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Kapitel 1 - Inledning 

1.1 Bakgrund.  

Art.39 är grindvakten som inleder kapitel VII i FN-stadgan och tröskeln vid vilken 

säkerhetsrådet går från att vara ett multilateralt organ till ett globalt verkställande organ. 

Konceptet ”threat to the peace” är det bredaste, otydligaste och viktigaste begreppet i 

art.39 FN-stadgan.1 Genom att framställa de centrala förutsättningarna för 

tillämpningen av art. 40-42, öppnar art. 39 för de mest kraftfulla insatser som FN kan 

frambringa. I det fall säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av ett hot mot freden 

”any threat to the peace”, ”breach of the peace” eller ”act of aggression” är det 

säkerhetsrådets uppgift att rekommendera eller vidta åtgärder för att upprätthålla eller 

återställa internationell fred och säkerhet. Art.39 är portalparagrafen som auktoriserar 

tillämpningen av våld och tvångsmedel enligt kapitel VII i FN-stadgan och således 

fungerar fastställandet enligt art.39 som en formell förutsättning för utövandet av 

kapitel VII befogenheter. Följaktligen har art.39 titulerats den enskilt mest 

betydelsefulla artikeln i FN-stadgan.  

Betydelsen till trots finns det inte överdrivet mycket material som utreder hur art.39 

tolkas och tillämpas. Frågan om vilka situationer som utgör ett hot mot freden lyser 

med sin frånvaro och är långtifrån glasklar och oproblematisk.  

1.2 Frågeställningar, syfte och avgränsningar 

Av FN-stadgan art. 24(1) framgår det att säkerhetsrådet har det primära ansvaret för 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Vid utförande av denna skyldighet 

åligger det säkerhetsrådet att bland annat fastställa existensen av ett hot mot freden. 

Bedömningen om huruvida en situation utgör ett hot mot freden får stor betydelse för 

såväl FN som medlemsstaterna och målstaterna. Konsekvenserna kan bli att en stat 

drabbas av allt från diplomatiska och ekonomiska sanktioner till militära interventioner. 

Även de stater som inte formellt berörs förväntas ställa upp på det sätt som 

säkerhetsrådet finner nödvändigt.  

Sedan slutet av kalla kriget tycks tendensen vara att säkerhetsrådet vid tolkning och 

tillämpning av art. 39 skapat och skapar en utvidgad och mer omfattande innebörd av 

begreppet ”threat to the peace”. Konceptet ”threat to the peace” är inte i sak definierat 

avseende en viss situation utan kan i princip avse alla situationer ”any threat”, som kan 

                                                             
1 Samtliga artiklar som nämns och refereras till i denna avhandling avser artiklar i FN-stadgan om inte 
annat anges 
2 Perczenik, A, “Juridikens allmänna läror”, SvJT 2005 s. 249 
3 Korling, F,  Zamboni, M, Juridisk Metodlära, Upl 1, 2013 s. 42 f. 
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störa internationellt lugn. Frågan är hur ”hypotetisk” en situation får vara, eller snarare 

hur konkret den måste vara för att säkerhetsrådet skall kunna ingripa (the existence of). 

Uppsatsens övergripande syfte är därför dels att analysera säkerhetsrådets roll och 

utreda hur säkerhetsrådet har agerat vid fastställandet av att en situation utgör ett hot 

mot freden, dels att undersöka hur art. 39 och begreppet ”threat to the peace” kan 

tolkas. 

Den huvudsakliga och överhängande frågeställningen är att utreda vilka situationer 

som konstituerar ett hot mot freden. För att utredningen ska ge effekt och vara 

resultatrik behöver ett flertal supplementära frågeställningar behandlas. För att 

tydliggöra mål och avsikter med denna framställning konkretiseras några centrala 

frågor i punktform nedan: 

- Hur ”hypotetisk” får en situation vara, eller snarare hur konkret måste den vara, för 

att säkerhetsrådet ska kunna ingripa? Krävs kausalitet eller är det tillräckligt med 

indirekt kausalitet? 

- Vilka ändamål ligger bakom utformandet av artikel 39? Tolkas och tillämpas 

artikeln på ett korrekt och avsett vis? Finns det stöd för denna tolkning och 

tillämpning? 

