses 

                                                 
113 Se till exempel artikel 57–58 EKMR samt artikel 75 ACHR. 
114 Lister, The Legitimating Role of Consent in International Law, s.688. 
115 Guzman, The Consent Problem in International Law, s.2. 
116 Guzman, The Consent Problem in International Law, s.10. 
117 Guzman, The Consent Problem in International Law, s.10. 
118 Guzman, The Consent Problem in International Law, s.16,17. 
119 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, s.40.  
120 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, s.46. 
121 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.1. 
122 Henriksen, International Law, s.177. 
123 Henriksen, International Law, s.178. 
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som ett av de mest inflytelserika MR-dokumenten.124 Sedan 1945 har mänskliga rättigheter 

skyddats genom folkrätt på en mellanstatlig nivå. Det innebär att en stats kränkningar mot 

enskildas rättigheter inte bara genererar ansvar mot de utsatta utan även ansvar på en 

internationell nivå mot andra stater.125  

Mänskliga rättigheter kan användas som ett medel för att nå mänsklig värdighet och tolerans 

vilket är hörnstenar i arbetet för att nå ett internationellt regelstyrt samhälle. Ett sådant 

samhälle kan förändra relationer mellan stater och internationell utveckling.126  

I preambeln till den Allmänna Förklaringen erkänns människors okränkbara värde och att 

deras rättigheter är grundvalar för frihet, fred och rättvisa. Artikel 1 i Allmänna Förklaringen 

fastställer att alla människor föds fria och har lika värde och rättigheter, en tanke som går 

tillbaka till Locke.127 Den Allmänna Förklaringen är dock inte juridiskt bindande utan har 

fungerat som ett ledande rättighetsdokument vilket andra MR-dokument tagit inspiration från. 

Internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) är däremot 

juridiskt bindande och innehåller i all väsentlighet de rättigheter som Allmänna Förklaringen 

avser skydda. Allmänna förklaringen tillsammans med Internationella konventionen för 

medborgerliga och politiska rättigheter och Internationella konventionen om ekonomiska, 

kulturella och sociala rättigheter (ICESCR) har tillsammans kallats för ett ”International Bill 

of Rights”.128 

Det mellanstatliga skyddet för mänskliga rättigheter skapas vanligen genom olika 

konventioner mellan stater både på regional och global nivå. Allmänna Förklaringen är en 

global deklaration till vilken alla länder är välkomna att knyta sig och den Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR) är en regional konvention som riktar sig till de europeiska staterna.129  

De ovan nämnda traktaten är allmänna i sitt rättighetsskydd och omfattar flera olika typer av 

rättigheter. Utöver dessa finns specialkonventioner som syftar till att skydda specifika 

rättigheter, till exempel Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning.130 Ledord i flera olika MR-dokument är mänsklig värdighet, det 

                                                 
124 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, s.46. 
125 Fisher, Mänskliga Rättigheter – En introduktion, s.13. 
126 Blix, Red. Gunner & Mellbourn, Mänskliga Rättigheter och Samhällets Skyldigheter, s.18. 
127 Bates, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.17. 
128 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.2,3. 
129 Fisher, Mänskliga Rättigheter – En introduktion, s.18. 
130 Fisher, Mänskliga Rättigheter – En introduktion, s.18. 
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nämns bland annat i första stycket i Allmänna Förklaringen samt i preambeln till 

Internationella konventionen om ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter (ICESCR) 

samt den Internationella konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). 

Förbudet mot tortyr såväl som rätten till liv är essentiella delar av mänsklig värdighet och 

integritet.131  

3.3.1 Efterlevnad och implementering 

Precis som i den allmänna folkrätten saknar de mänskliga rättigheterna verkställande 

institutioner, det finns inte heller många domstolar med allmän jurisdiktion och efterlevda 

domar, ett undantag är dock Europadomstolen vilken är mycket effektiv.132 Tilltro till 

systemet ligger i institutioner och staters intresse för att skydda de mänskliga rättigheterna.133 

Det ligger även i olika staters intresse att efterleva sina folkrättsliga förpliktelser då det ofta 

står klart för dem att det ger dem långvariga förmåner samt att det för alla stater har fördel av 

att den internationella normen är att avtal hålls.134 

Det är relativt nytt att olika fördragsorgan har börjat efterfråga att stater ska implementera 

system för att registrera hur MR-dokumenten efterlevs och bildas ofta genom traktatet.135 

Systemens syfte är att etablera incitament för inkorporering av mänskliga rättigheter samt en 

väg att hålla stater ansvariga för sina skyldigheter att skydda dessa rättigheter.136. Dessa organ 

har även som syfte att inspektera huruvida traktatsparterna implementerar och tolkar traktatet 

i fråga.137 Det finns även traktatsorgan som bildats under FN, dessa organ rapporterar ofta till 

UNGA. Exempel på dessa kontrollorgan är FN:s kommission för mänskliga rättigheter och 

Rådet för mänskliga rättigheter, båda organen sysslar med efterlevnad och granskning av de 

mänskliga rättigheterna.138 

Ett sätt som ofta används för att öka staters efterlevnad och implementering av de mänskliga 

rättigheterna är att kontrollorganen publicerar rapporter där staten namnges tillsammans med 

dess problemområden, så kallat ”naming and shaming”. Syftet är att få en stat att skämmas för 

sina tillkortakommanden och agerande på den internationella arenan samt att väcka en 

opinion mot staten så att den ändrar sitt beteende. Stater använder ofta lobbying för att 

                                                 
131 Rodley, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.174-5.  
132 Donnelly, Universal Human Rights – In Theory and in Practice, s.173,174, 176. 
133 Farer, The Hierarchy of Human Rights, s.115. 
134 Henriksen, International Law, s.16,17. 
135 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.5. 
136 de Beco, Human Rights Indicators for Assessing State Compliance with International Human Rights, s.25. 
137 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.1. 
138 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, s.1, 

s.5-10. 
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undvika uthängning vilket ger metoden viss legitimitet då stater verkar vilja ha ett gott rykte. 

Tillvägagångssättet är dock tandlöst och har inte visat sig speciellt effektivt över tid.139  

En annan metod för att öka staters tillämpning och effektivisering av sitt arbete med 

mänskliga rättigheter är att införa diplomatiska och ekonomiska sanktioner. Detta kan göras 

antingen genom att avsluta diplomatiska relationer, uteslutning av den felande staten ur en 

specifik organisation, ekonomiska sanktioner framröstade av FN:s säkerhetsråd eller av andra 

organisationer.140 FN:s säkerhetsråd har dock inget uppdrag att se till att internationell rätt 

efterlevs. Säkerhetsrådets syfte är att upprätthålla fred och säkerhet i världen.141  

EU:s medlemsländer kan i enlighet med artikel 7142 i Fördraget om Europeiska Unionen 

(FEU) rösta om huruvida en medlemsstat ska förlora rättigheter så som rösträtt i Europeiska 

rådet om det står klart att den medlemsstaten allvarligt åsidosätter de värden som anges i 

artikel 2 FEU143.  

När FN:s säkerhetsråd beslutar om ekonomiska sanktioner kan de antingen rikta dem mot 

själva staten alternativt mot specifika personer genom att frysa deras tillgångar.144 Vid 

allvarliga och akuta brott mot de mänskliga rättigheterna kan även Säkerhetsrådet besluta om 

militär intervention i enlighet med kapitel 5 i FN:s stadga.  

3.4 Sammanfattning - Gällande rätt  

De folkrättsliga rättskällorna fastställs i artikel 38 i ICJ:s stadga. Rättskällorna som ICJ ska 

döma efter är internationella konventioner, sedvanerätt som är generell applicerad, generellt 

erkända rättsliga principer och vissa juridiska avgöranden och publicerade verk av erkänt 

                                                 
139 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, 

s.26,27. 
140 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, 

s.28,29. 
141 Henriksen, International Law, s.16. 
142 Art 7.3 FEU: (…) får rådet, som ska fatta beslut med kvalificerad majoritet, besluta om att tillfälligt upphäva 

vissa av de rättigheter som den ifrågavarande medlemsstaten har till följd av tillämpningen av fördragen, 

inbegripet rösträtten i rådet för företrädaren för den medlemsstatens regering. Rådet ska därvid beakta de 

möjliga följder som ett sådant tillfälligt upphävande kan få för fysiska och juridiska personers rättigheter och 

skyldigheter. 
143 Artikel 2 FEU: Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 

rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. 

Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-

diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män. – Artikel 2 

Fördraget om Europeiska Uninen. 
144 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, 

s.28,29. 
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lärda jurister. Artikelns legitimitet har sin grund i staters samtycke att följa dessa 

rättskällor.145 

Internationella avtal är bindande för att stater har uttryckt sitt samtycke till att agera efter de 

uppsatta reglerna och internationell sedvana är bindande för stater för att de agerar på ett 

sådant sätt som går i linje med sedvanan som om den var fastställd som gällande traktaträtt.146 

Även internationella domstolars jurisdiktion regleras av staters samtycke, genom ditt 

medgivande har staterna accepterat domstolarnas rätt att agera och döma i internationella 

frågor.147 

I artiklarna 11–17 i VCLT statueras hur stater kan uttrycka samtycke till att vara bunden av ett 

avtal. Samtycke kan lämnas på flera olika sätt, till exempel genom signering eller anslutning 

till traktatet. En stats samtycke till bundenhet kan vara ogiltigt, framförallt om staten tvingats 

in i avtalet eller om det förekommit hot om våld, detta regleras enligt artikel 51 och 52 i 

VCLT.   

