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Abstract 

The use of force by regional organizations is regulated through Article 53(1) of the UN Charter. 

The article stipulates a requirement of authorization from the Security Council. However, 

during the nineties, interventions by ECOWAS in Liberia and Sierra Leone, and by NATO in 

Kosovo, were executed without Security Council authorization and incentivized by 

humanitarian reasons. These three interventions and the subsequent reactions of the 

international community make up the point of departure for the examination in this thesis. In 

particular, the ECOWAS interventions received an almost unanimous subsequent support from 

the Security Council and the international community.  

 

The main purpose of this thesis is to scrutinize three legal arguments presented by scholars and 

states in support of the legality of the aforementioned interventions. Since the Security Council 

is not always able to achieve its purpose, namely to maintain international peace and security, 

it is interesting to examine if any of these three arguments can be utilized to argue for a legal 

possibility for regional organisations to shoulder a subsidiary such responsibility. 

 

The arguments that are scrutinized consists of whether implicit authorization or retroactive 

authorization could be considered to fulfil the requirement of Security Council authorization in 

article 53(1) of the UN Charter. The two purported forms of authorization are analysed through 

the textual meaning, the structure and the purposes behind the UN Charter as well as through 

relevant state practice. Moreover, it is particularly examined whether according to current 

international law, it is possible to argue for a legal possibility of humanitarian intervention by 

regional organizations. This last-mentioned possibility is analysed against the assumption of a 

narrow interpretation of the jus cogens prohibition on the use of force and through the theory 

of treaty modification by customary law. The method being used when examining this last legal 

possibility is partly of a de lege ferenda character. 

 

The overall conclusion being reached is that a possibility for regional organizations to 

autonomously use force for humanitarian purposes is difficult to accommodate with current 

international law. The best case that can be made for a future such possibility is that further 

state practice contributes to the creation of a parallel customary law rule in relation to article 

53(1) of the UN Charter. 
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Sammanfattning 

Regionala organisationers våldsanvändning regleras i FN-stadgans artikel 53(1). Artikeln 

stipulerar ett krav på auktorisation från säkerhetsrådet. Under 90-talet genomfördes emellertid 

interventioner av ECOWAS i Liberia och Sierra Leone, och av NATO i Kosovo utan 

säkerhetsrådets auktorisation vilka motiverades av humanitära syften. Dessa tre interventioner 

och efterföljande reaktioner från det internationella samfundets utgör utgångspunkten för 

undersökningen i denna uppsats. Särskilt ECOWAS interventioner erhöll i efterhand ett 

närmast enhälligt stöd från säkerhetsrådet och det internationella samfundet.  

 

Det huvudsakliga syftet med examensarbete är att utreda och pröva tre legala argument som 

framförts av akademiker och stater för lagligheten av de ovannämnda interventionerna. Mot 

bakgrund av att säkerhetsrådet inte alltid kan uppfylla sitt syfte, nämligen att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet, är det intressant att utreda om något av dessa tre argument kan 

användas för att motivera en legal möjlighet för regionala organisationer att axla ett subsidiärt 

sådant ansvar. 

 

De argument som prövas är om implicit auktorisation eller retroaktiv auktorisation kan anses 

uppfylla det krav på säkerhetsrådsauktorisation som ställs i artikel 53(1) i FN-stadgan. De två 

föreslagna formerna av auktorisation prövas mot FN-stadgans ordalydelse, systematik och 

ändamål samt mot relevant statspraxis. Därutöver undersöks särskilt huruvida det enligt 

gällande folkrätt, går att argumentera för en legal möjlighet till humanitär intervention av 

regionala organisationer. Den sistnämnda möjligheten analyseras mot bakgrund av en snäv 

tolkning av jus cogens-våldsförbudet och genom teorin om sedvanerättslig modifikation av FN-

stadgan. Metoden som används vid undersökningen av denna sistnämnda legala möjlighet är 

delvis av en de lege ferenda karaktär. 

 

Den generella slutsats som nås är att en möjlighet för regionala organisationer att företa 

autonom våldsanvändning för humanitära syften är svårförenlig med gällande folkrätt. Den 

mest framkomliga vägen för en framtida sådan möjlighet skulle vara att förekomsten av 

ytterligare statspraxis bidrar till att skapa en parallell sedvanerättslig regel jämte artikel 53(1) i 

FN-stadgan. 
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Kapitel 1 – Inledande avsnitt 

1.1 Bakgrund 

I denna uppsats utreds eventuella juridiska möjligheter för regionala organisationer att företa 

våldsanvändning, utan säkerhetsrådets på förhand explicita auktorisation, för att förhindra eller 

åtgärda grova brott mot mänskliga rättigheter. Annorlunda kan detta formuleras som regionala 

organisationers möjligheter till autonom våldsanvändning för humanitära syften. Intresset av 

att undersöka sådana eventuella juridiska möjligheter härrör främst ur FN:s bristande förmåga 

att uppfylla sitt huvudsakliga syfte, nämligen att upprätthålla internationell fred och säkerhet. 

Misslyckandet beror delvis på att FN:s medlemsstater inte ställt trupper till FN:s förfogande 

såsom var tänkt vid FN:s bildande. Istället har FN-systemet blivit beroende av att medlemsstater 

och regionala organisationer företar våldsanvändning genom nationella och regionala trupper 

efter auktorisation av säkerhetsrådet.  

 

Ryssland och i viss mån även Kina utnyttjar sin vetorätt i säkerhetsrådet på ett sätt som av 

många anses illegitimt. Det medför att säkerhetsrådet blockeras från att vidta relevanta åtgärder, 

såsom att auktorisera regionala organisationer och stater att företa nödvändig våldsanvändning 

för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Illegitimiteten består i ett förmodande att 

vetorätten ofta används av politiska skäl och som en maktdemonstration snarare än för att 

främja internationell fred och säkerhet samt folkrättens genomslag. Därutöver har 

säkerhetsrådet av olika skäl inte alltid möjlighet att agera inom en rimlig tidsram för att åtgärda 

hot mot internationell fred och säkerhet, innefattande grova brott mot mänskliga rättigheter. 

 

Följaktligen förekommer det att säkerhetsrådet trots ett uppenbart behov, misslyckas med att 

kvalificera grova brott mot mänskliga rättigheter som hot mot internationell fred och säkerhet 

enligt artikel 39 och sedermera med att auktorisera erforderlig våldsanvändning genom 

aktiverandet av kapitel VII.  Säkerhetsrådet bör måhända i sådana situationer (delvis av 

demokratiska skäl) inte vara den sista utposten för skyddandet av civilbefolkningens 

grundläggande mänskliga rättigheter runt om i världen. Realitet av denna typ av misslyckande 

urholkar säkerhetsrådets auktoritet och trovärdighet.1 

 

                                                      
1 ICISS, The Responsibility to Protect, Report of The International Commission on Intervention and 

State Sovereignty, s 47 ff. (2001). 
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Att just regionala organisationer skulle ha ett subsidiärt ansvar att företa nödvändig 

våldsanvändning inom territoriet för sina medlemsstater i syfte att skydda grundläggande 

mänskliga rättigheter grundas i vissa praktiska överväganden. Humanitära katastrofer orsakar 

ofta ett stort antal flyktingar över landsgränser inom en region. Således finns ett starkt kollektivt 

intresse hos länderna inom den regionala organisationer att snabbt och effektivt hantera en 

humanitär katastrof. Regionala organisationer har därutöver en geografisk fördelaktig position 

i jämförelse med FN. Därtill kommer att grannländerna inom en regional organisation ofta har 

en mer intrikat förståelse för de bakgrundsproblem, aktörer och personligheter som är 

involverade i, och som orsakat, den konflikt som resulterat i den humanitära katastrofen.2 

 

Våldsanvändning för humanitära skäl anses kunna uppbringa en högre grad av legitimitet när 

den genomförs av regionala organisationer, jämfört med våldsanvändning för humanitära skäl 

företagen av enskilda stater eller spontana koalitioner av stater. Det anses nämligen inte lika 

sannolikt att våldsanvändning av regionala organisationer genomförs med politiska motiv, t.ex. 

för att avsätta en regim, under falska förespeglingar om humanitära syften. Sådana 

underliggande politiska motiv är av naturliga skäl svårare att koordinera och dölja ju fler stater 

som är inblandade.3 

 

Den juridiska-, och närmare bestämt folkrättsliga, diskussionen om regionala organisationers 

möjligheter att företa våldsanvändning, utan säkerhetsrådets på förhand explicita auktorisation, 

för att förhindra eller åtgärda grova brott mot mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i 

kapitel VIII i FN-stadgan som behandlar relationen mellan FN och regionala organisationer. 

Artikel 53(1) reglerar regionala organisationers möjligheter att företa våldsanvändning samt 

dessas relation till säkerhetsrådet. Artikeln stipulerar att regionala organisationer behöver 

säkerhetsrådets auktorisation för att företa våldsanvändning. 

 

I tre konflikter under 90-talet företog emellertid regionala organisationer våldsanvändning inom 

Liberia, Sierra Leone och Kosovo utan säkerhetsrådets på förhand explicita auktorisation och 

utan samtycke från ifrågavarande stater. Alla de tre interventionerna genomfördes för att 

förhindra grova brott mot mänskliga rättigheter och i vart fall två av dem erhöll ett närmast 

                                                      
2 ICISS a.a.s. 53. 
3 ICISS a.a.s. 54. 
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enhälligt stöd från det internationella samfundet och säkerhetsrådet. Interventionerna i Liberia 

och Sierra Leone genomfördes av ECOWAS och interventionen i Kosovo av NATO. 

 

Mot bakgrund av dessa tre konflikter har det uppstått en omfattande diskussion inom den 

folkrättsliga doktrinen huruvida det utvecklats en möjlighet för regionala organisationer att 

företa våldsanvändning, utan säkerhetsrådets på förhand explicita auktorisation, för att 

förhindra eller åtgärda grova brott mot mänskliga rättigheter. 

 

Tre legala argument har i huvudsak anförts av stater och akademiker för att de nämnda 

interventionerna skulle vara lagliga. Dessa är (1) att säkerhetsrådets auktorisation under artikel 

53(1) inte behöver vara explicit utan istället kan vara implicit, (2) att säkerhetsrådets 

auktorisation under artikel 53(1) inte behöver utfärdas innan den regionala organisationen 

företar våldsanvändningen utan snarare kan utfärdas retroaktivt, och (3) att regionala 

organisationer kan genomföra humanitära interventioner.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är inte enbart att fastställa gällande rätt. Syftet är snarare att utifrån 

möjliga och välgrundade tolkningar av gällande rätt utvärdera om något av de ovannämnda tre 

argumenten kan används för att motivera en legal möjlighet för regionala organisationers 

autonoma våldsanvändning för humanitära syften. Störst fokus kommer att ägnas möjlighet (3) 

nämligen humanitär intervention av regionala organisationer. 

 

Intresset av detta härrör som nämnts ur att säkerhetsrådet inte lyckas uppfylla sitt primära syfte, 

att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Som författare till denna uppsats är jag av 

åsikten att en ökad roll för regionala organisationer inom området för internationell fred och 

säkerhet kan vara eftersträvansvärd. Således kommer jag i vissa av uppsatsens avsnitt bygga 

vidare på något kontroversiella antaganden om gällande rätt för att utveckla en argumentation 

som eventuellt kan tala för en ökad autonomi för regionala organisationer. 

 

1.3 Frågeställning 

”Kan något av de argument som använts för att motivera lagligheten av ECOWAS och NATO:s 

interventioner i Liberia, Sierra Leone och Kosovo, d.v.s. implicit auktorisation, retroaktiv 

auktorisation eller humanitär intervention, motivera en legal möjlighet till autonom 
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våldsanvändning för regionala organisationer för att hindra grova brott mot mänskliga 

rättigheter?” 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. Kapitel 1 innehåller de inledande avsnitten bakgrund, syfte, 

frågeställning, disposition, metod och material samt avgränsningar. 

 

Kapitel 2 behandlar kortfattat två grundläggande rekvisit i FN-stadgans artikel 53(1), nämligen 

vilka typer av åtgärder som utgör ”enforcement action” och vilka kriterier som ställs för att en 

organisation ska anses vara en regional organisation i FN-stadgans mening. Syftet med det 

andra kapitlet är att klarlägga artikel 53:s tillämpningsområde för att således introducera 

artikelns relevans för resterande delar av uppsatsen.  

 

I kapitel 3 analyseras de tre interventioner som givit upphov till den folkrättsliga diskussionen 

om regionala organisationers autonoma våldsanvändning. Dessa är ECOWAS intervention i 

Liberia år 1990, ECOWAS intervention i Sierra Leone år 1997 och NATO:s intervention i 

Kosovo år 1999. I kapitlet analyseras såväl de faktiska omständigheterna kring 

interventionerna, för att kunna karaktärisera dem folkrättsligt, liksom säkerhetsrådets och 

staters reaktioner. Därutöver identifieras de legala grunder som anförts av stater, regionala 

organisationer och akademiker för att motivera interventionernas förenlighet med FN-stadgan 

och särskilt artikel 53(1). Syftet med kapitel 3 är att klarlägga den existerande statspraxis som 

är relevant för att besvara uppsatsens frågeställning. Interventionernas förenlighet med, och 

eventuella påverkan på, artikel 53(1) i FN-stadgan bäddar i sin tur för den fortsatta diskussionen 

om regionala organisationers möjligheter till autonom våldsanvändning för att förhindra grova 

brott mot mänskliga rättigheter. 

 

Kapitel 4 bygger vidare på två av de legala grunder som anförts i kapitel 3 för de nämnda 

interventionernas förenlighet med FN-stadgan och särskilt artikel 53(1). Dessa är implicit 

auktorisation och retroaktiv auktorisation. Syftet med kapitlet är att utvärdera om rekvisitet 

”auktorisation” i artikel 53(1) kan uppfyllas genom säkerhetsrådets implicita- eller retroaktiva 

auktorisation. Om så skulle vara fallet skulle det medföra en ökad möjlighet för regionala 

organisationer till autonom våldsanvändning för att förhindra grova brott mot mänskliga 

rättigheter. 
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Kapitel 5 behandlar det sista legala argument som anförts för de tre interventionernas laglighet, 

nämligen humanitär intervention av regionala organisationer. Kapitlet inleds med några kortare 

bakgrundsavsnitt som utgör utgångspunkten för den fortsatta diskussionen. Dessa avsnitt består 

av en beskrivning av det folkrättsliga våldsförbudet, dess etablerade undantag och icke-

interventionsprincipen. Kapitlet innehåller också den definition av begreppet ”humanitär 

intervention” som används i uppsatsen. 

 

Resterande del av kapitel 5 utgör en analys av de argument som oftast framförs för att en 

möjlighet till humanitär intervention kan sägas existera inom folkrätten. Argumenten som 

presenteras i detta kapitel har använts för att motivera en legal rätt till humanitär intervention, 

inte enbart för regionala organisationer utan även för stater. Dessa argument innebär att 

mänskliga rättigheter inte enbart ligger inom staters egna jurisdiktion och att FN-stadgan bör 

tolkas i enlighet med sitt ändamål om att främja mänskliga rättigheter. Ett argument som särskilt 

diskuteras är huruvida våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4) kan tolkas restriktivt. 

 

Kapitel 6 bygger vidare på argumenten som anförts för humanitär intervention i kapitel 5 och 

analyserar om dessa, eller några andra argument, kan användas för att motivera en legal 

möjlighet till humanitär intervention av just regionala organisationer. Två problem som 

diskuteras är hur en humanitär intervention av regionala organisationer förhåller sig till 

ordalydelsen av artikel 53(1) samt jus cogens-karaktären av våldsförbudet. För att hantera det 

hinder som uppställs av artikel 53(1):s relativt strikta ordalydelse diskuteras teorin om 

modifikation av FN-stadgan till följd av en ny utvecklad sedvanerättslig regel. Kapitel 6 bygger 

på vissa ganska kontroversiella antaganden och diskussion är till stor del de lege ferenda. 

 

Kapitel 7 innehåller slutsatsen av undersökningen i uppsatsen samt en kort framåtblick. 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

Som ovan nämnts är syftet med uppsatsen inte enbart att fastställa gällande rätt. Syftet är snarare 

att utifrån möjliga och välgrundade tolkningar av gällande rätt utvärdera de tre huvudargument 

som anförts för lagligheten av ECOWAS och NATO:s interventioner, och huruvida något av 
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dem kan användas för att motivera en legal möjlighet för regionala organisationers autonoma 

våldsanvändning för humanitära syften. 

 

För att utvärdera dessa tre argument, och särskilt argument (3), kommer uppsatsen beröra flera 

mycket omdiskuterade och kontroversiella delfrågor inom folkrätten, vilket åskådliggörs av 

dispositionsavsnittet ovan. Uppsatsen gör av naturliga skäl inte anspråk på att uttömmande 

fastställa gällande rätt i dessa delfrågor. Inom folkrätten är det rättssubjekten själva som 

utformar reglerna. Därtill saknas ett enskilt auktoritativt tolkande och tillämpande organ som 

kan fastställa reglernas innebörd. Det medför att det är oerhört svårt att utröna vad som 

egentligen utgör gällande rätt, särskilt inom rättsområdet för staters våldsanvändning. 

 

Den metod som används är snarare att utifrån välgrundade tolkningar av gällande rätt 

presentera möjliga svar i delfrågorna, som eventuellt kan tala för en ökad autonomi för 

regionala organisationer. Utifrån hur delfrågorna sålunda besvaras utvärderas de tre 

ovannämnda huvudargumenten. Uppsatsen har följaktligen i de delar där det finns utrymme, på 

grund av att gällande rätt är omtvistad eller kan anses oklar, en i viss mån ”argumenterande 

karaktär”. Med det sagt utgår jag i uppsatsen alltid från en tolkning av gällande rätt. Av detta 

följer att metoden i uppsatsen inte kan sägas vara renodlat rättsdogmatisk. Uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i rättsdogmatiken då de källor4 och tolkningsmetoder5 som används är de 

etablerade inom folkrätten.  

 

Som nämnts är jag som författare till denna uppsats av åsikten att en viss ökad autonomi för 

regionala organisationer på området för internationell fred och säkerhet kan vara 

eftersträvansvärd. För att problematisera om, eller i vilken mån, argumentation med 

bakomliggande värderingar är förenligt med den rättsdogmatiska metoden, och särskilt när den 

rättsdogmatiska metoden används på det folkrättsliga området om våldsanvändning, är det här 

erforderligt med en diskurs om just detta. 

 

 

 

 

                                                      
4 Artikel 38, Stadga för den Internationella Domstolen. 
5 Artikel 31, Wienkonventionen om traktaträtten. 
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1.5.1.1 Rättsdogmatisk metod inom det folkrättsliga området om våldsanvändning 

Ett av folkrättens dilemman är när och hur nya realiteter i omvärlden ska inkorporeras och 

reflekteras i det existerande regelverket. Folkrätten behöver fortsätta återspegla faktiska 

beteenden och attityder i omvärlden samtidigt som kontinuiteten i det existerande systemet 

måste upprätthållas för att skapa förutsebarhet och således legitimitet. Denna konflikt 

åskådliggörs även av folkrättens två huvudsakliga rättskällor, den statiska men förutsebara 

traktaten och den flexibla men svårtolkade sedvanerätten. 

 

Respekten för individers mänskliga rättigheter är en fråga som får allt större uppmärksamhet 

inom folkrätten just p.g.a. av reala beteendeförändringar i omvärlden. För att återspegla detta 

krävs en viss flexibilitet inom regelverket. Det internationella verkställandet av mänskliga 

rättigheters efterlevnad kan nämligen i många fall sägas konkurrera med inom folkrätten mer 

väletablerade juridiska koncept såsom statssuveränitet samt säkerhetsrådets ensamrätt att 

auktorisera våldsanvändning. Så är inte minst fallet för ämnet som utreds i denna uppsats. Vissa 

väljer att beskriva denna konkurrens som en konflikt mellan idealism och realism,6 vilket enligt 

mig är en floskel. 

 

Rättsdogmatiken beskrivs ofta som systemintern såtillvida att metodens logik innebär att en 

regel är en regel om regeln baserar sig på en tidigare regel. Metodens styrka och främsta syfte 

är att skapa förutsebarhet avseende hur rätten tillämpas. Interniteten hos systemet medför att 

det blir mindre känsligt för den enskilde rättstillämparens enskilda och ovidkommande 

värderingar. Uttryckt annorlunda är metodens styrka att den (i vart fall som den påstår sig) 

separerar juridik och politik. Det är emellertid väletablerat att all rättsvetenskap kommer 

innehålla värderingar, oavsett om metoden betecknas som rättsdogmatisk eller inte.7 

 

Att tillämpa den rättsdogmatiska metoden, kan med anledning av antagandet om separation 

mellan juridik och politik, i viss mån vara problematiskt om syftet är att återskapa folkrätten.8 

Det beror delvis på att det inte finns något enskilt auktoritativ rättstillämpande- eller 

verkställande organ som tillser att stater inrättar sitt beteende enligt de resultat som en 

rättsdogmatisk tolkning av folkrätten skulle medföra. Istället är staterna själva rättstillämpare, 

och de har beroende på sitt internationella inflytande, ett större eller mindre 

                                                      
6 Shaw, International Law, 32 ff. 
7 Se Agell, SvJT 2002 s. 243 ff. 
8 Shaw a.a.s. 49. 
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manövreringsutrymme att inkorporera politik i sitt folkrättsliga agerande. Därutöver har den 

klassiska rättsdogmatiska metoden svårt att förklara framväxten av, eller förändringar av, 

sedvanerätt. De handlingar som så småningom etablerar sedvanerätt måste nämligen av logiska 

skäl från början ha uppstått systemexternt.9 

 

Den rättsdogmatiska, systeminterna, metoden erhåller sin legitimitet genom en grundläggande 

regel, varifrån de andra reglerna kan härledas. Denna grundläggande regel kommer alltid vara 

helt värdebaserad och utgör ett konventionsbaserat axiom. Inom det svenska rättssystemet kan 

den grundläggande regeln anses framgå av RF 1:1 om folkstyre. En traditionell uppfattning, 

som numera av många anses förlegad och alltför rigid, är att folkrättens grundläggande regel, 

eller axiom, är pacta sunt servanda. Detta antagande skulle kunna medföra att den 

rättsdogmatiska metoden får en starkare koppling till traktater än sedvanerätt, vilka förvisso 

båda utgör likställda rättskällor inom folkrätten.  

 

Anledningen till att pacta sunt servanda skulle vara ett förlegat axiom, särskilt inom det 

folkrättsliga området om staters våldsanvändning, är att ett sådant axiom blir ett 

cirkelresonemang vid ett försök att förklara varför stater följer folkrätten. Det kan åskådliggöras 

genom följande retoriska frågor: Varför ska stater efterfölja folkrätten? På grund av pacta sunt 

servanda. Varför ska stater efterfölja pacta sunt servanda? För att annars följer de inte 

folkrätten.10 Att enbart sätta sin tillförsikt till principen om pacta sunt servanda inom ett så 

fundamentalt rättsområde som den folkrättsliga regleringen kring staters våldsanvändning kan 

följaktligen vara vanskligt.  

 

Avsaknaden av internationella och auktoritativa rättstillämpande- och verkställande organ 

medför att folkrättens existens är beroende av att stater någorlunda följer de stipulerade 

reglerna. Franck anför att det därför är systemets upplevda legitimitet, och inte enbart principen 

om pacta sunt servanda, som gör att stater efterlever folkrätten. Om detta skulle formuleras 

slagkraftigt hade man teoretiskt och kortfattat kunnat säga: om folkrätten är illegitim kommer 

den upphöra att existera.  

 

                                                      
9 Shaw a.a.s. 38. 
10 Shaw, a.a.s. 37 ff. 
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Som nämnts är respekten för individers mänskliga rättigheter en fråga som får allt större 

uppmärksamhet inom folkrätten till följd av reala beteendeförändringar i omvärlden. Mot den 

bakgrunden går det att argumentera för att legitimiteten inom den folkrättsliga våldsregleringen 

skulle bättras av en ökad emfas på skyddet för mänskliga rättigheter jämfört med vad som 

annars skulle bli resultatet av en traditionell rättsdogmatisk tolkning av bl.a. FN-stadgan. 

 

Sandegren diskuterar den rättsdogmatiska metoden mot bakgrund av samma antagande som 

anförts av Franck, nämligen att legitimiteten utgör rättssystemets axiom. Han menar att alla 

rättskällor har argumentationens halt som yttersta grund för sin auktoritet.11 Argumentationens 

halt avgörs i sin tur genom den diskuterade regelns upplevda legitimitet. Regler som inte 

upprätthåller erforderlig grad av legitimitet åsidosätts oavsett dess formella plats inom 

rättskällehierarkin. All juridisk argumentation måste således värderas såväl med hänsyn till den 

sakliga tyngden hos de framförda argumenten som den formella auktoriteten hos källan varifrån 

argumentet hämtas.  

 

Sandegren diskuterar också vilken plats bakomliggande värderingar har och bör ha inom den 

rättsdogmatiska metoden. Han menar att begreppet ”rättsdogmatik” leder in på tanken om 

cirkelargument. I själva verket återspeglar inte begreppet ”dogmatik” metodens innehåll. I sitt 

försök att karaktärisera rättsdogmatikens innebörd anför han att den rättsdogmatiska praktiken 

utmärks av en ganska fri argumentation och att systemet är öppet mot omvärlden och tar intryck 

av den allmänna debatten och samhällsklimatet. Vidare finns inte konsensus om vari det 

dogmatiska i metoden skulle bestå. Han menar att det inte ens föreligger konsensus om att 

”gällande rätt” är det som förenar metoden. Den fria argumentation som präglar 

rättsdogmatiken kan helt klart inbegripa värderingar som ligger utanför ”gällande rätt”. 

Sammanfattningsvis anför han att rättsdogmatiken mer rättvisande skulle benämnas som 

”rättsanalytisk” metod.12 

 

Sandegrens definition av rättsdogmatiken nyanserar det ovan antagna, och ofta anförda, att 

metoden är systemintern. Huruvida en tillämpad metod kan beskrivas som rättsdogmatisk 

kanske beror på hur och i vilken grad värderingar präglar argumentationen. Jag kommer inte 

                                                      
11 Sandgren, TfR 2005 s. 648 ff.  
12 Sandgren, TfR 2005 s. 654 ff. 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göra något ytterligare försök att avgöra den frågan eftersom det skulle kunna utgöra ett 

åtminstone ett självständigt examensarbete. 

 

Jag nöjer mig därför med att konstatera att min metod utgår från rättsdogmatiken då den 

använder sig av folkrättens etablerade rättskällor och tolkningsmetoder. Uppsatsen inkorporerar 

i viss mån ett personligt ställningstagande, nämligen att våldsanvändning av regionala 

organisationer för humanitära syften kan vara eftersträvansvärt. Detta är enligt mig 

eftersträvansvärt ytterst för att stärka legitimiteten i det kollektiva säkerhetssystemet. Utifrån 

tolkningar av gällande rätt söker jag utvärdera legala argument för en möjlighet för regionala 

organisationer att vidta autonom våldsanvändning för att hindra grova brott mot mänskliga 

rättigheter. 

 

Metoden jag använder präglas således i vissa delar av en ökad mån av argumentation och 

bakomliggande värderingar än vad en klassisk rättsdogmatisk metod måhända hade inneburit. 

Framställning är emellertid fortlöpande tydlig med när kontroversiella tolkningar av gällande 

rätt görs just för argumentationens skull. Vidare kan hävdas att min metod möjligtvis tillmäter 

en något högre rättskällehierarkisk betydelse till statspraxis, i förhållande till traktaträtt, än vad 

en klassisk rättsdogmatisk metod med pacta sunt servanda som axiom hade medfört.  

 

Sammanfattningsvis tycker jag att min metod liknar vad Sandegren karaktäriserat ovan. Därför 

väljer jag att benämna min metod som ”rättsanalytisk” snarare än ”rättsdogmatisk”. I en 

rättsvetenskaplig undersökning av ett rättsområde såsom staters våldsanvändning som i viss 

mån kan sägas vara det grundläggande regelsystem som alla andra rättsregel kan härledas från, 

anser jag det vidare högst lämpligt att inkorporera värderingar, under förutsättning att det görs 

explicit.  

 

1.5.2 Material 

I uppsatsen används de etablerade folkrättslig rättskällorna enligt artikel 38(1) i ICJ-stadgan. 