- Vilken roll och befogenhet har säkerhetsrådet för tolkning och tillämpning av art. 

39? Vilka begräsningar finns för säkerhetsrådets diskretion? 

- Finns det en rödtråd i säkerhetsrådets bedömning eller är det en bedömning som 

görs planlöst från säkerhetsrådets fria skön med åtföljande ”Erratic practice”? 

Av art.39 följer att FN:s säkerhetsråd både har skyldighet och befogenhet att fastställa 

existensen av: ett hot mot freden – ”any threat to the peace”, fredsbrott – “breach of the 

peace” samt aggressionshandlingar “act of aggression”. Av dessa tre begrepp är 

värderingen om en situation utgör ett hot mot freden den överlägset viktigaste vilket 

tydliggörs genom studiet av säkerhetsrådets praxis. Därmed är fokus i denna 

framställning primärt satt till att diskutera faktorer som inverkar på säkerhetsrådets 

hantering av begreppet ”threat to the peace” vad gäller tolkning och tillämpning. I 

periferin kommer sådant hanteras som är av viss betydelse för förståelsen av konceptet 

”threat to the peace” och som inte bör bortses från. 

Begreppet ”threat to the peace” är den röda tråd som följer genom uppsatsen och 

eftersom det är säkerhetsrådet som hanterar tolkning och tillämpning av artikel 39 är det 

viktigt att granska säkerhetsrådets funktion. Art.39 hänvisar till art.41 och 42 i FN-

stadgan vilka återger de alternativa medel som står till säkerhetsrådets förfogande för 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Både art.41 och 42 har bäring för 
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förståelsen av artikel 39, vilket även gäller för en rad andra artiklar och principer som 

kommer till uttryck i FN-stadgan. I uppsatsen behandlas dessa i utsträckning av behov 

för sammanhanget.  

1.3 Material, metod och urval av resolutioner  
Denna uppsats är i huvudsak baserad på den traditionella rättsdogmatiska metoden, där 

författningstext analyseras i ljuset av förarbeten, rättspraxis och doktrin.2 

Studiet av internationell rätt baseras ofta på internationella överenskommelser – 

traktat, och sedvanerätt, varför traditionella rättskällor eller klara ställningstaganden 

från upphovsmän och lagstiftare många gånger är otillgängliga eller rent utav saknas. I 

uppsatsen ligger fokus på FN-stadgans art. 39. I första hand har artikelns ordalydelse 

blivit föremål för en språklig analys och därefter undersökts med hänsyn till förarbeten. 

Då förarbetena i detta fall är svåra att nå, har stöd delvis inhämtats från auktoritär 

doktrin. I vissa fall kan resonemang och argument i uppsatsen framstå som mer 

rättspolitiska än rent ”juridiska”. Det beror på att FN-stadgan är ett politiskt dokument 

infogat i en juridisk kontext som inte kan särskiljas. 

Den rättsdogmatiska metoden bygger på en bunden juridisk argumentation och i 

normalfallet bör politiska ändamålsargument inte erkännas en självständig betydelse. 

Med hänseende till FN-stadgans delvis politiska natur och syfte bör utrymme dock 

finnas för en väl underbyggd rättspolitisk argumentation.3 

Dessutom har Wienkonventionen om traktatstolkning från 1969 applicerats för att 

skapa struktur och klarhet i hur artikel 39 i FN-stadgan kan tolkas och förstås. 

Ett mycket stort antal resolutioner som behandlar FN:s inskridande i händelse av hot 

mot freden har undersökts men endast en bråkdel av dessa omnämns i följande text. 