I rättsfallet S.S Lotus från PCIJ fastställde domstolen att folkrätten styrs av självständiga 

staters relationer till varandra och att den internationella rättens legitimitet stammar från 

staternas uttryckta vilja att vara bundna av den.148 ICJ har sedan anfört att folkrätten inte har 

några andra regler än de som är accepterad av de berörda staterna.149  

Sedan mitten av 1940-talet har mänskliga rättigheter skyddats på en internationell nivå vilket 

innebär att kränkningar mot de mänskliga rättigheterna inte längre är en enbart nationell 

angelägenhet.150 De viktigaste internationella instrumenten är den Allmänna förklaringen, 

ICCPR och ICESCR och det viktigaste och mest effektiva regionala MR-dokumentet är 

EKMR.151 

För att få stater att följa folkrättsliga traktat som skyddar de mänskliga rättigheterna finns 

olika förfaranden det internationella samhället kan ta till. Bland annat används metoden 

                                                 
145 Chinkin, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.77. 
146 Bolintineanu, Expression of Consent to Be Bound by a Treaty in the Light of the 1969 Vienna Convention, 

s.672. 
147 Perkins, The Changing foundations of international law: from state consent to state responsibility, s.441. 
148 The Case of the S.S Lotus (France v. Turkey), p.44. 
149 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269. 
150 Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, s.46 & Fisher, Mänskliga Rättigheter – En introduktion, 

s.13. 
151 Chinkin, Red. Moeckli, Shah & Sivakumaran, International Human Rights Law, s.77 & Donnelly, Universal 

Human Rights – In Theory and in Practice, s. 176. 
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”naming and shaming” dör stater som kränker rättigheterna ”hängs ut” som förbrytare.152 

Andra tillvägagångssätt för att få stater att uppfylla sina åtaganden är olika typer av 

sanktioner, diplomatiska såväl som ekonomiska.   

                                                 
152 Joseph & Kyriakakis, Red. Joseph & McBeth, research Handbook on International Human Rights Law, 

s.26,27. 
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4 Statsansvar  

Stater har jämtemot andra stater ett ansvar att följa internationell lag i enlighet med ILC:s 

Draft Articles for Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA153). 

Ett brott mot internationell rätt genererar således ansvar för den skyldiga staten enligt artikel 1 

ARSIWA154. Statsansvar är en absolut nödvändig del för folkrätten och det internationella 

samhällets funktion.155  

4.1  Statsansvar - Negativa förpliktelser och tillskrivning av uppförande till en 

stat 

Vid brott mot folkrätten är staten ansvarig inför andra stater och inte sin befolkning, ansvar 

kan dock uppstå jämtemot befolkningen och enskilda under vissa omständigheter, till exempel 

vid brott mot de mänskliga rättigheterna.156 Artikel 1 i ARSIWA utgör en generell princip 

vilken statuerar att alla stater är ansvariga för sina egna handlingar och/eller underlåtenhet. 

Principen fastslogs i rättsfallet “Phosphate in Morocco Case” (Italy v. France (Preliminary 

Objections)).157  

Omständigheterna i ”Phosphate in Morocco” var att Marocko tillsammans med den franska 

staten hade skapat ett monopol för Marockos innehav av fosfater vilket utgjorde en nackdel 

för italienska medborgare som intresserade sig för materialet. Enligt Italien utgjorde detta ett 

brott mot ett avtal mellan Italien och Marocko/Frankrike vilket i sig konstituerade en 

kränkning av internationell rätt.158 PICJ anför i sitt avgörande att de inte har jurisdiktion att 

döma i frågan om brott mot internationell rätt, men att om de haft det så hade det stått klart att 

det förelåg en kränkning som kunde leda till internationellt statsansvar.159  

För att en stat ska hållas ansvarig för att ha kränkt internationell rätt krävs enligt artikel 2 

ARSIWA att agerandet eller underlåtenheten går att härledas till staten samt att agerandet 

eller underlåtenheten utgör en kränkning av en statens ansvar under internationell rätt. Att en 

handling/underlåtenhet kan härledas till staten betyder att det utan tvivel ska stå klart att det är 

                                                 
153 Artiklarna är inte ett internationellt rättsligt traktat men har använts i olika rättsfall och kan ses som en del av 

sedvanerätten - Henriksen, International Law, s.128. 
154 Artikel 1 ARSIWA: Responsibility of a State for its internationally wrongful acts. Every internationally 

wrongful act of a State entails the international responsibility of that State. 
155 Henriksen, International Law, s.127. 
156 Abass, International Law – Text, Cases and Materials, s.443. 
157 Phosphate in Morocco Case - Italy v. France (Preliminary Objections) s.28.  
158 Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the Permanent Court of International Justice, 

s.401-405. 
159 Phosphate in Morocco Case - Italy v. France (Preliminary Objections) s.28,29. 
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staten som har handlat alternativt underlåtit att handla. En stats ansvar jämtemot en eller flera 

andra stater slås fast i konventioner eller internationell sedvanerätt.160  

Staters ansvar att inte kränka eller hjälpa till andra att kränka de mänskliga rättigheterna är 

negativa förpliktelser. Det är en skyldighet att inte agera på ett sådant sätt som leder till 

brott.161 Ett exempel på en negativ förpliktelse en stat har är förbudet mot tortyr, staten måste 

helt enkelt avstå från att tortera människor.162 Det går även att tala om ett direkt ansvar, där 

ansvar uppstår för en stat på grund av sina egna handlingar.163  

I ARSIWA:s andra kapitel (Attribution of conduct to a state) behandlas tillskrivning av 

uppförande till en stat. En handling kan tillskrivas en stat enligt internationell rätt oavsett 

vilket statsorgan det är som agerat eller vilken organisatorisk ställning aktören har i staten 

enligt artikel 4 ARSIWA.  Artiklarna 4–11 i ARSIWA anger omständigheterna för när en stat 

ska hållas ansvarig för folkrättsbrott, alla folkrättsbrott är dock inte hänförbara till staten. I 

artiklarna föreskrivs även vilka aktörers handlingar som kan tillskrivas staten, dessa är 

Statsorgan, Privatpersoner och Upprors- eller Milisgrupper.  

Handlingar av alla människor som på något sätt har en relation med en stat, exempelvis 

genom medborgarskap, skulle kunna generera internationellt statsansvar för staten. Detta utan 

att aktören har någon koppling till själva regeringen. Det har även anförts att folkrätten 

undviker en sådan tolkning och att den generella regeln i internationell rätt är att statsansvar 

endast uppstår när det är ett statsorgan eller någon som har handlat på uppdrag av staten som 

har begått ett folkrättsbrott.164  

4.1.1 Offentliga organ 

Artikel 4 ARSIWA anger att alla handlingar av offentliga organ ska anses vara handlingar 

utförda av staten, oavsett organets organisatoriska ställning. Artikel 4 ARSIWA säger också 

att ett statsorgan inkluderar vilka personer eller enheter som helst, så länge det har status som 

ett offentligt organ enligt den aktuella statens interna lagstiftning. 

Statsorgan är inte självfungerande utan människor, varför det är tjänstemännen vid dessa 

myndigheter eller departements handlingar som kan härledas till staten. Alla brottsliga 

                                                 
160 Se till exempel; artikel 2 i FN-stadgan. 
161 Lavrysen, Positive obligations in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, s.95 
162 Se artikel 3 EKMR & artikel 5.2 ACHR.  
163 Bexell, Red. Gunner & Mellbourn, Mänskliga Rättigheter och Samhällets Skyldigheter, s.78. 
164 Crawford, The International Law Commission's Articles on State Responsibility: Introduction, Text and 

Commentaries, s.91. 
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handlingar som har utförts av offentligt anställda tjänstemän ska inte kopplas till staten och 

inte heller generera internationellt statsansvar för folkrättsbrott.165 För att avgöra huruvida en 

tjänstemans handlingar ska leda till internationellt ansvar för staten undersöks den aktuella 

handlingens karaktär samt vilken typ av uppdrag den aktuella tjänstemannen har eller har haft. 

Det är dock viktigt att skilja på privata handlingar och handlingar som är utförda inom 

tjänstens ramar.166  

I rättsfallet Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A) undersöks huruvida en polis 

handlat i eller utanför tjänsten. Fallet handlar om en amerikansk polis som av en tillfällighet 

har stött på en mexikansk medborgare (Mallén) vilken han ogillar. Mötet ledde till att 

polismannen misshandlade och grep Mallén samt utfärdade böter till honom på oklara 

grunder.167 Mexico/U.S.A General Claims Commission ansåg inte att polisens handlingar 

kunde härledas till den amerikanska staten då de ansåg att det stod klart att polismannen inte 

hade handlat i tjänsten.168  Två månader efter händelsen möttes den amerikanska polisen och 

Mallén igen, den här gången slog polismannen den mexikanska mannen i huvudet, hotade 

honom med sin pistol och anklagade honom för brott varpå Mallén även greps.169 Den är 

gången slog kommissionen fast att polismannen hade agerat i tjänsten då han visat sin 

polisbricka, kört sin polisbil samt använt sitt tjänstevapen för att hota Mallén.170 

I målet Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States slogs det fast att en stat 

kan hållas ansvarig för handlingar utförda av tjänstemän oavsett tjänstemannens nivå i 

organisationen. Omständigheterna i fallet var följande; en amerikansk medborgare mördades 

av en mexikansk medborgare. Den mexikanska medborgaren fängslades men lyckades fly 

med hjälp av en fängelsevakt med junior ställning. Den mexikanska staten kunde inte bevisa 

att fångvaktaren straffats för sina handlingar eller att de aktivt försökt tillfångata mannen som 

rymt.171 Den mexikanska saten argumenterade för att den inte skulle hållas ansvarig för 

fängelsevaktaterns handling då denne inte hade en hög ställning på fängelset.172 Argumentet 

underkändes av kommissionär Nielson som framförde att en stat ska hållas ansvarig för 

handlingar som bryter mot internationell rätt, oavsett vilken status den som handlat har. 173 