Uppsatsen utgångspunkt är traktaträtt, närmare bestämt FN-stadgan och särskilt dess artiklar 

53(1) och 2(4). För att utreda artiklarnas innebörd och huruvida de kan anses inrymma en 

möjlighet för regionala organisationer att företa våldsanvändning i syfte att hindra humanitära 

katastrofer söker jag vägledning i de andra källorna som nämns i artikel 38(1) i ICJ-stadgan.  
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1.5.2.1 Statspraxis 

Det är här påkallat att säga något om vilken betydelse som tillmäts statspraxis som en 

folkrättslig rättskälla i denna uppsats. Den statspraxis som diskuteras är främst staters och FN:s 

reaktioner på ECOWAS interventioner i Liberia och Sierra Leone samt NATO:s intervention i 

Kosovo.  

 

Artikel 38 b) i ICJ-stadgan etablerar att ”internationell sedvänja, utgörande bevis för en allmän 

praxis, godtagen såsom gällande rätt” utgör en rättskälla inom folkrätten. Ur artikeln kan utläsas 

att sedvanerätten har två komponenter, en objektiv och en subjektiv. Den objektiva, eller 

materiella delen, består av ”praxis”, vanligtvis kallad statspraxis.  

 

Statspraxis består av staters handlingar och beteendemönster i förhållande till företeelser inom 

folkrättens tillämpningsområde. Alltså vad stater faktiskt gör. I denna uppsats kommer jag 

främst dra slutsatser om statspraxis utifrån säkerhetsrådets resolutioner och mötesprotokoll,13 

men även utifrån efterföljande utspel från stater som uppvisar relativt tydliga inställningar. 

Statspraxis som emanerar ur mer inflytelserika staters agerande, bl.a. från de permanenta 

medlemmarna i säkerhetsrådet, har också förhållandevis större betydelse.14  

 

Artikel 38 b) stipulerar vidare att praxisen ska vara allmän, vilket innebär att den måste ha 

uppnått en viss konsistens. Här är graden av repetition och kontinuitet hos statspraxisen mycket 

betydelsefull för fastställandet av dess folkrättsliga innebörd. Det finns ingen given tröskel som 

gäller i alla situationer. Erforderlig grad av kontinuitet beror på karaktären hos den 

sedvanerättsliga regel som statspraxisen eventuellt medför och förefintligheten av, eller styrkan 

hos, en tidigare regel som kommer att påverkas av den nya sedvanerättsliga regeln.15 

 

Allting som stater gör utgör emellertid inte sedvanerätt. Stater agerar många gånger 

utrikespolitiskt med andra motiv än juridiska. Den subjektiva komponenten av sedvanerätten, 

som framgår av orden ”godtagen såsom gällande rätt” i artikel 38 b), är således till för att 

urskilja staters juridiska handlingar från handlingar som motiverats av andra skäl. För att 

statspraxis ska etablera en sedvanerättslig norm måste det finnas en subjektiv uppfattning från 

                                                      
13 ICJ har konstaterat att bevis för existerande sedvanerättsliga regler kan hittas i 

säkerhetsrådsresolutioner. Se Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2004, p. 136, s. 171.  
14 Shaw a.a.s. 58. 
15 Shaw a.a.s. 56 ff. 
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stater om att ifrågavarande handlingar och beteenden vidtas för att efterleva gällande rätt. Den 

subjektiva uppfattningen benämns vanligtvis opinio juris. 

 

Det finns olika uppfattningar om vilken av dessa två komponenter som ska attribueras störst 

vid framväxten av internationell sedvanerätt. De som förespråkar att den subjektiva 

komponenten är mer betydelsefullt baserar det på principen om staters suveränitet och att stater 

endast är bundna till vad de samtycker till. Enligt den uppfattningen behöver inte konsistensen 

av statspraxisen ha uppnått särskilt hög nivå förutsatt att opinio juris föreligger. Den motsatta 

uppfattningen lägger istället större vikt på konsistensen av statspraxis med motiveringen att 

opinio juris ändå inte kan bevisas.16 

 

I sammanhanget av opinio juris bör också nämnas att det generellt sett inte är staterna själva 

som argumenterar för- och kategorisera sina handlingar och beteenden inom ramen för särskilda 

legala institut såsom retroaktiv- och implicit auktorisation eller humanitär intervention. Denna 

kategorisering av argument utövas främst inom rättsvetenskapen. Det innebär absolut inte att 

dessa legala institut ska betraktas som rättsvetenskapliga fiktioner. Vetenskapens uppgift är till 

stor del att utröna mönster hos empiriska företeelser för att skapa förklarings- och 

prediktionsförmåga och det är likväl syftet med rättsvetenskaplig kategorisering i nämnda 

legala institut. Vidare är det tydligt att stater försöker motivera sina handlingar med ett 

språkbruk som är starkt förknippat till rättsvetenskapliga legala institut, såsom humanitär 

intervention och implicit auktorisation, vilket kommer framgå under uppsatsens gång. Åt vilket 

håll kausaliteten är riktad i förhållandet mellan staters handlingar och rättsvetenskapens 

kategorisering är omöjligt att fastställa, vilket hänger samman med omöjligheten att bevisa 

opinio juris. Rättsvetenskapen och stater agerande får istället antas ha ett symbiotiskt 

förhållande och en cirkelkausalitet sinsemellan. Således är det inte av avgörande betydelse om 

stater vid förklaringen och motiveringen av sina handlingar inte uttryckligen hänvisar till legala 

institut. 

 

Det kan konstateras redan här att den statspraxis som finns avseende regionala organisationers 

autonoma våldsanvändning för att hindra humanitära katastrofer har uppnått en relativt låg grad 

av kontinuitet. Det är därutöver möjligt att reaktionerna i förhållande till de diskuterade 

interventionerna i vissa fall har varit politiskt motiverade. I de flesta av de reaktioner som 

                                                      
16 Shaw a.a.s. 65 f. 
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diskuteras nedan har dock staterna motiverat sina ställningstaganden med ett språkbruk som är 

nära förknippat med legala argument, vilket likväl tyder på att de ger uttryck för opinio juris. 

 

Syftet med uppsatsen är som sagt emellertid inte enbart att utreda gällande rätt. Det är tveksamt 

om den statspraxis som diskuteras avseende ECOWAS och NATO:s interventioner i dagsläget 

kan anses ha någon större sedvanerättslig betydelse avseende regionala organisationers 

autonoma våldsanvändning för att hindra humanitära katastrofer.17 Statspraxisen diskuteras 

istället huvudsakligen för att identifiera möjliga vägar och argument genom vilka en eventuell 

möjlighet för regionala organisationer skulle kunna existera eller vara under utveckling. 

 

1.5.2.2 Doktrin och ICJ-praxis 

Artikel 38 c) i ICJ-stadgan fastställer att ICJ-praxis18 och doktrin från de olika ländernas mest 

sakkunniga författares lärosatser också är hjälpmedel för fastställande av gällande folkrätt. 

 

I uppsatsen använder jag mig av vissa ICJ-fall som är relevanta för att utreda uppsatsens 

delfrågor. Doktrin används också i stor omfattning. Det beror på att frågan om regionala 

organisationers autonoma våldsanvändning är vida omdiskuterad i doktrinen. I många fall anser 

jag det, utifrån artikel 38 c) i ICJ-stadgan, mer metodologiskt korrekt att hänvisa till olika 

författares tolkningar av gällande rätt än att dra alltför långtgående egna slutsatser.  

 

Doktrinen som används har valts ut i ett försök att motsvara kravet på sakkunnighet i artikel 38 

i ICJ-stadgan. Således har jag använt mig av flera mycket auktoritativa författare på området 

inte minst Christine Gray, Ian Brownlie, Thomas M. Franck, Malcolm Shaw och Christian 

Walter. Därutöver har jag använt mig av doktrin från författare som fördjupat sig just inom 

regionala organisationers autonoma våldsanvändning och även anlagt ett de lege ferenda 

perspektiv på frågan. Bland dessa kan nämnas Diana Amnéus, Gustaf Lind, Ove Bring och 

Ademola Abass. 

 

 

 

                                                      
17 Detta diskuteras vidare i kapitel 6. 
18 Förvisso stipulerar artikel 59 i Stadga för den Internationella Domstolen att ICJ:s praxis endast 

gäller mellan parterna och inte utgör stare decisis, men trots detta får det anses etablerat att ICJ-praxis 

generellt är ett hjälpmedel för fastställande av gällande rätt. 
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1.6 Avgränsningar 

1.6.1 Regionala organisationers egna traktater 

Statspraxisen avseende regionala organisationers autonoma våldsanvändning för humanitära 

syften begränsar sig till interventionerna i Liberia, Sierra Leone och Kosovo. Uppsatsen 

diskuterar de tre argument som framförts för att motivera lagligheten av dessa interventioner. I 

doktrinen har diskuterats andra argument för regionala organisationers autonoma 

våldsanvändning för humanitära syften. Ett av dessa argument tar sin utgångspunkt i ett par av 

de regionala organisationers egna traktater. Vissa artiklar däri föreskriver nämligen en 

möjlighet för de regionala organisationerna att företa våldsanvändning inom sina 

organisationens stater för humanitära syften. 

 

Artikel 4 h) i Afrikanska unionens konstitutiva stadga föreskriver rätten för unionen att 

intervenera i en medlemsstat följande ett beslut av generalförsamlingen vid graverande 

omständigheter, nämligen: krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. I ECOWAS 

protokoll av den 10 december 1999 om mekanismen för konfliktförebyggande, 

konflikthantering, konfliktlösning, fredsbevarande verksamhet och säkerhet framgår av artikel 

10 att ECOWAS egna Medlings- och säkerhetsråd kan auktorisera alla former av militära 

interventioner, och av artikel 22 framgår att ECOMOG kan företa humanitära interventioner. 

Artikel 52 föreskriver att ECOWAS i enlighet med kapitel VIII i FN-stadgan ska informera FN 

om alla militära interventioner som vidtas, men inte att ECOWAS skulle behöva auktorisation 

från FN:s säkerhetsråd. 

 

Det har hävdats att stater genom ingående av dessa traktater uttrycker ett bindande samtycke 

till framtida intervention av den regionala organisationen för humanitära syften. Det får 

emellertid anses råda nästintill konsensus inom doktrinen om att det inte är möjligt för en stat 

att genom ingående av en traktat kodifiera ett bindande anteciperat samtycke till humanitär 

intervention från den regionala organisationen. En stat har nämligen alltid möjlighet att 

återkalla det förmodade samtycket i traktaten vid tidpunkten för den eventuella interventionens 

faktiska genomförande.19 

 

                                                      
19 Walter, Article 53. I: The Charter of the United Nations: A Commentary, s. 1491 ff. Se också Lind, 

The Revival of Chapter VIII of the UN Charter: Regional Organisations and Collective Security (diss) 

s. 157 ff. 
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Ståndpunkten som intas i denna uppsats är att artiklar som de ovannämnda i de regionala 

organisationernas egna traktater således inte ger uttryck för erforderligt samtycke till 

intervention. Eftersom artikel 103 i FN-stadgan stipulerar att FN-stadgan vid en normkonflikt 

har företräde framför andra traktater kan artiklarna inte heller ge uttryck för en mer förmånlig 

regel för autonom våldsanvändning av regionala organisationer än vad som uttrycks i FN-

stadgan. Således har artiklarna i de regionala organisationernas egna traktater ingen självständig 

legal betydelse i detta hänseende, utan deras innebörd är avhängig hur artikel 53(1) i FN-

stadgan tolkas.  

 

På grund av artikel 103 i FN-stadgan anser jag det således mer relevant för besvarandet av 

frågeställningen i denna uppsats att utreda om artikel 53(1) i FN-stadgan kan inrymma en 

möjlighet till autonom våldsanvändning av regionala organisationer för humanitära syften, 

snarare än att ytterligare fördjupa mig i regionala organisationers egna traktater. Argumenten i 

min uppsats behandlar hur rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1) bör uppfyllas samt om 

regional humanitär intervention kan utgöra ett undantag från artikeln.  

 

Därtill kommer att det inte förkommit någon konkret konflikt där våldsanvändning av regionala 

organisationer utan säkerhetsrådets samtycke faktiskt har försökt legitimeras mot bakgrund av 

de regionala organisationernas egna traktater.20 Således kommer de regionala organisationernas 

egna traktater fortsättningsvis i stort sett lämnas utanför framställningen i denna uppsats. 

 

1.6.2 Responsibility to protect 

Jag har också valt att avgränsa uppsatsen till att inte omfatta doktrinen om ”responsibility to 

protect” (R2P). R2P-doktrinen har under det senaste decenniet integrerats med diskussionen 

om humanitär intervention. R2P-doktrinen lägger emfas på behoven hos de utsatta 

medborgarna som behöver skydd vid en humanitär katastrof snarare än vid en påstådd rätt till 

intervention. R2P doktrinen vilar på antagandet att statlig suveränitet förutsätter en skyldighet 

att skydda den egna befolkningen. När staten misslyckas behöver det internationella samfundet 

träda in.21 

 

                                                      
20 Lind a.a.s. 164 f och Gray, International Law and the Use of Force, s. 445. 
21 Walter a.a.s. 1489 f. 
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I 2005-års World Summit Outcome noterades att varje stat har en skyldighet att skydda sin 

befolkning från folkmord krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och etnisk rensning. 

Dessutom skulle det internationella samfundet ha en skyldighet att skydda befolkningen inom 

stater genom säkerhetsrådets kollektiva kapitel VII-åtgärder och i samarbete med relevanta 

regionala organisationer när fredliga medel var uttömda.22 

 

Shaw anför att doktrinen om R2P kan ses som en omdefinition av humanitär intervention i ett 

försök att minimera motiven hos de intervenerande regionala organisationer eller staterna.23 

Andra har beskrivit R2P som enbart en ”re-branding” av redan gällande folkrättsliga principer 

för politiska syften.24 I dagsläget är den praktiska folkrättsliga relevansen av R2P begränsad till 

att doktrinen använts som en referenspunkt av säkerhetsrådet vid karaktäriseringen av en 

situation som ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt artikel 39.25 Således har 

doktrinen, som förvisso är under utveckling, inte lett till några etablerade juridiska nyheter 

avseende vilka aktörer som har möjlighet att företa våldsanvändning på en annan stats 

territorium för humanitära syften utan säkerhetsrådsauktorisation.26 Därför, men också på grund 

av omfångsskäl, kommer jag inte fördjupa mig ytterligare inom huruvida det utifrån R2P som 

ett självständigt koncept går att dra ytterligare slutsatser om regionala organisationers 

möjligheter att företa autonom våldsanvändning för humanitära syften. Med detta sagt är det 

inte alls uteslutet att R2P i framtiden kan ha en roll att spela på området. De brott mot 

grundläggande mänskliga rättigheter som föranleder aktivering av R2P enligt 2005-års World 

Summit Outcome används emellertid för en definition av humanitär intervention nedan i kapitel 

5. 

 

Kapitel 2 - FN-stadgans artikel 53(1)  

Kapitel VIII i FN-stadgan behandlar relationen mellan FN och regionala organisationer. 

Förutom rätten till självförsvar i artikel 51, vilken även tillkommer regionala organisationer 

som ett kollektiv av stater, och åtgärder mot tidigare fiendestater (den obsoleta artikel 107) är 

                                                      
22 Generalförsamlingens resolution A/RES/60/1 (2005) §§ 138-139 som senare konfirmerades av 

säkerhetsrådet i resolution S/RES/1674 (2006). Se även vidare Generalsekreterarens rapport, 

Implementing the Responsibility to Protect, A/63/677 (2009). 
23 Shaw a.a.s. 883. 
24 Stockburger, Opinio Juris, 23/8 2013. 
25 Se bl.a. S/RES/1970 (2011) och S/RES/1973 (2011) om Libyen. 
26 Shaw a.a.s. 963. 



 

26 

artikel 53(1) den enda regleringen i FN-stadgan om regionala organisationers möjligheter att 

företa våldsanvändning.27  

 

Av artikel 53(1) framgår att säkerhetsrådet skall, när så är lämpligt, använda sådana regionala 

avtal eller organ för tvångsåtgärder under dess myndighet. Av artikelns andra mening framgår 

att utan säkerhetsrådets bemyndigande må dock tvångsåtgärder ej företagas enligt regionala 

avtal eller av regionala organ. 

 

Den engelska lydelsen av artikel 53(1) stipulerar: 

 

”The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or 

agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken 

under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the 

Security Council” 

 

Baserat på den engelska lydelsen använder jag mig i denna uppsats av begreppet ”auktorisation” 

istället för den svenska motsvarigheten ”bemyndigande”. Jag använder mig också av begreppet 

”enforcement action” istället för ”tvångsåtgärder”. Jag använder engelska källor i vilka 

begreppet ”enforcement action” används. För att undvika begreppsförvirring brukar jag således 

samma terminologi. Av samma anledning använder jag begreppet ”regional organisation” 

istället för ”regionalt organ”, eftersom den engelska motsvarigheten, ”regional organizations”, 

används mest frekvent i mina källor. 

 

För denna uppsats är det främst den andra meningen i artikel 53(1) som är av intresse. Det beror 

på att den sätter begräsningarna för vad regionala organisationer får göra utan säkerhetsrådets 

auktorisation. 

 

Syftet med detta korta avsnitt är att klarlägga två grundläggande frågor avseende artikel 53(1). 

Närmare bestämt vad som kan definieras som en regional organisation samt vad som inbegrips 

i begreppet ”enforcement action”. Det är nödvändigt att ge en kort beskrivning av dessa rekvisit 

för att underlätta förståelsen för resten av uppsatsen. 

 

                                                      
27 Abass, Regional Organisations and the Developent of Collective Security, s 43. 
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2.1 Definition av regional organisation 

En första fråga som artikel 53(1) ger upphov till är definitionen av en regional organisation. 

Det finns ingen fast definition av regionala organisationer enligt artikel 53(1). Det är ett 

flexibelt rekvisit som snarare syftar till att omfatta idag existerande regionala organisationer 

och sub-organisationer, vilka sinsemellan har olika karaktäristik, än att ställa upp fasta legala 

kriterier. Vidare finns heller ingen praktisk skillnad mellan begreppen ”regional arrangement” 

och ”regional agencies”. För syftet med denna uppsats är det främst av intresse att konstatera 

att ECOWAS och NATO är regionala organisationer i artikel 53(1):s mening.  

 

2.1.1 ECOWAS 

ECOWAS har själv förklarat sig vara en regional organisation enligt artikel 53 i FN-stadgans 

mening och i övrigt råder inga delade uppfattningar om detta.28 ECOWAS består av 15 

medlemsstater i Västafrika. Organisationens syfte är att främja ekonomisk utveckling i regionen 

för att höja levnadsstandarden.29 Organisationen hade år 1978 antagit ett protokoll om icke-

aggression staterna emellan. Upprätthållandet av regional fred och säkerhet kan emellertid inte 

sägas ha varit en prioritet för organisationen vid tidpunkten för ECOWAS ingripanden i Liberia 

och Sierra Leone. Ingripandet motiverades snarare av nödvändighet då främst FN inte agerat.30  

ECOWAS har bl.a. genom protokoll av den 10 december 1999 om mekanismen för 

konflikthantering m.m., som kan sägas vara ett resultat av ECOWAS konflikthantering i Liberia 

och Sierra Leone, åtagit sig en större roll för upprätthållandet av regional fred och säkerhet. 

ECOWAS militära organ är ECOMOG. 

 

2.1.2 NATO 

NATO definierar sig inte alltid som en regional organisation. Det är emellertid inte hur den 

regionala organisationen själv väljer att beskriva sig som är avgörande för om organisationen 

ska falla inom tillämpningsområdet för artikel 53(1). 

 

Den avgörande faktorn är vilka typer av åtgärder organisationen genomför, samt aspirerar på 

att kunna genomföra, och säkerhetsrådets inställning till om organisationen har ett sådant 

                                                      
28 Abass a.a.s. 34 ff. 
29 Artikel 2-5, Economic Community of West African States Revised Treaty (1993). 
30 Iyi, Humanitarian Intervention and the AU-ECOWAS Intervention Treaties Under International 

Law, s 95 f och Shaw a.a.s. 977. 



 

28 

mandat.31 En motsatt ordning där regionala organisationer själva definierade om de omfattas av 

artikel 53(1) hade inte varit förenligt med det grundläggande syftet som framgår i artikel 1(1) i 

FN-stadgan: att internationell fred och säkerhet ska upprätthållas genom kollektiva åtgärder och 

att säkerhetsrådets enligt artikel 24 bär huvudansvaret för dessa. Säkerhetsrådet har implicit 

karaktäriserat NATO som en regional organisation i resolutioner avseende NATO:s 

intervention i Kosovo.32 

 

NATO är förvisso grundat mot bakgrund av artikel 51 i FN-stadgan som stipulerar rätten till 

kollektivt självförsvar. Artikel 51 i FN-stadgan tillkom emellertid för att värna regionala 

organisationers intressen och inget hindrar att en organisation som formellt grundats mot 

bakgrund av artikel 51 kvalificeras som en regional organisation enligt artikel 53(1).33 

 

Att NATO är en regional organisation i artikel 53(1):s mening är idag relativt okontroversiellt. 

FN, de flesta stater samt de allra flesta akademiker vidhåller den uppfattningen.34 

 

Andra regionala organisationer är EU (Europeiska Unionen), AU (Afrikanska Unionen), OSSE 

(Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa), OAS (Organization of American 

States), Europarådet, AL (Arab League) m.fl.35 Dessa organisationer kommer inte diskuteras 

vidare i denna uppsats. Hur frågeställningen avseende autonom våldsanvändning för regionala 

organisationer besvaras har emellertid stor betydelse för alla regionala organisationer.  

 

2.2 Enforcement action  

Syftet med detta avsnitt är att ge en översikt om vilka typer av åtgärder som omfattas av 

begreppet ”enforcement action” i artikel 53(1). 

 

2.2.1 Ekonomiska sanktioner 

I litteraturen har diskuterats huruvida ekonomiska sanktioner, såsom åtgärderna i FN-stadgans 

artikel 41 (exempelvis vapenembargon och ekonomiska sanktioner) ska utgöra enforcement 

action i artikel 53(1):s mening. Att våldsanvändning, och de typer av åtgärder som räknas upp 

                                                      
31 Gray a.a.s. 415. 
32 Se nedan avsnitt 3.5.3-4. 
33 Abass a.a.s. 34 ff. 
34 Lind a.a.s. 55. 
35 Shaw a.a.s 975 ff och Mårsäter. I: En bok i folkrätt, s 194 f. 
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i artikel 42 i FN-stadgan omfattas av enforcement action i artikel 53(1) är emellertid 

okontroversiellt.  

 

I kommentaren till FN-stadgan argumenteras för att begreppet ”enforcement action” i artikel 

53(1) utifrån en systematisk- och ändamålstolkning enbart bör omfatta våldsanvändning och 

inte ekonomiska sanktioner. 

 

Säkerhetsråds auktoriserat våld genom artikel 42 i stadgan är, förutom artikel 51, det enda 

undantaget från stadgans våldsförbud i 2(4), som åtminstone delvis utgör ett jus cogens-förbud. 

Säkerhetsrådet har således en unik makt inom det kollektiva säkerhetssystemet att auktorisera 

undantag från våldsförbudet. Våldsförbudet i 2(4) omfattar inte artikel 41 åtgärder, d.v.s. 

ekonomiska sanktioner, som stater kan besluta om på eget bevåg. Säkerhetsrådsbeslut enligt 

artikel 41 kan därför inte sägas ge uttryck för en sådan unik makt.  

 

Eftersom stater på eget bevåg kan besluta om ekonomiska sanktioner vore det ologiskt om 

ekonomiska sanktioner av regionala organisationer skulle omfattas av begreppet ”enforcement 

action” i artikel 53(1). Artikel 53(1) bör således tolkas enbart i ljuset av artikel 42 och inte i 

ljuset av artikel 41.36 Det som kommer till uttryck i artikel 53(1) är den unika makt som 

säkerhetsrådet har att auktorisera just våldsanvändning, som annars skulle stå i strid med en jus 

cogens norm. Kravet på säkerhetsrådsauktorisation i artikel 53(1) syftar således till att 

underställa regionala organisationers våldsanvändning, men inte deras ekonomiska sanktioner, 

till säkerhetsrådets kontroll.37 

 

Frågan om huruvida ekonomiska sanktioner omfattas av rekvisitet ”enforcement action” 

aktualiserades första gången när OAS genomförde sjöblockader mot Sovjetiska skepp i 

samband med Kubakrisen, liksom när OAS genomförde ekonomiska sanktioner mot 

dominikanska republiken år 1960. Sovjet yrkade i säkerhetsrådet att åtgärderna stred mot artikel 

53(1) p.g.a. utebliven auktorisation från säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet yttrade inte i något av 

fallen missnöje mot OAS agerande.38 

 

                                                      
36 Walter a.a.s. 1484. 
37 Amnéus, Responsibility to Prtoect by Military Means, s. 399. 
38 Abass a.a.s. 44. 
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Gray menar att frågan om huruvida ekonomiska sanktioner innefattas i begreppet ”enforcement 

action” var kontroversiell vid den tid då OAS genomförde sanktionerna. I dagsläget är det dock 

klart att ekonomiska sanktioner inte omfattas av ”enforcement action” vilket har bekräftats av 

senare praxis där regionala organisationer inte underställt beslut om sanktioner till 

säkerhetsrådet.39 Här kan bl.a. nämnas EU:s beslut om restriktiva åtgärder mot Syrien, som 

innefattade bl.a. ett vapenembargo.40 Frågan om auktorisation av säkerhetsrådet var inte aktuell. 

 

2.2.2 Fredsbevarande insatser 

En annan fråga är om fredsbevarande insatser ska omfattas av begreppet ”enforcement action”. 

Det är icke-kontroversiellt att klassiska fredsbevarande insatser, där samtycke finns hos båda 

parterna i konflikten, inte utgör enforcement action i artikel 53(1):s mening. Således kräver 

fredsbevarande insatser av regionala organisationer inte auktorisation av säkerhetsrådet.41 Det 

ligger i linje med argumentet ovan om att syftet med säkerhetsrådets auktorisation är att 

legitimera undantag från våldsförbudet i 2(4). Det finns också solid praxis på när regionala 

organisationer genomfört fredsbevarande insatser utan säkerhetsrådets auktorisation.42 

 

I situationer av s.k. robust fredsbevarande insatser, vilka kan innefatta våldsanvändning och 

företas utan tydligt samtycke från staten vari ingripandet sker eller från parterna i en konflikt 

inom staten, krävs emellertid säkerhetsrådets auktorisation. Robusta fredsbevarande insatser av 

regionala organisationer omfattas således av begreppet ”enforcement action” i artikel 53(1).43  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att rekvisitet enforcement action omfattar sådana åtgärder som 

utan auktorisation skulle strida mot 2(4) i FN-stadgan, d.v.s. våldsanvändning. Huruvida 

humanitär intervention, som enligt definitionen i denna uppsats innebär våldsanvändning,44 

företagen av en regional organisation kan utgöra ett undantag från denna princip diskuteras i 

kapitel 5 och 6. Frågan om vilken form auktorisationen behöver ha diskuteras i kapitel 4. 

 

                                                      
39 Gray a.a.s. 432. Abass argumenterar för att ekonomiska sanktioner omfattas av artikel 53(1) vilket 

dock anses vara en minoritetsuppfattning. Se Abass a.a.s. 43 ff. 
40 Europeiska Unionens Råds beslut 2011/782/Gusp (1/12 2011). 
41 Shaw a.a.s. 976. 
42 Walter a.a.s. 1488. Se också Abass a.a.s. 45 ff. 
43 Walter a.a.s. 1488 f. 
44 Se nedan avsnitt 5.4. 
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I diskussionen kring etablerade undantag från våldsförbudet är det således också korrekt att 

hänföra artikel 53(1) till det generella undantaget för säkerhetsrådsauktoriserat våld som följer 

av artikel 1(1), artikel 24 och kap VII i FN-stadgan. 

 

Under 90-talet i anslutning till tre olika konflikter i Liberia, Sierra Leone och Kosovo företog 

regionala organisationer (ECOWAS och NATO) våldsanvändning med humanitära syften utan 

någon på förhand given uttrycklig auktorisation av säkerhetsrådet. Särskilt interventionerna i 

Liberia och Sierra Leone erhöll stort stöd från säkerhetsrådet och det internationella samfundet. 

Tillsammans med Kosovo interventionen har dessa interventioner lett till en omfattande debatt 

angående huruvida det finns en legal möjlighet för regionala organisationer till autonom 

våldsanvändning vid humanitära katastrofer utan säkerhetsrådet på förhand uttrycklig 

auktorisation. I nästa avsnitt beskrivs och analyseras dessa tre konflikter. 

 

Kapitel 3 – Statspraxis: Konflikterna i Liberia, Sierra 

Leone och Kosovo  

3.1 Kapitlets syfte 

I detta kapitel ska jag beskriva och analysera ECOWAS interventioner i Liberia 1990 och Sierra 

Leone 1997 samt NATO:s intervention i Kosovo 1999. Dessa tre interventioner utgör den 

statspraxis som är grunden för diskussionen om autonom våldsanvändning för regionala 

organisationer. Avsnittet fyller två syften. 