Urvalet har baserats på resolutionernas innehåll och har fokuserats till de resolutioner 

som medfört någonting nytt i förhållande till vad som tidigare var gällande. Det handlar 

således om resolutioner som medfört förändring och utveckling. Resolutionerna utgör 

en stor och viktig del av denna framställning och ger belysande exempel på hur 

säkerhetsrådet hanterat art.39. Den praxis som återges i nedanstående text i form av 

säkerhetsrådets resolutioner har ansetts som speciellt viktiga av författaren då de utgör 

milstolpar som på ett specifikt vis utgör inledningen till ett nytt skede. Resolutionerna 

är oumbärliga för förståelsen av vad som utgör ett hot mot freden. Även om 

resolutionerna inte explicit uttrycker vad som utgör ett sådant hot så ger de en anvisning 

om hur säkerhetsrådet tänker när de bemöter en ny situation och vilka motiv som driver 
                                                             
2 Perczenik, A, “Juridikens allmänna läror”, SvJT 2005 s. 249 
3 Korling, F,  Zamboni, M, Juridisk Metodlära, Upl 1, 2013 s. 42 f. 
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dem. Resolutionerna möjliggör diskussion och argumentation kring säkerhetsrådets 

arbete och fokuserar i denna avhandling på våld auktoriserat av FN - nämligen militära 

interventioner. Urvalet av resolutionerna i denna uppsats är selektivt och är ett uttryck 

för författarens subjektiva val. Samtliga artikelhänvisningar i denna uppsats refererar 

till FN-stadgan (stadgan) såvida inte annat anges. 

1.4 Disposition 

Denna studie inleds med en beskrivning om vad uppsatsen behandlar. I Kapitel 2 

presenteras en allmän introduktion av FN-stadgan med fokus på säkerhetsrådets roll vad 

gäller hanteringen av art.39. Under rubrik 2.1 presenteras vilka tankegångar som låg 

bakom tillkomsten och utformningen av art.39. Av travaux préparatoires återges de 

tankegångar och diskussioner som föranledde FN-stadgans tillkomst och vilka ändamål 

som låg bakom tillkomsten av exempelvis art. 39. 

Stycke 2.2 redogör för säkerhetsrådets ställning och huruvdia säkerhetsrådet kan 

underställas extern granskning. 

I efterföljande stycke 2.3 diskuteras säkerhetsrådets roll varigenom det framgår att 

säkerhetsrådet har en framskriden och betydelsefull ställning för tolkning och 

tillämpning av artikel 39. Frågan om det föreligger eventuella hinder eller 

begränsningar för säkerhetsrådets diskretion diskuteras i stycke 2.4 – 2.5 där potentiella 

begräsningar presenteras.  

Stycke 2.6 diskuterar säkerhetsrådets uppgift att bedöma förefintligheten av ett hot 

mot freden och vad det kan innebära. 

Avsnitt 2.7 och 2.8 redogör för förhållandet mellan art. 39 och andra bestämmelser i 

FN-stadgan som har samröre med art. 39. Här framgår även hur begreppet hot mot 

freden har utvecklats och vilken relation som råder mellan kap VI och VII i FN-

stadgan. Syftet är att ge en generell förståelse för FN-stadgan i allmänhet och för 

säkerhetsrådet samt art. 39 i synnerhet. Sammantaget ska kapitel 2 med underrubriker 

ge en god förståelse och uppfattning om FN-stadgans systematik och säkerhetsrådets 

roll i hanteringen av stadgans artiklar med fokus på art. 39. 

I kapitel 3 ligger fokus på att utreda vilken betydelse Wienkonventionen om 

traktatstolkning från 1969 kan ha för förståelsen av FN-stadgan, art.39 och 

säkerhetsrådets resolutioner. Tanken med kapitel 3 är att utreda huruvida 

Wienkonventionen kan ge tolkningsstöd för förståelsen av art.39. Kapitel 3 avser utreda 

hur tolkningen av art. 39 har utvecklats och vilken betydelse det får i praktiken. Kanske 
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kan Wienkonventionen stödja utredningen om vilka situationer som utgör ett hot mot 

freden eller utgöra en potentiell väg för säkerhetsrådet att hantera en framtida tolkning? 

Kapitel 4 syftar till att applicera information från kapitel 2 och 3 i praktiken. Avsikten 

är att utreda huruvida artikel 39 kan underställas Wienkonventionens regler om 

traktattolkning och vilka resultat det ger. Utgångspunkten utgörs av art.31 och 32 i 

Wienkonventionen som berör traktatstolkning. 