                                                 
165 Abass, International Law – Text, Cases and Materials, s.444.s 
166 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.4 p.13. 
167 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.174, p.1. 
168 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.174, p.4. 
169 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.176, p.7. 
170 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.177, p.9. 
171 Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States, p.1-3, s.156. 
172 Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States, p.4, s.156. 
173 Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States, p.18, s.159. 
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I ”Genocide Case” (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro174) från ICJ hade 

domstolen uppgiften att avgöra huruvida Serbien och Montenegro (forna Jugoslavien) kunde 

hållas ansvariga för folkmordet i Srebrenica eller inte.175 Domstolen började med att avgöra 

om det var statsorgan som begått brotten och om dessa kunde hänföras till staten.176  ICJ kom 

fram till att det inte existerade en tillräckligt stark beroendeställning mellan de bosnisk-

serbiska trupperna och staten för att den forna Jugoslaviska ska anses ansvariga för 

folkmordet i Srebrenica 1993.177 

Det är även statuerat i artikel 4.1 ARSIWA att det inte spelar någon roll vilken organisatorisk 

ställning ett offentligt organ har inom staten för att den staten ska kunna hållas ansvarig under 

internationell rätt. Det spelar inte någon roll om det är en kommun, ett landsting eller ett 

statligt departement som har agerat i strid med statens skyldigheter för att staten ska hållas 

ansvarig. Internationellt ansvar för en stat utgör således ett undantag från den nationella 

ansvarsfördelningen. Utan den här principen skulle stater lätt kunna undgå ansvar och enkelt 

skylla på en regional ledning.178 Principen fastställs bland annat i The Estate of Hyacinthe 

Case (France v. Mexico).179  

Även när offentligt anställda eller offentliga organ agerar utanför sin befogenhet kan staten 

hållas ansvarig. I det andra fallet med Mallén var det tydligt att polisen som kränkt Mallén 

gjort detta i tjänsten, men att han agerat ultra vires (i strid med sin befogenhet). Att han agerat 

ultra vires påverkade inte frågan om statsansvar.180  

I Velásquez-Rodriguez v. Honduras tillfångatogs och torterades en student av Honduras 

säkerhetsstyrkor utan en giltig arresteringsorder.181 I den Inter-Amerikanska domstolen stod 

det klart att Honduras hade agerat i strid med den Amerikanska konventionen för mänskliga 

rättigheter (ACHR) och att staten enligt internationell rätt kunde hållas ansvarig för vad sina 

agenter gör i tjänsten, även när de agerar utanför sin befogenhet eller när de brutit mot 

internationell rätt.182  

                                                 
174 Case Concerning Application of The Convention on The Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro). 
175 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, p.384. 
176 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, p.384,385. 
177 Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, p.388, 392, 394. 
178 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.4 p.5,6. 
179 The Estate of Hyacinthe Case (France v. Mexico) p.Ad.b, s.536. 
180 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.177, p.9. 
181 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.147. 
182 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.170. 
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4.2. Privatpersoner eller privata enheter 

Generellt sett är inte privatpersoners handlande hänförbart till staten enligt internationell rätt, 

undantaget är när det finns en konkret koppling mellan någons agerande och staten.183 

Handlingar utförda av en eller flera privatpersoner ska hänföras till staten om personen eller 

personerna agerar på instruktioner eller är under direkt kontroll av staten enligt artikel 8 

ARSIWA. De två omständigheterna under vilka staten kan hållas ansvarig för privata 

entiteters handlande är när privatpersoner eller privata entiteter står under statens direkta 

kontroll eller agerar på instruktioner från staten. Rekvisiten instruktioner, vägledning och 

kontroll som återfinns i artikel 8 ARSIWA är självständiga från varandra och endast ett av 

dem behöver vara uppfyllt för att generera ansvar. Rekvisiten ska dock stå i direkt relation till 

brott mot folkrätten för att statens ska kunna fällas till ansvar.184  

De vanligaste fallen handlar om när staten har kompletterat sin egen verksamhet genom att 

rekrytera privatpersoner eller andra privata enheter som hjälp samtidigt som de står utanför 

den officiella statliga organisationen.185  

4.2.1 Privatpersoner som agerar efter statens instruktioner 

Privatpersoners handlingar som är utförda enligt instruktioner från en stat är direkt härledbara 

till den staten, även om handlingarna utgör brott mot internationell rätt och de mänskliga 

rättigheterna enligt artikel 8 ARSIWA. Det är inte brottets karaktär som är avgörande för 

huruvida staten ska hållas ansvarig utan det som avgör är huruvida den person som agerat har 

handlat i enlighet med instruktioner från staten eller inte som bestämmer ansvarsfrågan.186 

I The Stephen Case anses staten Mexiko ansvarigt för en privatpersons agerande då denne 

hade agerat på instruktioner från en sergeant.187 Den mexikanska staten hölls ansvarig då en 

person (Valenzuela), vilken var medlem i en tillfällig och informell ”militär” grupp, sköt en 

amerikansk medborgare (Stephens) då han fått order från en sergeant att stoppa bilen som 

Stephens färdades i.188 Den extrainsatta militära gruppen var på plats på grund av oroligheter i 

området och för att skydda civila då den federala militären var utstationerad på andra platser i 

landet. Gruppen saknade uniformer såväl som andra militära kännetecken men enligt 

Mexico/U.S.A General Claims Commission stod det ändå klart att gruppen agerade i staten 

                                                 
183 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.1. 
184 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.7. 
185 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.2. 
186 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.8. 
187 The Stephen Case (Charles S. Stephens and Bowman Stephens (U.S.A) v. The Mexican States), s.265.  
188 The Stephen Case (Charles S. Stephens and Bowman Stephens (U.S.A) v. The Mexican States), s.265. 
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Mexikos namn. Det stod också klart för kommissionen att Valenzuela, på grund av situationen 

i området där han var placerad, kunde likställas med en soldat och att en stat alltid är ansvarig 

för en soldats handlande när den agerar på instruktioner.189 Mexikos stat hölls därmed 

ansvarig för mordet på Stephens utfört av Valenzuela, trots att denne egentligen inte var en 

medlem av den statliga militären utan agerade i dess ställe.  

4.2.2 Privatpersoner under statens kontroll 

Artikel 8 ARSIWA statuerar att även handlingar som utförs av privatpersoner som är under 

kontroll av staten ska vara hänförbara till staten. Detta gäller dock endast om staten dirigerade 

eller kontrollerade en specifik operation och att personens brott mot internationell rätt var en 

viktig del av operationen.190  Det är omdiskuterat hur stor omfattning av kontroll en stat ska 

ha av en operation för att handlingar ska vara hänförbara till staten. Rekvisitet ”kontroll av 

staten” har tolkats olika i olika rättsfall. I “Nicaragua Case”191 diskuterades huruvida 

milisgruppen Contras handlingar kunde härledas till USA och om den amerikanska staten 

isfall kunde hållas ansvarig för de folkrättsbrott som begåtts av Contras.192 ICJ anförde i sitt 

avgörande att det kunde slås fast att USA var ansvarig för planering, styrning och hjälp till 

Contras operationer men att ingen amerikansk militärpersonal aktivt deltagit.193 ICJ påpekade 

att det saknades tydliga bevis för att USA:s regering hade utövat sådan kontroll att Contras 

kan antas ha agerat på deras uppdrag.194 Domstolen avslog av den anledningen Nicaraguas 

anspråk om att Contras handlingar var direkt hänförbara till USA:s regering på grund av dess 

kontroll. Domstolen menade bland annat att det inte kunde fastställas att USA haft effektiv 

kontroll över Contras, om så varit fallet hade USA kunnat fällas till ansvar.195 

International Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) har också diskuterat frågan om hur 

effektiv kontroll ska tolkas, i avgörandet Tadić Case196.197 Tribunalen menade bland annat att 

tröskeln för att uppnå ”direkt kontroll” var satt alldeles för högt i Nicaragua Case och att 

                                                 
189 The Stephen Case (Charles S. Stephens and Bowman Stephens (U.S.A) v. The Mexican States), s.267. 
190 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.3. 
191 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case (Nicaragua v. United States of America) 
192 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case (Nicaragua v. United States of America), 

p.20,21. 
193 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case (Nicaragua v. United States of America), 

p.86. 
194 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case (Nicaragua v. United States of America), 

p.109. 
195 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua case (Nicaragua v. United States of America), 

p.115. 
196 The Prosecutor v. Duško Tadić, International Tribunal for the Former Yugoslavia, Appeals Chamber. 
197 The Prosecutor v. Duško Tadić, p.117. 
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tröskeln borde variera i olika situationer.198 I det aktuella fallet menade tribunalen att de 

bosnisk-serbiska trupperna inte var under total kontroll under den Yugoslaviska staten. ICTY 

hade dock inte mandat att fastställa statsansvar, utan tribunalen var ålagd att undersöka enskilt 

ansvar för de brott Tadić begått.199  

4.3 Statsansvar – Positiva förpliktelser 

En stat har utöver sina negativa förpliktelser att inte begå eller understödja andras brott mot de 

mänskliga rättigheterna även positiva skyldigheter att skydda de mänskliga rättigheterna. En 

stat kan hållas ansvarig för brott mot mänskliga rättigheter som begåtts i privata relationer.200 

I enlighet med artikel 2.1 ICCPR är alla stater som är parter till konventionen skyldiga att 

respektera och tillförsäkra alla inom deras jurisdiktion de rättigheter som aktualiseras i 

konventionen. Artikel 2.2 ICCPR fordrar av stater att de i enlighet med sin konstitution ska 

stifta lagar som realiserar och skyddar rättigheterna. Staterna ska även säkerställa att de som 

utsatts för kränkningar av sina rättigheter ska ha tillgång till hjälp, samt säkerställa att en 

rättvis rättegång genomförs enligt artikel 2.3 ICCPR. I ACHR räknas staters positiva 

förpliktelser upp i artikel 1. Artikeln stadgar att parterna till konventionen är skyldiga att 

respektera de rättigheter och friheter som finns i konventionen. Parterna ska även tillförsäkra 

att alla inom deras jurisdiktion har möjlighet att ta del av och utnyttja sina rättigheter. Samma 

provision återfinns i artikel 1 EKMR. 