 

Det första syftet är att eventuellt utesluta folkrättsligt väletablerade legala grunder för de 

regionala organisationernas interventioner. Huruvida interventionerna bör klassificeras som 

fredsbevarande insatser, som våldsanvändning auktoriserad av säkerhetsrådet, eller som 

humanitära interventioner är avgörande för interventionernas förenlighet med artikel 53(1) och 

sålunda även för diskussionen om det kan finns en legal möjlighet till autonom våldsanvändning 

för regionala organisationer.  

 

Det andra syftet är att utreda hur FN och stater reagerat på interventionerna. Dessa reaktioner 

utgör statspraxis vilket är ett av de primära medlen genom vilka auktoritativa tolkningar av 

folkrätten etableras. Statspraxis i form av staters- och FN:s reaktioner avseende hur artikel 53(1) 

tillämpats på ECOWAS och NATO:s interventioner är högst betydelsefulla för att avgöra om 
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interventionerna kan anses bidra till en utveckling av regeln i artikel 53(1).45 Enligt artikel 31.3 

b) i Wienkonventionen framgår att vid tolkning av traktater ska hänsyn tas till efterföljande 

praxis vid traktatens tillämpning, som ådagalägger enighet mellan parterna om traktatens 

tolkning. 

 

Säkerhetsrådet kan i första hand sägas vara den aktör som tillämpar artikel 53(1) eftersom 

artikeln stipulerar ett krav på auktorisation. En viktig from av statspraxis för att utreda hur 

artikel 53(1) tillämpas utgörs således av säkerhetsrådets resolutioner med avseende på de tre 

konflikterna och debatterna i mötena som föranlett dessa resolutioners antagande. Därför 

kommer jag främst dra slutsatser om statspraxis utifrån säkerhetsrådets resolutioner och 

mötesprotokoll från debatter i säkerhetsrådet,46 samt utifrån efterföljande protester, och bristen 

på sådana, från stater. Stater som vill motverka utvecklandet av en regel, eller hur en viss regel 

tillämpas, förväntas nämligen kontinuerligt och ihärdigt protestera däremot. Underlåtenhet att 

protestera avseende hur en traktaträttslig regel som artikel 53(1) tillämpas kan bidra till 

främjandet av en förändring av regeln.47 Brist på fördömande indikerar således tyst samtycke -  

acquiescence - till hur regeln tillämpas.48 

 

I detta avsnitt kommer jag enligt ovan (1) beskriva konflikterna för att karaktärisera de 

regionala organisationernas interventioner folkrättsligt, (2) granska säkerhetsrådets resolutioner 

och diskussionerna i föranledande sammanträden för att utreda hur artikel 53(1) tillämpats på 

konflikterna samt (3) redogöra för staters efterföljande reaktioner. Fokus mellan dessa tre 

aspekter kommer att skifta avseende de tre olika konflikterna. Exempelvis redogörs mer 

extensivt för säkerhetsrådets- och staters reaktioner avseende NATO:s intervention i Kosovo 

eftersom dessa var mer splittrade än vid ECOWAS interventioner. Avseende ECOWAS 

interventionerna var däremot frågan om samtycke till interventionerna mer kontroversiell. 

 

 

 

                                                      
45 Lind a.a.s. 175.  
46 ICJ har konstaterat att bevis för existerande sedvanerättsliga regler kan hittas i 

säkerhetsrådsresolutioner. Se Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 2004, p. 136, s. 171. 
47 Sevastik. I: En bok i folkrätt, s 40 f. 
48 Lind a.a.s. 175.  
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3.2 Liberia 1990 

3.2.1 Bakgrund 

Bakgrunden till ECOWAS ingripande var ett uppror mot den autokratiska och repressiva 

presidenten (diktatorn) Doe i december 1989 som så småningom resulterade i inbördeskrig. 

Den väpnade oppositionen leddes av Charles Taylor och genomfördes av NPFL (National 

Patriotic Front of Liberia). En annan rebellgrupp ledd av Prince Johnsson utgjorde en tredje 

part i konflikten. NPFL:s attack mot Doe-regimen utbröt i strider som karaktäriserades av grova 

brott mot mänskliga rättigheter och urskillningslösa massakrer av civilbefolkningen. Dödandet 

fick även en etnisk dimension p.g.a. av att olika folkgrupper anslöts sig, eller antogs ha anslutit 

sig, till olika sidor av konflikten.  

 

3.2.1.1 Humanitära skäl 

Det rådde inget tvivel om att vad som utspelade sig var en humanitär katastrof som utgjorde ett 

hot för den västafrikanska subregionen. I juli 1990 innan ECOWAS ingripande hade konflikten 

orsakat 20 000 dödsfall och upp till 700 000 flyktingar som flytt till grannländer. Därtill hade 

halva Liberias befolkning blivit internflyktingar.49 De skäl som ECOWAS presenterades för 

interventionen var följaktligen humanitära.50 

 

3.2.1.2 Situationen innan ECOWAS intervention 

ECOWAS tillsatte en medlingskommitté för att hitta en fredlig lösning till inbördeskriget. 

Kommittén påkallade ett vapenstillestånd men samtalen med ledarna för Liberias olika 

fraktioner, särskilt NPFL, var inte framgångsrika. NPFL godkände inte ett vapenstillestånd med 

mindre än att Doe skulle avgå.51 Detta var betydelsefullt eftersom NPFL sommaren 1990 

kontrollerade ca 90 % av Liberias yta. Doe kontrollerade endast en begränsad del av Monrovia. 

Taylor hade å sin sida kontroll över större delen av landsbygden och resterande del av 

Monrovia.52  Medlingskommittén beslutade emellertid den 7 augusti 1990 att skicka 

fredsbevarande styrkor, ECOMOG, för att upprätthålla fred övervaka ett vapenstillestånd. 

Problemet var emellertid att det varken fanns någon fred att upprätthålla eller något 

                                                      
49 Lind a.a.s. 183. 
50 Lind a.a.s. 184 och Amnéus a.a.s. 440. 
51 Lind a.a.s. 184. 
52 Franck a.a.s. 155. 
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överenskommet vapenstillestånd att övervaka. ECOMOG landade i Monrovia 24 augusti 1990 

med ca 15 000 trupper, stridsvagnar och bombplan.53  

 

3.2.1.3 Fredsbevarande insatser 

Fredsbevarande insatser utgör som ovan nämnts inte enforcement action enligt artikel 53(1) i 

FN-stadgan och kräver således inte säkerhetsrådsauktorisation. Om interventionen kan 

klassificeras som fredsbevarande faller den således utanför tillämpningsområdet för 53(1). 

Interventionen skulle i så fall inte bli relevant för, tolkningen av artikel 53(1), och i 

förlängningen möjligheten för regionala organisationer att företa autonom våldsanvändning.54 

 

Fredsbevarande insatser regleras inte i FN-stadgan men har utvecklats till allmänt accepterad 

praxis vars laglighet inte ifrågasätts av någon stat.55 Vad som traditionellt sett utgör kriterierna 

för fredsbevarande insatser är att de inte ska sträva efter en särskild politisk lösning i konflikten, 

d.v.s. de ska vara opartiska, våld ska endast användas i självförsvar, vilket innebär att det krävs 

särskild säkerhetsrådsauktorisering för offensiva åtgärder från de fredsbevarande trupperna, 

och att insatsen kräver samtycke från den stat vari insatsen sker.56 

 

För att fastställa lagligheten av interventionen, eller för att klassificera den folkrättsligt, är det 

avgörande huruvida dessa kriterier var uppfyllda. De kriterier som diskuteras nedan är huruvida 

samtycke från relevanta aktörer i Liberia avseende ECOWAS ingripande förelåg, samt 

huruvida ECOWAS företog offensiv våldsanvändning.  

 

3.2.2 Omständigheter kring interventionen 

3.2.2.1 Samtycke och offensiv våldsanvändning 

Det kan argumenteras för att President Doe hade givit samtycke till ECOWAS intervention. 

Enligt Gray förekom rapportering i dagstidningar om att så skulle ha skett, men hon konstaterar 

                                                      
53 Muhire, The African Union’s right of intervention and the UN system of collective security, s. 152. 
54 På senare år har även doktrinen om robusta fredsbevarande insatser (robust peacekeeping) 

utvecklats. Doktrinen är fortfarande kontroversiell och det föreligger inte någon opinio juris om dess 

laglighet och eftersträvansvärdhet. Robust fredsbevaring har lett till viss utsuddning av skiljelinjerna 

mellan fredsbevarande insatser och våldsanvändning under kapitel VII. Fredsbevaring som 

karaktäriseras som robust, exempelvis då det saknas ett klart samtycke från den mottagande staten, 

kräver auktorisering genom säkerhetsrådsresolutioner som hänvisar till kapitel VII i FN-stadgan. Se 

vidare Gray a.a.s. 282-289 och 312-315. 
55 Gray a.a.s. 270. 
56 Gray a.a.s. 271. 
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samtidigt att ett klart samtycke inte förelåg från Doe. I juni 1990 hade Doe bett ECOWAS att 

skicka en fredsbevarande styrka som skulle hjälpa honom att återfå kontrollen över landet.57 

Det går att hävda ECOMOG till en början ingrep som en fredsbevarande insats.58 Under 

insatsens förlopp blev det klart att ECOMOG:s agerande gick långt utöver vad som kan 

karaktäriseras som en fredsbevarande insats. Doe motsatte sig senare ECOMOG:s intervention 

mot bakgrund av att ECOWAS hade uttryckt vilja att ersätta honom med en interimspresident 

under konflikten.59 

 

Redan vid ECOMOG:s anländande till Monrovia blev styrkan inblandade i våldsamma strider 

med NPFL. Eftersom samtycke till interventionen inte fanns från bl.a. NPFL förutsattes att 

ECOMOG stred på Does sida i konflikten och ECOMOG betraktades därför av NPFL som 

angripare. ECOMOG behövde regelbundet bruka vapen i självförsvar samt för att tvinga fram 

fred.60 Abass beskriver vissa av ECOMOG’s insatser för att säkra Monrovia som ”all-out 

military action” och Gray menar att ECOMOG inte enbart drev bort NPFL styrkor utan gick 

till motoffensiv och erövrade territorium som tidigare styrts av NPFL.61 Särskilt en attack i 

oktober 1992 där ECOMOG använde nigerianska bombplan för att bomba NPFL-territorium 

utanför Monrovia.62 

 

Således kom ECOMOG:s insatser onekligen att innebära ”enforcement action” i artikel 53(1):s 

mening, vilket författarna är överens om.63 År 1993 ingicks Cotonou fredsavtalet och det var 

först då som det militära ingripandet fick en klar laglig grund, eftersom parterna i konflikten 

genom fredsavtalet samtyckte till ECOMOG:s mandat.64 

 

 

 

                                                      
57 Franck a.a.s. 156. 
58 Abass a.a.s. 145. 
59 Muhire anser exempelvis att Doe inte hade gett samtycke då ECOWAS hade begärt att han skulle 

avgå och under tiden tillsätta en interim president. Muhire a.a.s. 151 ff. 
60 Muhire a.a.s. 152. 
61 Abass a.a.s. 144 och Gray a.a.s. 428. 
62 Gray a.a.s. 431. 
63 I doktrinen anförs något skiljaktiga tidpunkter angående när ECOMOG:s insatser skulle ha upphört 

vara enbart fredsbevarande. Däremot är författarna överens om att insatserna de facto utgjorde 

enforcement action. Jfr Franck a.a.s. 156, Abass a.a.s. 144, Gray a.a.s. 428, Amnéus a.a.s. 475 och 

Walter a.a.s. 1501. 
64 Amnéus a.a.s. 475 och Gray a.a.s. 430.  
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3.2.2.2 Samtyckets giltighet 

En annan viktig aspekt avseende det eventuella samtycket som Doe skulle ha gett till ECOWAS 

för att skicka en fredsbevarande styrka är att Doe vid tidpunkten för sin begäran inte hade 

effektiv kontroll över Liberias territorium i den mån som kräv för att ge ett giltigt samtycke. 

NPFL, ledda av Taylor, samtyckte inte till interventionen men kontrollerade som nämnts 90 % 

av landets territorium.65 Således var samtycket inte giltigt vilket utgör ytterligare ett skäl till att 

ECOMOG:s insatser folkrättsligt inte kan klassificeras som fredsbevarande. 

 

Karaktären av ECOMOG:s intervention, som innebar offensiv våldsanvändning, och det 

faktum att Doe inte kontrollerade landets territorium vid tidpunkten för det eventuella och 

tvivelaktiga samtycket utesluter sammantaget att ECOMOG:s ingripande skulle kunna 

karaktäriseras som fredsbevarande. Insatsen utgjorde snarare ”enforcement action” som enligt 

artikel 53(1):s ordalydelse alltså behöver auktoriseras av säkerhetsrådet.66 

 

3.2.3 FN:s reaktioner avseende ECOWAS intervention 

Enligt artikel 53(1) måste ”enforcement action” som sagt auktoriseras av FN:s säkerhetsråd. 

ECOWAS sökte aldrig säkerhetsrådets auktorisation för sitt ingripande genom ECOMOG och 

ingen stat i säkerhetsrådet påstod att så behövdes.67 

 

Liberias regering och president Doe hade begärt från FN att intervenera i juni 1990 men det 

dröjde till januari 1991 innan säkerhetsrådet skulle bli engagerat i konflikten. FN:s initiala icke-

engagemang i konflikten motiverade ECOWAS att träda in utan auktorisation då den 

humanitära situationen var brådskande. 

 

Enligt flera bedömare var situationen redan vid tidpunkten för ECOMOGs intervention, d.v.s. 

sommaren 1990, sådan att det skulle finnas tydlig laglig grund för säkerhetsrådet att genomföra 

kapitel VII åtgärder. Den humanitära katastrof som utspelades och den utströmning av 

flyktingar till Liberias grannländer som konflikten resulterade i, som riskerade att destabilisera 

                                                      
65 Gray a.a.s. 430, Abass, a.a.s. 144, Amnéus a.a.s. 475, Lind a.a.s. 184, Walter a.a.s. 1488 f, Muhire 

a.a.s. 153. 
66 Walter a.a.s. 1488 ff. 
67 Gray a.a.s. 432. 
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regionen, utgjorde skäl för att situationen skulle kunnat klassificeras som ett hot mot 

internationell fred och säkerhet enligt artikel 39 i FN-stadgan.68 

 

Säkerhetsrådets första engagemang i konflikten kom ca ett halvår senare. I ett 

ordförandeskapsuttalande (presidental statement) i slutet av januari 1991. I det lovordar 

säkerhetsrådets medlemmar åtgärderna från ECOWAS stats- och regeringschefer för att främja 

fred och återställa normalsituationen i Liberia.69 

 

De dröjde till 19 november 1992 innan säkerhetsrådet utfärdade resolution 788 (1992)70 där 

man konstaterade att inbördeskriget utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet i 

Västafrika som helhet. Det skedde i samband med beslut om vapenembargo enligt kapitel VII, 

vilket ECOWAS auktoriserades att implementera. Säkerhetsrådet erinrade om artiklarna i 

kapitel VIII i FN-stadgan men nämnde inget explicit om artikel 53(1) eller ”enforcement 

action”. 

 

I resolutionen lovordades ECOWAS för sina åtgärder för att återställa fred, säkerhet och 

stabilitet i Liberia. Dessutom krävde säkerhetsrådet att alla stater skulle respektera åtgärderna 

etablerade av ECOWAS för att åstadkomma en fredlig lösning av konflikten. Resolutionen 

antogs ungefär en månad efter ECOMOG-offensiven i oktober 1992 som troligtvis utgjorde 

ECOMOG:s mest offensiva våldsanvändning under konflikten. Resolutionen antogs med 

enighet i säkerhetsrådet som inte uttryckte några bekymmer över ECOMOG:s 

våldsanvändning.  

 

I resolution 866 (1993)71 som antogs 22 september, lite mindre än en månad efter att Cotonou 

fredsavtalet ingåtts mellan fraktionerna i konflikten, omnämns ECOMOG explicit och 

ECOWAS lovordas likväl i denna resolution för sina insatser. Denna positiva inställning 

förekom fortsatt i senare resolutioner.72 

 

                                                      
68 Iyi a.a.s. 96 f, Muhire a.a.s. 153 och Lind a.a.s. 183 ff.  
69 S/22133 (1991). 
70 S/RES/788 (1992).   
71 S/RES/866 (1993). 
72 S/RES/950 (1994), S/RES/1014 (1995), S/RES/1020 (1995) och S/RES/1041 (1996). 
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I resolution 866 (1993) etablerade säkerhetsrådet UNOMIL, en fredsbevarande styrka som 

skulle assistera ECOMOG. ECOMOG:s roll var fortsatt att ha primärt ansvar för de militära 

aspekterna av fredsavtalet, UNOMIL:s roll var att övervaka processen men inte att delta i 

”enforcement operations”, vilket ECOMOG skulle göra. Gray anser att det senare antyder att 

ECOMOG skulle kunna utföra ”enforcement action” men att omnämnandet inte når upp till en 

auktorisation enligt artikel 53(1) i FN-stadgan. 

 

Gray menar att säkerhetsrådet auktoriserade ECOWAS agerande genom nämnda resolutioner 

där ECOWAS insatser lovordades. Det skedde emellertid ca två och ett halvt år efter att 

ECOMOG först ingripit i Liberia. Säkerhetsrådet uttryckte inte vid någon tidpunkt missnöje 

med ECOMOG:s agerande, inkluderat de offensiva insatser mot NPFL som genomfördes 

oktober 1992.73 Franck menar att den bristande lagligheten vid tidpunkten för ECOMOG:s 

intervention kan ha läkts av säkerhetsrådets retroaktiva auktorisation. Det tyder enligt honom 

på att FN:s säkerhetssystem kan tolerera regionala humanitära interventioner som vid 

tidpunkten för dess genomförande inte erhållit auktorisation.74  

 

3.3 Sierra Leone 1997 

3.3.1 Bakgrund 

ECOWAS intervention i Sierra Leone år 1997 har likaså väckt frågor kring tolkningen av artikel 

53(1). Inbördeskriget började 1991 när RUF (Revolutionary United Front), stödda av Charles 

Taylor, gjorde uppror mot president Momoh. Det var emellertid en tredje part i konflikten som 

senare genomförde statskuppen som avsatte Momoh. År 1997 blev den demokratiskt nyvalda 

presidenten Kabbah avsatt till följd av en ny militär statskupp, vilket föranledde ECOWAS 

ingripande.   

 

3.3.1.1 Humanitära skäl 

De skäl som ECOWAS uppgav för interventionen var inte renodlat humanitära utan syftet var 

att återställa den demokratiskt valda regeringen efter den militära kuppen, återställa fred och 

säkerhet samt avhjälpa de stora flyktingströmmar som konflikten orsakat. Med det sagt var 

situationen i Sierra Leone onekligen sådan att massiv brott mot mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt förekom. Innan ECOWAS intervention hade konflikten orsakat ett stort antal 

                                                      
73 Gray a.a.s. 433. 
74 Franck, Recourse to Force, s. 156 och 159. 
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dödsoffer och i övrigt stora lidanden för civilbefolkningen. Över halva befolkningen hade blivit 

internflyktingar eller flytt till grannländer. FN:s generalsekreterare hade i ett utlåtande 1995 

konstaterat att den humanitära situationen skulle komma att bli desperat om inte det 

internationella samfundet agerade för att underlätta humanitära organisationers framkomst i 

landet.75 Således kan skälen till stor del även anses ha varit humanitära. 

 

3.3.2 Omständigheter kring interventionen 

Det fanns samtycke från den demokratiskt valda regeringen till ECOWAS ingripande både före 

och efter kuppen 1997. På den grunden finns det, till skillnad från vid interventionen i Liberia, 

inget hinder mot att insatsen kan ha karaktäriserats som en fredsbevarande insats. 

Säkerhetsrådet uttryckte exempelvis stöd för ”medlingsförsök” i ett ordförandeskapsuttalande 

(presidential statement) i juli 1997 och gav fullt stöd för ändamålen bakom ECOWAS 

åtgärder.76 

 

ECOMOG vidtog emellertid åtgärder som gick långt utöver det fredsbevarande mandatet från 

Sierra Leones regering och använde våld mot avsevärt militärt motstånd för att ta tillbaka 

Freetown och för att avsätta juntan mellan den 6:e och 13:e februari 1998. Sådan 

våldsanvändning utgjorde obestritt enforcement action enligt artikel 53(1) och hade inte 

auktoriserats av säkerhetsrådet.77 

 

3.3.3 FN:s agerande 

I  resolution 1132 från oktober 1997 uttryckte säkerhetsrådet starkt stöd för ECOWAS agerande 

och uppmuntrade organisationen att fortsätta sina åtgärder för att återställa konstitutionell 

ordning i landet.78 I samma resolution konstaterade säkerhetsrådet att konflikten utgjorde ett 

hot mot internationell fred och säkerhet och beslutade under kapitel VII om ett vapenembargo 

som man genom kapitel VIII auktoriserade ECOWAS att implementera, antagligen genom 

artikel 53(1) även om denna inte nämndes explicit. Resolutionen auktoriserade ECOWAS att 

använda våld för just implementeringen av vapenembargot. Däremot förekom ingen 

                                                      
75 S/1995/975 (1995). Se även Iyi a.a.s. 89 och Franck a.a.s. 159.  
76 S/PRST/1997/36 (1997). 
77 Gray a.a.s. 439, Franck a.a.s. 159. 
78 S/RES/1132 (1997). 
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auktorisering av den extensiva våldsanvändning som ECOWAS onekligen vidtog vid 

avsättande av juntan februari 1998.79 

 

I resolution 1162 från april 1998, lovordades ECOWAS och ECOMOG för den viktiga roll som 

de spelade för återställandet av fred och säkerhet i Sierra Leone. I ett ordförandeskapsuttalande 

i maj 1998 lovordade säkerhetsrådet ECOWAS för sin fortsatta roll för att hitta en fredlig 

lösning av konflikten.80 Lovordande om ECOWAS och ECOMOG:s insatser uttrycktes igen av 

säkerhetsrådet i en resolution 1181 i juli 1998.81 

 

Vid ytterligare ett specifikt tillfälle vid tillbakadrivandet av rebeller från Freetown, i januari 

1999, vidtog ECOMOG extensiv våldsanvändning som klart gick utöver vad som kan 

karaktäriseras som fredsbevarande, och som låg utanför den auktoriserade våldsanvändningen 

för att implementera vapenembargot. ECOWAS anförde att de rörde sig om självförsvar, vilket 

enligt Gray emellertid är långsökt.82 

 

Återigen, i resolution 1231 (1999) från mars 1999, lovordades ECOMOG för sina insatser och 

staters uppmanades bidra med resurser. Gray menar att säkerhetsrådet återigen accepterade 

lagligheten av ECOWAS åtgärder men utan diskussion om grunderna för lagligheten.83  

 

3.4 Liberia och Sierra Leone - slutsatser 

Ännu en gång hade ECOWAS agerat emot artikel 53(1):s ordalydelse med krav på auktorisation 

från säkerhetsrådet och liksom vid interventionen i Liberia invände ingen medlem i 

säkerhetsrådet mot detta.84 Tvärtom lovordade säkerhetsrådet i båda konflikterna ECOWAS 

agerande. Det är därutöver svårt att hitta uttryck för staters missnöje avseende de två 

interventioner.85 

 

Efter ECOWAS ingripande i Liberia och Sierra Leone har uppstått en diskussion om det införts 

ett nytt undantag från våldsförbudet, eller en utveckling av artikel 53(1) på så sätt att humanitär 

                                                      
79 Gray a.a.s. 440. 
80 S/PRST/1998/5 (1998). 
81 S/RES/1181 (1998). 
82 Gray a.a.s. 442. 
83 Gray a.a.s. 442 f. 
84 Franck a.a.s. 160. 
85 Abass a.a.s. 160. 
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intervention av en regional organisation kan vara laglig utan på förhand uttrycklig auktorisation 

från säkerhetsrådet. En del författare har antagit att regionala organisationer, till följd av särskilt 

dessa två interventioner och efterföljande reaktioner, har fått ökade legala möjligheter till 

autonom våldsanvändning.86 Shaw anför bl.a. att auktorisation på förhand inte verkar 

nödvändig.87 

 

Franck anför likaså att säkerhetsrådets agerande i förhållande till konflikterna i Liberia och 

Sierra Leone ger ytterligare stöd för slutsatsen att regionala organisationer kan genomföra 

humanitära interventioner utan på förhand given auktorisation av säkerhetsrådet.88  

 

”The ECOWAS interventions in Liberia and Sierra Leone can be said to have demonstrated the 

reticent UN system’s increasing propensity to let regional organizations use force, even absent 

specific prior Security Council authorization, when that seemed the only way to respond to 

impending humanitarian disasters. While both interventions were eventually ratified and adopted by 

the Council – first in the form of resolutions “commending” them, and then by decisions making the 

United Nations a partner in those operations – such ex post facto approval effectively reinterprets the 

text of Article 53. That reinterpretation is further evident in the Council’s response to civil conflict 

in the Central African Republic and in Kosovo.”89 

 

3.5 Kosovo 1999 

3.5.1 Bakgrund 

NATO ingrep i nuvarande Kosovo den 24:e mars 1999 för att förhindra den dåvarande 

jugoslaviska Milosevic-regeringens förtryck av den etniska albanska populationen. Syftet var 

att avbryta den serbiska arméns våldsanvändning och dess förmåga att fortsätta orsaka en 

humanitär katastrof. Vid den tidpunkten hade 600,000 kosovaner flytt till grannländer och 

850,000 kosovaner hade blivit internflyktingar. De jugoslaviska och serbiska styrkorna använde 

sig av massmord som ett politiskt vapen för att tysta den kosovoalbanska befolkningen. Särskilt 

Račak-massakern i januari 1999, där 45 kosovoalbaner mördades av serbiska säkerhetspolisen, 

var en avgörande händelse för NATO:s beslut om intervention.  

 

                                                      
86 Gray a.a.s. 435 f, 444 f och Lind a.a.s. 187 f.  
87 Shaw a.a.s. 976. 
88 Franck a.a.s. 159. 
89 Franck a.a.s. 162. 
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3.5.1.2 Säkerhetsrådets agerande innan NATO:s intervention 

Till skillnad från vid ECOWAS interventionerna i Liberia och Sierra Leone hade konflikten i 

Kosovo förekommit på säkerhetsrådets agenda innan NATO:s intervention. Säkerhetsrådet 

hade antagit ett antal resolutioner som förespråkare för NATO-interventionens laglighet senare 

skulle basera ett argument om implicit auktorisation på.  

 

Säkerhetsrådet engagerade sig i konflikten i 31 mars 1998 och beslutade genom resolution 1160 

(1998)90 om ett vapenembargo gentemot Jugoslavien under kapitel VII. I resolutionen bekräftas 

alla staters åtagande att respektera Jugoslaviens territoriella integritet och säkerhet. Jugoslavien 

uppmanades att ta de nödvändiga stegen som krävdes för att nå en politisk lösning på 

konflikten. Uteblivna framsteg avseende den politiska lösningen skulle leda till säkerhetsrådets 

övervägande av ytterligare åtgärder. 

 

Den 23 september 1998 antog säkerhetsrådet resolution 1199 (1998)91 där man konstaterade att 

situationen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Rådet uttryckte djup oro för de 

intensiva striderna i Kosovo. Särskilt gentemot den jugoslaviska arméns och serbiska 

säkerhetspolisens urskillningslösa våld, som resulterat i ett stort antal dödsfall och över 230,000 

flyktningar. Återigen erinrades om Jugoslaviens territoriella integritet och politiska oberoende. 

En rad konkreta krav för omedelbar implementering ställdes också på Jugoslavien med stöd av 

kapitel VII i stadgan. Bland annat att parterna skulle hitta en politisk lösning på föreliggande 

problem, baserat på jämlikhet mellan de etniska grupperna. Vidare krävdes att repressiva 

åtgärder mot civilbefolkningen skulle upphöra. Om man inte levde upp till dessa beslutade 

säkerhetsrådet att överväga ytterligare åtgärder för att upprätthålla freden och säkerheten i 

området. 