Kapitel 5 belyser säkerhetsrådets befogenhet att auktorisera våldsanvändning, det 

vill säga militära interventioner, och granskar huruvida denna befogenhet har utvecklats 

genom säkerhetsrådets praxis. Avsnittet förklarar vilken betydelse säkerhetsrådets 

resolutioner har för tolkning och tillämpning av FN-stadgan och art. 39. Kapitlet 

fungerar samtidigt som en bro till kapitel 6. 

Kapitel 6 och 7 presenterar en sammanställning av säkerhetsrådets resolutioner och 

är uppsatsens kärna. I föregående kapitel har art. 39 diskuterats och utretts ingående för 

att sammantaget leda fram till den undersökning av praxis som presenteras i kapitel 6 

och 7. Kapitel 6 fokuserar på resolutioner som berör kränkningar av mänskliga 

rättigheter och humanitära interventioner medan kapitel 7 fokuserar på terrorismens 

effekter för tolkning och tillämpning av art. 39. Presentationen av säkerhetsrådets praxis 

rörande hot mot freden syftar till att påvisa hur säkerhetsrådet har hanterat art. 39 och 

utvecklat sin egen roll genom att tolka art.39 i ljuset av nya situationer och FN-stadgans 

bestämmelser. Kapitel 6 presenterar ett urval av resolutioner som utreder huruvida det 

förefaller finnas en röd tråd i säkerhetsrådets tillämpning av art.39 och hur pass konkret 

en situation bör framstå för att säkerhetsrådet ska vidta åtgärder. Kapitel 6 och 7 

fokuserar även på innebörden av en utvidgad tolkning av art.39 och dess effekter. 

I avsnitt 7.8 presenteras ändringsförslag vad gäller säkerhetsrådets arbete samt 

hantering av FN-stadgan och särskilt art.39.   

Kapitel 8 sammanfattar i korta drag huvudteserna i denna framställning och anknyter 

till det inledande kapitlet samtidigt som sammanfattande kommentarer ges på 

uppsatsens övergripande frågeställningar som presenterats i kapitlen. 
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Kapitel 2 - Säkerhetsrådet och artikel 39 i FN-stadgan 

”The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, 
breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or 
decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to 
maintain or restore international peace and security.” – Art. 39. 

Genom att framställa de centrala förutsättningarna för tillämpningen av art.40, 41 och 

42 i FN-stadgan, öppnar art.39 för de mest kraftfulla åtgärder som FN kan frambringa; 

tvångsåtgärderna i kap.VII. Tvångsåtgärderna står till säkerhetsrådets förfogande i det 

fall förefintligheten av ett hot mot freden: ”threat to the peace”, fredsbrott: ”breach of 

the peace” eller aggressionshandlingar: ”acts of aggression” fastställs. Det är dessa 

åtgärder som utgör säkerhetsrådets makt att avvärja hot mot freden för att förmå 

upprätthålla internationell fred och säkerhet. Följaktligen har art.39 titulerats som den 

enskilt mest betydelsefulla artikeln i FN-stadgan.4 

Upprätthållandet av internationell fred och säkerhet är, som FN-stadgan art. 1(1) 

antyder, det centrala målet för Förenta Nationerna (FN) och medlemsstaterna har 

beviljat säkerhetsrådet det primära ansvaret för upprätthållandet av internationell fred 

och säkerhet, vilket framgår av art.24. Säkerhetsrådet behandlar frågor som rör fred och 

säkerhet och har bland annat en exklusiv kompetens att avgöra vilka situationer som 

utgör ett hot mot freden enligt art.39 och upprätthållandet av fred och säkerhet vilket 

framgår av art,1(1), 24(2), och 39 i kombination.5 

I FN-stadgan art.25 stipuleras att FN:s medlemsländer har åtagit att följa och 

genomföra säkerhetsrådets beslut. För att vara i stånd att utföra sina uppdrag har 

säkerhetsrådet anslagits vittgående befogenheter vilka framgår av kap.V, VI, VII, VIII 

och XII i FN-stadgan men särskilt art.24. Med stöd av kap.VII i FN-stadgan har 

säkerhetsrådet tilldelats större makt om krig och fred än något annat internationellt 

organ hitintills.6 En central uppgift i upprätthållandet av fred och säkerhet följer av 

art.39 och avser säkerhetsrådets uppgift att fastställa existensen av ett hot mot freden. 