I Velásquez-Rodríguez v. Honduras definierar IACHR vad som menas med rekvisitet 

tillförsäkra. Domstolen anför att rekvisitet innebär att staten ska förebygga, utreda och straffa 

alla överträdelser av konventionen.201 Även ECHR har i praxis uttryckt att stater under 

EKMR har ansvar att ha ett rättssystem som är kapabelt att förebygga, förbjuda och straffa 

privata aktörer vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna.202 

 Som tillägg till direkt ansvar har stater även ett indirekt ansvar, vilket är samma sak som 

positiva förpliktelser, vilket gäller statens eventuella ansvar för andas agerande.203 Riktlinje 6 

i Maastricht riktlinjerna handlar om staters skyldighet att respektera, skydda och uppfylla de 

                                                 
198 The Prosecutor v. Duško Tadić, p.117. 
199 ARSIWA, with commentaries adopted by ILC, 2001, art.8, p.5. 
200 Osman v. The United Kingdom, p.115,116. 
201 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.166. 
202 Opuz v. Turkey, p.128. 
203 Bexell, Red. Gunner & Mellbourn, Mänskliga Rättigheter och Samhällets Skyldigheter, s.78,79. 
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mänskliga rättigheterna. Om en stat misslyckas fullfölja dessa tre rekvisit har en kränkning av 

rättigheten uppstått.204  

Ett fall från Europadomstolen där en stats positiva förpliktelser aktualiseras är A. v. The 

United Kingdom205. Fallet handlar om en pojke som misshandlats av sin styvfar med en käpp. 

Styvfadern ställdes inför rätta i nationell domstol men döms inte då han hävdar att slagen mot 

pojken var nödvändiga för pojkens uppfostran.206 Enligt den nationella lagen hade föräldrarna 

till barnet rätt att använda kroppsstraff om det var måttligt och skäligt i förhållande till 

situationen. Föräldrarna var skyddade av lagen så länge åklagaren, som hade bevisbördan, 

kunde bevisa att våldet mot barnet utom rimliga tvivel var olagligt.207 

I Europadomstolen menade den sökande att framförallt artikel 3 i EKMR, förbud mot tortyr, 

inhuman eller nedsättande behandling, hade kränkts av staten då de misslyckats i sina 

förpliktelser att skydda honom. Europadomstolen anförde domen att alla kontraktsstater till 

EKMR har ett ansvar under artikel 1 i konventionen att säkerställa alla inom deras jurisdiktion 

de rättigheter och friheter som finns i EKMR. Domstolen menade att artikel 1 och artikel 3 

EKMR sedda tillsammans innebär att staten är skyldig att se till att ingen inom deras 

jurisdiktion utsätts för tortyr, inhuman eller nedsättande behandling och straff, och att detta 

även gäller när det är en privat aktör som är förövaren.208 Domstolen påpekade att speciellt 

barn ska skyddas från allvarliga brott mot dess personliga integritet.209  

Europadomstolen bedömde att våldet mot pojken var av den art att det rymdes inom ramarna 

för artikel 3 EKMR och att det därför stod klart att staten, på grund av en otillräcklig 

lagstiftning, hade misslyckats att tillräckligt skydda pojken. Statens misslyckande i sina 

positiva förpliktelser utgjorde en kränkning av artikel 3 EKMR.210 

4.3.1 Respektera 

En stat ska enligt internationell rätt respektera de mänskliga rättigheterna och inte inskränka 

dem på ett olagligt sätt.211 Att inte agera på ett sätt som kan kränka de mänskliga rättigheterna 

                                                 
204 Maastricht Guidelines/ Riktlinjerna handlar dock om Sociala, Ekonomiska och Kulturella rättigheter men 

riktlinje nummer 6 kan även appliceras på medborgerliga och politiska rättigheter enligt Skogly i Reaserch 

Handndbook on international human rights, s.74. & McCorquodale, Handbook on international human rights 

s.101,103. 
205 A. v. The United Kingdom, no.100/1997/884/1096, 23 september 1998. 
206 A. v. The United Kingdom, p.7-11. 
207 A. v. The United Kingdom, p.14. 
208 A. v. The United Kingdom, p.22. 
209 A. v. The United Kingdom, p.22. 
210 A. v. The United Kingdom, p.24. 
211 Se till exempel Artikel 1 EKMR, Artikel 1 ACHR, Artikel 1 & 2 ICCPR. 
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är en negativ förpliktelse för staten.212 Att staten är skyldig att skydda de mänskliga 

rättigheterna är däremot en positiv förpliktelse för staten, en förpliktelse som kräver att staten 

agerar.213 Staten har därmed ett ansvar att agera i offentliga såväl som privata relationer.214  

I praxis har Europadomstolen anfört att dess ansvar inte endast är att döma i målen inför den 

och därmed erbjuda de sökande återupprättelse, Europadomstolen verkar även för att klargöra, 

skydda och utveckla de regler som satts upp av Europakonventionen. Genom detta arbete 

menar Europadomstolen att de bidrar till staters efterlevnad och respekt för de mänskliga 

rättigheterna i EKMR.215 Varje kontraktsstat till Europakonventionen är ansvarig för det som 

sker inom deras territorium. Europakonventionen gäller inte bara för kontraktsstatens 

myndigheter utan de har även ett ansvar att skydda de mänskliga rättigheterna från 

kränkningar av underordnade organisationer.216  

4.3.2 Tillförsäkra och skydda 

I målet Velásquez-Rodríguez v. Honduras i IACHR preciseras innebörden av skyldigheten att 

tillförsäkra individer deras skydd för mänskliga rättigheter. IACHR framhöll att skyldigheten 

innebär att staten ska arbeta för att förebygga, utreda och straffa överträdelser av ACHR samt 

att arbeta för återställning och kompensation.217 Till exempel kan rekvisitet tillförsäkra 

innebära att statsapparaten är organiserad på så vis att den offentliga makten på ett realistiskt 

sätt har kapacitet att skydda de mänskliga rättigheterna.218 Under rekvisitet tillförsäkra ingår 

även att staten har ansvar för att arbeta förebyggande, utredande och med straffrätt. Om 

möjligt har staten även ansvar för att återställa skador samt att erbjuda kompensation till 

drabbade.219 

Enligt praxis från Europadomstolen måste en stat, för att uppfylla rekvisitet ”skydda”, 

säkerställa att landets lagstiftning är effektiv och fungerade samt att det nationella 

rättssystemet kan förbjuda, utreda och straffa de som begår brott mot de mänskliga 

rättigheterna. Staten ska även arbeta preventivt för att förebygga kränkningar.220 Generellt 

innebär det att det finns ett juridiskt regelverk som samverkar ihop med ett administrativt 

                                                 
212 Lavrysen, Positive obligations in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, s.95. 
213 Young, James and Webster v. The United Kingdom, p.49. 
214 M.C. v. Bulgaria, p.149. 
215 Konstantin Markin v. Russia, p.89. 
216 Guide on article 1 of the European Convention on Human Rights, Obligation to respect human rights – 

Concepts of “jurisdiction” and imputability, s.6, p.9. 
217 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.166. 
218 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.166. 
219 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.166. 
220 Opuz v. Turkey, p.128 & Osman v. The United Kingdom p.115,116. 
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sådant för att kunna tillhandahålla förebyggande åtgärder.221 Statens skyldighet att uppfylla de 

mänskliga rättigheterna samt att förbygga brott kan till exempel göras genom 

utbildningsinsatser.222 

4.3.3 Utreda 

Inom statens positiva förpliktelser ingår även att effektivt genomföra objektiva och 

självständiga utredningar när MR-brott har begåtts.223 IACHR har meddelat att skyldigheteten 

att utreda inte måste leda till ett uppklarande av brottet men utredningen ska genomföras på 

ett sådant sätt som är seriöst och självständigt.224 Vidare har samma domstol anfört att vid fall 

med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, så som utomjuridiska avrättningar, ska 

staten ex officio omedelbart starta en effektiv, opartisk och genuin utredning där alla 

tillgängliga medel används för att nå sanningen. Målet för myndigheterna ska vara att gripa, 

utreda och straffa den som är skyldig, speciellt om de skyldige kan hänföras till staten.225   

I avgörandet Angelova and Iliev v. Bulgaria från Europadomstolen diskuteras statens 

skyldighet att göra en effektiv utredning. Omständigheter i fallet var att en man med romskt 

ursprung attackerades av sju unga män, attacken ledde till mannens död.226 Polisen inledde en 

utredning och alla förövare förhördes och flera av dem erkände.227 Utredningen drog ut på 

tiden och tillslut avskrevs åtalet mot alla gärningsmän utom en.228 

I sin bedömning belyser Europadomstolen det faktum att de sökande inte anklagar 

myndigheterna för mannens död, inte heller menar de att de kunde ha gjort någonting för att 

skydda mannens liv.229 Trots att staten inte var direkt ansvarig för mannens död kvarstår dock 

ett ansvar under artikel 2 EKMR att säkra rätten till liv genom implementering av effektiv 

straffrätt med syfte att avskräcka från liknande brott.230 Straffrätten ska även backas upp av ett 

rättsväsende som arbetar förebyggande, förbjudande och straffande.231 ECHR menade att det i 

det aktuella fallet fanns en skyldighet att utföra en effektiv utredning eftersom att mannen fått 

livshotande skador under misstänksamma förhållanden. Europadomstolen påpekade även att 

                                                 
221 Lavrysen, Positive obligations in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, s.98. 
222 Mégret, Nature of obligation, Moeckli, Shah & Sivakumaran (red), International Human Rights Law, s.103 
223 Rantsev v. Cyprus and Russia, p.232. 
224 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.174. 
225 Pueblo Bello Massacre v. Colombia, p.143. 
226 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.7-9. 
227 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.10, 18-21. 
228 Angelova and Iliev v. Bulgaria. p.52. 
229 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.92. 
230 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.92,93. 
231 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.93. 
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stater har en generell skyldighet under artikel 2 (Rätt till livet) EKMR att genomföra en 

effektiv undersökning när det gäller fall där någons liv tagits. Enligt artikel 2 EKMR läst 

tillsammans med artikel 14 (Förbud mot diskriminering) EKMR ska en sådan utredning göras 

utan diskriminering.232  

4.3.4 Straffa 

Förövare som begått allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna ska straffas, i huvudsak 

ska straffrättslig lagföring tillämpas men administrativa åtgärder kan användas som 

komplement. Proportionalitetsprincipen ska styra över straffets beskaffenhet.233 

Europadomstolen har uttryckt att artikel 2 EKMR – rätten till liv bland annat kräver straffrätt 

för att förhindra brott men också för att straffa sådana brott.234 I rättsfallet Baldéon-Garcias v. 