 

Våldet mot den albanska populationen fortsatte att eskalera och den 24 oktober 1998 antog 

säkerhetsrådet resolution 1203 (1998).92 Jugoslavien hade tidigare i oktober ingått två avtal 

med OSSE och NATO som etablerade organisationernas närvaro för att övervaka Jugoslaviens 

uppfyllelse av sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt. Säkerhetsrådet uttryckte grav 

oro för den förestående humanitära katastrofen och påkallade återigen nödvändigheten av att 

hindra den från att inträffa. Situationen karaktäriserades återigen som ett hot mot internationell 

                                                      
90 S/RES/1160 (1998). 
91 S/RES/1199 (1998). 
92 S/RES/1203 (1998). 
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fred och säkerhet och under kapitel VII krävde man att avtalen med OSSE och NATO till fullo 

skulle implementeras av Jugoslavien, liksom de två tidigare resolutionerna. Säkerhetsrådet 

krävde omedelbara åtgärder från Jugoslavien att samarbeta med internationella ansträngningar 

för att hindra den humanitära katastrofen. Resolutionen erinrade också om säkerhetsrådets 

primära ansvar för internationell fred och säkerhet.  

 

3.5.2 NATO:s intervention 

Jugoslavien skulle dock inte komma att implementera avtalen med OSSE och NATO utan bröt 

tydligt emot dem. Jugoslavien misslyckades även med att implementera de andra kraven i 

resolutionerna. Avseende säkerhetsrådets krav att Jugoslavien skulle samarbeta med 

internationella ansträngningar att hindra den humanitära katastrofen bör Jugoslaviens 

avvisande av Rambouillet-fredsavtalet nämnas. Det föreslagna fredsavtalet stipulerade att 

Kosovo skulle erhålla större självständighet från den centrala regeringen, att Jugsoslaviens 

skulle dra tillbaka sina trupper samt att internationella fredsbevarande styrkor skulle etableras.  

 

Inom en vecka från att Rambouillet-fredsavtalet kollapsat inledde NATO den 24 mars 1999 

flygplansbombningar som riktades bl.a. mot Jugoslavisk militärs infrastruktur såsom broar, 

kärnkraftverk och radiostationer. Kampanjen ”operation allied forces” varade i 78 dagar93  och 

det råder inget tvivel om att den utgjorde ”enforcement action” i artikel 53(1):s mening. NATO 

motiverade bombningarna med åtgärdernas nödvändighet för att förhindra en humanitär 

katastrof när de politiska möjligheterna till en lösning av konflikten var uttömda.94 Syftet var, 

enligt ett pressmeddelande, att avbryta våldet från de serbiska och jugoslaviska styrkorna samt 

hindra den humanitära katastrof som dessa orsakade i Kosovo. NATO framförde att man stödde 

alla relevanta säkerhetsrådsresolutioner som utfärdats avseende konflikten, men det framkom 

inget om att man baserade sitt ingripande på en säkerhetsrådsauktorisation.95 

 

3.5.3 Reaktioner i säkerhetsrådet efter NATO:s intervention 

I mötesprotokollet från ett krismöte sammankallat i säkerhetsrådet den 24 mars 199996 direkt 

efter interventionen framgår åtskilligt intressant om staters inställningar till interventionen och 

de legala grunderna därför.  

                                                      
93 Gray a.a.s. 45. 
94 NATO pressmeddelande 99(12), 30 januari 1999. 
95 NATO pressmeddelande (1999) 040, 23 mars 1999. 
96 S/PV.3988. 
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3.5.3.1 Interventionens sympatisörer   

De stater som gav sitt stöd för interventionen, av vilka flera var NATO-medlemmar, baserade 

dess legitimitet antingen på grund av de tre ovannämnda säkerhetsrådsresolutionerna97, eller på 

humanitära skäl. I legala termer kan det översättas till att interventionen antingen baserades på 

implicit auktorisation eller på doktrinen om humanitär intervention eller en kombination av 

dessa. 

 

Den amerikanska representanten framförde att NATO-ingripandet var nödvändigt för att 

undvika en närstående humanitär katastrof och att Jugoslaviens brott mot sina internationella 

mänskliga rättighetsförpliktelser inte kunde betraktas som en fråga enbart inom Jugoslaviens 

egna jurisdiktion.98 Synpunkten att mänskliga rättigheter inte enbart faller inom vederbörande 

stats egen jurisdiktion är som kommer framgå i kapitel 4 ett argument som ofta anförs för 

doktrinen om humanitär intervention. USA får delvis anses ha anfört doktrinen om humanitär 

intervention som legal grund för den regionala interventionen. 

 

Därutöver angavs säkerhetsrådsresolutionerna i vilka situationen karaktäriserats som ett hot 

mot internationell fred och säkerhet och kapitel VII hade aktiverats som stöd för interventionen. 

De krav som ställts på Jugoslavien, särskilt övervakningsavtalen med NATO och OSSE, hade 

inte implementerats och diplomatiska försök till en lösning var uttömda.99 Att stödja 

interventionen på resolutionerna, som inte gav uttryck för någon explicit auktorisation av 

våldsanvändning, får anses vara ett argument som kategoriseras in under doktrinen om implicit 

auktorisation. 

 

Den kanadensiska representanten anförde att interventionen baserades på humanitära skäl och 

att syftet var att hindra en humanitär katastrof. Han hänvisade också till resolutionerna med 

samma innebörd som framförts av den amerikanska representanten.100 Frankrike hänvisade 

främst till de tidigare säkerhetsrådsresolutionerna.101 

 

Den nederländska representanten legitimerade ingripandet delvis på grund av 

säkerhetsrådsresolutionerna och särskilt Jugoslaviens brott mot övervakningsavtalen. Trots att 

                                                      
97 S/RES/1160 (1998), S/RES/1199 (1998) och S/RES/1203 (1998). 
98 S/PV.3988 s. 4. 
99 S/PV.3988 s. 4. 
100 S/PV.3988 s. 5 f. 
101 S/PV.3988 s. 8 f. 
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det hade föredragits att interventionen kunnat baseras på en särskild säkerhetsrådsresolution 

ansåg representanten att en alltför rigid tolkning från en eller två säkerhetsrådsmedlemmar av 

domestisks jurisdiktion avseende mänskliga rättigheter inte kunde hindra det internationella 

samfundet från att agera vid en humanitär katastrof. I en sådan situation kommer den legala 

grund som finns att användas och att i fråga om Kosovo fanns det mer än tillräcklig grund.102 

 

Storbritannien stödde sig i stort sett enbart på doktrinen om humanitär intervention och anförde 

att interventionen de facto var laglig som en exceptionell åtgärd för att hindra den övervägande 

humanitära katastrofen. Ingen hänvisning gjordes till säkerhetsrådsresolutionerna som lagligt 

stöd.103 

 

3.5.3.2 Interventionens motståndare 

Under säkerhetsrådets möten hävdade motståndarna mot lagligheten av NATO:s intervention 

att den stred mot våldsförbudet i 2(4), mot säkerhetsrådets primära ansvara för kollektiv 

säkerhet enligt artikel 24 och kravet på auktorisering av våldsanvändning under kapitel VII 

samt att NATO som regional organisation behövde auktorisation för ”enforcement action” 

under artikel 53(1).  Av mötesprotokollet framgår att de länder som invände mot interventionen 

framförde att den utgjorde en grov kränkning av FN-stadgan. 

 

Ryssland tog mycket starkt avstånd från NATO:s våldsanvändning, i strid mot FN-stadgan och 

utan säkerhetsrådets auktorisation. Man menade att försöken att legitimera våldsanvändningen 

med skäl som att förhindra en humanitär katastrof var ohållbara eftersom det inte fanns lagligt 

stöd i FN-stadgan eller i internationell sedvanerätt för sådant agerande.104 

 

Kinesiska representanten anförde att interventionen utgjorde en grov överträdelse av folkrätten 

och FN-stadgan och erinrade om Jugoslaviens territoriella integritet och suveränitet. Vidare 

framhöll Kina att säkerhetsrådet var den primära aktören för kollektiv säkerhet och starkt 

avstånd togs från handlingar som kunde underminera dess auktoritet och påkallade att NATO 

interventionen behövde upphöra.105 

 

                                                      
102 S/PV.3988 s. 8. 
103 S/PV.3988 s. 11 f. 
104 S/PV.3988 s 2 och 13. 
105 S/PV.3988 s. 12 f. 



 

46 

Den Jugoslaviske representanten anförde att NATO:s intervention stred mot FN-stadgan och 

särskilt mot artikel 53(1) då den inte erhållit auktorisation från säkerhetsrådet. Indien ansåg 

också att interventionen stred mot artikel 53(1) och uppmanade NATO att omedelbart upphöra 

med interventionen.106 

 

3.5.4 Säkerhetsrådets agerande efter NATO:s intervention 

3.5.4.1 Rysslands resolutionsutkast 

Två dagar efter krismötet i säkerhetsrådet presenterade Ryssland ett resolutionsutkast107 om 

fördömande av NATO:s intervention i säkerhetsrådet. Tre stater röstade för (Kina, Namibia och 

Ryssland) och tolv länder röstade emot resolutionen. Resolutionen innehöll, liksom 

diskussionerna vid omröstningen, att interventionen stred mot artikel 2(4), 24 och 53(1). Den 

ryska representanten framförde att de som motsatte sig resolutionen placerade sig själva i en 

situation av laglöshet.108 Vissa har tolkat icke-antagandet av detta resolutionsutkast som stöd 

för lagligheten av NATO:s intervention. 

 

3.5.4.2 Resolution 1244 

Vid slutet för NATO:s intervention antog säkerhetsrådet resolution 1244 (1999)109 där man 

välkomnade och uttryckte stöd för principerna bakom ett avtal om en politisk lösning på 

konflikten, som hade mäklats mellan NATO och Belgrad. Avtalet innebar att jugoslavisk 

militär drog sig ur Kosovo samt etablerandet av fredsbevarande styrkor, samtidigt som det 

noterade Jugoslaviens titel över territoriet.110 Säkerhetsrådet använde kapitel VII för att stärka 

resolutionen och krävde att Jugoslavien drog tillbaka sin militär från Kosovo. Vidare 

auktoriserade man en FN-ledd internationell civil- och säkerhetsnärvaro som skulle operera 

tillsammans med kvarvarande NATO styrkor. 

 

Vissa menade att säkerhetsrådet genom resolutionen uttryckte retroaktiv auktorisation av den 

humanitära interventionens laglighet. Detta argument baseras på den så kallade ”no fruits of 

agression”-principen. Principen är väletablerad inom folkrätten och innebär att en aktör som 

                                                      
106 S/PV.3988 s. 13 ff. 
107 Resolutionsutkastet framgår av S/1999/328 och presenterades till säkerhetsrådet genom brev 

S/1999/320 s 2 och 13. Omröstningen framgår av S/PV/3989. 
108 S/PV.3989 s. 5. 
109 S/RES/1244 (1999). 
110 S/RES/1244 (1999) Annex 2.  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genomför en aggression inte ska kunna dra efterföljande fördelar av aggressionen.111 

Argumentet för retroaktiv auktorisation innebär att säkerhetsrådet inte hade tillåtit NATO att 

skörda frukterna av interventionen (frukterna skulle bestå av att det NATO-framförhandlade 

fredsavtalet gavs stöd i resolutionen) om interventionen hade varit en olaglig aggression. Stödet 

i resolutionen för fredsavtalet etablerade i enlighet med nämnda princip, förslagsvis, att 

interventionen inte var en olaglig aggression. Således hävdas att resolutionen innebar en 

retroaktiv auktorisation. 

 

Detta resonemang får emellertid anses relativt svagt med tanke på att Kina avstod från att 

framföra veto mot resolutionen, och istället lade ned sin röst, på grund av att resolutionen 

bekräftade säkerhetsrådets primära ansvar för den kollektiva säkerheten och erinrade om alla 

staters åtaganden att respektera Jugoslaviens suveränitet och territoriella integritet. Kina hade i 

debatten innan uttryckt att NATO hade gjort en grov överträdelse av FN-stadgan och 

underminerat säkerhetsrådet genom interventionen.112 

 

Även om resolutionen således godtogs, till följd av Kinas nedlagda röst, kan den inte sägas ge 

uttryck för ett legalt ställningstagande. Trots att resolutionen kan sägas utgöra statspraxis för 

retroaktiv auktorisation saknas opinio juris komponenten eftersom Kinas godkännande av 

resolutionen enbart var politiskt motiverat.  

 

Med hänsyn till detta och mot bakgrund av att Kina och Ryssland än idag fortfarande hävdar 

interventionen var olaglig113 är det mer sannolikt att resolutionen gav uttryck för en pragmatisk 

inställning hos säkerhetsrådet till en politisk lösning på konflikten, snarare än att man genom 

retroaktiv auktorisation ville uttrycka att interventionen varit laglig från början. Säkerhetsrådet 

är främst ett politiskt organ vars syfte är att upprätthålla internationell fred och säkerhet. När 

det finns en fredlig politisk lösning tillgänglig i en konflikt kan inte säkerhetsrådet avhålla sig 

från att anta den enbart på grund av att lösningen betingades av en tidigare överträdelse av 

artikel 53(1).   

 

 

                                                      
111 ”No fruits of aggression-principen” framgår bl.a. av generalförsamlingens resolution A/RES/2625 

(XXV) (1970) § 8 s. 2. 
112 Gray a.a.s. 49. 
113 Amnéus a.a.s. 404. 
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3.5.5 Staters efterföljande reaktioner 

Till en början var många staters reaktioner till NATO-interventionen positiva. President Clinton 

menade inför generalförsamlingen 1999 att NATO hade upprätthållit syftena och principerna 

bakom FN-stadgan. Den nederländska FN-representanten menade år 1999 att den vida 

acceptansen för resolution 1244 tydde på en rörelse i internationell rätt mot att ingen suveränt 

stat har rätt att terrorisera sina egna medborgare vilket ger uttryck för att mänskliga rättigheter 

inte är enbart inom staters egna jurisdiktion.114 En jämförelse mellan staters uttalanden runt 

tiden för interventionen och sådana gjorda runt 6 månader efter interventionen visar en 

förändrade inställning med ökad skepticism avseende dess laglighet.115  

 

Många stater, bl.a. Tyskland, har senare tydligt uttryck att interventionen uppfattas som olaglig. 

USA har uttryckt att interventionen inte bör ses som praxis för framtida handlingar. Rio-

gruppen har beklagat sig över att våldsanvändningen Kosovo överträdde artikel 53(1). G77 

avvisade i september 1999 en så kallad rätt till humanitär intervention. Den alliansfria rörelsen 

tog likaså avstånd från NATO:s intervention. Fem av de tolv medlemmar i säkerhetsrådet som 

röstade ner Rysslands resolutionsutkast116 om fördömande av interventionen hade inom 6 

månader därefter uttryckt att man inte stödde interventionen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det stöd som interventionen erhöll till en början har tunnats 

ut väsentligt. Uppfattningen om att interventionen utgjorde ett brott mot FN-stadgan har 

sedermera fått alltmer stöd.117 

 

3.5.6 Fallet i International Court of Justice 

Jugoslavien förde senare talan mot tio NATO medlemmar i ICJ om att dessa genom 

interventionen brutit mot våldsförbudet i 2(4) FN-stadgan. Det ena yrkandet innebar att det inte 

fanns någon rätt till humanitär intervention i internationell rätt. Grunden var att FN-stadgans 

förarbeten och vad som däri särskilt framgått om syftet med frasen ”mot en stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende” tydliggjorde att undantag från våldsförbudet inte kunde 

göras med motiveringen att det fanns ett humanitärt syfte. Statspraxis hade inte uppnått den 

                                                      
114 Franck a.a.s. 170. 
115 Lind a.a.s. 191. 
116 S/1999/328. 
117 Lind a.a.s. 194. 
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nivå av konsistens och substans som krävdes för att ett nytt sedvanerättsligt undantag från 2(4) 

skulle ha uppstått och som skulle gjort NATO:s humanitära intervention laglig.118  

 

Belgien var det enda land av motparterna som engagerade sig i en juridisk diskussion om 

lagligheten av NATO:s intervention. Belgien hävdade att interventionen baserade sig på 

säkerhetsrådets resolutioner som auktoriserat den, d.v.s. implicit auktorisation. Vidare 

argumenterade man för lagligheten av interventionen mot bakgrund av att humanitära 

interventioner som sådana skulle vara lagliga mot bakgrund av en restriktiv tolkning av artikel 

2(4) i FN-stadgan. NATO:s intervention var inte riktad, och hade aldrig drabbat, Jugoslaviens 

territoriella integritet eller politiska självständighet. Det var endast interventioner som drabbat 

dessa intressen som var olagliga, inte sådana som enbart genomfördes med humanitära syften.  

 

Som stöd för denna uppfattning hänvisade Belgien till ECOWAS interventioner i Liberia och 

Sierra Leone vilka inte hade blivit fördömda av säkerhetsrådet. Belgien hävdade även att icke-

antagandet av säkerhetsrådsresolutionen som fördömde NATO:s intervention bekräftade dess 

laglighet, d.v.s. retroaktiv auktorisation. 

 

3.5.7 Kosovo – slutsatser 

Jämfört med interventionerna av ECOWAS som inte erhöll någon särskild kritik från stater 

eller FN-organ, utan snarare lovordades, mötte NATO:s intervention vid tidpunkten för dess 

genomförande omfattande kritik av särskilt Ryssland och Kina. Även staters efterföljande 

reaktioner har innehållit mycket kritik och flera stater, bl.a. Tyskland som är en NATO-medlem, 

har konstaterat att NATO:s intervention inte var laglig.  

 

De legala grunder som föreslogs för NATO-interventionens laglighet var att auktorisation från 

säkerhetsrådet förelåg särskilt genom implicit- men även genom retroaktiv auktorisation. 

Vidare föreslog doktrinen om humanitär intervention. Belgien yrkade i ICJ-fallet på lagligheten 

av intervention och anförde som stöd, regional humanitär intervention mot bakgrund av 

ECOWAS tidigare interventioner, samt alternativt en restriktiv tolkning av 2(4) i FN-stadgan. 

Ett annat argument som anfördes av NATO-medlemsstater i säkerhetsrådets möten och som 

kan kategoriseras inom doktrinen för humanitär intervention var att mänskliga rättigheter inte 

                                                      
118 Legality of Use of Force, I.C.J. Reports (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, Order of 2 

June 1999, p. 124. Se också Gray a.a.s. 48 ff. 
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enbart faller inom staters egna jurisdiktion. Jag kommer att utreda dessa argument mer ingående 

i kapitel 5 som behandlar doktrinen om humanitär intervention. 

 

De legala argument som framfördes emot NATO-interventionen baserades på att interventionen 

inte erhållit erforderlig auktorisation från säkerhetsrådet och således stred mot artikel 53(1). Av 

det följer att interventionen, enligt denna uppfattning, även stred mot våldsförbudet i artikel 

2(4) och mot artikel 24 som konstaterar säkerhetsrådets primära ansvar för internationell fred 

och säkerhet.119 

 

3.6 Sammanfattning och avstamp för den fortsatta analysen 

De tre argument som anförts som stöd för lagligheten av de tre interventionerna är retroaktiv 

auktorisation, implicit auktorisation samt doktrinen om humanitär intervention. Retroaktiv- och 

implicit auktorisation kan sägas vara argument inom ramen för artikel 53(1):s 

tillämpningsområde. Om dessa former av auktorisation godkänns kan de sägas uppfylla 

rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1). Argumentet om humanitär intervention får snarare 

sägas baseras på ett eventuellt undantag från artikel 53(1):s tillämpningsområde. 

 

En första fråga som behöver utredas för att kunna utröna huruvida det i någon mån skett en 

omtolkning av artikel 53(1) med anledning av de redogjorda konflikter är om interventionerna 

faktiskt erhöll erforderlig auktorisation från säkerhetsrådet. Om så är fallet strider inte 

interventionerna mot artikel 53(1):s ordalydelse. 

 

De argument som anförts för att interventionerna skulle ha varit auktoriserade baserar sig på 

antaganden om att retroaktiv auktorisation och/eller implicit auktorisation är genuina legala 

institut, d.v.s. att rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1) kan uppfyllas implicit eller retroaktivt. 

Retroaktiv auktorisation hävdades särskilt som grund för ECOWAS interventioner och implicit 

auktorisation för NATO:s intervention, även om det förekom element av både retroaktivitet och 

implicitet i båda fallen. Vissa hävdade exempelvis att säkerhetsrådet resolution 1244 (1999) 

där man välkomnade och uttryckte stöd för principerna bakom ett avtal om en politisk lösning 

på Kosovo-konflikten utgjorde en retroaktiv auktorisation.  

 

                                                      
119 Legality of Use of Force, I.C.J. Reports Belgium (Oral Pleadings), Verbatim Records, ICJ doc 

CR/99/15, p. 16. 
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I kapitel 4 kommer jag därför undersöka huruvida implicit- eller retroaktiv auktorisation kan 

anses uppfylla kraven på säkerhetsrådsauktorisation i artikel 53(1):s mening. Därefter kommer 

jag i kapitel 5 och 6 gå vidare till att undersöka huruvida det kan finnas ett undantag från artikel 

53(1):s krav på säkerhetsrådsauktorisation för humanitära interventioner av regionala 

organisationer. 

 

Kapitel 4 – Auktorisation enligt artikel 53(1) 

4.1 Kapitlets syfte 

Syftet med detta kapitel är att, mot bakgrund av argumenten om att ECOWAS och NATO:s 

interventioner var lagliga på grund av säkerhetsrådets implicita- respektive retroaktiva 

auktorisation, utreda om dessa två former av auktorisation kan anses uppfylla rekvisitet 

”auktorisation” i artikel 53(1):s ordalydelse. 

 

En flexibel tolkning av rekvisitet ”auktorisation” till att omfatta implicit- och retroaktiv 

auktorisation skulle medföra ökad autonomi för regionala organisationer att företa 

våldsanvändning för humanitära syften. Sådan autonomi kan vara eftersträvansvärd när 

säkerhetsrådet av politiska skäl är blockerat från att explicit auktorisera åtgärder för skyddandet 

av civilbefolkningars mänskliga rättigheter. På vilket sätt dessa två former av auktorisation 

skulle medföra ökad autonomi, kommer, om det inte redan är uppenbart, framgå av detta 

kapitel. I kapitlet analyseras de båda eventuella formerna av auktorisation genom de 

tolkningsmetoder som fastställs i Wienkonventionens artikel 31. Tolkningen görs således 

utifrån FN-stadgans ”gängse mening”, med andra ord, utifrån en objektiv ordalydelsetolkning 

och mot bakgrund av artikel 53(1):s sammanhang, d.v.s. genom en systematisk tolkning, samt 

mot FN-stadgans ändamål, alltså genom en ändamålstolkning. Ledning hämtas också utifrån 

efterföljande praxis, d.v.s. statspraxis samt i viss mån utifrån travaux préparatoires. Den i 

artikel 31 i Wienkonventionen föreskrivna tolkningsmetoden används förvisso i hela uppsatsen 

men rubrikerna i detta kapitel är särskilt ordnade utifrån dess stipulerade tolkningsmetoder. 

 

4.2 Implicit auktorisation 

4.2.1 Vad är implicit auktorisation (definition)? 

Generellt sett när säkerhetsrådet explicit auktoriseras våldsanvändning indikeras att rådet 

aktiverar artikel 39 och agerar under kapitel VII. Det är vanligt att en kombination av orden 
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”nödvändig” och ”åtgärder” eller ”medel” förekommer i sådana explicit auktoriserande 

resolutioner.120 Detsamma gäller när säkerhetsrådet explicit auktoriserar just regionala 

organisationer att vidta enforcement action. I dessa resolutioner hänvisas oftast inte uttryckligen 

till artikel 53(1).121 Språkbruket i en explicit artikel 53(1)-auktorisation skiljer sig således inte 

nämnvärt från en explicit auktorisation till enskilda stater eller koalitioner av stater. Artikel 

53(1) stipulerar inte att auktorisationen måste uttryckas i något särskilt ordalag och således 

finns inget formellt hinder mot implicit auktorisation i dess ordalydelse.  

 

Det finns ingen generell definition av hur en implicit auktorisation ska formuleras av 

säkerhetsrådet.122 Det ligger i sakens natur eftersom en enhällig fast definition av begreppet 

skulle innebära att auktorisationen inte längre var implicit. Språkbruket i en 

säkerhetsrådsresolution samt säkerhetsrådsmedlemmarnas subjektiva uppfattning om att 

resolutionen uttrycker implicit auktorisation är emellertid de tydligaste indikatorer som enligt 

doktrinen kan tala för att implicit auktorisation föreligger.  

 

Shaw anför att huruvida en resolution av säkerhetsrådet, antagen i enlighet med artikel 24, ger 

uttryck för ett bindande beslut, är avhängigt omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn ska 

tas till resolutionens språkbruk, de debatter som föranlett resolutionen, de artiklarna i stadgan 

som hänvisas till och generellt, alla omständigheter som kan vara behjälpliga i att fastställa de 

legala konsekvenserna av en säkerhetsrådsresolution.123 

 

Utifrån Black’s Law Dictionary definierar Lind implicit auktorisation som: auktorisation 

hänförd ur implikation eller nödvändig deduktion från relevanta omständigheter såsom det 

generella språkbruket eller handlingar från parterna. Implicit auktorisation kan endast 

förekomma när en resolution innehåller ett språk som pekar i den riktningen.124 Förslagsvis 

skulle vidare kunna hävdas att en generell definition av implicit auktorisation är när inte alla 

medlemmar i säkerhetsrådet är av uppfattningen att en resolution uttrycker auktorisation under 

artikel 53(1) men där resterande stater är av den uppfattningen.125  

 

                                                      
120 Lind a.a.s. 143. 
121 Gray a.a.s. 387. 
122 Lind a.a.s. 144 och Shaw a.a.s. 960. 
123 Shaw a.a.s. 935. 
124 Walter a.a.s. 1504. 
125 Lind a.a.s. 143 och Walter a.a.s. 1504. 



 

53 

Vid NATO-interventionen var det särskilt säkerhetsrådets tydliga och kontinuerliga erinrande 

om ytterligare förestående åtgärder i det fall Jugoslavien inte uppfyllde säkerhetsrådets krav i 

resolutionerna, som föranledde NATO att grunda interventionen på ett antagande om att 

implicit auktorisation förelåg.126 

 

Artikel 53(1) uttrycker inte heller vilken form auktorisationen måste ha. Lind menar dock att 

en auktorisation endast kan uttryckas i resolutioner, och inte som hävdats av vissa, i 

ordförandeskapsuttalanden (presidential statements). Detta eftersom det inte har förekommit 

något fall där säkerhetsrådet faktiskt auktoriserat våldsanvändning genom ett 

ordförandeskapsuttalande.   

 

4.2.2 Objektiv ordalydelsetolkning 

Trots den ospecifika lydelsen av artikel 53(1) talar en objektiv ordalydelsetolkning för att en 

auktorisation behöver vara explicit. Utifrån en sådan tolkning ligger det också närmast till att 

anta att auktorisation måste ske innan en regional organisation kan vidta enforcement action. I 

kommentaren till FN-stadgan framgår att en explicit, eller uttrycklig, auktorisation på förhand 

är den ”vanliga” formen av auktorisation.127 

 

4.2.3 Implicit auktorisation och artikel 39 i FN-stadgan 

För att en resolution med trovärdighet ska kunna uttrycka implicit auktorisation har det hävdats 

att säkerhetsrådet dessförinnan måste ha karaktäriserat situationen som ett hot mot 

internationell fred och säkerhet enligt artikel 39.128 Att säkerhetsrådets resolutioner hade 

karaktäriserat situationen i Kosovo som ett hot mot internationell fred och säkerhet och 

därigenom aktiverat artikel 39, utgjorde ett bärande argument för de NATO-medlemmar som 

under säkerhetsrådets krismöte efter Kosovo-interventionen hävdade att implicit auktorisation 

utgjorde en legal grund för interventionen.129 Även de interventioner som USA, Storbritannien, 

Australien och Frankrike genomförde i Irak mellan år 1991 och 2003, vilka baserades på 

doktrinen om implicit auktorisation, hade föranletts av säkerhetsrådsresolutioner där 

situationerna karaktäriserat som ett hot mot internationell fred och säkerhet.130 

                                                      
126 Se ovan avseende dessa resolutioner under rubriken ”säkerhetsrådets agerande innan NATO:s 

intervention”. 
127 Walter a.a.s. 1501. 
128 Lind a.a.s. 143 ff och Amnéus a.a.s. 406.  
129 Se ovan under rubrik 3.5.3. 
130 Shaw a.a.s. 960 f och nedan under rubrik 4.2.7. 
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Säkerhetsrådets kvalificering av situationen som ett hot mot internationell fred och säkerhet, 

som en grundförutsättning för implicit auktorisation, ligger i linje med FN-stadgans 

grundläggande ändamål i artikel 1(1), att våldsanvändning för att undanröja hot mot freden och 

undertrycka angreppshandlingar ska bestå av kollektiva åtgärder. De kollektiva åtgärderna som 

åsyftas i artikel 1(1) är sådana som beslutas av säkerhetsrådet under kapitel VII.131 Att 

argumentera för implicit auktorisation utan att en konflikt kvalificerats under artikel 39 som ett 

hot mot internationell fred och säkerhet skulle enligt min mening frikoppla våldsanvändningen 

från säkerhetsrådet, och sålunda ändamålet i artikel 1(1), i sådan hög grad att det skulle framstå 

som forcerat att överhuvudtaget tala om ”auktorisation”. Således intar jag positionen att om 

implicit auktorisation existerar som ett legalt institut, måste en sådan auktorisation i vart fall 

föranledas av att säkerhetsrådet kvalificerat situationen som ett hot mot internationell fred och 

säkerhet enligt artikel 39. 