För att effektivt hantera eventuella hot mot freden, har säkerhetsrådet erkänts 

befogenhet att vidta tvångsåtgärder omfattandes allt från diplomatiska åtgärder till 

                                                             
4 Secretary of State, Charter of the United Nations: Report to the President on the Results of the San 
Francisco Conference by the Chairman of the United States Delegation, The Secretary of State, Jun. 26, 
1945, 90-91 [vidare: Rapport till presidenten] 
5 Kan något annat FN-organ göra ett fastställande enligt art.39 varpå kapitel VII blir tillämpligt? Av art.12 
följer att generalförsamlingen inte tillåts yttra sig i ett fall som behandlas av Säkerhetsrådet, utan rådets 
samtycke. Art.99 stadgar att Generalsekreteraren äger fästa säkerhetsrådets uppmärksamhet på varje 
omständighet, som enligt hans åsikt kan hota upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. 
Bestämmelsen ger dock ingen rätt för Generalsekreteraren att fatta beslut enligt art.39. Diskretionen avser 
endast säkerhetsrådet. 
6 Simma, B, The Charter Of The United Nations, A commentary, Oxford, 2012 Upl 3, Vol.2, s. 1239 
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militära interventioner (våld). 

Efter kalla krigets slut i början av 1990-talet bröts det dödläge som blockerat FN och 

säkerhetsrådet sedan tillkomsten 1945, och säkerhetsrådet har kommit att spela en 

alltmer aktiv roll i världspolitiken.7  

2.1 Artikel 39 – Travaux préparatoires. Bakgrund, uppkomst och tanke  

Efter andra världskrigets utbrott var det uppenbart att Nationernas Förbund misslyckats 

med att rädda världen från ytterligare en katastrof. Vid krigets slutskede rådde enighet 

om att nya åtgärder måste tas för att skapa en apparat som på ett effektivt sätt förmår 

upprätthålla fred och säkerhet.8 Vid Dumbarton Oaks konferensen 1944 poängterades 

att det organ som ska ersätta Nationernas Förbund måste vara centralstyrt och erhålla 

omfattande befogenheter avseende tvångsåtgärder för att omedelbart kunna bemöta 

framtida krigshot.9 

Travaux préparatoires för FN-stadgan art.39 reflekterar grundarnas intentioner att 

tillskriva säkerhetsrådet långtgående befogenheter, om nödvändigt tvingande åtgärder, 

för att möjliggöra syftet att undvika framtida krig. Vid Dumbarton Oaks konferensen 

presenterades art.39 innehållandes två paragrafer som kunde initiera tvångsåtgärder. 

Den ena paragrafen omfattade misslyckandet med att nå en fredlig lösning av en 

allvarlig dispyt och att ett hot mot freden således fortskrider. Den andra paragrafen 

karaktäriserades av existensen av ett hot mot freden, ett fredsbrott eller en 

aggressionshandling.10 Dumberton konferensen följdes av drygt sex veckor med 

intensiva diplomatiska förhandlingar som kulminerade vid Yalta konferensen och två 

månader senare San Fransiscokonferensen. I och med San Franciscokonferensen kom 

det förstnämnda förslaget gällande tvångsåtgärder att lämnas utan avseende, varpå 

art.39 erhöll nuvarande innehåll och erkände ett generellt fastställande av existensen av 

ett hot mot freden.11 Under San Fransiscokonferensen var säkerhetsrådets blivande roll 