Peru i IACHR sa domstolen att det är viktigt att alla ”hjärnor” såväl som ”utförare” bakom ett 

brott ska dömas och straffas för sina brott, speciellt när statsanställa är inblandande.235  

4.3.5 Osman-kriterierna (Europadomstolen)  

Det finns dock kriterier som måste vara uppfyllda för att en stat ska fällas till ansvar för brott 

som sker i privata relationer. Dessa kriterier har ställts upp av Europadomstolen i fallet 

Osman v. The United Kingdom och kallas för Osmankriterierna.  

Fallet handlar om en skolelev (Osman) som under lång tid utsatts för trakasserier av en 

tidigare lärare. Skolan och flera andra myndigheter, som polisen, blandades under perioden in 

i konflikten som till slut ledde till Osman och hans pappas död. Polisen utreddes senare för 

underlåtenhet eftersom de misslyckas i att skydda Osmans liv trots varningssignaler om att 

han skulle vara i fara.236 Europadomstolen ställdes inför uppgiften att utreda huruvida 

myndigheterna hade brutit mot sina positiva förpliktelser och med det gjort sig skyldig till 

underlåtenhet och därmed kränkt offrens rättigheter enligt artikel 2 EKMR.237  

Europadomstolen anförde i domen att det är viktigt att förstå att positiva förpliktelser för en 

stat inte kan innebära en omöjlig och oproportionerlig börda för myndigheterna. Alla hävdade 

risker kan inte leda till att myndigheterna har en skyldighet att agera, myndigheterna har även 

ett ansvar att respektera rätten till privatliv, frihet och säkerhet för den anklagade parten.238  

                                                 
232 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.115. 
233 Pueblo Bello Massacre v. Colombia, p.196,203. 
234 Rantsev v. Cyprus and Russia, p.218. 
235 Baldéon-Garciá v. Peru, p.94. 
236 Osman v. The United Kingdom, p.10-65. 
237 Osman v. The United Kingdom, p.114. 
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Europadomstolen framhöll i sin dom att för att en stat ska kunna dömas till ansvar för att har 

brutit mot sina förpliktelser måste det stå klart att myndigheterna har känt till eller borde ha 

känt till att det fanns en omedelbar risk för att den drabbade skulle utsättas för brott av en 

tredje part och att staten därefter misslyckats med att skydda den drabbade.239  

Osmankriterierna som utkristalliserades i rättsfallet är; den sökande måste kunna bevisa att 

myndigheterna inte gjorde allt de kunde för att undvika en omedelbar och verklig risk vilken 

de kände till eller borde ha känt till.240 IACHR har i praxis meddelat en liknande begränsning 

för ansvarsutkrävande. I Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay anförde 

domstolen att stater inte kan åläggas orimligt ansvar och att en stats positiva förpliktelser 

måste tolkas på ett sådant sätt som är proportionerligt. För att staten ska anses ha positiva 

förpliktelser gällande förebyggande arbete måste den ha känt till eller borde ha känt till de 

risker som fanns för en individ eller en grupp individer samt att staten inte agerade så som kan 

förväntas för att undvika och förebygga risken.241  

4.3.6 Due Dilligence  

En stat är skyldig att handla med due dilligence (vederbörlig tillsyn) för att förhindra 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Att agera med due diligence kan likställas med att 

staten har ett krav på sig att jobba effektivt i sitt arbete med att realisera och skydda mänskliga 

rättigheter.242 I en kommentar från Committe on the Elimination of Discrimination Against 

Women (CEDAW) säger man att stater har ett ansvar för privata aktörers agerande om de 

misslyckas med att förhindra kränkningar mot mänskliga rättigheter samt att skyldigheten att 

agera med due dilligence innebär att undersöka, straffa och kompensera.243 

En olaglig handling som kränker mänskliga rättigheter men inte direkt är hänförbar till staten 

kan leda till statsansvar på grund av att staten inte handlade med due dilligence för att 

förhindra eller avbryta brotten.244 I due dilligence ansvaret ingår positiva förpliktelser så som 

att straffa förbrytaren och erbjuda upprättning för offret.245 I fallet Opuz v. Turkey menade 

Europadomstolen att Turkiet inte handlat med due dilligence då staten misslyckats förhindra 

ett mord trots tydliga indikationer på att offret befann sig i en utsatt situation.246 Domstolen 
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240 Osman v. The United Kingdom, p.116. 
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242 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.172, 176 & McCorquodale, Corporate Social Responsibility and 
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243 CEDAW General Comment nr.19, general comments p.9. 
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påpekade även att rättssystemet vid tiden för mordet var undermåligt samt att polisen borde ha 

agerat mer preventivt.247   

4.4 Sammanfattning – Gällande rätt  

Staters internationella statsansvar regleras i ARSIWA från ILC. Ett brott mot internationell 

rätt ska leda till ansvar för den skyldiga staten enligt ARSIWA:s första artikel. I internationell 

praxis har det sagts att stater är ansvariga för sina egna handlingar och/eller underlåtenhet.248 

Stater har både negativa och positiva förpliktelser när det gäller skyddet för de mänskliga 

rättigheterna.249 Internationell praxis har även slagit fast att stater kan hållas ansvariga för 

brott mot mänskliga rättigheter trots att det är privata aktörer som har agerat.250 Statsansvar 

för privata aktörers agerande kan uppkomma genom tillskrivning till staten, detta regleras i 

kapitel två i ARSIWA. Omständigheterna för när handlingar kan tillskrivas till en stat räknas 

upp i artiklarna 4–11 i ARSIWA, det anges även vilka privata aktörer som kan härledas till 

staten (statsorgan, privatpersoner, upprors-eller milisgrupper). 

Ett statsorgans ställning i statens organisation har ingen betydelse för statsansvaret, inte heller 

har organets eller personernas status någon inverkan enligt artikel 4 ARSIWA. Att den 

organisatoriska ställningen eller tjänstemannens grad inte spelar någon roll för statsansvaret är 

fastslaget i rättsfallet Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States.251 Det 

spelar inte heller någon roll om en offentlig anställd agerar utanför sin befogenhet, statsansvar 

för brott mot mänskliga rättigheter kan ändå uppkomma.252  

Privatpersoners eller privata enheters MR-brott kan också härledas till staten, detta regleras av 

artikel 8 ARSIWA. Antigen kan privatpersoners handlingar kopplas till staten för att de agerat 

efter statens instruktioner eller för att de agerat under statens kontroll.   

Staters positiva förpliktelser innebär att staten ska agera för att skydda de mänskliga 

rättigheterna. I artikel 2 ICCPR fastställs det att kontraktsstaterna ska respektera och 

tillförsäkra alla inom deras jurisdiktion rättigheterna i konventionen, staterna är även skyldiga 

att ha lagar som skyddar de mänskliga rättigheterna, samt ett rättssystem som kan genomföra 

rättvisa rättegångar och kapacitet att erbjuda hjälp till människor som har fått sina rättigheter 

                                                 
247 Opuz v. Turkey, p.153.  
248 Phosphate in Morocco Case - Italy v. France (Preliminary Objections) s.28. 
249 Lavrysen, Positive obligations in the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights, s.95 & 

Young, James and Webster v. The United Kingdom, p.49. 
250 M.C. v. Bulgaria, p.149. 
251 Gertrude Parker Massey (U.S.A.) v. United Mexican States, p.18, s.159. 
252 Francisco Mallén (United Mexican States) v. U.S.A), s.177, p.9. 
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kränkta. I praxis från ICJ är det fastslaget att rekvisitet ”tillförsäkra” innebär att staten ska 

förebygga, utreda och straffa överträdelser av konventionen.253 Liknande praxis finns även 

från ECHR.254 En stat ska enligt ECHR endast dömas till ansvar för privata aktörers brott mot 

mänskliga rättigheter om de kände till eller borde ha känt till de missförhållanden som lett 

fram till att en kränkning skett, detta kallas för Osman-kriterierna.255 Efter att ett brott skett 

har staten dock alltid en skyldighet att utreda brottet, straffa de skyldiga och erbjuda 

ersättning till den drabbade.256  

  

                                                 
253 Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.166. 
254 Opuz v. Turkey, p.128. 
255 Osman v. The United Kingdom, p.116. 
256 Angelova and Iliev v. Bulgaria, p.93. 
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5 Samhällskontraktet och folkrätten 

5.1 Samtycke som gemensam nämnare 

Som tidigare anförts har ICJ i praxis framhållit att den internationella rätten endast existerar 

för att staterna har enats om det.257 Locke och Hobbes för ett liknande resonemang när de 

påstår att samhällskontraktet är en produkt av människornas vilja att bli styrda för att bringa 

ordning.258 De gemensamma nämnarna är frivilligheten, samtycket och viljan att ingå i en 

gemenskap. I det ursprungliga samhällskontraktet styrs allt av suveränen och det är denne 

som ger människorna sina rättigheter och i det internationella kontraktet mellan stater är det 

staterna som själva utsett en suverän i form av ett avtal om rättigheter och skyldigheter. En 

riktig Leviathan saknas visserligen i folkrätten men kan i vissa fall likställas med 

internationella domstolar eller FN:s säkerhetsråd, då dessa är de enda med befogenheter att 

utfärda sanktioner. Dessa har också vunnit sin legitimitet genom samtycke från staterna som 

har accepterat deras jurisdiktion samt att stater väljer att följa deras avgöranden. 