 

Abass anser att ett beslut om auktorisation enligt just artikel 53(1) inte kräver en kvalificering 

från säkerhetsrådet av artikel 39 på förhand. Han menar att det inte finns något som uttryckligen 

stöder detta i stadgan, och att det inte är omöjligt att en sådan kvalificering kan göras på eget 

bevåg av en regional organisation. Detta talar enligt honom för möjligheten att regionala 

organisationer kan genomföra ”enforcement action” utan föregående explicit auktorisation från 

säkerhetsrådet. En annan ordning skulle enligt honom kompromissa regionala arrangemang 

under kapitel VIII, som är baserade på syftet att regionala organisationer ska kunna agera 

skyndsamt.132 

 

Lind menar dock att det är uppenbart att auktorisering för regionala organisationer att företa 

våldsanvändning enligt artikel 53(1) måste följa samma procedur som i övrigt när 

säkerhetsrådet auktoriserar våldsanvändning enligt kapitel VII.133 Det ligger i linje med det som 

konstaterats ovan om att syftet med artikel 53(1) är att underställa regionala organisationers 

våldsanvändning till säkerhetsrådets kontroll och att artikeln bör kategoriseras inom det 

generella undantag från våldsförbudet som utgörs av säkerhetsråds auktoriserat våld under 

                                                      
131 FN-stadgans ändamål utvecklas strax nedan under avsnitt 4.2.5. 
132 Abass a.a.s. 53-54. 
133 Lind a.a.s. 146 f. Vissa författare har emellertid hävdat att våldsanvändning av regionala 

organisationer enligt artikel 53(1) inte behöver föranledas av en artikel 39 kvalificering, se Abass a.a.s 

53 f. Det får dock anses vara en minoritetsuppfattning.  
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kapitel VII.134 Säkerhetsrådet måste således i ett första steg, innan regional våldsanvändning 

auktoriseras enligt artikel 53(1), har definierat situationen som ett hot mot internationell fred 

och säkerhet under artikel 39. Även Walter vidhåller att en auktorisation av våldsanvändning 

enligt artikel 53(1), liksom alla andra beslut om kollektiv våldsanvändning, kräver att 

situationen tidigare kvalificerats som ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt artikel 

39.135 

 

Jag anser att Abass inte ger erforderligt stöd för sin minoritetsuppfattning att 

säkerhetsrådskvalificering enligt artikel 39 inte är en nödvändig förutsättning för auktorisation 

enligt artikel 53(1). Således innefattar jag i min definition av implicit auktorisation, generellt 

såväl som under artikel 53(1), att säkerhetsrådet i ifrågavarande resolution måste ha uttryckt att 

konflikten utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

 

4.2.4 Systematisk tolkning 

En systematisk tolkning av hur säkerhetsrådet auktoriserar våldsanvändning talar emot 

tillåtligheten av implicit auktorisation. Som just konstaterats är säkerhetsrådets kvalificering av 

situationen som ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt artikel 39 en 

grundförutsättning för implicit auktorisation, generellt såväl som under artikel 53(1). 

 

Det kan dock finnas flera anledningar till att säkerhetsrådet väljer att kvalificera situationen 

som ett hot mot internationell fred och säkerhet utan att uttrycka en avsikt att implicit 

auktorisera våldsanvändning. Kvalificeringen kan exempelvis syfta till att skicka en signal om 

att säkerhetsrådet överväger åtgärder gentemot en aktör i konflikten som inte anpassar sig till 

resolutionen eller att man avser att agera med icke-våldssanktioner enligt artikel 41. Vid 

aktivering av artikel 39 behöver nämligen säkerhetsrådet, innan det beslutar om 

våldsanvändning enligt stadgans artikel 42, besluta att icke-våldsåtgärderna i artikel 41, 

exempelvis ekonomiska sanktioner skulle vara otillräckliga. 

 

Att basera ett antagande om implicit auktorisation för våldsanvändning på att säkerhetsrådet i 

en resolution kvalificerat situationen som ett hot mot internationell fred enligt artikel 39 skulle 

avskära möjligheterna för säkerhetsrådet att senare vidta artikel 41-åtgärder. Vidare skulle det 

                                                      
134 Se ovan under rubrik 2.2.2. 
135 Walter a.a.s. 1500. 
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leda till en stor restriktivitet hos säkerhetsrådet att karaktärisera situationer som hot mot 

internationell fred och säkerhet om rådet var medvetet om att detta kunde tolkas som implicit 

auktorisation till våldsanvändning. Att tillåta implicit auktorisation skulle alltså beskära 

säkerhetsrådets handlingsutrymme vilket skulle kunna leda till icke-önskvärd passivitet från 

organets sida. 

 

Det kan här noteras att doktrinen om implicit auktorisation haft en skönjbar påverkan på 

säkerhetsrådets resolutioner. Som en följd av stater och regionala organisationers försök till 

legitimering av interventioner136 baserat på implicit auktorisation har säkerhetsrådet i sina 

resolutioner avseende Iran, Nord Korea och Syrien, börjat använda ett språkbruk som mer eller 

mindre utesluter en argumentation om implicit auktorisation. I dessa resolutioner har 

säkerhetsrådet ovanligt nog valt att explicit uttrycka vilken artikel man agerar under, nämligen 

artikel 41, samt explicit uttrycka att ytterligare åtgärder kräver ett nytt säkerhetsrådsbeslut.137  

 

I resolution 1695 (2006)138 exempelvis, avseende Nordkoreas testbombningar av kärnvapen, 

uttrycktes i preambeln att säkerhetsrådet ”acting under its special responsibility for the 

maintenance of international peace and security” istället för att resolutionen uttryckligen 

innehöll en formell kvalificering av situationen enligt artikel 39 och utan hänvisning till kapitel 

VII.  

 

Säkerhetsrådets nya språkbruk i dessa resolutioner bör tolkas som en pragmatisk åtgärd för att 

undvika situationer där regionala organisationer och stater företar våldsanvändning med 

implicit auktorisation som legal grund, såsom i Kosovo och Irak. 

 

4.2.5 Ändamålstolkning 

Även en ändamålstolkning av FN-stadgan talar emot tillåtligheten av implicit auktorisation.  

Det primära syftet med FN är att upprätthålla internationell fred och säkerhet, vilket framgår av 

artikel 1(1) i stadgan. Upprätthållandet av internationell fred och säkerhet ska uppnås med, och 

baseras på två principer: (1) att konflikter i första hand ska lösas genom fredliga medel. Detta 

preciseras i artikel 33 som att parterna i en tvist i första hand söka uppnå en lösning genom 

                                                      
136 Här avses särskilt USA:s och Storbritanniens interventioner i Irak mellan 1990-2003 och NATO:s 

intervention i Kosovo. 
137 Se vidare, Gray a.a.s. 382-386. 
138 S/RES/1695 (2006). 



 

57 

förhandlingar, undersökningsförfarande, medling, förlikningsförfarande, skiljedom, rättsligt 

avgörande, anlitande av regionala organ eller avtal eller genom andra fredliga medel efter eget 

val.  

Principen om att internationell fred och säkerhet primärt ska upprätthållas genom fredliga medel 

är en utgångspunkt för våldsförbudet i artikel 2(4) i stadgan. Denna huvudregel har endast två 

etablerade undantag vilka är självförsvar enligt artikel 51 och våldsanvändning på auktorisation 

av säkerhetsrådet.139 

 

Den andra principen för att upprätthålla internationell fred och säkerhet innebär (2) att 

våldsanvändning för att undanröja hot mot freden och undertrycka angreppshandlingar ska ske 

genom kollektiva åtgärder. Detta framgår av artikel 1(1) i FN-stadgan. De kollektiva åtgärderna 

som åsyftas är sådana som beslutas av säkerhetsrådet under kapitel VII. FN:s medlemsstater 

har enligt artikel 24 överlåtit till säkerhetsrådet det primära ansvaret för att uppnå detta syfte 

och har enligt artikel 25 överenskommit om att godtaga och verkställa säkerhetsrådet beslut.140 

 

Eftersom våldsanvändning auktoriserad av säkerhetsrådet är ett undantag från huvudregeln om 

våldsförbud i 2(4) presumerar Lind att det undantaget således i sig bör tolkas restriktivt. Det 

följer förvisso inte logiskt av att en regel är ett undantag från en huvudregel att nämnda 

undantag ska tolkas restriktivt, men sett mot bakgrund av ovannämnda ändamål är Linds 

ståndpunkt sund.141 

 

Implicit auktorisation innebär att regionala organisationer eller stater tolkar säkerhetsrådets 

resolutioner som auktoriserande våldsanvändning. Eftersom undantaget om 

säkerhetsrådsauktoriserat våld p.g.a. stadgans ändamål enligt ovan bör tolkas restriktivt, följer 

det att säkerhetsrådsresolutioner bör tolkas restriktivt. Såtillvida bör aktörer såsom stater, 

koalitioner av stater och regionala organisationer, tolka säkerhetsrådsresolutioner restriktivt och 

inte ta ett måhända öppet språkbruk, till intäkt för att resolutionen skulle innehålla en eventuell 

implicit auktorisation för våldsanvändning.  

 

                                                      
139 Se vidare om våldsförbudet och dess undantag, bl.a. det eventuella undantaget om humanitär 

intervention, nedan i avsnitt 5.2.  
140 Shaw a.a.s. 934 ff. 
141 Lind a.a.s. 147 f. 
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Säkerhetsrådets kapacitet att auktorisera våldsanvändning när andra möjligheter är uttömda 

baserar sig på principen att i de fall våldsanvändning är absolut nödvändig bör den som ovan 

nämnts vidtas genom kollektiva åtgärder i det internationella samfundets gemensamma 

intresse. En ändamålstolkning av begreppet ”auktorisation” i artikel 53(1) bör således minimera 

legal våldsanvändning utanför säkerhetsrådet och inte överlåta på andra aktörer såsom regionala 

organisationer att fastställa en eventuell auktorisations förefintlighet. Vidare skulle implicit 

auktorisation leda till en stor oförutserbarhet kring staters- och regionala organisationers 

våldsanvändning.142 

 

4.2.6 Statspraxis 

Det stöd som anförts för att implicit auktorisation existerar som ett legalt institut utgörs av viss 

statspraxis. Den statspraxis som diskuteras i förhållande till implicit auktorisation utgörs främst 

av USA:s och Storbritanniens interventioner i Irak mellan 1990-2003. Därutöver diskuteras 

särskilt NATO:s intervention i Kosovo. Som redogjorts för ovan använde NATO-

medlemsstaterna sig av en argumentation kring implicit auktorisation. De efterföljande 

reaktionerna från de flesta stater talar dock för att argumentet om implicit auktorisation inte 

accepterades som legal grund för Kosovo interventionen.143 

 

Irakinterventionerna genomfördes förvisso inte av regionala organisationer i artikel 53(1):s 

mening utan av en spontan koalition av stater, närmare bestämt USA och Storbritannien och 

Frankrike samt Australien i vissa av interventionerna. Irakinterventionerna utgör emellertid den 

statspraxis som finns avseende implicit auktorisation. Det ligger nära till hands att auktorisation 

av våldsanvändning till spontana koalitioner av stater och auktorisation till regionala 

organisationer behöver ha samma form, eftersom de två fallen kategoriseras under samma 

undantag från våldsförbudet, nämligen undantaget för kollektiva åtgärder auktoriserade av 

säkerhetsrådet. Således är dessa interventioner av intresse även för huruvida implicit 

auktorisation uppfyller rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1). 

 

4.2.7 Irakinterventionerna 

Den första av dessa interventioner genomfördes av USA, Storbritannien och Frankrike i april 

1991 och syftade till att skydda kurder och shiiter från förföljelse från den irakiska regeringen. 

                                                      
142 Walter a.a.s. 1503. 
143 Se ovan under rubrik 3.5.3-7. 
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USA, Storbritannien och Frankrike hänvisade till resolution 688 (1991)144 som stöd för 

interventionen. I resolutionen fördömde säkerhetsrådet Iraks förtryck av kurderna och 

konstaterade att förtryckets konsekvenser utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

Resolutionen hänvisade inte till kapitel VII och gav ingen uttrycklig auktorisation för 

våldsanvändning.  

 

USA och Storbritannien fortsatte att stödja sig på resolution 688 (1991) för fortsatt bombning, 

i syfte att upprätthålla s.k. ”no-fly-zones” som etablerats till skydd för kurderna, särskilt i 

december 1998 och februari 2001. I den senare deltog inte Frankrike. Ryssland och Kina 

motsatte sig från början att auktorisation uttrycktes i resolutionen och omfattande kritik 

förekom från ett stort antal stater. Särskilt ifrån Frankrike, Kina och Ryssland som alla ansåg 

att interventionerna var olagliga. FN:s generalsekreterare konstaterade också i ett uttalande att 

endast säkerhetsrådet hade kompetens att avgöra om resolutioner uttryckte auktorisation för 

våldsanvändning.145 

 

Staternas reaktioner och Generalsekreterarens uttalande har etablerat konsensus om att implicit 

auktorisation inte fanns för dessa interventioner. Storbritannien har också kommit att 

uttryckligen erkänna detta och anförde senare humanitär intervention som legal grund.146  

 

Interventioner i Irak genomfördes av samma tre stater i januari 1993 då Irak inte levde upp till 

ett fredsavtal som utformats efter Kuwaitkriget och som etablerats i säkerhetsrådets resolution 

687 (1991)147, med innebörden att Irak skulle förstöra sina massförstörelsevapen och bereda 

tillgång till FN-inspektörer som skulle etablera efterlevnaden av detta villkor. Irak levde inte 

upp till villkoren i resolutionen. Med stöd av detta och en påstådd implicit auktorisation från 

resolution 678 (1990)148 genomförde USA, Storbritannien och Frankrike omfattande bombning 

av faciliteter med koppling till massförstörelsevapen. FN:s generalsekreterare bekräftade att det 

hade givits implicit mandat för interventionen från säkerhetsrådet i resolution 678 mot 

bakgrund av Iraks brott mot resolution 687. Detta var första gången implicit auktorisation som 

legal grund för en intervention erhöll ett vidare stöd.149 Den implicita auktorisationen i 

                                                      
144 S/RES/688 (1991). 
145 2001 UNYB 295. 
146 Gray a.a.s. 362 f. 
147 S/RES/687 (1991). 
148 S/RES/678 (1990). 
149 Gray a.a.s. 363. 
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resolution 678 (1990) var emellertid tydlig, och knappt implicit, då den uttryckligen 

auktoriserade medlemsstater att använda alla nödvändiga medel om inte Irak levde upp till 

kraven tidigare resolutioner, för att återställa internationell fred och säkerhet. 

 

USA och Storbritannien genomförde återigen en intervention (operation desert fox) i december 

1998. I den följande säkerhetsrådsdebatten anfördes som stöd för interventionen att den 

implicita auktorisationen i resolution 678 (1990) hade återupplivats genom att säkerhetsrådet 

antagit resolution 1205 (1998)150 som konstaterade att Irak fortsatt inte levde upp till 

fredsavtalet. De flesta stater anförde denna gång att interventionen inte var laglig p.g.a. att det 

inte fanns någon auktorisation.151 

 

20:e mars 2003 genomförde USA, Storbritannien och Australien tillsammans en intervention 

för att säkerställa nedrustningen av massförstörelsevapen. Det gjordes mot bakgrund av att 

säkerhetsrådet antagit resolution 1441 (2002)152 som konstaterade att Irak inte levde upp till 

kraven i resolution 687 (1991). Resolutionen hänvisade också till resolution 678 (1990) som 

enligt bl.a. Generalsekreteraren hade givit implicit auktorisation till interventionen i januari 

1993. Resolution 1441 (2002) antogs under kapitel VII och konstaterade under artikel 39 Iraks 

uteblivna nedrustning utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. De intervenerande 

staterna hävdade p.g.a. detta implicit auktorisation som legalt stöd för interventionen och USA 

angav också Generalsekreterarens uttalande i anslutning till 1993-års intervention för att styrka 

detta.  

 

Kina, Ryssland och flera medlemsstater i EU och NATO motsatte sig 2003-års intervention 

redan från början och menade att uttrycklig auktorisation behövdes. Generalsekreteraren 

uttalade sig om att interventionen var olaglig liksom ett stort antal stater. Frankrike, Tyskland, 

Ryssland och Kina hävdade i efterföljande säkerhetsrådsmöten att interventionen genomförts i 

strid mot FN-stadgan och det förekom inte några som helst tecken på att den skulle anses 

laglig.153 

 

                                                      
150 S/RES/1205 (1998). 
151 S/PV.3955 (1998) s 6. 
152 S/RES/1441 (2002). 
153 Gray a.a.s. 376 f. 
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Sammanfattningsvis var det endast interventionen i januari 1993 som kan sägas ha erhållit 

implicit auktorisation. Den implicita auktorisationen som uttrycktes var därutöver mycket 

tydlig och knappt implicit. Övriga Irakinterventioner, samt NATO:s intervention i Kosovo, 

vilka försökte legitimeras genom doktrinen om implicit auktorisation, har erhållit ett mycket 

svagt stöd från det internationella samfundet, som snarare varit eniga om att dessa 

interventioner varit icke-auktoriserade och således genomförts i strid med FN-stadgan. 

 

4.2.8 Slutsats avseende implicit auktorisation 

Utifrån en tolkning av FN-stadgans ordalydelse, systematik och ändamål, och mot bakgrund av 

den sparsamma statspraxis som finns avseende implicit auktorisation, och det internationella 

samfundets reaktioner gentemot implicit auktorisation som laglig grund för de diskuterade 

interventionerna, finns det sammantaget ganska lite som talar för att implicit auktorisation är 

möjlig under artikel 53(1). Ståndpunkten i denna uppsats är således att implicit auktorisation 

inte uppfyller rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1). 

 

4.3 Retroaktiv auktorisation 

4.3.1 Vad är retroaktiv auktorisation (definition)? 

Förespråkare för doktrinen om retroaktiv auktorisation menar att säkerhetsrådet inte 

nödvändigtvis måste auktorisera ”enforcement action” enligt artikel 53(1) innan 

våldsanvändningen företas. De menar att auktorisation i efterhand också uppfyller rekvisitet 

”auktorisation” i artikel 53(1).154  

 

Retroaktiv auktorisation innebär att en intervention som inte på förhand erhållit uttrycklig 

(explicit) auktorisation av säkerhetsrådet erkänns som laglig i efterhand. Lagligheten etableras 

förslagsvis genom att säkerhetsrådet i efterhand lovordar eller uttrycker acceptans av 

interventionen.  

 

Som nämnts ovan155 specificerar inte artikel 53(1) vid vilken tidpunkt säkerhetsrådet behöver 

ge auktorisation för ”enforcement action”. Trots att en objektiv ordalydelsetolkning talar för att 

auktorisationen normalt behöver ske uttryckligen och innan en regional organisation genomför 

                                                      
154 Lind a.a.s. 151. 
155 Se under avsnitt 4.2.2. 
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våldsanvändning uppställer artikel 53(1):s lydelse inga formella hinder mot retroaktiv 

auktorisation. 

 

Abass ger visst medhåll till att en objektiv ordalydelsetolkning kan föranleda uppfattningen om 

att stadgans upphovsmän avsett att auktorisationen behöver ges i förhand. Däremot menar han 

att varken FN-stadgan som helhet eller dess travaux préparatoires ger stöd för att en sådan 

restriktiv tolkning är nödvändig.156 

 

4.3.2 Systematisk tolkning 

Den systematiska tolkningen som anförts ovan som argument emot tillåtligheten av implicit 

auktorisation gör sig inte gällande som argument emot retroaktiv auktorisation. Argumentet 

innebar att doktrinen om implicit auktorisation skulle leda till restriktivitet från säkerhetsrådet 

att kvalificera situationer som hot mot internationell fred och säkerhet enligt artikel 39 samt 

avskära möjligheterna för säkerhetsrådet att i ett senare skede vidta artikel 41 åtgärder. Risken 

att ge uttryck för något som skulle kunna tolkas som implicit auktorisation skulle beskära 

säkerhetsrådets handlingsutrymme och leda till icke önskvärd passivitet från organets sida. 

 

Argumentet gör sig inte gällande mot retroaktiv auktorisation eftersom denna doktrin 

överhuvudtaget inte förutsätter att säkerhetsrådet har agerat innan våldsanvändningen företas. 

Således finns det på förhand inget handlingsutrymme eller passivitet att tala om. Ovan har dock 

konstaterats att auktorisering för regionala organisationer att företa våldsanvändning enligt 

artikel 53(1) måste föranledas av att säkerhetsrådet karaktäriserar situationen som ett hot mot 

internationell fred och säkerhet enligt artikel 39. En annan ordning kan inte med trovärdighet 

hävdas vara förenlig med ändamålet om kollektiv våldsanvändning genom säkerhetsrådet. 

Retroaktiv auktorisation som legalt institut kan således ifrågasättas redan på denna grund.  

 

En mer nyanserad ansats som anförts av Ress och Brömher är att retroaktiv auktorisation i 

efterhand kan förklara att en intervention var laglig, om säkerhetsrådet även på förhand 

kvalificerat situationen under artikel 39.157 Detta förslag framstår närmast som att en 

kombination av implict auktorisation på förhand, samt retroaktiv auktorisation i efterhand, 

skulle kunna förklara en intervention som laglig, trots att uttrycklig auktorisation på förhand 

                                                      
156 Abass a.a.s. 53. 
157 Amnéus a.a.s. 402. 
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inte givits. Om retroaktiv auktorisation skulle förutsätta implicit auktorisation på förhand skulle 

flera av de argument som ovan anförts emot implicit auktorisation överföras på doktrinen om 

retroaktiv auktorisation. Vid ECOWAS interventionerna hade heller inte artikel 39 aktiverats 

av säkerhetsrådet innan ECOMOG:s våldsanvändning. 

 

4.3.3 Ändamålstolkning 

Ändamålsskälen som anfördes emot implicit auktorisation gör sig inte heller gällande på samma 

sätt gentemot doktrinen om retroaktiv auktorisation. Argumentet innebar att våldsanvändning 

auktoriserad av säkerhetsrådet är ett undantag från huvudregeln om våldsförbud och att det 

undantaget mot bakgrund av FN-stadgans ändamål bör tolkas restriktivt. Att undantaget skulle 

tolkas restriktivt ledde till slutsatsen att resolutioner som eventuellt kunde tolkas som 

auktoriserande våldsanvändning i sin tur skulle tolkas restriktivt av aktörer såsom regionala 

organisationer och stater. Det medförde slutsatsen att implicit auktorisation under artikel 53(1) 

inte var förenligt med stadgans ändamål. 

 

Avseende retroaktiv auktorisation finns det inga resolutioner som av regionala organisationer 

och stater kan tolkas som givande auktorisation till våldsanvändning eftersom auktorisationen 

kommer först i efterhand, d.v.s. efter att interventionen genomförts. Eftersom retroaktiv 

auktorisation uttrycks explicit av säkerhetsrådet, är det inte, till skillnad från vid implicita 

auktorisationer, avgörande hur stater och regionala organisationer tolkar resolutioner.  

 

Det medför, teoretiskt sett, att säkerhetsrådet på ett helt annat sätt har kontroll över 

auktorisationen. Av den anledningen är det inte avgörande att säkerhetsrådsauktoriserat våld, 

såsom ett undantag från våldsförbudet, tolkas restriktivt eller inte, eftersom det vid retroaktiv 

auktorisation är klart att säkerhetsrådet agerar inom ramarna för det undantaget, oavsett 

undantagets omfattning. Ändamålsargumentet om att våld auktoriserat av säkerhetsrådet, som 

ett undantag från våldsförbudet ska tolkas restriktivt, ger således ingen egentlig slutsats 

avseende retroaktiv auktorisation.  

 

Ett argument som således skulle kunna anföras till fördel för doktrinen om retroaktiv 

auktorisation skulle vara att säkerhetsrådet fortfarande har full kontroll över auktorisationen, 

jämfört med implicit auktorisation som är avhängig regionala organisationers tolkning. 

Retroaktiv auktorisation kan således sägas ligga inom ramen för FN-stadgans ändamål i och 

med att säkerhetsrådets kontroll av auktorisationen medför att det rör sig om våldsanvändning 
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genom kollektiva åtgärder i det internationella samfundets intresse. Walter har exempelvis 

argumenterat för retroaktiv auktorisation med anledning av att säkerhetsrådet fortfarande skulle 

äga beslutet om lagligheten av våldsanvändning.158 

 

Vissa har hävdat att retroaktiv auktorisation bör godkännas på grund av att det inte skulle 

urholka säkerhetsrådets kontroll utan snarare ge säkerhetsrådet en större auktoritet över 

våldsanvändning.159 Argumentet innebär att om en ändamålstolkning kräver en tolkning som 

ger säkerhetsrådet så mycket kontroll som möjligt över kollektiv våldsanvändning, så bör 

möjligheten för säkerhetsrådet att auktorisera våldsanvändning retroaktivt inte förnekas, då det 

skulle inskränka säkerhetsrådets kontroll och således vara oförenligt med detta ändamål.160 

 

4.3.4 Praktiska konsekvenser av retroaktiv auktorisation 

Faran ligger emellertid i de praktiska konsekvenser som acceptans av doktrinen om retroaktiv 

auktorisation skulle kunna medföra. En legal möjlighet till retroaktiv auktorisation skulle kunna 

leda till en ordning som uppmuntrade olaglig våldsanvändning. Regionala organisationer skulle 

kunna vidta interventioner under antagande, eller med förhoppningen, om att interventionen 

senare skulle bli retroaktivt auktoriserad. Ur den aspekten kan retroaktiv auktorisation jämfört 

med implicit auktorisation sägas utgöra ett än större hot mot säkerhetsrådets primära ansvar för 

kollektiv säkerhet och mot staters iakttagande av våldsförbudet i 2(4) jämfört med vad som 

skulle vara fallet om implicit auktorisation accepterades som en legal möjlighet. Detta skulle i 

sin tur leda till än större oförutsebarhet jämfört med implicit auktorisation. 

 

Acceptans av retroaktiv auktorisation skulle teoretiskt ge säkerhetsrådet ytterligare 

befogenheter att kontrollera våldsanvändning men praktiskt skulle retroaktiv auktorisation 

urholka denna kontroll och således även våldsförbudet i 2(4) som sådant. Endast auktorisation 

på förhand säkerställer säkerhetsrådets kontroll över regionala organisationers 

våldsanvändning.161 Säkerhetsrådets kontroll går utöver att enbart recensera våldsanvändning 

efter att den har företagits.162  

 

                                                      
158 Lind a.a.s. 152. 
159 Lind a.a.s. 155. 
160 Walter a.a.s. 1503. 
161 Lind a.a.s. 153 och Walter a.a.s. 1501.  
162 Amnéus a.a.s. 401. 
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Walter framhåller även att ett beslut av säkerhetsrådet att auktorisera våldsanvändning görs till 

nackdel för den stat vari våldsanvändningen företas. Som en ”general principle of law” ska en 

legislativ text såsom FN-stadgan om möjligt inte tolkas till ytterligare nackdel för den part som 

drabbas negativt av ett beslut. Det kan också ifrågasättas om ett betungande beslut med 

retroaktiv verkan är förenligt med den allmänna principen om ”rule of law”.163 Genomslaget av 

dessa principer skulle tala för att retroaktiv auktorisation inte bör tillåtas då det jämförelsevis 

skulle ge ökade möjligheter att vidta negativa beslut för den stat som beslutet riktas mot.164  

 

4.3.5 Statspraxis 

FN:s reaktioner och dess lovordande av ECOWAS interventioner i Liberia och Sierra Leone 

har lett flera auktoritativa författare till slutsatsen att dessa interventioner erhöll retroaktiv 

auktorisation och således på den grunden ska betraktas som lagliga. Som redogjorts för ovan 

karaktäriserade säkerhetsrådet konflikten i Liberia som ett hot mot internationell fred och 

säkerhet enligt artikel 39, samt lovordade och uttryckte starkt stöd för ECOWAS åtgärder, efter 

ECOWAS offensiva våldsanvändning (bl.a. bombningarna vid övertagandet av Monrovia i 

oktober 1992).165  

 

Särskilt ECOWAS-interventionerna utgör den statspraxis som anförts till stöd för doktrinen om 

retroaktiv auktorisation.166 Det har hävdats att resolution 1244 (1999)167 där säkerhetsrådet 

stödde ett NATO-framförhandlat fredsavtal utgjorde retroaktiv auktorisation. Mot bakgrund av 

vad som anförts ovan168 får resolutionen emellertid anses utgöra ett ganska svagt stöd för 

retroaktiv auktorisation. 