ett hett diskussionsämne och särskilt resonerades det kring omfattningen av 

                                                             
7 Simma, B, s. 1241, Åsiktsskillnader mellan öst och väst resulterade i att Vetorätten brukades eller 
missbrukades och blockerade säkerhetsrådets funktion. FN-stadgan art.23 ger för handen att säkerhetsrådet 
har fem permanenta medlemmar vilka enligt art.27 besitter vetorätt. Vetorätten innebär att åtgärder i 
enlighet med kapitel VII i praktiken inte kommer att beviljas om en permanent medlem protesterar. 
Särställningen som garanteras de permanenta medlemmarna genom art.23 och 27 underminerar 
lojalitetsprincipen i art.2(2) varpå röstningsreglerna (art.18-22) i säkerhetsrådet genererar obalans och en 
ojämlik tillämpning av maktbefogenheterna enligt kapitel VII  
8 Ibid.s.1240 
9 Rapport till presidenten. ”The “provision should be left as broad and flexible as possible.” The 
“evaluation of circumstances is left entirely to the Security Council”, “a wide latitude of discretion is left to 
the SecurityCouncil in determining the existence of a threat to the peace”. 
10 UNCIO XII, Doc 881 III/3/46-Boncour, P, Rapporteur, on chapter VIII, section B, United Nations 
Conference on International Organisations, San Fransisco 1945, 503-504 
11 Ibid.  
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säkerhetsrådets diskretion över fastställandet av ett hot mot freden under art.39 och 

huruvida fastställandet kan bli föremål för domstolsprövning.  

2.2 San Fransiscokonferensens bakomliggande diskussioner 

Det framfördes starka argument både till förmån för att begränsa säkerhetsrådets 

diskretion över tolkning och tillämpning av art.39, liksom mot en sådan begräsning. 

Två läger kunde urskiljas ur diskussionerna. Den ena gruppen företräddes främst av 

mindre stater vilka föreslog att förutsättningarna för säkerhetsrådets handlingsramar, 

som föreslagits vid Dumbarton Oaks, borde minskas och att villkoren för att vidta 

åtgärder enligt kap.VII skulle skrivas om med strävan att bli mer preciserade och 

tillrättalagda. Ett sådant förslag var att definiera begreppen ”any threat to the peace” 

och ”act of aggression” i art.39.12 De menade att art.39 utgör en tröskel och att 

bedömningen av dess innehåll kan uppskattas, mätas och begränsas, därmed skulle en 

domstol exempelvis ICJ ges rätten att granska säkerhetsrådets verksamhet.13 De stater 

som stöttade dessa förslag ville å ena sidan försäkra sig om att kollektiva åtgärder 

skulle komma att vidtas objektivt vid fall av fara, och inte selektivt när det passade de 

stora staterna. Å andra sidan ville de skydda sig mot intrång i egna rättigheter och 

interna angelägenheter vilket uppfattades som en påtaglig risk.14 

Det andra lägret, representerades främst av de stater som stod som segrare efter 

andra världskriget och de argumenterade för en ohämmad och obunden diskretion för 

säkerhetsrådet vid tolkning och tillämpning av art.39 och fastställandet av ett hot mot 

freden. De uppfattade generellt att säkerhetsrådet skulle förses med omfattande 

befogenhet och handlingsfrihet för att vara framgångsrikt i arbetet med att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet.  

Stormakterna avvisade de förslag som presenterades av förstnämnd grupp med 

argumentet att säkerhetsrådet måste vara ett starkt verkställande organ för att kunna 

upprätthålla fred och säkerhet. Det huvudsakliga målet med det blivande FN var att 

undvika nya krig och därmed måste organisationen besitta nödvändig kompetens och 

befogenhet för att uppnå målet. I annat fall skulle FN:s syfte och effekt undermineras. 

När beslut fattades om säkerhetsrådets roll fick den senare gruppens önskemål bifall.15 

Därmed kom säkerhetsrådet att åtnjuta stor frihet i beslutandet om huruvida ett hot mot 

freden, fredsbrott eller aggressionshandling föreligger. Tidens stormakter USA, 
                                                             
12 Simma, s.1240  
13 Ibid. s.1240f 
14 Inlägg gjordes av bland andra; Bolivia, Filippinerna och Tjeckoslovakien. Se UNCIO III, 585, Doc 2 
G/14 (r) samt. Simma, s. 1240, 1274 
15 UNGA Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, UN DOC A/59/565 § 204-
209, 2004 
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Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och Kina enades om att det framtida 

säkerhetsrådet skulle utgöra kärnan av säkerhetssystemet och ha långtgående 

befogenheter och bindande verkan.16 Slutligen var det ingen stat som vägrade erkänna 

säkerhetsrådet en omfattande roll för att uppnå det grundläggande målet om fred och 

säkerhet. Världens stater var beredda att underkasta sig makten hos det blivande 

säkerhetsrådet på ett sätt som saknar internationellt historiskt motstycke.17 

2.3 Politik, Legalism och domstolsprövning – Vem vaktar vakten?  

Diskussionen kring säkerhetsrådets diskretion avhandlades redan under San 

Fransiscokonferansen och allt sedan dess har ämnet dryftats flitigt. Av doktrin tycks det 

vara allmänt accepterat att säkerhetsrådets fastställande eller passivitet (som motsats till 

utövandet av befogenheter) enligt art.39 inte är föremål för domstolsbehandling. Enligt 