Rättsbindningsviljan hos en stat är uppenbar när den blir part till ett traktat. Utan samtycket 

till att vara bunden skulle inte staten ha ett ansvar att följa de regler som finns uppsatta i det 

specifika avtalet. Det samma gäller individen i samhällskontraktet, utan en vilja att vara 

skyddad finns ingen anledning att ge upp sin självbestämmanderätt. Precis som i Lockes teori 

där varje man som självständigt samtyckt till att vara en del av gemenskapen är det staters 

suveräna agerande som binder dem till ett internationellt samhällskontrakt. I Lotus Case säger 

PCIJ uttryckligen att folkrätten styr självständiga staters relationer till varandra och att det är 

deras samtycke grundat i deras fria vilja som binder dem till den internationella rätten. PCIJ:s 

praxis konfirmerar Lockes idé om hur självständiga ”enheter” genom samtycke knyts till 

samhällskontraktet. ICJ fastställer i Nicaragua Case att den internationella rätten endast 

existerar för att självständiga stater har samtyckt till den, precis så som Locke och Hobbes 

anfört.  

Locke menar att den som förblir part i gemenskapen konstant ger sitt tysta samtycke till 

samhällsordningen så länge den följer dess normer. I folkrätten och diskursen för de 

mänskliga rättigheterna återses samma agerande från stater. Genom att följa de skyldigheter 

som framgår av MR-dokument ger de sitt konstanta medgivande till att vara en del av det 

internationella samhällskontraktet. Staterna bekräftar sitt samtycke i stort sett hela tiden i och 

                                                 
257 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269. 
258 Locke, Two Treatises of Government, s.159 & Dahlman, Rätt och rättfärdigande – En tematisk introduktion i 

allmän rättslära, s.44. 
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med att de agerar i enlighet med sina åtaganden. Att dra tillbaka sitt samtycke och därmed 

lämna gemenskapen torde innebära för staten att den återgår till ett naturtillstånd.  

Den kritik som finns om att samtyckeskravet inom traktaträtten riskerar att skada den 

internationella rätten bör inte påverka tesen om att samtycke inom folkrätten utgör ett 

internationellt samhällskontrakt. Trots att en stat saknar viljan att följa regleringar i ett traktat 

men ändock har givit sitt samtycke till att vara bundet av det existerar kontraktet.  

Anledningen till att en stat har givit sitt samtycke bör inte spela någon roll för ett traktats 

legitimitet så länge en stat inte har tvingats in i det. Enligt Locke är kontraktet inte längre 

giltigt om samtycket sker på grund av tvång, artikel 51 och 52 i VCLT går i samma linje och 

fastställer att avtal som slutits under tvång eller hot om våld är ogiltiga. Om en stat däremot 

går med på ett traktat för att få andra fördelar och kanske löften om andra avtal, se till 

exempel Iran-avtalet (JCPOA)259, påverkar det inte samhällskontraktets varande eller 

legitimitet. Löften om att få andra fördelar genom att samtycka till ett kontrakt kan snarare ge 

ökad efterlevnad av originalavtalet. 

5.1.1 Leviathan i folkrätten 

Avsaknaden av en dömande och styrande makt utgör en skillnad mellan den internationella 

rätten och ett nationellt system där kontraktsteorier oftast appliceras. Den internationella 

rätten utvecklas genom nya traktat och olika avgöranden från internationella domstolar, 

speciellt från ICJ. FN:s verksamhet kan även den ses som en maktfaktor som kan 

korrespondera med ett nationellt system. Skillnaden är dock att FN inte har någon reell makt 

och att det endast är säkerhetsrådet som kan utfärda sanktioner. Den makt FN har är den de 

har fått delegerad till sig av sina medlemmar.  

Leviathan har inte en egen skepnad i folkrätten, den är istället en princip om samtycke och 

pacta sunt servanda skapad av de stater som deltar. Det som ger legitimitet till FN och 

internationell rätt är att de som deltar följer de överenskommelser som nåtts och att man 

samtycker till nya regleringar. Staterna själva har som ansvar att skydda de mänskliga 

rättigheterna, för om de inte gör det och kontraktet bryts finns en reell risk att återinföra ett 

naturtillstånd där allas krig mot alla råder.  

                                                 
259 Enligt avtalet får Iran fortsätta utveckla sitt kärnkraftsprogram under fredliga former, men de har inte tillåtelse 

enligt avtalet att framställa kärnvapen, Preamble and general provisios, p.ii, iii, Joint Comprehensive Plan of 

Action, Vienna, 14 july 2015. 
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5.2 Vad händer vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna? 

Det är först när en part kränker de rättigheter som etablerats av kontraktsstaterna som det 

internationella samhällskontraktet är hotat. Kontraktet går ut på att skydda och tillförsäkra de 

mänskliga rättigheterna och görs inte detta har principen om pacta sunt servanda förbisetts. 

Avtalsbrottet är då uppenbart och genererar ett internationellt statsansvar. 

Om det är staten som är förövaren är det enkelt för det internationella samhället att avgöra på 

vem ansvaret ska ligga. De positiva förpliktelser som staten har vid brott mot de mänskliga 

rättigheterna är de samma som när en privat aktör har begått MR-brott. Staten är skyldig att 

genomföra opartiska och effektiva utredningar, straffa de som beordrat och utfört 

kränkningarna samt hjälpa offer och betala skadestånd.  

 

5.2.1 MR kränkningar av privata aktörer  

Vad händer då med samhällskontraktet när det inte är staten som direkt har kränkt de 

mänskliga rättigheterna?  

Staten kan hållas ansvarig för brott enligt den internationella rätten även när den inte är 

aktören. Antingen kan brottet härledas till staten på olika grunder eller så kan det stå klart att 

staten inte har fullgjort sina positiva förpliktelser. Oavsett kan staten ställas till svars och 

dömas till ansvar. Kontraktsstaterna har genom att samtycka till de gemensamma reglerna 

tillika accepterat det statsansvar som tillkommer om de kränker de mänskliga rättigheterna. 

När privata aktörer kränker de mänskliga rättigheterna står kontraktet fortfarande fast 

eftersom att det är staternas samtycke och efterlevnad som utgör gränserna för kontraktet. 

Men när privata aktörer på något sätt kränker de rättigheter som skyddas i kontraktet och 

statsansvar uppstår krävs att den ansvariga staten agerar i linje med det internationella 

samhällskontraktet. Det spelar ingen roll för statsansvaret om brotten har begåtts av privata 

enheter som hänförts till staten eller om staten underlåtit sig att agera i en privat relation. 

 På grund av statsansvaret gäller det internationella samhällskontraktets regler. De övriga 

kontraktsstaterna förväntar sig att den ansvariga staten agerar enligt gällande rätt, och följer 

de positiva förpliktelser som ställts upp i traktat och praxis. Om och när staten tar ansvar för 

begångna brott och erbjuder kompensation eller liknande till drabbade har staten fullgjort sin 

förpliktelse och bör därför anses vara en fullvärdig kontraktspart. Att agera i linje med 
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konventionens samt internationell rätts regleringar går att likställa med det tysta samtycke 

som Locke skrivit om.  

Det finns olika sätt för en stat att acceptera sitt statsansvar som uppstått till följd av privata 

aktörers brott mot mänskliga rättigheter. Internationell praxis har bland annat slagit fast att 

staten är skyldig att utreda brotten som skett samt att straffa de skyldiga.260 Staten kan även 

vidta administrativa åtgärder, som att ge ut policydokument, hålla utbildningar och/eller 

förändra lagstiftningen.  

Osman-kriterierna ger lite andrum för en stat, den kan inte anses vara ansvarig för allt, trots 

att brott har begåtts. Det internationella samhällskontraktet bör inte påverkas av detta andrum, 

snarare är det en rimlig del av det hela. Ett kontrakt mellan olika parter kan omöjligt 

efterlevas om det alltid innebär att en part oavsett agerande riskerar att utsättas för sanktioner. 

Kravet på att staten skulle eller borde ha känt till missförhållanden som lett till kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna är en rimlig avgränsning för statsansvaret. Den internationella 

rätten säger att stater inte ska hållas ansvariga för det de inte känt till eller inte haft möjlighet 

att känna till. Men så fort staten får kännedom om att brott har begåtts i privata relationer, 

speciellt när det rör allvarliga MR-kränkningar, ska staten börja agera. Staten kommer inte 

ifrån sina positiva förpliktelser att utreda brott och att ställa förövare inför rätta.  

5.2.2 Statens ansvar för privata aktörers MR kränkningar 

Staten kan bli ansvarig för privata aktiviteter antingen genom att den som handlat utgör en 

proxy-enhet till staten och kan härledas tillbaka till den eller så kan staten ha misslyckats med 

sina positiva förpliktelser för skyddandet av mänskliga rättigheter. Oavsett om brotten är 

härledbara eller inte eller om staten har misslyckats i sitt skydd måste staten ta ansvar. I båda 

fallen handlar det om att ett brott har begåtts, och att någons mänskliga rättigheter har kränkts. 