 

Vissa menar att ECOWAS interventionerna utgör exempel på implicit auktorisation. Enligt 

Amnéus bör den eventuella lagligheten av interventionerna i Liberia och Sierra Leone 

emellertid inte diskuteras under doktrinen om implicit auktorisation eftersom säkerhetsrådet 

                                                      
163 Det svenska begreppet ”rättsstatsprinciper” anser jag inte vara lika träffande i detta sammanhang då 

det leder tanken till de rättsliga principer som enbart stater tillämpar. 
164 Walter a.a.s 1501.  
165 Se ovan och avsnitt 3.2-4 och särskilt S/RES/778 (1992) och S/RES/866 (1993) men även 

S/RES/950 (1994), S/RES/1014 (1995), S/RES/1020 (1995) och S/RES/1041 (1996). Se också Walter 

a.a.s. 1501. 
166 Lagligheten av ECOWAS-interventionerna p.g.a. retroaktiv auktorisation kan kritiseras redan här 

eftersom det utgör ett cirkelargument. Den praxis som ger stöd för institutet härstammar nämligen från 

samma konflikter vilka påstått ha auktoriserats retroaktivt. 
167 S/RES/1244 (1999). 
168 Se under avsnitt 3.5.4. 



 

66 

inte hade antagit några resolutioner innan ECOWAS intervenerade där man karaktäriserade 

situationen som ett hot mot internationell fred och säkerhet under artikel 39. Detta resonemang 

överensstämmer med min definition av implicit auktorisation enligt avsnitt 4.2.3 ovan, som 

kräver att säkerhetsrådet har kvalificerat situationen som ett hot mot internationell fred och 

säkerhet enligt artikel 39. Amnéus menar dock att Liberia och Sierra Leone är den tydligaste 

praxis som talar för möjligheten till retroaktiv auktorisation av regionala organisationers 

våldsanvändning, men att det ändå inte finns något fall av uttrycklig retroaktiv auktorisation 

från säkerhetsrådet.169 

 

Lind anför likaledes att den eventuella retroaktiva auktorisationen av interventionerna i Liberia 

och Kosovo utöver att vara retroaktiv också var implicit. Mot bakgrund av slutsatsen ovan att 

implicit auktorisation inte är tillåtlig och således inte uppfyller rekvisitet ”auktorisation” i 

artikel 53(1) skulle det av ett sådant synsätt följa att säkerhetsrådets lovordande av ECOWAS 

interventionerna således inte kan utgöra ”auktorisation” i artikel 53(1):s mening. 

 

Slutligen finns heller inte tillräcklig mycket praxis som talar för att retroaktiv auktorisation är 

en legal möjlighet när såväl en objektiv ordalydelsetolkning och en ändamålstolkning talar emot 

institutet. Sammanfattningsvis intas i denna uppsats positionen att retroaktiv auktorisation inte 

är förenligt med FN-stadgan och närmare bestämt inte uppfyller rekvisitet ”auktorisation” i 

artikel 53(1). 

 

4.4 Slutsatser avseende auktorisation 

Eftersom denna uppsats således intar positionen att varken implicit- eller retroaktiv 

auktorisation kan tolkas som uppfyllande rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1) är det alltså 

uteslutet att ECOWAS interventionerna och NATO-interventionen var auktoriserade enligt 

artikel 53(1):s ordalydelse. Faktum kvarstår dock att ECOWAS interventionerna lovordades av 

säkerhetsrådet och Abass hävdar också att det är svårt att hitta uttryck för staters missnöje 

avseende dessa interventioner. 

 

Abass menar att kravet på auktorisation i artikel 53(1) har visat sig bli ett ”classical case of 

irony in the UN Charter”, och att kravet snarare än att ha säkerställt säkerhetsrådets kontroll 

över regionala organisationers snarare har inspirerat regionala organisationer att kringgå 

                                                      
169 Amnéus a.a.s. 405. 
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säkerhetsrådets kontroll och således avvika från kapitel VIII och artikel 53(1).170 Dessutom har 

många författare hävdat, bl.a. Franck, att särskilt ECOWAS-interventionerna och efterföljande 

reaktioner lett till en omtolkning av artikel 53(1).  

 

Då auktorisation från säkerhetsrådet uteslutits som en laglig grund för interventionerna går 

uppsatsen därför vidare för att hitta en annan laglig grund som skulle kunna förklara 

säkerhetsrådets lovordande och det internationella samfundets reaktioner. I nästa avsnitt utreds 

om det eventuellt kan finnas en möjlighet för regionala organisationer att genomföra 

humanitära interventioner utan säkerhetsrådets auktorisation.  

 

Kapitel 5 - Humanitär intervention 

5.1 Kapitlets syfte 

Syftet med detta kapitel är att undersöka det tredje anförda argumentet för ECOWAS och 

NATO:s interventioners laglighet, nämligen doktrinen om humanitär intervention, och 

huruvida det generellt skulle kunna existera en legal möjlighet för regionala organisationers 

autonoma våldsanvändning för humanitära syften på denna grund. Alla de tre interventionerna 

vidtogs, som ovan redogjorts för i kapitel 3, under pågående humanitära katastrofer och i syfte 

att hindra dessa. 

 

Innan en diskussion om humanitär intervention kan inledas är det nödvändigt med vissa 

klarlägganden. Inledningsvis kommer kort att redogöras för våldsförbudet i FN-stadgans artikel 

2(4) och dess undantag. Detsamma gäller icke-interventionsprincipen i artikel 2(7) i FN-

stadgan som också är av betydelse för en diskussion om humanitär intervention. 

 

Därefter presenteras den definition av humanitär intervention som används i uppsatsen samt 

klarläggs kortfattat den rådande majoritetsuppfattningen avseende säkerhetsrådets och staters 

möjligheter att vidta humanitär interventioner i dagsläget. 

 

 

 

                                                      
170 Abass a.a.s. 53. 
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5.2 Våldsförbudet i artikel 2(4) 

Våldsförbudet och icke-interventionsprincipen är två grundpelare inom folkrätten. ICJ 

förklarade i målet Armed Activities on the Terriotory of Congo att artikel 2(4) utgör en grundval 

i FN-stadgan.171 Våldsförbudet stadgas i artikel 2(4) i FN-stadgan och har följande lydelse:  

 

”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk 

av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, 

eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.” 

 

Våldsförbudet förekommer inte enbart som en bestämmelse i stadgan utan existerar även i 

internationell sedvanerätt. Därutöver är våldsförbudet en tvingande allmän folkrättsnorm, d.v.s. 

en jus cogens regel.172 

 

Enligt artikel 53 i Wienkonventionen om traktaträtten innebär en jus cogens regel en regel som: 

av det internationella statssamfundet som helhet är godtagen och erkänd som en norm från 

vilken ingen avvikelse är tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare jus cogens 

regel. Karaktäristik hos våldsförbudet som jus cogens är avgörande för diskussionen om det 

kan sägas finnas en norm under utveckling som möjliggör autonom våldsanvändning från 

regionala organisationer. 

 

Våldsförbudet i 2(4) har enbart två generellt accepterade undantag. De utgörs av rätten till 

självförsvar i artikel 51 och åtgärder auktoriserade av säkerhetsrådet under kapitel VII. Tidigare 

gällde ett tredje undantag, vilket fortfarande framgår av artikel 107 och artikel 53(2). 

Undantaget tillät våldsanvändning mot fiendestater från andra världskriget. Detta undantag har 

dock blivit obsolet sedan Italien, Japan och Tyskland blivit medlemmar i FN. Att detta undantag 

fortfarande finns kvar påvisar att det i princip är praktiskt omöjligt att åstadkomma formella 

ändringar av FN-stadgan trots att en regel inte tillämpas på det sätt som artiklarnas ordalydelse 

föreskriver. Jag kommer återkomma till ändring av FN-stadgan nedan i kapitel 6. Stater kan 

också lämna samtycke till andra stater att företa våldsanvändning på sitt egna territorium. I en 

                                                      
171 Case Concerning Armed Activities on the Terriotory of Congo, ICJ reports (2005) p. 168, § 148. 
172 Gray a.a.s. 32. 
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sådan situation talar man emellertid inte om ett undantag från våldsförbudet. Det är mer korrekt 

att säga att våldsförbudet inte blir tillämpligt.173 

 

Säkerhetsrådets mandat att auktorisera våldsanvändning härstammar ur artikel 24 som stadgar 

att medlemmarna överlåter huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och 

säkerhet på säkerhetsrådet. Säkerhetsrådsauktorisation som ett undantag från våldsförbudet 

framgår av artikel 42 som stadgar att säkerhetsrådet äger företaga inskridanden med bl.a. 

landstridskrafter för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. En sådan auktorisation 

föranleds av att säkerhetsrådet, enlig artikel 39, fastställer förefintligheten av hot mot freden, 

fredsbrott eller angreppshandling, och framlägger förslag eller fattar beslut om vilka åtgärder 

som ska vidtas.  

 

Det är tydligt att de tre ovanbeskrivna interventionerna inte kan hänföras till något av de två 

etablerade undantagen från våldsförbudet. Lagligheten av ECOWAS och NATO:s ingripanden 

har därför diskuterats under doktrinen om humanitär intervention. 

 

Humanitär intervention är ett eventuellt undantag från våldsförbudet som är mycket 

kontroversiellt. Kontroversen består i att doktrinen skulle kunna medföra att mäktigare stater 

vidtog våldsanvändning i mindre länder med politiska motiv, under falska förespeglingar att 

det skedde för humanitära syften.174 FN-stadgan ger inget explicit stöd för humanitär 

intervention men det innebär inte att det är förbjudet enligt folkrätten.175 Många hävdar att 

humanitär intervention är ett undantag från våldsförbudet som existerar utanför stadgan, i 

internationell sedvanerätt.176 

 

5.3 Icke-interventionsprincipen i artikel 2(7) 

En annan fundamental princip i FN-stadgan som är tätt sammankopplad med våldsförbudet är 

icke-interventionsprincipen som kommer till uttryck i 2(7) i FN-stadgan: 

 

                                                      
173 Amnéus a.a.s. 311 f. 
174 Shaw a.a.s. 881. 
175 Bring. I: Responsibility to Protect – folkrättsliga perspektiv, s 16. 
176 Humanitär intervention som en del av internationell sedvanerätt framfördes bl.a. av Storbritannien 

vid upprättandet av no-fly zones i norra Irak 1991, se Shaw a.a.s. 881. 
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”Ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att ingripa i frågor, son 

väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet, eller kräver, att medlemmarna 

hänskjuta sådana frågor till lösning enligt denna stadga. Denna grundsats skall dock ej utgöra 

hinder för vidtagande av tvångsåtgärder jämlikt kapitel VII.” 

 

Icke-interventionsprincipen, som enligt artikelns lydelse rör vilka frågor som faller inom en 

stats egna behörighet, kan ses som jurisdiktionsprincip. Närmare bestämt, FN ska inte ingripa 

inom en annan stats egna jurisdiktion. Artikeln tolkas även analogt till att även förbjuda 

ingripanden från andra stater inom en stats jurisdiktion.177 Således finns en överlappning med 

våldsförbudet i 2(4) eftersom även artikel 2(7) blir tillämplig när stater genom våld ingriper på 

andra staters territorium.  

 

Artikeln innehåller särskilt två rekvisit som behöver specificeras för att utreda principens 

omfattning, nämligen vad som faller inom en stats ”egen behörighet” samt vilka åtgärder som 

innebär ”att ingripa”. Som framgått ovan av särskilt NATO-ländernas efterföljande reaktioner 

till Kosovo-interventioner menar vissa att hur en stat lever upp till sina internationell mänskliga 

rättighetsförpliktelser gentemot sina egna medborgare inte enbart faller inom den statens egna 

jurisdiktion.178 

 

Ett agerande som uppfyller båda de nämnda rekvisiten bryter mot icke-interventionsprincipen. 

Ingripande i ett annat land utgör alltid ett brott mot icke-interventionsprincipen. Det kan dock 

vara tillåtligt under vissa undantag, vilka är desamma som de som gäller från våldsförbudet. 

Alltså, självförsvar enligt artikel 51, säkerhetsrådsauktoriserat våld och eventuellt humanitär 

intervention. 

 

5.4 Definition av humanitär intervention 

Det finns ingen enstämmig definition av begreppet humanitär intervention, men många av de 

definitioner som återkommer i doktrinen har mycket gemensamt.179 Definitionen av humanitär 

intervention som används i denna uppsats är:  

 

                                                      
177 Se Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America. Merits Judgment, I.C.J. Reports, 1986, p. 14, § 204 s. 107. 
178 Se ovan avsnitt 3.5.3.1. 
179 Amnéus a.a.s. 311. 
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”Bruk av gränsöverskridande våldsanvändning i syfte att hindra grova och systematiska brott 

mot grundläggande mänskliga rättigheter gentemot medborgare i en annan stat utan 

säkerhetsrådets auktorisation och utan samtycke hos den stat vari interventionen sker.”180 

 

5.4.1. Skäl för humanitär intervention 

En annan fråga är vilka typer av humanitära situationer som eventuellt kan motivera en legal 

möjlighet till humanitär intervention. Det finns ingen vedertagen enstämmig definition av 

vilken ”nivå” av humanitär katastrof som ska anses motivera en humanitär intervention. Jag 

kommer inte fördjupa mig i detta men frågan ska berörs i korthet.  

 

I definitionen av humanitär intervention ovan nämns grova och systematiska brott mot 

grundläggande mänskliga rättigheter. De brott som åsyftas inom definitionen av humanitär 

intervention i denna uppsats är de som enligt 2005-års World Summit Outcome181 ansågs kunna 

aktivera R2P (särskilt det militära elementet av doktrinen om responsibility to protect, den s.k. 

”responisbility to react”). Dessa är: folkmord182, krigsförbrytelser183, brott mot 

mänskligheten184 och etnisk rensning185.186 Trots att jag avgränsat uppsatsen till att inte omfatta 

R2P anser jag att de brott som omnämns inom ramen för R2P doktrinen är vedertagna och 

väldefinierade. Således är de användbara för ett försök att definiera begreppet humanitär 

intervention i denna uppsats.  

 

5.5 Humanitär intervention av olika aktörer 

5.5.1 Humanitär intervention av säkerhetsrådet 

Sedan slutet av kalla kriget har säkerhetsrådet inkluderat grova brott mot mänskliga rättigheter 

förekommande internt inom en stat som uppfyllande rekvisitet ”hot mot internationell fred och 

                                                      
180 I uppsatsen används ungefär samma defintion som Muhire a.a.s. 114, Lind a.a.s. 166 och Bring 

a.a.s. 15. Amnéus använder en något mer utförlig definition, se Amnéus a.a.s. 311. För syftet med 

denna uppsats är det emellertid inte nödvändigt att kvalificera definitionen ytterligare. 
181 Se bl.a. Generalförsamlingens resolution A/RES/60/1 (2005) §§ 138-139 som senare konfirmerades 

av säkerhetsrådet i resolution S/RES/1674 (2006). Se även vidare Generalsekreterarens rapport, 

Implementing the Responsibility to Protect, A/63/677 (2009). 
182 Definitioner finns i artikel II i Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord 

från 1948 (A/RES/3/260 (1948)) och i artikel 6 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.  
183 Definieras i artikel 8 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen. 
184 Definieras i artikel 7 i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och artikel 6 c) i 

Nürnbergstadgan. 
185 I Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen kategoriseras etnisk rensning under folkmord. 
186 Se vidare om dessa brott i Rodley. I: Oxford Handbook on the Use of Force in International Law, s 

776 ff.  
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säkerhet” i artikel 39 i FN-stadgan. Det råder inget tvivel om att säkerhetsrådet kan auktorisera 

kollektiv våldsanvändning under kapitel VII i syfte att hindra omfattande och systematiska brott 

mot grundläggande mänskliga rättigheter.187 Av detta följer också att säkerhetsrådet kan 

auktorisera våldsanvändning av regionala organisationer enligt artikel 53(1) i samma syfte.188  

 

Humanitär intervention definieras emellertid enligt denna uppsats som en åtgärd utan 

säkerhetsrådets auktorisation. Säkerhetsrådets praxis att numera kategorisera grova brott mot 

mänskliga rättigheter som ”hot mot internationell fred och säkerhet” säger därför inget 

konklusivt om regionala organisationers möjligheter att vidta humanitära interventioner. 

 

5.5.2 Unilateral humanitär intervention 

Med unilateral humanitär intervention menas humanitär intervention som genomförs av en stat 

på eget bevåg. Shaw menar att unilateral humanitär intervention kan ha existerat som en 

sedvanerättslig princip innan FN-stadgan etablerades men att en sådan möjlighet numera skulle 

vara svår att förena med våldsförbudet i FN-stadgan, om man inte använder sig av en 

”artificiell” tolkning av 2(4).189 Jag ska utreda möjligheterna till en sådan tolkning nedan. Både 

Gray och Shaw citerar ett uttalande från Storbritanniens utrikesdepartement för att karaktärisera 

vad som för närvarande kan sägas utgöra gällande rätt med avseende på unilaterala humanitär 

interventioner: 

 

”the best case that can be made in support of humanitarian intervention is that it cannot be 

said to be unambiguously illegal.”190 

 

5.6 Några generella argument för humanitär intervention 

De argument som framförs under detta avsnitt har använts för att försöka motivera en generell 

rätt till humanitär intervention. Således har de främst framförts för att diskutera möjligheten till 

unilateral humanitär intervention. Dessa argument är emellertid likväl av relevans för 

diskussionen om humanitär intervention av regionala organisationer. Dels för att tröskeln för 

möjligheten till unilateral humanitär intervention kan sägas vara högre p.g.a. att det anses finnas 

                                                      
187 Se bl.a. S/RES/808 (1993) avseende Jugoslavien och S/RES/995 (1994) avseende Rwanda. Se även 

Shaw a.a.s. 946 ff. 
188 Walter a.a.s. 1490. 
189 Shaw a.a.s. 881. 
190 Gray a.a.s. 41 och Shaw a.a.s. 881. 
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större risk att interventionerna är politiskt motiverade när de företas av enstaka stater. Dels 

p.g.a. den väletablerade folkrättsliga principen som stadgar att en stat som har laglig rätt att 

företa en handling även kan företa samma handling i samarbete med andra samtyckande stater 

inom ramen för exempelvis en regional organisation.191 

 

5.6.1 Argument med mänskliga rättigheter som utgångspunkt 

5.6.1.1 Jurisdiktionen över mänskliga rättigheter 

Förespråkare för doktrinen om humanitär intervention menar att FN-stadgan, och särskilt artikel 

2(4) och 2(7) måste tolkas i enlighet med FN:s ändamål om att skydda mänskliga rättigheter.  

 

I artikel 1(3) framgår nämligen att: 

 

”Förenta nationernas ändamål äro […] att åstadkomma internationell samverkan vid lösande 

av internationella problem av […] humanitär art samt vid befordrande och främjande av 

aktningen för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad på 

ras, kön, språk eller religion.” 

 

En relativt väl stödd ståndpunkt, baserad på en ändamålstolkning av 2(7) utifrån artikel 1(3) är 

att grova brott mot den internationella rätten om mänskliga rättigheter inte numera kan anses 

ligga inom staters exklusiva jurisdiktion. I artikel 2(7) termer innebär det att mänskliga 

rättigheter inte längre enbart faller inom ”vederbörande stats egen behörighet”.192 Varianter på 

detta argument anfördes bl.a. av flera NATO-medlemsstater efter Kosovo interventionen.193 

 

Wrange anser exempelvis att hur en stat lever upp till sina mänskliga rättighetsförpliktelser inte 

längre anses ”väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet” och att sanktioner 

från andra stater är tillåtna mot i vart fall grova mänskliga rättighetskränkningar.194 Shaw 

framhåller att folkrätten gör alltmer ökade insteg inom vad som traditionellt sett ansetts falla 

inom staters jurisdiktion. Särskilt hur stater behandlar sina medborgare betraktas utifrån 

                                                      
191 Lind a.a.s. 169. 
192 Enligt sin ordalydelse syftar artikel 2(7) att hindra FN:s ingripande inom staters jurisdiktion. Erinra 

emellertid det som nämnts ovan om att artikeln även tolkas analogt till att omfatta ingripande från 

andra stater inom en stats jurisdiktion. Således är 2(7):s omfång även av betydelse för humanitära 

interventionen utan säkerhetsrådsauktorisation, enligt definitionen ovan. 
193 Se ovan avsnitt 3.5.3.1. 
194 Wrange. I: Sverige och Folkrätten, s. 175. 
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folkrättslig mänskliga rättighetsregleringar och kan numera inte enbart ses som fallande inom 

staters exklusiva jurisdiktion i artikel 2(7):s mening.195 

 

Detta jurisdiktionsresonemang är emellertid inte avgörande för tillåtligheten av humanitära 

intervention, som innebär våldsanvändning på andra staters territorium. Våldsanvändningen 

regleras i artikel 2(4). Oavsett att mänskliga rättigheter inte enbart faller inom en stats egna 

jurisdiktion måste det även visas att skyddandet av mänskliga rättigheter genom 

våldsanvändning på en annan stats territorium är förenligt med artikel 2(4). För att komma 

vidare i argumentationen om att humanitär intervention skulle vara tillåtlig måste det således 

även visas att våldsförbudet i 2(4) inte skulle tillämpas på humanitära interventioner. 

 

5.6.1.2 Mänskliga rättigheter som jus cogens 

Vissa hävdar att den internationella rätten kring mänskliga rättigheter, såsom förbud mot 

folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning har uppnått status som jus 

cogens. Att våldsförbudet i 2(4) i vart fall delvis är en jus cogens-regel är etablerat. Mänskliga 

rättigheter påstås ha erhållit status av jus cogens genom att den internationella rätten om 

mänskliga rättigheter har blivit godtagen av det internationella statssamfundet som helhet på 

det sätt som artikel 53 i Wienkonventionen stipulerar. Förespråkare för den påstådda jus cogens 

statusen hos mänskliga rättigheter använder det som ett argument för att humanitär intervention 

är en laglig möjlighet.196 

 

Det följer emellertid inte per automatik av att mänskliga rättigheter numera möjligtvis utgör jus 

cogens att mänskliga rättigheter trumfar jus cogens våldsförbudet på ett sätt som skulle tillåta 

humanitär intervention. För detta krävs, som Gray anför, ytterligare ett antagande i argumentet, 

nämligen att det också utgör jus cogens att mänskliga rättigheter ska skyddas genom 

våldsanvändning på andra staters territorium. Det går knappast att argumentera för att en regel 

med en sådan innebörd skulle ha uppnått den grad av acceptans från det internationella 

statssamfundet som enligt artikel 53 i Wienkonventionen krävs för att en sådan påstådd regel 

skulle utgöra jus cogens.197 

 

 

                                                      
195 Shaw a.a.s. 215 ff och 485 f. 
196 Lind a.a.s. 162, Amnéus a.a.s. 132 och Gray a.a.s. 53. 
197 Gray a.a.s. 53 f. 
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5.6.2 Restriktiv tolkning av artikel 2(4) 

5.6.2.1 Presentation av argumentet 

Som framgått har de två argumenten som tar sin utgångspunkt i skyddet för mänskliga 

rättigheter, snarare än i våldsförbudet som sådant, i sig själva inte varit framgångsrika. Det 

måste också visas att humanitär intervention är förenligt med våldsförbudet i 2(4). 

 

Ett vanligt argument för att humanitära interventioner skulle vara undantagna från 

våldsförbudet i 2(4) är att även denna artikel (liksom 2(7) ovan) bör ändamålstolkas i ljuset av 

artikel 1(3), med resultatet att artikeln skulle få en restriktiv tillämpning. Argumentet utgår ifrån 

artikelns ordalydelse och innebär att humanitära interventioner inte är ett bruk av våld som 

riktas mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt 

är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.198  

 

Ett argument med denna innebörd framfördes som ovan nämnts av Belgien i ICJ-fallet mot 

Jugoslavien efter NATO-interventionen.199 Andra stater, såsom Storbritannien, hävdade en 

legal möjlighet för humanitär intervention i säkerhetsrådsmötet efterföljande interventionen.200 

Det är möjligt att hänföra sådana uttalanden till argumentet om en restriktiv 2(4)-tolkning. Det 

bör emellertid erinras om att majoritetsuppfattningen idag är att NATO-interventionen var 

olaglig. 

 

5.6.2.2 Travaux préparatoires 

Förespråkarna för en restriktiv tolkning av 2(4) pekar ut en vaghet i andra ledet av artikelns 

ordalydelse. För att reda ut vagheten är det nödvändigt att söka vägledning i artikelns travaux 

préparatoires.  

 

Utifrån sin undersökning av dessa och särskilt av bl.a. utkast och ändringsförslag till artikelns 

lydelse, samt av uttalanden av delegater i draftingkommittén, konstaterar Brownlie att syftet 

med artikelns andra fras, särskilt den om ”politiskt oberoende eller territoriell integritet”, inte 

                                                      
198 Brownlie, International Law and the Use of Force by States, s 265 ff, Shaw a.a.s. 857, Amnéus 

a.a.s. 400. 
199 Se ovan avsnitt 3.5.6. 
200 Se ovan avsnitt 3.5.3.1. 
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varit att göra våldsförbudet föremål för en restriktiv tolkning, utan snarare att ge ytterligare 

garantier avseende våldsförbudets omfattning till mindre stater.201 

 

Under stadgans utformningsarbete togs synpunkten upp om att artikelns andra led, särskilt ”på 

annat sätt oförenligt med FN:s ändamål”, skulle kunna tolkas av stater för att på eget bevåg 

motivera våldsanvändning som ansågs ligga i linje med FN:s ändamål (exempelvis att främja 

mänskliga rättigheter enligt artikel 1(3)). Syftet bakom ordalydelsen av den sista delen av 2(4) 

var som USA anförde202 att i vidast möjliga mån utforma ett absolut, heltäckande förbud, utan 

kryphål.203  

 

5.6.2.3 Den ”gängse meningen” av artikel 2(4)  

Förespråkare för en restriktiv tolkning av artikel 2(4) menar vidare att artikeln ska tolkas efter 

sin ”gängse mening”204 och att riktningen, eller syftet, med våldsanvändningen inte skulle 

omnämnas i artikeln utan anledning. Därutöver framförs ofta att 2(4) vid FN-stadgans tillkomst 

utgjorde ett stort avsteg från dåvarande sedvanerätt.205 

 

Brownlie invänder mot kvalitén på argumentet om artikelns gängse mening. Han menar att en 

stats ”territoriella integritet och politiska oberoende” ofta används som en sammanfattning för 

staters samlade legala rättigheter. Det skulle innebära att bruk av våld mot en stat logiskt sett 

inte kan angripa något annat intresse.206 Vidare finner han det oacceptabelt med en ordning som 

skulle tillåta undvikande av våldsförbudet med hänvisning till ett påstått bakomliggande syfte 

hos aggressorn.207 Den senare poängen framgår även av andra meningen i citatet nedan från ICJ 

i Corfu Channel Case.208 

 

 

 

                                                      
201 Brownlie a.a.s. 265 ff. 
202 Detta är något ironiskt eftersom USA är en av de stater som mest frekvent legitimerat 

gränsöverskridande våldsanvändning med humanitära skäl. 
203 Weller, I: Oxford Handbook on the Use of Force in International Law, s 471 och Gray a.a.s. 38. 
204 Begreppet ”gängse mening” är den terminologi som används i artikel 31, Wienkonventionen om 

traktaträtten. Brownlie a.a.s. 268. 
205 Gray a.a.s. 37. 
206 Denna synpunkt framförs även av Wrange a.a.s. 177. 
207 Brownlie a.a.s. 267 f. 
208 Brownlie a.a.s. 267 f. 
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5.6.2.4 Corfu Channel Case209 

Argumentet om att våldsanvändning kan angripa andra intressen än en stats territoriella 

integritet och politiska oberoende har även behandlats i ICJ-praxis från 1948. Ett yrkande 

baserat på detta argument presenterades av representanten för Storbritannien, Sir Eric Beckett, 

i ICJ fallet Corfu Channel Case. 

 

Corfu Channel Case handlade om Storbritanniens våldsanvändning på en kanal inom albanskt 

territorium i genomförandet av ’operation retail’. Storbritannien argumenterade att 

våldsanvändningen varken hade hotat Albaniens terriotriella integritet eller politiska oberoende 

eftersom syftet var att samla bevis avseende vem som var ansvarig för att två brittiska fartyg 

som tidigare åkt igenom kanalen blivit förstörda av minor.210 

 

ICJ anförde i sina domskäl att: 

 

”The Court can only regard the alleged right of intervention as the manifestation of a policy 

of force, such as has, in the past, given rise to most serious abuses and such as cannot, 

whatever be the present defects in international organization, find a place in international 

law. Intervention is perhaps still less admissible in the particular form it would take here ; 

for, from the nature of things, it would be reserved for the most powerful States, and might 

easily lead to perverting the administration of international justice itself.”211 

 

Citatet från domstolen i Corfu Channel Case har gett upphov till skilda tolkningar av olika 

författare. Vissa menar att citatet enbart rör de faktiska omständigheterna i fallet, och på den 

grunden utesluter tillåtligheten av Storbritanniens intervention. Andra menar att citatet 

uttrycker ett fullständigt avvisande av en restriktiv tolkning av 2(4).212 

 

Shaw tolkar andra meningen av citatet som ett konstaterande av ICJ att en påstådd rätt till 

intervention, baserad på argumentet att interventionen inte skulle angripa en stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende, skulle vara ett än mer otillåtligt synsätt än faktiska angrepp 

                                                      
209 Se för en ingående analys av fallet Brownlie a.a.s. 281 ff. 
210 Brownlie a.a.s. 266. 
211 Corfu Channel Case, Judgment of April 9th, 1949: I.C. J. Reports 1949, p. 4 s. 35, egna 

kursiveringar. 
212 Gray a.a.s. 38. 
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på den territoriella integriteten. Detta eftersom det av naturliga orsaker skulle falla på större 

stater att avgöra när ett sådant undantag var tillämpligt.213 

 

Brownlie anser att citatet ovan tappar värde på grund av det generella och vaga ordalag som 

användas avseende ”rätten till intervention”. Domstolen kan antingen syfta på en generell rätt 

till intervention, eller på de faktiska omständigheterna rörande just Storbritanniens intervention 

i fallet. Vidare hänvisar domstolen inte uttryckligen till 2(4) utan verkar snarare tala om det 

sedvanerättsliga våldsförbudet. Citatet har vidare karaktären av obiter dictum vilket minskar 

dess prejudikatvärde ytterligare. Brownlie menar således att ICJ:s dom inte med säkerhet kan 

föranleda slutsatsen att all form av intervention skulle vara otillåten.214 Således ger Corfu 

Channel Case inge säker slutsats avseende huruvida en restriktiv tolkning av 2(4) för att tillåta 

humanitär intervention är förenlig med gällande rätt. 

 

5.6.2.5 FN:s generalförsamlings resolutioner 

Ytterligare vägledning för en eventuell rätt till humanitär intervention kan hittas i 

generalförsamlingens Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly 

Relations and Co-operation among States215 och Declaration on the Inadmissibility of 

Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and 

Sovereignty.216 ICJ framhåller i Nicaragua-fallet att dessa resolutioner ger uttryck för opinio 

juris avseende icke-interventionsprincipen.217 

 

Den senare av deklarationerna stadgar följande: 

 

”No State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the 

internal or external affairs of any State. Consequently, armed intervention and all other forms 

of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, 

economic and cultural elements, are condemned.”218 

 

                                                      
213 Shaw a.a.s. 858. 
214 Brownlie a.a.s. 289. 
215 A/RES/2625 (XXV) (1970). 
216 A/RES/20/2131 (XX) (1965). 
217 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 §§ 202-203 s. 106-107. 
218 A/RES/20/2131 (XX) (1965) (egen kursivering). 
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Deklarationerna ger förvisso inte heller någon säker slutsats avseende en rätt till humanitär 

intervention baserat på en restriktiv tolkning av 2(4) eftersom de berör staters interna och 

externa angelägenheter. Som ovan nämnts är det omdiskuterat huruvida mänskliga rättigheter 

enbart faller inom staters egna jurisdiktion. 

 

5.6.2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ger varken Corfu Channel Case eller generalförsamlingens resolutioner 

någon säker slutsats avseende huruvida humanitär intervention är möjlig till följd av en 

restriktiv tolkning av 2(4). Däremot talar stadgans travaux préparatoires för uppfattningen att 

en sådan tolkning inte kan anses vara fullt förenlig med gällande rätt. Travaux préparatoires är 

tydliga med att andra frasen i 2(4) syftar till att ge stater ytterligare garantier och till att 

motverka, snarare än att skapa, kryphål i artikelns ordalydelse. Kryphål som kan användas för 

unilateral våldsanvändning som rättfärdigas genom ett påstått bakomliggande syfte. Även den 

rådande uppfattningen om NATO interventionens olaglighet talar för detta. Därutöver är de 

flesta författare av synpunkten att syftet med våldsanvändningen är irrelevant.219  

 

Kapitel 6 - Humanitär intervention av regionala organisationer 

6.1 Kapitlets syfte 

Ovan har diskuterats argument som anförts för en generell rätt till unilateral humanitär 

intervention, som om de hade varit förenliga med gällande rätt, skulle ge samma rätt för 

regionala organisationer att genomföra humanitär intervention.  

 

I detta avsnitt ska diskuteras om det kan anföras ytterligare argument för just regionala 

organisationers möjlighet till humanitär intervention. Här kan erinras de politiska och moraliska 

skäl som nämnts i uppsatsens inledning till varför just regionala organisationer skulle erkännas 

en sådan möjlighet. Dessa var kortfattat, att säkerhetsrådet p.g.a. politiska skäl och 

maktdemonstrationer inte uppnår sitt syfte att säkerställa internationell fred och säkerhet, att 

regionala organisationer har ett starkt intresse att förhindra humanitära katastrofer inom sitt 

territorium och att det är svårare att förklä politiska skäl till humanitära inom en regional 

organisation p.g.a. koordinationsaspekter.   

 

                                                      
219 Wrange a.a.s. 177, Shaw a.a.s. 857. 
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Det som därutöver motiverar undersökning av om en sådan presumtiv möjlighet skulle kunna 

existera är det internationella samfundets positiva reaktioner på särskilt ECOWAS 

interventioner och även i viss mån NATO:s intervention, i vart fall de reaktioner som förekom 

i nära anslutning till NATO-interventionens genomförande.220 Eftersom implicit- och retroaktiv 

auktorisation enligt ovan inte uppfyller rekvisitet ”auktorisation” i artikel 53(1) är det således 

av intresse om interventionerna kan ha vilat på en laglig grund om regional humanitär 

intervention. 

 

I doktrinen har presenterats olika argument för hur en möjlighet för regionala organisationer att 

företa humanitära interventioner skulle kunna vara förenligt med FN-stadgan. Flera av dessa 

tar sin utgångspunkt i R2P eller de regionala organisationernas egna traktater och särskilt i 

artiklar som 4) i AU:s konstitutiva stadga. Walter ”säkerhetsventils-argumentation” tar 

exempelvis sin utgångspunkt i båda dessa premisser. 

 

Walter frågar sig om säkerhetsrådsauktorisation alltid är nödvändigt vid regional 

våldsanvändning för att hindra humanitära katastrofer. Hans slutsats är att utvecklingen efter 

1999 pekar på en snäv utvecklad möjlighet för regionala organisationer att genomföra 

humanitära interventioner utan kravet på säkerhetsrådsauktorisation i artikel 53(1).  

 

Walter menar att rätten till självförsvar i artikel 51 i FN-stadgan inkluderades som en 

säkerhetsventil när säkerhetsrådet p.g.a. veto var blockerat från att vidta kollektiva åtgärder. 

Han menar att det inte finns någon liknande säkerhetsventil när säkerhetsrådet är blockerade 

från att uppfylla sin R2P. Walter anser således att artiklar såsom 4 h) i AU:s stadga skulle vara 

ett sätt att skapa en sådan säkerhetsventil där regionala organisationer skulle ha ett subsidiärt 

ansvar i förhållande till säkerhetsrådet för internationell fred och säkerhet.221 

 

Jag anser emellertid att detta argument inte är särskilt starkt förankrat i vad som får anses vara 

gällande rätt. Argumentet, som delvis grundar sig på artikel 4 h) i AU:s stadga, bortser från 

artikel 103 i FN-stadgan.222 Dessutom följer det inte av påståendet att artikel 51 skulle vara en 

säkerhetsventil vid säkerhetsrådsinaktivitet, att samma säkerhetsventil skulle existera avseende 

                                                      
220 Gray a.a.s. 435. 
221 Walter a.a.s. 1493 ff. 
222 Se ovan i avsnitt 1.6. 
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R2P. Doktrinen om R2P har i dagsläget inte uppnått en status som är i närheten av att kunna 

jämföras med rätten till självförsvar. 

 

Det har ovan förklarats varför jag i denna uppsats inte fördjupat mig varken i regionala 

organisationers egna traktater eller i doktrinen om R2P. Istället anser jag, med anledning av 

artikel 103 i FN-stadgan, att en eventuell möjlighet för humanitär intervention av regionala 

organisationer måste ta sin utgångspunkt i artikel 53(1):s ordalydelse.223 Det går inte att bortse 

från dess stipulerade krav om säkerhetsrådsauktorisation genom att blott hänvisa till premisser 

såsom doktrinen om R2P och artikel 4 h) i AU:s stadga. 

 

6.2 Regional humanitär intervention under artikel 53(1) 

Oaktat de politiska och moraliska argumenten som anförts för regionala organisationers 

möjligheter till humanitär intervention är det utifrån FN-stadgan jämförelsevis svårare att 

juridiskt argumentera för regional humanitär intervention än för unilateral humanitär 

intervention. Diskussionen om unilateral humanitär intervention baseras på artikel 2(4) och 2(7) 

som har en vagare ordalydelse än artikel 53(1) och som således är mer öppna för tolkning. 

 

Våldsanvändning av regionala organisationer regleras i artikel 53(1) vars ordalydelse är tydlig 

med att auktorisation är nödvändig när regionala organisationer genomför ”enforcement 

action”. Eftersom humanitär intervention innebär våldsanvändning, som i sin tur utgör 

”enforcement action”, torde det stå klart att humanitär intervention av regionala organisationer 

kräver säkerhetsrådets auktorisation.  

 

Således kan det utifrån artikel 53(1):s ordalydelse vara svårt, eller kanske omöjligt att hävda att 

en möjlighet för humanitär intervention av regionala organisationer existerar.224  

Ett argument som framförts i doktrinen225 för regional humanitär intervention som tar sin 

utgångspunkt i FN-stadgans artikel 53(1) baserar sig på två huvudsakliga premisser. Dessa är: 

(1) att jus cogens-våldsförbudet har ett snävt tillämpningsområde och (2) att modifikation av 

FN-stadgan är möjlig.  

                                                      
223 Se ovan i avsnittet avgränsningar. 
224 Lind a.a.s. 166-167. 
225 Av Lind, Amnéus och Bring. 
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Jag anser att detta är ett intressant argument att undersöka eftersom det tar sin utgångspunkt i 

FN-stadgans ordalydelse, till skillnad från argument som i huvudsak baseras på de regionala 

organisationernas egna traktater. Nedan är min avsikt således att utreda argumentets premisser 

d.v.s. om en snäv tolkning av jus cogens-våldsförbudet är möjlig samt om modifikation av FN-

stadgan är möjlig. I nästa avsnitt diskuteras således jus cogens-våldsförbudets 

tillämpningsområde. 

 

6.2.1 Regional humanitär intervention och jus cogens-våldsförbudet 

Våldsförbudet är utöver en traktatsrättslig regel i 2(4) FN-stadgan, en sedvanerättslig regel226 

och en folkrättslig regel av jus cogens karaktär. Artikel 53 i Wienkonventionen förklarar 

innebörden av att en folkrättslig regel är av jus cogens karaktär: 

 

”En traktat är ogiltig, om den vid tiden för dess ingående står i strid med en tvingande allmän 

folkrättsnorm. I denna konvention förstås med en tvingande allmän folkrättsnorm en norm, 

vilken av det internationella statssamfundet som helhet är godtagen och erkänd som en norm 

från vilken ingen avvikelse är tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare allmän 

folkrättsnorm av samma karaktär.” 

 

Lind lägger i sin doktorsavhandling fram tre förslag227 för hur en presumtiv regel om humanitär 

intervention av regionala organisationer skulle kunna vara förenlig med jus cogens-

våldsförbudet.  

 

Alternativ ett är enbart teoretiskt. Det utgår ifrån andra ledet av andra meningen i artikel 53 i 

Wienkonventionen som stipulerar att en jus cogens-regel endast kan avvikas ifrån eller ändras 

genom en senare regel av samma karaktär. Våldsförbudet är en jus cogens-regel och dess 

tillämpningsområde skulle påverkas av en presumtiv regel om regional humanitär intervention. 

Ett första alternativ skulle således vara att tillämpningsområdet av jus cogens-våldsförbudet har 

ändrats genom att en ny jus cogens-regel om regional humanitär intervention har etablerats.  

 

                                                      
226 Abass a.a.s. 183. 
227 Dessa tre förslag diskuteras i Lind a.a.s. 166 ff. 
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Humanitär intervention innebär enligt definitionen i denna uppsats våldsanvändning utan 

säkerhetsrådets auktorisation. En jus cogens-regel etablerande en möjlighet till humanitär 

intervention av regionala organisationer skulle således stå i strid med artikel 53(1) i FN-stadgan 

på grund av dess krav på säkerhetsrådsauktorisation vid regionala organisationers 

våldsanvändning. Det skulle, i enlighet med första meningen i artikel 53 i Wienkonventionen, 

innebära att artikel 53(1) i FN-stadgan var ogiltig.228 

 

Som framgår av artikel 53 i Wienkonventionen måste en jus-cogens regel vara av det 

internationella samfundet som helhet godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen 

avvikelse är tillåten som helhet. Trots de positiva reaktionerna som det internationella 

samfundet uttryckte avseende ECOWAS interventioner, och i viss mån avseende NATO-

interventionen, är det inte möjligt att hävda att ett så pass brett godtagande och erkännande som 

krävs för etablerandet av en presumtiv jus-cogens regel om regional humanitär intervention är 

i närheten av att föreligga. 

 

Alternativ två utgår ifrån att tillämpningsområdet av jus cogens-våldsförbudet har förändrats 

till följd de faktiska omständigheter under vilka våldsanvändning har förekommit i omvärlden 

sedan 1945. Denna utveckling skulle betyda att jus cogens-våldsförbudet numera kan tolkas 

restriktivt vilket i sin tur skulle kunna innebära att humanitära interventioner av regionala 

organisationer inte stred mot det. En sådan ”ny tolkning” skulle inte innebära en ”avvikelse”, 

eller ”ändring” av en jus cogens regel, som enligt artikel 53 i Wienkonventionen endast kan ske 

genom en ny jus cogens regel. 

 

Lind diskuterar här två alternativa tolkningar av jus cogens-våldsförbudets tillämpningsområde. 

Å ena sidan kan det tolkas som att ha ett tillämpningsområde som motsvarar regeln i artikel 

53(1) i FN-stadgan. Detta illustreras i figur 1 

 

 

 

 

 

 

                                                      
228 Amnéus a.a.s. 132. 
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Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ordalydelsen av artikel 53(1) ger inte något utrymme för regional humanitär intervention229  

eftersom den kräver säkerhetsrådsauktorisation. Om jus cogens-våldsförbudet har samma 

tillämpningsområde som 53(1) i FN-stadgan är regional humanitär intervention enbart möjlig 

om en regel med sådan innebörd har jus cogens-karaktär, enligt resonemanget i alternativ 1 

ovan. En sådan möjlighet är utesluten. 

 

Å andra sidan kan jus cogens-våldsförbudet tolkas som att ha samma tillämpningsområde som 

2(4) i FN-stadgan vilket illustreras i figur 2. 

 

Figur 2 

 

 

Ordalydelsen av artikel 2(4) är inte lika strikt som artikel 53(1):s ordalydelse vilket, som ovan 

diskuterats under rubrik 5.6.2, innebär att det är lexikalt möjligt att tolka 2(4) restriktivt som 

tillåtande en rätt till unilateral humanitär intervention. Om jus cogens-våldsförbudet skulle ha 

samma tillämpningsområde som den restriktiva tolkningen av 2(4) hade således humanitär 

intervention varit förenlig med 2(4) och jus cogens-våldsförbudet. Ordalydelsen av 53(1) hade 

emellertid fortfarande hindrat humanitära interventioner av just regionala organisationer. Lind 

                                                      
229 Erinra om att definitionen av humanitär intervention enligt denna uppsats innefattar icke-

auktorisation av säkerhetsrådet. 
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menar dock att det är en väletablerad princip inom folkrätten att om en stat har möjlighet att 

vidta en viss åtgärd, så har staten samma möjlighet att utföra åtgärden tillsammans med andra 

stater inom ramen för en regional organisation. Artikel 53(1) skulle inte kunna hindra 

genomslaget av den principen.  

 

Den tolkning av jus-cogens våldsförbudet som illustreras av figur 2 förutsätter emellertid en 

restriktiv tolkning av 2(4). Som ovan visats är den rådande gällande rättsuppfattningen att 2(4) 

ska tolkas extensivt.230 Detta argument är således ett de lege ferenda argument. 

 

Alternativ 3, som Lind anser är det mest fruktbara argumentet är att jus cogens-våldsförbudet 

endast skulle omfatta ”aggressiv våldsanvändning”. Det illustreras av figur 3. 

 

Figur 3 

 

 

Humanitär intervention av regionala organisationer presumeras inte utgöra aggressiv 

våldsanvändning och skulle således falla utanför jus cogens-våldsförbudet. Däremot skulle 

regional humanitär intervention strida mot stadgans artikel 2(4) och 53(1). För att komma runt 

det problemet presumerar Lind, Amnéus och Bring att dessa regler i FN-stadgan kan 

”modifieras” till följd av statspraxis och en eventuell ny folkrättslig sedvaneregel under 

utveckling, tillåtande regional humanitär intervention. 

 

Innan jag kommer diskutera frågan om modifikation av FN-stadgan ska jag emellertid ta 

ställning till argumentets första premiss, nämligen att jus cogens-våldsförbudet enbart omfattar 

”aggressiv våldsanvändning”. 

 

 

                                                      
230 Se avsnitt 5.6.2. 
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6.2.1.1 Jus cogens-våldsförbudet – aggressiv våldsanvändning 

Uppfattningen om att enbart vissa typer av våldsanvändning omfattas av våldsförbudets jus 

cogens-karaktär har visst stöd i ICJ-praxis. 

ICJ anför i Nicaragua-fallet att:  

 

”As regards certain particular aspects of the principle in question231, it will be necessary to 

distinguish the most grave forms of the use of force (those constituting an armed attack) 

from other less grave forms.”232 

 

Nicaragua fallet rörde emellertid inte humanitär intervention och det ger således ingen definitiv 

slutsats om huruvida just regional humanitär intervention faller inom jus cogens-våldsförbudets 

tillämpningsområde eller inte. 

 

ICJ talar i Nicaragua-fallet om olika former av våldsanvändning och hänvisar till 

generalförsamlingens Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly 

Relations and Co-operation among States.233 I denna resolution nämns ”wars of aggression” 

vilka i vart fall definitivt faller inom jus cogens-våldsförbudet. Generalförsamlingen har också 

utfärdat en resolution där man söker definiera begreppet aggression.234 I annexets femte stycke 

nämns att en aggression är den allvarligaste och farligaste formen av folkrättsstridigt våld. 

 

Frågan om omfattningen av jus cogens-våldsförbudet är naturligtvis kontroversiell. Amnéus 

stödjer uppfattningen att icke-aggressiv våldsanvändning faller utanför jus cogens-

våldsförbudet. Hon menar att många andra auktoritativa författare har den uppfattningen och 

att dessa argumenterar i linje med ICJ i Nicaragua-fallet, att olika graverande former av våld 

måste separeras från varandra och att endast aggressiv våldsanvändning ska anses täckas av jus 

cogens-förbudet.235  

 

                                                      
231 Principen i fråga var jus cogens-karaktären av våldsförbudet. 
232 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 §§ 190-191 s. 90-91. 
233 A/RES/2625 (XXV) (1970) i Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 § 191, s 91. 
234 A/RES/29/3314 (XXIX) (1974). 
235 Amnéus a.a.s. 421 f. 
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Abass anför att inom ramen för våldsförbudet i 2(4) är det enbart förbudet mot ”aggression” 

som utgör en jus cogens-regel. Han menar att våldsförbudet i 2(4) även täcker humanitär 

intervention, men att förbudet i den delen inte vilar på en bakomliggande jus cogens-norm som 

förbjuder humanitär intervention. Hela 2(4) är således inte av jus cogens karaktär.236 Detta är 

samma tes som illustreras ovan av figur 3. 

 

Bring anför vidare att: 

 

”Det är sannolikt att enbart en del av FN-stadgans våldsförbud är jus cogens. Aggressiva 

militära åtgärder med syfte att t.ex. utöka statens territorium eller att tillsätta en ny regim 

faller tydligt under jus cogens förbudet. Det är dock möjligt att begränsade militära åtgärder 

som t.ex. syftar till att evakuera egna medborgare eller stoppa massiva kränkningar av 

mänskliga rättigheter faller utanför. Anledningen till denna slutsats är att en jus cogens regel 

måste ’av det internationella statssamfundet som helhet [vara] godtagen och erkänd… Det 

har aldrig funnits ett sådant starkt stöd för att tillämpa våldsförbudet på nämnda 

situationer.”237 

 

Ett indicium för att jus cogens-våldsförbudet inte skulle täcka regional humanitär intervention 

är artikel 4 h) i AU:s konstitutiva stadga och artikel 10, 22 och 52 i ECOWAS protokoll om 

mekanismer för konflikthantering. Dessa artiklar stipulerar att de respektive regionala 

organisationerna kan genomföra humanitära interventioner inom organisationens 

medlemsstater. På samma sätt som Bring argumenterar i citatet ovan, skulle dessa artiklar kunna 

tala för att ett påstått jus cogens-våldsförbud som täcker regional humanitär intervention inte 

har uppnått den grad av godtagande och erkännande från det internationella samfundet som 

helhet som krävs enligt artikel 53 i Wienkonventionen. 

 

Mot bakgrund av de nämnda författarnas ståndpunkter punkter samt av argumentationen i 

Nicaragua-fallet anser jag att det finns stöd för uppfattningen att inte all form av 

våldsanvändning täcks av jus cogens-våldsförbudet. Det är emellertid oklart om just humanitär 

intervention av regionala organisationer skulle vara en sådan våldsanvändning som faller 

                                                      
236 Abass a.a.s. 194-201. 
237 Bring a.a.s. 22. 
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utanför. Som nämnts i uppsatsens syftesformulering är inte det huvudsakliga syftet enbart att 

utreda gällande rätt.  

 

Eftersom denna del av uppsatsen därutöver är av de lege ferenda karaktär godtar jag för 

argumentationens skull såtillvida uppfattningen om att regional humanitär intervention 

möjligtvis skulle kunna falla utanför begreppet ”aggression” och således också eventuellt kunna 

fall utanför jus cogens-våldsförbudet. Det är emellertid ett kontroversiellt antagande som kan 

kritiseras eftersom det inte finns konsensus avseende vad som ska kategoriseras som 

”aggression”.238  

 

Även om det accepteras att regional humanitär intervention skulle falla utanför jus cogens-

våldsförbudet är det som framgått av diskussionen ovan emellertid svårt att argumentera för 

möjligheten till regional humanitär intervention utifrån en ordalydelsetolkning av 53(1). Det 

tredje alternativet går således ut på att jus cogens-våldsförbudet skulle vara snävare än artikel 

2(4) (utifrån den gällande extensiva tolkningen)239 och 53(1) i FN-stadgan. Regional humanitär 

intervention skulle enligt detta alternativ vara förenligt med jus cogens-våldsförbudet men 

strida mot ordalydelsen av artikel 53(1) i stadgan. 

 

För att komma till bukt med det problemet diskuterar Lind, Amnéus och Bring huruvida det 

skett en s.k. modifikation av artikel 53(1) i FN-stadgan till följd av statspraxis och huruvida det 

eventuellt finns en ny folkrättslig sedvaneregel under utveckling, tillåtande regional humanitär 

intervention. Bring anför också att regionala organisationers eventuella möjlighet till humanitär 

intervention bör grundas på ett argument om pågående modifikation av artikel 53 i FN-

stadgan.240 I nästa avsnitt ska jag titta närmare på teorin om sedvanerättslig modifikation av 

FN-stadgan. 

 

6.2.2 Sedvanerättslig modifikation av traktat  

Lind, Amnéus och Bring diskuterar, de lege ferenda, om det till följd av bl.a. den statspraxis 

som beskrivits i kapitel 3 avseende ECOWAS och NATO:s interventioner och det 

internationella samfundets reaktioner på dessa, eventuell finns en folkrättslig sedvaneregel 

                                                      
238 Abass a.a.s. 198. 
239 En förekommande uppfattning är att 2(4) vid dess tillkomst utgjorde ett avsteg från internationell 

sedvanerätt, där våldsförbudet hade en snävare omfattning, se bl.a. Gray a.a.s. 9. 
240 Bring a.a.s. 26. 
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under utveckling som ger möjlighet för regionala organisationer att genomföra humanitära 

interventioner.241 Humanitär intervention innebär enligt definitionen i denna uppsats 

enforcement action som sker utan säkerhetsrådets auktorisation. En sådan möjlighet skulle 

således strida mot ordalydelsen i artikel 53(1). Lind, Amnéus och Bring diskuterar, för att 

överkomma hindret bestående i artikel 53(1):s ordalydelse, möjligheten att teorin om 

modifikation av traktater eventuellt kan innebära att en sedvanerättslig regel om regionala 

humanitär intervention skulle kunna modifiera artikel 53(1) i FN-stadgan. Jag ska nedan utreda 

den möjligheten.  

 

6.2.2.1 Vad är modifikation (definition)? 

Statspraxis kan förändra en traktat på tre olika sätt: (1) genom att bidra till en ny tolkning inom 

ramen för traktatartikelns ordalydelse, (2) genom att göra en traktatartikel obsolet – desuetudo, 

(3) genom att ändra innebörden av en regel i strid med traktatens ordalydelse (contra legem) – 

modifikation. Generellt kan också traktater revideras genom formell ändring. 

 

Modifikation av en traktat sker genom att statspraxis och opinio juris mellan parterna till 

traktaten uppnår en sådan dignitet att en sedvanerättslig regel etableras som är contra legem till 

regeln i traktaten. Modifikation förutsätter således att två kriterier är uppfyllda. Det första är att 

det finns statspraxis som är contra legem till traktaten. Som redogjorts för ovan existerar sådan 

statspraxis i förhållande till artikel 53(1) i form av ECOWAS och NATO:s interventioner samt 

det internationella samfundets efterföljande reaktioner avseende dessa. Det andra kriteriet kan 

sägas röra auktoriteten hos ifrågavarande statspraxis. Den måste ha uppnått en viss konsistens 

och det måste vidare föreligga opinio juris, d.v.s. en uppfattning hos parterna om att 

statspraxisen etablerar gällande rätt. 

 

Den nya sedvanerättsliga regeln som etablerats gäller då istället för, och ersätter, den tidigare 

regeln i traktaten. Den nya sedvanerättsliga regeln ersätter den tidigare regeln i traktaten i kraft 

av att den utgör lex posterior och/eller lex specialis i förhållande till den traktaträttsliga 

regeln.242 

 

 

                                                      
241 Walter a.a.s. 1492 f och Gray a.a.s. 387 och 435.  
242 Lind a.a.s. 175 ff. 
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6.2.2.2 Wienkonventionens draft articles 

Som stöd för att modifikation existerar som ett legalt institut anförs ofta travaux préparatoires 

till Wienkonventionen och särskilt artikel 68 i utkastet till Wienkonventionen från år 1964 och 

artikel 38 i slututkastet till Wienkonventionen från 1966.  

 

Artikel 68 i 1964 års draft articles hade rubriken: Modification of a treaty 

by a subsequent treaty, by subsequent practice or by customary law. Artikeln stipulerade att: 

 

”The operation of a treaty may also be modified:  

(a) By a subsequent treaty between the parties relating to the same subject matter to the 

extent that their provisions are incompatible; 

(b) By subsequent practice of the parties in the application of the treaty establishing their 

agreement to an alteration or extension of its provisions; or 

(c) By the subsequent emergence of a new rule of customary law relating to matters dealt 

with in the treaty and binding upon all the parties.”243 

 

Artikel 38 i 1966-års draft articles hade rubriken ”Modification of treaties by subsequent 

practice” och stipulerade: 

 

”A treaty may be modified by subsequent practice in the application of the treaty establishing 

the agreement of the parties to modify its provisions.” 