När detta har skett ska staten tillsätta utredningar för att fastställa vad som hänt. Om det under 

utredningen upptäcks att staten kände till eller borde ha känt till (Osmankriterierna) de 

omständigheter som ledde till brotten så ska de hållas ansvariga enligt internationell rätt.  

Om staten då tar sitt fulla ansvar och utreder brottet, straffar förövaren och ändrar sitt 

beteende för att undvika liknande händelser igen står staten kvar inom samhällskontraktet. 

Om staten istället struntar i sina förpliktelser och inte erbjuder någon återupprättelse alls 

                                                 
260 Se till exempel; Baldéon-Garciá v. Peru, p.94 & Velásquez-Rodríguez v. Honduras, p.174. 
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riskerar staten att hamna utanför gemenskapen eftersom att den kan sägas ha dragit tillbaka 

sitt samtycke genom att agera i motsats till de gemensamma normerna.  

Eftersom rekvisiten för att härleda en privat aktör till en stat är tydligt uttryckta i ARSIWA 

kan man genom dem utreda huruvida en stat ska ta ansvar för andras agerande och om de ska 

straffas för kopplingen dem emellan. Om staten till följd av härledning till en privat aktörs 

kränkning av mänskliga rättigheter döms i en internationell domstol och accepterar de 

premisser som domstolen har ställt upp för gottgörande förblir staten en del av det 

internationella samhällskontraktet. Problem uppstår först när staten inte samtycker och inte 

vill agera i enlighet med de påföljder som beslutats av domstolen väljer staten själv att ställa 

sig utanför kontraktet och att istället återvända till naturtillståndet. 

Utan statsansvar för privata handlingar kan stater enkelt sätta i system att alltid skylla ifrån 

sig. Stater skulle kunna skylla ifrån sig även i fall där det stått klart att brottet går att härleda 

till staten. Det här skulle skapa ett osäkert rättsläge och oro bland staterna i samhällskontraktet 

eftersom principen ”pacta sunt servanda” och ansvaret att agera i god tro skulle ha åsidosatts.  

5.3 Är staters samtycke legitimt om det är ett resultat av påtryckningar? 

Internationell rätt existerar för att staterna vill det. I alla fall enligt vägledande praxis från ICJ 

och PCIJ.261 Samtycket till att vara bunden av folkrättsliga regler och därmed ge upp lite av 

sin suveräna maktutövning torde därför ses som ett av de viktigaste uttrycken för att 

legitimera den internationella rätten.  

5.3.1 Avtal utan svärd är blott tomma ord - Hobbes 

Hobbes har uttryckt att ett fördrag utan svärd endast är tomma ord262, detta har visat sig vara 

mer eller mindre sant på den internationella arenan. Nationernas Förbund var ett mindre 

lyckat projekt då det saknade sanktionssystem och inte hade legitimitet nog att föra samman 

stater i ett gemensamt kontrakt.263 Tack vare FN:s grundande kunde staterna enas om att 

folkmord skulle förbjudas och att rättigheter skulle skyddas på ett internationellt plan. Kanske 

nåddes konsensus för att staterna på riktigt insett vad naturtillståndet mellan dem kunde leda 

till. 

                                                 
261 The Nicaragua Case, (Nicaragua v. United States of America), p.269 och The Case of the S.S Lotus (France 

v. Turkey), p.44. 
262 Hobbes, Leviathan, del 2, kap.17, s.223. 
263 Henig, League of Nations, s.184 
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Hobbes bör alltså ha uppskattat de traktat som har ett sanktionssystem inbyggt eller kopplat 

till sig, då dessa kan ses som svärdet som övervakar efterlevnaden och implementationen av 

traktatets regler. Troligtvis skulle Hobbes ha ansett att organ som gör kontroller och skriver 

rapporter om olika länders efterlevnad av mänskliga rättigheter utgör svärdet som skyddar 

rättigheterna.  

ICCPR innehar provisioner som reglerar hur arbetet med efterlevnad av konventionen ska 

fungera. Provisionerna utgör inte ett sanktionssystem men visar tydligt hur parterna till 

konventionen ska agera och hur efterlevnaden kontrolleras. I ICCPR finns Kommittén för 

Mänskliga Rättigheter (Kommittén) etablerad i artikel 28 av konventionen. 

Konventionsparterna har genom att vara en del av konventionen åtagit sig att skicka rapporter 

om sitt MR-arbete till kommittén som går igenom dem enligt artikel 40 ICCPR. Om en 

konventionspart inte efterlever kraven i ICCPR kan kommittén sätta ihop en kommission som 

ska arbeta för att lösa frågan (artikel 42 ICCPR).   

FN:s säkerhetsråd har flera svärd, bland annat kan de i resolutioner skicka uppmaningar till 

stater. I sin resolution 1970 (2011)264 uttrycker Säkerhetsrådet sin oro över situationen i 

Libyen, de erinrar även att den Libyska staten har ett ansvar att skydda sin befolkning.265 

Säkerhetsrådet anför även i resolutionen att de enligt artikel 41 i FN stadgan har rätt att be 

FN:s medlemsstater agera för att ge resolutionen effekt. Säkerhetsrådet kan enligt artikel 41 

begära att stater ska införa olika typer av sanktioner mot regeringen i Libyen. FN:s 

medlemsstater är enligt artikel 25 i FN stadgan under ansvar att acceptera och genomför de 

beslut som Säkerhetsrådet har fattat. När Säkerhetsrådet fungerar så som det ska och kan 

fullfölja sin plikt för fred och säkerhet har de kraft att kräva efterlevnad av internationella 

regler. Det går att anta att Hobbes hade funnit Säkerhetsrådet (i sin fulla kapacitet) ett 

effektivt medel för att skydda rättigheterna som skyddas av samhällsfördraget.  

5.3.2 Samtycke under tvång är ogiltigt – Locke 

Locke vad tydlig med att kontrakt som skapats under tvång inte är giltiga. Inte heller ska ett 

sådant kontrakt innebära förpliktelser för den tvingade parten.266 

De kontrollorgan som skapas genom olika traktat för att kontrollera efterlevnaden och 

implementeringen av mänskliga rättigheter skapas genom samtycke och borde enligt Lockes 

                                                 
264 Resolution 1970 (2011), Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011. 
265 Resolution 1970 (2011), Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011 
266 Locke, Two Treatises of Government, s.188. 
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teori ses som legitima och gällande för alla kontraktsstater. Samma tolkning kan göras för de 

kontrollorgan som skapas under FN strukturen, eftersom att staterna frivilligt deltar i deras 

olika kontrollsystem i och med sitt medlemskap. Det blir mer oklart när de mänskliga 

rättigheterna implementeras och efterlevs på grund av yttre påtryckningar. Samtycket till att 

följa uppsatta regler är inte lika självklart om efterlevnaden är ett resultat av sanktioner eller 

”naming and shaming”.  

En av EU:s mekanismer för att utöva påtryckningar är ”artikel 7 förfarandet”. Förfarandet gör 

det möjligt för medlemsstaterna att rösta om huruvida en annan medlemsstat får behålla sin 

rösträtt eller inte i Europeiska rådet. Förfarandet används vid bristande efterlevnad av 

unionens värden av en stat och är mycket långtgående och en allvarlig politisk konsekvens. 

Förfarandet kräver dock att alla länder i unionen är överens, vilket är svårt att uppnå. Hotet 

om att förlora sin rösträtt har som syfte att få den felande medlemsstaten att rätta sig i ledet 

och vidta de nödvändiga åtgärderna för att hålla sig kvar inom det internationella 

samhällskontraktet. Eftersom att alla EU:s medlemsstater redan har samtyckt till artikel 7 i 

FEU genom att acceptera det och de ändringar som genomfördes i och med 

Lissabonfördraget267 har de också samtyckt till att artikeln kan komma att används och dess 

konsekvenser. Det blir dock problem om tillämpningen av ”artikel 7 förfarandet” används mot 

en stat som inte anser att den har agerat i strid med unionens värderingar. Samtycket för 

användandet och proceduren som är etablerad i enlighet med FEU står dock fast och torde 

endast gå att dra tillbaka om en stat väljer att lämna EU.  

Att bli utsatt för ”naming and shaming” har inte visat sig vara speciellt effektivt för att öka 

efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna men är ändock viktigt ur en politisk synpunkt. 

Något tidigare samtycke från den utsatta staten finns inte men om samtycke till att öka sitt 

arbete med mänskliga rättigheter skulle uppstå av påtryckningarna har detta inte pressats fram 

genom direkt tvång. Staten har gjort ett val för att slippa skämmas, och det valet leder staten 

tillbaka in i gemenskapen genom samtycket. Locke torde inte ha haft några problem med 

dessa påtryckningar heller.  

Ekonomiska sanktioner kan ses som mer av ett tvingande element. Om en stat efter 

ekonomiska påtryckningar som frusna tillgångar eller indragna bidrag ändrar sig och 

samtycker till att följa konventionsregler för skydd av mänskliga rättigheter är det möjligt att 

tala om tvång. Inte direkt tvång men en metod av påtryckning som kan ha en sådan påverkan 

                                                 
267 Trädde i kraft 2009.  
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för en stat att den inte har något annat val än att gå med på de krav som ställs. Samtycket 

skulle därav kunna anses ogiltigt vilket i det långa loppet kan leda till att hela 

samhällskontraktet förlorar sin legitimitet då alla i gemenskapen tvingats in i den. 