 

I kommentaren till artikel 38 konstateras att alternativ (a) och (c) från 1964 års artikel 68 

uteslöts i 1966-års draft articles. Paragraf (c), som rörde modifikation av traktat genom en 

senare sedvanerättslig regel, uteslöts eftersom den ansågs utgör en del av den generella frågan 

om relationen mellan sedvanerättsliga regler och traktaterrättsliga regler. Frågan ansågs vara 

för komplex och lämnades därför utanför Wienkonventionen.244 

 

                                                      
243 Artikel 68, ILC draft articles. I: Yearbook of the International Law Commission, 1964 Vol. II s. 

198. 
244 Artikel 38, ILC draft articles. I: Yearbook of the International Law Commission, 1966, Vol. II, s. 

236. 
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Den typ av modifikation som Lind och Amnéus diskuterar innebär att statspraxis skulle etablera 

en sedvanerättslig regel som modifierar artikel 53(1). Modifikation av artikel 53(1) skulle alltså 

vara en sådana typ av modifikation som beskrivs i 1964-års draft articles 68(c). 

 

Även artikel 38 i det sista utkastet från 1966 uteblev i Wienkonventionens slutliga version. 

Både Lind och Amnéus menar att det slutliga uteslutandet av artikeln inte ska tolkas som att 

modifikation av en traktat till följd av en efterföljande sedvanerättslig regel (jämför artikel 68 

c) i 1964-års draft), inte är en juridisk möjlighet.245 Utelämnandet av regeln motiveras enligt 

Lind snarare av att Wienkonventionen i sjunde stycket av sin preambel bekräftar att den 

internationella sedvanerättens regler förblir gällande för frågor som ej reglerats genom 

bestämmelserna i konventionen. Med andra ord tillämpas inte Wienkonventionen på 

internationell sedvanerätt. Således menar han att nuvarande Wienkonvention är begränsad till 

att inte omfatta modifikation av traktat genom en senare sedvanerättslig regel.246 

 

Lind och Amnéus hittar också stöd för teorin om modifikation dels i praxis247 och i doktrinen. 

Det bör emellertid nämnas att endast ett fall av ICJ-praxis,248 som anförs stöd för 

modifikationsteorin, rör modifikation av FN-stadgan. Inget av fallen rör heller modifikation av 

regler om våldsanvändning.  

 

6.2.2.3 Modifikation av FN-stadgan 

Även om modifikationsteorin som sådan har ett visst stöd är dess tillämpning på FN-stadgan 

mycket mer kontroversiell.249 

 

Som stöd för modifikationsteorins tillämpning på FN-stadgan anförs ofta att artikel 27 i FN-

stadgan har modifierats. Artikelns ordalydelse stadgar att alla icke-processuella beslut i 

säkerhetsrådet kräver bifall av nio medlemmar och bland dem alla ständiga medlemmar. 

Möjligheten att avhålla sig från att rösta finns enbart ifråga om beslut om kapitel VI och artikel 

52, moment 3.  

                                                      
245 Amnéus a.a.s. 120, Lind a.a.s. 177. 
246 Lind a.a.s. 180 f. 
247 Se bl.a. Case Concerning Temple of Préah Vilhéar (Cambodia v. Thailand), I.C.J. Reports, 1962, p. 

6  s. 33, Lind a.a.s. 176 och Amnéus s 120 ff. 
248 Se Legal Consequences for States of the Continued of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithsstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports (1971) p. 

16, § 22 s. 22  
249 Lind a.a.s. 177. 
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En nedlagd röst från en ständig medlem skulle enligt ordalydelsen (bortsett från i frågor rörande 

kap VI och artikel 52 moment 3) medföra veto mot beslutet. Det är emellertid etablerad praxis 

inom säkerhetsrådet att nedlagda röster inte tolkas som veto. Detta har alltså skett contra legem 

till artikelns ordalydelse. Således hävdas att artikeln 27 modifierats till följd av praxis. 

 

Tolkningen av artikel 27 berördes av ICJ i Namibia-fallet där domstolen anförde att 

säkerhetsrådets praxis avseende nedlagda röster: 

 

”has continued unchanged after the amendment in 1965 of Article 27 of the Charter, has 

been generally accpeted by Members of the United Nations and evidences a general practice 

of that Organisation.”250 

 

Utifrån detta citat drar Amnéus slutsatsen att den eventuella modifikation251 som skett av artikel 

27 i FN-stadgan utgör en sådan typ av modifikation som skulle sorteras in under subparagraf 

(b) i artikel 68 i 1964 års draft articles. D.v.s. sådan modifikation som sker genom efterföljande 

praxis inom ramen för traktatens tillämpning.252 Kategoriseringen under artikel (b) framstår 

som befogad eftersom artikel 27 får ses som en processuell regel som tillämpas internt av ett 

FN-organ. 

 

Lind menar att artikel 53(1) ger uttryck för en sedvanerättslig regel. I annat fall hade det varit 

svårt att förklara varför regionala organisationer anses bundna av regeln eftersom regionala 

organisationer inte kan vara parter till FN-stadgan.253 Av denna anledning anser han att en 

eventuell modifikation av regeln i artikel 53(1) behöver ske genom en sedvanerättslig 

process.254 Med andra ord genom en sådan typ av modifikation som stadgas i subparagraf (c) i 

1964-års draft articles. 

 

                                                      
250 Legal Consequences for States of the Continued of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithsstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports (1971) p. 

16, § 22 s. 22. 
251 Vissa menar nämligen att det istället handlar om en ny ”tolkning” av artikel 27 och inte en 

”modifikation”.  
252 Amnéus a.a.s. 126. 
253 Se artikel 4 i FN-stadgan som stipulerar att medlemskap står öppet för alla fredsälskande stater. 
254 Lind a.a.s. 178 f. 
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En modifikation av typ-(c) är mycket mer kontroversiell än en modifikation av typ-(b). 

Modifikation av typ-(c) (men inte av typ-(b)) lämnades som ovannämnt utanför 1966-års draft 

articles eftersom frågan om relationen mellan sedvanerättsliga regler och traktaterrättsliga 

regler ansågs för komplex.  

 

Det komplexa med modifikation av traktat genom senare sedvanerätt beror på att det leder in 

på frågan om rättskällehierarkin mellan traktater och sedvanerätt. Artikel 38 i ICJ:s stadga 

nämner (a) allmänna eller speciella internationella överenskommelser, vilka fastställa av de 

tvistande staterna uttryckligen erkända regler – d.v.s. traktaträtt – innan (b) internationell 

sedvänja, utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen såsom gällande rätt.  

Ordningen i artikel 38 ska emellertid inte i sig tolkas som att det råder en fast rättskällehierarki 

mellan traktat och sedvana. Modifikationsteorin förutsätter att dessa är jämställda och att en 

senare sedvanerättslig regel ersätter den traktaträttsliga p.g.a. lex posterior eller lex specialis.  

 

Det kontroversiella i detta beror på de starka praktiska orsaker som talar för att en senare 

sedvanerättslig regel inte ska ersätta en traktaträttslig regel om samma företeelse. Många hävdar 

att regeln i traktaten fortsatt bör gälla i kraft av jus scriptum och p.g.a. den generella principen 

om pacta sunt servanda.255 Vidare bör förutsebarhetsaspekter tas i beaktande och ”the 

presumtion against legal change”.256 

 

Bortsett från att den eventuella modifikationen av artikel 27 inte skett genom en senare 

sedvanerättslig regel ((c)-typen) utan innanför ramen för traktatens tillämpning ((b)-typen) 

reglerar artikel 53(1) en fråga av helt annan dignitet än artikel 27. Artikel 53(1) emanerar ur ett 

av två etablerade undantag från våldsförbudet, nämligen det om kollektiv våldsanvändning 

genom beslut av säkerhetsrådet,257 som också utgör ett av FN-stadgans fundamentala syften.  

 

För ytterligare belysa frågan om modifikation av FN-stadgan kommer jag nedan att granska 

problemet i ljuset av artikel 39-41 i Wienkonventionen samt artikel 103 och 108 i FN-stadgan. 

 

 

                                                      
255 Se bl.a. USA:s yrkande i Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 § 181 s. 86. 
256 Amnéus a.a.s. 127 f. 
257 Se ovan under avsnitt 2.2. 
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6.2.2.3.1 Ändring av traktat – artikel 39-40 i Wienkonventionen och 108 i FN-stadgan 

I Wienkonventionen behandlas ändring och modifikation av traktater i artikel 39-41. Artikel 

39-40 rör ändring av traktater. Ändring innebär till skillnad från modifikation en formell 

revision av traktatregler som påverkar alla dess parter.  

 

Artikel 39 och 40 i Wienkonventionen tillåter ändring genom tyst överenskommelse, under 

förutsättning att överenskommelsen ändå är otvetydig och klart belagd.258 Detta skulle kunna 

tala för möjligheten till modifikation av traktat genom sedvanerätt som ju inte sker 

uttryckligen.259 

 

Wienkonventionens artiklar 39-40 om ändring utgör emellertid enbart ett dispositivt 

ramregelverk.260 Artikel 108 i FN-stadgan föreskriver att ändringar kräver antagande med två 

tredjedelars majoritet av generalförsamlingens medlemmar och genom ratificering i inhemska 

författningar av två tredjedelar av Förenta Nationernas medlemmar, bland dem alla ständiga 

medlemmar av säkerhetsrådet. Således är den möjligheten kring tyst överenskommelse om 

ändring som medges enligt artikel 39-40 i Wienkonventionen satt ur spel avseende ändring av 

FN-stadgan. 

 

Artikel 39-40 i Wienkonventionen och artikel 108 i FN-stadgan rör förvisso ändring av en 

traktat, vilket är en annan process än modifikation. Likheten finns dock i de två processernas 

gemensamma mål, att revidera regler i en traktat.261  

 

6.2.2.3.2 Modifikation av traktat – artikel 41 i Wienkonventionen och artikel 103 i FN-

stadgan 

Modifikation innebär till skillnad från ändring inte en formell revidering av traktaten. Det är en 

komplimenterande process genom vilken ”onödig stagnation” av en traktat kan undvikas.262 En 

sådan komplimenterande process kan anses ha en viktig funktion särskilt i relation till FN-

stadgan. Som framgått263 innehåller FN-stadgans ordalydelse i artikel 107 fortfarande ett 

undantag från våldsförbudet gentemot fiendestater från andra världskriget. Detta undantag är 

                                                      
258 Shaw a.a.s. 705 f. 
259 Lind a.a.s. 177 och Amnéus a.a.s. 121. 
260 Framgår av Artikel 39 i FN-stadgan. 
261 Shaw a.a.s. 705. 
262 Amneús a.a.s. 119. 
263 Se ovan i avsnitt 5.2. 
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obsolet till följd av att dessa stater av naturliga skäl inte längre betraktas som ”fiendestater” i 

verkligheten. Däremot har undantaget, av politiska skäl, varit omöjligt att formellt utesluta från 

FN-stadgan genom ändring. Artikel 107 är ett exempel på att en strikt tolkning av FN-stadgans 

ordalydelse baserat på en dogmatisk tillförsikt till principen om pacta sunt servanda i vissa fall 

skulle kunna leda till absurda resultat i verkligheten.264 

 

Artikel 41 i Wienkonventionen stadgar under vilka villkor två eller fler parter till en 

multilateral traktat kan ingå överenskommelse om att modifiera traktaten endast dem emellan. 

Artikel 41 i Wienkonventionen är liksom artikel 39-40 också enbart en ramverksregel. Till 

skillnad från vid ändring finns däremot ingen artikel i FN-stadgan som reglerar modifikation 

och som således skulle åsidosätta artikel 41 i Wienkonventionen. En modifikation av artikel 

53(1) i FN-stadgan skulle emellertid påverka alla parter och således kräva en enhetlig 

överenskommelse mellan alla medlemsstater. Det beror bl.a. på att artikel 53(1) emanerar ur 

det generella undantaget från våldsförbudet om säkerhetsrådsauktoriserat våld och 

våldsförbudet är en erga omnes regel. Artikel 41 blir således inte direkt tillämplig på en 

eventuell modifikation av artikel 53(1) i FN-stadgan, eftersom den endast rör 

överenskommelser om modifikation mellan ett begränsat antal av traktatens parter. 

 

Det är möjlig att tolka Wienkonventionens och FN-stadgans utelämnande av en reglering om 

överenskommelse om traktatmodifikation mellan alla parter som att en sådan möjlighet 

överhuvudtaget inte existerar. Istället skulle revidering mellan alla parter behöva ske genom 

formell ändring. Här får emellertid erinras om det som nämnts ovan. Av kommentaren till 1966-

års draft articles framgår att ILC valde att inte reglera sedvanerättslig modifikation av traktat i 

Wienkonventionen p.g.a frågans komplexitet, och inte p.g.a. att möjligheten inte existerar. Lind 

anför även att det inte specificeras att artikel 108 skulle vara det enda sättet att revidera FN-

stadgan och att FN-stadgan inte uttryckligen förbjuder modifikation.265 

 

Det är främst artikel 103 i FN-stadgan som kan tolkas som förbjudande modifikation. Artikel 

103 rör emellertid bara normkonflikter med andra traktater och inte en normkonflikt mellan en 

traktaträttslig- och en sedvanerättslig regel. En sedvanerättslig regel som eventuellt skulle 

modifiera FN-stadgan är inte en ”förpliktelse enligt någon annan internationell 

                                                      
264 Jämför diskussionen ovan i metodavsnittet, 1.5.1.1. 
265 Lind a.a.s. 181. 
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överenskommelse” eftersom den sedvanerättsliga regeln ifråga syftar till att modifiera stadgan 

i sig själv.266 Även Amnéus menar att modifikation av FN-stadgan är möjlig.267 

 

Trots att artikel 41 i Wienkonventionen inte är direkt tillämplig på modifikation av FN-stadgan 

mellan alla parter anser jag att en analog tolkning av artikel 41 kan medföra värdefulla 

synpunkter på huruvida modifikation av artikel 53(1) skulle vara möjlig. Artikel 41 ställer inget 

krav på att modifikationen ska ske uttryckligen. En tyst överenskommelse genom statspraxis 

och opinio juris är således inte utesluten som föranledande modifikation.  

 

I situationer som den förevarande, där möjlighet till modifikation inte uttryckligen regleras i 

ifrågavarande traktat, men där modifikation inte heller utesluts, stipulerar artikel 41 b) ii) att 

modifikation är möjligt endast när den ej berör en bestämmelse från vilken en avvikelse är 

oförenlig med det effektiva förverkligandet av traktatens ändamål och syfte som helhet. 

 

En sedvanerättslig modifikation av artikel 53(1) innebärande en eventuell rätt för regionala 

organisationer att genomföra humanitära interventioner utan säkerhetsrådets auktorisation kan 

utan tvivel sägas hindra det effektiva förverkligandet av ett av stadgans grundläggande ändamål 

i artikel 1(1), nämligen att våldsanvändning ska ske genom kollektiva kapitel VII åtgärder 

genom säkerhetsrådet.  

 

Om en sådan avvikelse, enligt artikel 41 i Wienkonventionen, inte skulle vara möjlig genom 

överenskommelse om modifikation mellan två eller flera parter, anser jag det ännu svårare att 

argumentera för att det skulle vara möjligt mellan alla parter till traktaten. En analog tolkning 

av artikel 41 i Wienkonventionen talar således emot möjligheten att artikel 53(1) i FN-stadgan 

skulle kunna modifieras till att tillåta regional humanitär intervention. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
266 Lind a.a.s. 181. 
267 Amnéus a.a.s. 120. 
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6.2.3 Slutsats om modifikation av artikel 53(1) 

Lind anför att: 

 

”To conclude, it seems abundantly clear that substantial rules of the UN Charter can be 

modified by state praxis, and that this is best explained by referring to the emergence of a 

new customary law rule.”268 

 

Jag anser mot bakgrund av det ovanstående att argumentationen som anförs kring 

Wienkonventionens draft articles, tidigare ICJ-praxis och en eventuell modifikation av artikel 

27 i FN-stadgan inte utgör särskilt starka argument för att en sedvanerättslig modifikation av 

artikel 53(1), innebärande en möjlighet för regionala organisationer att vidta humanitära 

interventioner, contra legem till dess ordalydelse, överhuvudtaget är en juridisk möjlighet. 

Sammantaget beror det främst på att artikel 53(1) med dess krav på auktorisation härleds ur 

våldsförbudet. Det finns inte praxis avseende modifikation av en sådan fundamental regel. 

Vidare anser jag att en analog tolkning av artikel 41 b) ii) i Wienkonventionen utgör en 

välavvägd invändning mot en sådan teoretisk möjlighet. 

 

Gray anför vidare att ICJ i Nicaragua-fallet ansåg FN-stadgans artiklar, och de sedvanerättsliga 

regler som representeras i artiklarna, som öppna för dynamisk omtolkning till följd av 

statspraxis. Hon menar vidare att utvecklingen av ett nytt undantag från förbudet mot 

våldsanvändning i 2(4) kan ske genom en förändring av den sedvanerätt som FN-stadgans 

regler vilar på. Däremot menar hon att en sådan dynamisk tolkning inte kan innebära att 

artiklarna ska tolkas emot deras ordalydelse.269 

 

6.3 Parallell sedvanerättslig regel 

Ovan har jag avfärdat möjligheten till att en sedvanerättslig regel, innebärande en möjlighet för 

regionala organisationer att vidta humanitära interventioner, genom modifikation skulle kunna 

ersätta artikel 53(1) i FN-stadgan.  

 

Däremot är det etablerat att en sedvanerättslig regel kan existera parallellt med en traktaträttslig 

regel, även om den sedvanerättsliga regeln inte kan sägas ersätta regeln i FN-stadgan genom 

                                                      
268 Lind a.a.s. 183. 
269 Gray a.a.s. 12. 
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modifikation. I så fall skulle det uppstå en situation där två eventuellt motstridiga regler 

samtidigt blev tillämpliga på samma företeelse.270 Trots de praktiska orsakerna för att en 

traktaträttslig regel i så fall skulle trumfa en sedvanerättslig regel, kan en sådan ordning inte 

sägas vara gällande rätt. Det framgår av följande citat från ICJ i Nicauragua fallet: 

 

"cannot dismiss the claims of Nicaragua under principles of customary and general 

international law, simply because such principles have been enshrined in the texts of the 

conventions relied upon by Nicaragua. The fact that the above-mentioned principles, 

recognized as such, have been codified or embodied in multilateral conventions does not 

mean that they cease to exist and to apply as principles of customary law, even as regards 

countries that are parties to such conventions. Principles such as those of the non-use of 

force, non- intervention, respect for the independence and territorial integrity of States, and 

the freedom of navigation, continue to be binding as part of customary international law, 

despite the operation of provisions of conventional law in which they have been 

incorporated."271 

ICJ yttrade vidare i Nicaragua-fallet att:  

 

”More generally, there are no grounds for holding that when customary international law is 

comprised of rules identical to those of treaty law, the latter "supervenes" the former, so that 

the customary international law has no further existence of its own.”272 

 

Kan det finnas en parallell sedvanerättslig regel etablerande en möjlighet för regionala 

organisationer att vidta humanitära interventioner vid sidan av artikel 53(1)?273 Den statspraxis 

som redogjorts för i kapitel 3, och som eventuellt skulle tala för en föreslagen sedvanerättslig 

regel om regional humanitär intervention har uppnått en relativt låg grad av kontinuitet och 

repetition.274 Dessutom föreslås den eventuella sedvanerättsliga regeln utgöra ett undantag från 

kravet på auktorisation i artikel 53(1). Kravet på auktorisation emanerar direkt ur våldsförbudet 

                                                      
270 Amnéus a.a.s. 127. 
271 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 392. 

§ 73 s. 424. Se vidare Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 §§ 172 ff. s 90 ff. 
272 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 § 177, s. 95. 
273 Hur sedvanerättsliga regler etableras har förklarats ovan i metodavsnittet. 
274 Jämför ovan i avsnitt 1.5.2.1 om statspraxis. 
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i 2(4), artikel 24 och strukturen bakom kapitel VII som är grundstenar i FN-stadgan.275 Således 

är det en fundamental och mycket stark reglering. Denna reglering i FN-stadgan representerar 

vidare en sedvanerätt som inte kan sägas förändras genom statspraxis med en så låg grad av 

kontinuitet. 

 

I Nicaragua-målet uttryckte ICJ följande om etablerandet av sedvanerättsliga regler: 

 

”The Court does not consider that, for a rule to be established as customary, the 

corresponding practice must be in absolutely rigorous conformity with the rule. In order to 

deduce the existence of customary rules, the Court deems it sufficient that the conduct of 

states should, in general, be consistent with such rules, and that instances of state conduct 

inconsistent with a give rule should generally have been treated as breaches of that rule, not 

as indiations of the recognition of a new rule.”276 

 

Jag anser att särskilt orden efter citatets andra kommatering är träffande avseende den 

sedvanerättsliga regel som föreslagits om humanitär intervention av regionala organisationer. 

Till följd av att statspraxisen inte uppnått tillräckligt kontinuitet är det överflödigt att diskutera 

den subjektiva komponenten (opinio juris) hos den statspraxis som anförts som stöd för en 

eventuell sedvanerättslig regel om humanitär intervention av regionala organisationer.  

 

Diskussionen om huruvida det kan sägas finnas en sedvanerättslig regel om regional humanitär 

intervention har emellertid varit av de lege ferenda karaktär. Den har minst lika mycket handlat 

om huruvida det överhuvudtaget är teoretiskt möjligt att argumentera för en sådan regel under 

utveckling.  

 

Slutsatsen är att det således är teoretiskt möjligt att en parallell sedvanerättslig regel om 

humanitär intervention av regionala interventioner skulle kunna uppstå vid förekomsten av 

framtida ytterligare statspraxis med en liknande karaktär som särskilt ECOWAS interventioner. 

Däremot anser jag det högst tveksamt att en sådan eventuell sedvanerättslig regel skulle kunna 

gälla istället för FN-stadgans artikel 53(1) på grund av teorin om sedvanerättslig modifikation 

av traktat. 

                                                      
275 Se ovan i kapitel 1. 
276 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14 1986 §186 s. 98. 
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Kapitel 7 – Avslutande avsnitt 

7.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte var att utreda huruvida regionala organisationer, mot bakgrund av de argument 

som anförts för lagligheten av ECOWAS och NATO:s interventioner, kan ha en viss autonomi 

från säkerhetsrådet för att förhindra humanitära katastrofer. I uppsatsen har jag kommit fram 

till att sådan autonomi varken kan erhållas genom doktrinen om implicit- eller retroaktiv 

auktorisation. Vidare har jag kommit fram till att det är svårt att argumentera för en folkrättslig 

möjlighet för regionala organisationer att genomföra humanitära interventioner. Detta trots att 

jag försökt argumentera för en sådan möjlighet genom vissa ganska kontroversiella antaganden. 

Här syftar jag särskilt på antagandet om en snäv tolkning av jus cogens-förbudets 

tillämpningsområde till att endast omfatta aggressiv våldsanvändning. Av politiska skäl är det 

högst osannolikt att ordalydelsen av FN-stadgan och särskilt artikel 53(1) skulle förändras 

genom formell ändring. Den mest framkomliga vägen för en möjlighet för humanitär 

intervention av regionala organisationer skulle vara en snäv tolkning av jus cogens-

våldsförbudet277 tillsammans med framtida statspraxis med en liknande innebörd som 

ECOWAS och NATO:s interventioner. Då skulle det kunna uppstå en parallell sedvanerättslig 

regel, jämte artikel 53(1) i FN-stadgan, som etablerade en möjlighet för regional humanitär 

intervention. I en sådan situation skulle två parallella motstridiga regler bli tillämpliga på 

samma situation. Hur en sådan teoretisk situation skulle lösas är oklart. Alternativt skulle en 

ökad konsensus om restriktiv tolkning av 2(4) kunna medföra en möjlighet till regional 

humanitär intervention. En sådan tolkning skulle emellertid medföra en möjlighet till unilateral 

humanitär intervention vilket enligt min uppfattning inte kan anses önskvärt.   

 

Med anledning av att inget av de tre argumenten som anförts som stöd för lagligheten av 

ECOWAS och NATO:s interventioner accepteras som förenliga med gällande folkrätt enligt 

denna uppsats följer det även att ECOWAS och NATO:s interventioner var olagliga då de 

genomfördes. Det bör här erinras om att säkerhetsrådet i första hand är ett politiskt organ och 

inte ett juridiskt organ. Lovordandet av särskilt ECOWAS interventionerna får således troligtvis 

ha varit politiskt och inte juridiskt motiverat. 

 

 

                                                      
277 Jfr figur 3 ovan i avsnitt 6.2.1. 
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7.2 Vägen framåt 

Som precis nämnts får den mest framkomliga vägen för en möjlighet för humanitär intervention 

av regionala organisationer anses vara utvecklandet av en parallell sedvanerättslig regel till 

följd av framtida statspraxis med en liknande innebörd som ECOWAS och NATO:s 

interventioner. Sådan statspraxis har i stort sett inte förekommit sedan NATO:s intervention 

1999. Däremot har det förekommit praxis där regionala organisationer erhållit 

säkerhetsrådsauktorisation innan våldsanvändning företagits. Denna praxis kan enligt Gray 

peka på säkerhetsrådets medvetna försöka att återta kontrollen över regionala organisationers 

våldsanvändning. De regionala organisationernas begäran om auktorisation kan emellertid vara 

motiverad av ett behov av FN-medel för att finanseria sina interventioner snarare än grundad 

på en övertygelse om att auktorisation skulle vara folkrättsligt nödvändig.278 Det kan också vara 

intressant att nämna att ECOWAS genomförde en militär intervention i Gambia i januari 2017 

utan säkerhetsrådets auktorisation. Syftet var förvisso inte renodlat humanitärt utan avsikten 

var att säkerställa resultatet av ett demokratiskt presidentval som hade kompromissats av den 

sittande regimen. Detta är också anledningen till att konflikten inte diskuterades vidare i 

uppsatsens huvuddel. Humanitära interventioner och demokratiska interventioner har 

emellertid starka gemensamma beröringspunkter vilket illustreras inte minst av konflikten i 

Sierra Leone.279 Säkerhetsrådet lovordade emellertid inte ECOWAS våldsanvändning i Gambia 

utan påkallade en politisk lösning i första hand.280 Starkt stöd för ECOWAS agerande uttrycktes 

emellertid av bl.a. USA281 och Storbritannien.282 Fler interventioner av detta slag, men som 

tydligare vidtas med humanitära syften, kan tillsammans med positiv respons från det 

internationella samfundet bidra till utvecklingen av en nämnd parallell sedvanerättslig regel 

innebärande ökad autonomi för regionala organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
278 Gray a.a.s. 444. 
279 Se ovan avsnitt 3.3.1.1. 
280 S/RES/2337 (2017). 
281 Walsh, Reuters, 19/1 2017. 
282 Belfast Telegraph, 19/1 2017. 
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8 Källförteckning 

 
8.1 Stadgar och traktater 

 
Förenta Nationernas Stadga, San Fransisco (26/6 1945).  

 

Stadga för den Internationella Domstolen, San Fransisco (26/6 1945). 

 

Nürnbergstadgan, Nürnberg (8/8 1945). 

 

Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide) (A/RES/3/260 

(1948)), New York (9/12 1948). 

 

Wienkonventionen om traktaträtten, Wien (23/5 1969). 

 

Economic Community of West African States Revised Treaty, ECOWAS Commission, Abuja 

(24/7 1993) 

 

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, Rom (17/7 1998).  

 

Economic Community of West African States Protocol A/P.1/12/99 Relating to the Mechanism 

for Conflict Prevention, Managment, Resolution, Peackeeping and Security, Lomé (10/12-

1999). 

 

Constitutive Act of the African Union, Lomé (11/7 2000). 

 

8.2 The International Court of Justice 

 
Corfu Channel Case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J Reports 1949, p. 4. 

 
Case Concerning Temple of Préah Vilhéar (Cambodia v. Thailand), I.C.J. Reports, 1962, p. 6.  

 

Legal Consequences for States of the Continued of South Africa in Namibia (South West Africa) 

notwithsstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 

1971 p. 16 

 

Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 

United States of America), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1984, p. 

392. 

 

Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua 

v. United States of America. Merits Judgment, I.C.J. Reports, 1986, p. 14 

 
Legality of Use of Force, I.C.J. Reports Belgium (Oral Pleadings), Verbatim Records, ICJ doc 

CR/99/15, p. 16, 10 maj 1999. 

 

Legality of Use of Force, I.C.J. Reports (Yugoslavia v. Belgium), Provisional Measures, 

Order of 2 June 1999, p. 124. 
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Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 

Advisory Opinion, I. C. J. Reports 2004, p. 136 

 

Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 

Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168 Judgment of 19 December 2005. 
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