Om FN:s säkerhetsråd beslutar om militär intervention går det absolut att tala om samtycke 

under tvång eller våld som Locke uttrycker det (om våldet leder till samtycke dvs.). Även om 

en stat går med på att ändra sitt beteende till följd av våld skulle det kunna ifrågasättas vilken 

legitimitet det samtycket har. Om staten faktiskt ändrar sitt beteende bör samtycket vara 

legitimt eftersom att de agerar på ett sådant sätt som är överensstämmande med de krav som 

ställts. Det ska dock påpekas att säkerhetsrådet har mandat att besluta om militär invention 

enligt FN stadgan, vilken FN:s medlemmar har gett sitt samtycke till. I och med det samtycket 

bör de även ha accepterat att användande av våld mot dem kan bli aktuellt.  

Påtryckningar om bättre efterlevnad och implementering av mänskliga rättigheter kan leda till 

legitimt och mindre legitimt samtycke. Om samtycket är legitimt och staten återgår till att 

vara en del av det internationella samhällskontraktet torde Locke anse att avtalet står fast. Om 

samtycket ges under tvång eller hot om våld kan legitimiteten för avtalet dock ifrågasättas. 

Men om samtycket sedan leder till riktig förändring av statens agerande gällande mänskliga 

rättigheter bör det vara så att det ogiltiga samtycket lett till ett tyst och legitimt samtycke då 

agerandet förändrats till vad som är accepterat av kontraktsstaterna i samhällskontraktet.  
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6 Avslutande diskussion 

Stater som genom samtycke ingår i gemenskaper med samma regler, exempel; EU, FN eller 

Inter-amerikanska konventionen för de mänskliga rättigheterna, utgör ett internationellt 

samhällskontrakt. När en stat ansluter sig till ett traktat, avtal eller en organisation har den på 

så sätt blivit en kontraktsstat med skyldighet att följa de gemensamma reglerna. Hobbes och 

Locke presenterade båda två teorier om hur individer och samhället i stort kunde gå från att 

leva i ett naturtillstånd till att samexistera i ett samhällskontrakt. För att ingå i ett sådant 

kontrakt måste varje person uttrycka sitt samtycke. Trots att varken Hobbes eller Locke 

diskuterade sina teorier på i en internationell kontext där stater är de som ska bygga 

gemenskapen så fungerar premissen om samtycke lika bra på folkrätten. Den internationella 

rätten som skyddar de mänskliga rättigheterna utgör ett eget samhällskontrakt i sig och alla 

stater som anslutit sig till de olika traktaten och organisationerna har gjort det genom att 

uttrycka samtycke. De förblir även parter så länge de följer de gemensamt accepterade 

reglerna. Det samma gäller för individerna i det ursprungliga samhällskontraktet, så fort 

någon ställer sig utanför kontraktet genom att dra tillbaka sitt samtycke eller slutar följa de 

gemensamma reglerna hamnar denne utanför gemenskapen i ett naturtillstånd där skyddet 

som fanns inom kontraktet saknas.  

Det internationella samhällskontraktet gäller endast för folkrättens parter, alltså staterna. 

Privata aktörer omfattas inte. När en stat kränker de mänskliga rättigheterna ställer den sig 

utanför gemenskapen och i naturtillståndet. Om staten sedan lever upp till sina folkrättsliga 

förpliktelser och återigen börjar följa de gemensamma regler som finns uppsatta har de 

återigen uttryckt sitt samtycke till att vara med. Problem uppstår dock när det inte är en stat 

som har kränkt de mänskliga rättigheterna utan en privat aktör.  

Gällande rätt för när stater ska anses ta ett internationellt statsansvar för när en privat aktör 

har kränkt de mänskliga rättigheterna preciseras i ARSIWA samt utifrån internationella 

domstolars praxis. När brott är härledbara till staten ska staten ta sitt statsansvar och staten ska 

fullfölja sina positiva förpliktelser för att skydda mänskliga rättigheter.  

En anledning till varför det är så viktigt att stater accepterar sitt ansvar för MR-kränkningar 

utförda av privata enheter härledbara till staten eller i privata relationer är att det 

internationella samfundets legitimitet till viss del häger på ansvarstagande. Om inte folkrätten 

ställer krav på statsansvar riskerar det internationella samhällsfördraget att implodera. Kravet 

på stater att agera i god tro och hålla avtal (VCLT artikel 26) är vad som gör att stater kan lita 
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på varandra. Om tillit till systemet saknas kan det enligt Hobbes inte vara giltigt längre om det 

inte finns en makt över dem som kräver deras ansvarstagande.268 Om staterna inte kan lita på 

att alla inom kontraktet ska ta ansvar, när internationell rätt kräver det, finns inte längre någon 

legitimitet för systemet. Trots internationella domstolars jurisdiktion att avgöra ansvarsfrågor 

för stater försvåras deras jobb om alla stater går tillbaka till ett tillstånd där alla har rätt att 

göra som de vill. Domstolarna kommer att mista sin legitimitet i ett sådant naturtillstånd.  

För att återställa ordningen krävs att de stater som har anledning att acceptera ansvar för 

privata aktörers handlingar gör det samt att dessa stater accepterar internationella domstolars 

jurisdiktion och avgöranden. När en stat har gjort allt den kan för att följa internationell rätt 

och skydda de mänskliga rättigheterna är den en värdig medlem av ett internationellt 

samhällskontrakt.  

6.1 Svar på frågeställningarna  

Valet av stater att frivilligt ge upp delar av sin suveräna beslutanderätt till förmån för att 

mänskliga rättigheter ska hanteras enligt internationell rätt tyder på att det finns en 

internationell gemenskap av och för stater. En gemenskap där alla som är med har samtyckt 

till att frågor som tidigare hanterades på nationell nivå ska hanteras av ett eller flera 

internationella regelsystem. I och med de gemensamma regelverken, instanser som FN och 

ICJ med legitimitet att döma eller dela ur sanktioner samt samtycket att ingå i systemet så är i 

stor sett kraven för ett samhällskontrakt uppfyllda. 

I och med att det är suveräna stater som har gått ihop i en gemenskap för att agera i enlighet 

med folkrättsliga bestämmelser har ett internationellt samhällskontrakt uppstått. Folkrätten 

har sin grund i att stater har accepterar de olika regelsystemens innehåll och utformning vilket 

har gett den legitimitet. Staterna har även accepterat att nya lagar och sedvanor kommer att 

utvecklas eftersom att de har knutit sig till lagstiftande organisationer och internationella 

domstolar med makt att skapa nya tolkningar av den internationella rätten.  

Staters agerande på den internationella arenan ställer krav på staterna. Ett sådant krav är att 

staterna ska erkänna statsansvar för brott mot mänskliga rättigheter. Staterna ska även i vissa 

fall ta på sig ett internationellt ansvar när det är privata enheter som har begått MR-

kränkningar. När en offentligt anställd har agerat på ett sådant sätt som har kränkt mänskliga 

rättigheter och denne gjort det i tjänsten kan staten anses ansvarig. Även privatpersoners 

                                                 
268 Hobbes, Leviathan, del 1, kap.14, s.196. 
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handlingar kan tillskrivas staten. Om en person agerar i strid med ett MR-traktat och gör detta 

för att den står under statens kontroll eller agerar på instruktioner från staten är det staten som 

ska anses internationellt ansvarig för brotten.  

Stater har även ansvar att agera i privata relationer, tillexempel ska stater enligt internationell 

rätt agera på ett sådant sätt att mänskliga rättigheter skyddas och tillämpas. Stater är skyldiga 

att ha lagstiftning som förbjuder MR-kränkningar, aktivt arbeta med efterlevnaden av 

mänskliga rättigheter och vid brott utföra opartiska och effektiva utredningar, straffa de 

skyldiga och bidra med ersättning till de drabbade. Om en stat misslyckats med sina positiva 

eller negativa förpliktelser förväntar sig det internationella samfundet att staten ska ändra sitt 

beteende. Om inte statens agerande ändras kan det leda till att staten utesluts ur det 

internationella samhällskontraktet eftersom att den inte har agerat i linje med de gemensamma 

lagarna och därmed dragit tillbaka sitt samtycke.  

Om en stat däremot agerar på ett sådant sätt som krävs av den, enligt internationell rätt, och 

tar ansvar vid brott mot mänskliga rättigheter, antingen om de är tillskrivna till staten eller om 

staten har misslyckats med sina positiva förpliktelser så visar staten sin vilja att vara kvar i 

samhällskontraktet. 

Det går att dra slutsatsen att det internationella samhällskontraktet, som existerar tack vare 

suveräna staters samtycke och rättsbindningsvilja, kan anses vara uppfyllt när en stat erkänner 

och accepterar internationellt statsansvar vid privata enheters brott mot de mänskliga 

rättigheterna.  
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7 Uppsatsens slutsatser 

I det internationella samhälle som består av stater har det över tid uppstått ett internationellt 

samhällskontrakt. Utformningen är inte den samma som det kontrakt som diskuteras på en 

nationell nivå, men ett internationellt kontrakt kan ändå sägas existera.  

De internationella regler som gäller för skyddet av de mänskliga rättigheterna och alla de 

internationella domstolar som utvecklar rätten är de delar som utgör kontraktet. Staterna är 

deltagare och samtycker genom att aktivt ”gå med i” avtal och skriva under traktat. Staterna 

utövar ett tyst samtycke över tid i när de följer rättsregler och inte kränker de mänskliga 

rättigheterna. De suveräna staterna förblir även parter i detta internationella samhällskontrakt 

genom att de tar sitt internationella ansvar när privata enheter begår brott.  

Det är tack vare stater som värnar om de mänskliga rättigheterna genom att följa dem och ta 

ansvar vid andras brott som det internationella samhällskontraktet kan existera. Och genom 

staters fortsatta samtycke, tyst eller uttalat som kontraktet bibehåller sin legitimitet.  
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