Reisman har begreppet ’threat to the peace’ ”proven to be quite elastic in the hands of 

the Council”, och därmed har förutsättningarna för en rättslig prövning av 

säkerhetsrådets hantering av art.39 blivit ”somewhat difficult” eftersom det saknas 

tydligt stöd och instruktion för hur en sådan granskning skulle gå till.18 Frågan har 

diskuterats bland jurister varav en majoritet verkar funnit att säkerhetsrådets beslut 

enligt art.39 utgör en i grunden politisk bedömning förekommande i en juridisk kontext 

som inte lämpas för domstolsprövning.19 Säkerhetsrådets befogenhet enligt art.39 kan 

inte besvaras med hänvisning till internationell rätt bortsett från de allmänt 

förekommande artiklarna i FN-stadgan som binder säkerhetsrådet till att följa dess 

ändamål och principer. Den internationella tribunalen för Rwanda (ICTR) har bekräftat 

denna princip i fallet ”Kanyabashi” där domstolen uttrycker att:  

”Although bound by the provisions in Chapter VII of the UN Charter and in 
particular Article 39 of the Charter, the Security Council has a wide margin of 
discretion in deciding when and where there exists a threat to international peace 
and security. By their very nature, however, such discretionary assessments are 
not justiciable since they involve the consideration of a number of social, 
political and circumstantial factors which cannot be weighed and balanced 
objectively by this Trial Chamber.”20   

                                                             
16 Bosco, DL, Five to rule them all: The UN Security Council and the making of the Modern World, OUP 
2009, kap 1 
17 Ibid, kap 1, s. 464-73.  
18 Reisman, W,M, The Constitutional Crisis in the United Nations, 87 AJIL 1993, s.83,92, samt: Schott, J, 
Chapter VII as Exception: Security Council Action and the Regulative Ideal of Emergency, 6 Nw. J. Int'l 
Hum. Rts. 24, 2008, s. 31, 39 [Shott, J] 
19 Se not 18, s.20-24 
20 The Prosecutor vs. Joseph Kanyabashi, Case No. ICTR-96-15-T, Decision on Defense Motion on 
jurisdiction, 18/6-1997, §20 (kursivering tillagd) 
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Tribunalen menar att de inbyggda politiska, sociala och situationsspecifika momenten 

inte kan återspeglas på korrekt sätt genom en juridiskbedömning. Trots att 

säkerhetsrådets beslut anses vara politiska och skräddarsydda så verkar det som att 

säkerhetsrådet likväl har en känsla för legalism. Säkerhetsrådet har bl.a. gett uttryck för 

en juridisk uppfattning vad gäller skyldighet och befogenhet under art.39. 

Säkerhetsrådet är också noga med att följa FN-stadgans regler och principer samt 

frivilligt följa andra förekommande dokument exempelvis mänskliga rättigheter (MR), 

sedvanerätt etc. Om en juridiskgranskning av säkerhetsrådets verksamhet skulle vara 

möjlig uppstår frågan om vilken domstol som skulle inneha uppgiften att verkställa 

granskningen. I Lockerbiefallet ställde sig domare Shahabuddeen frågande till 

säkerhetsrådets befogenheter: 

“Are there any limits to the Council’s power of appreciation [...] If there are 
any limits, what are those limits and what body, if other than the Security 
Council, is competent to say what those limits are?21 

ICJ har inte uttryckt en homogen åsikt kring tillämpningen av art.39 eller explicit 

uttryckt att de tar säkerhetsrådets bedömning i beaktande. Även om ICJ:s inblandning i 

säkerhetsrådets handlande lyser med sin frånvaro så har domstolen uttryckt sin juridiska 

rätt att ta ställning till olika rättsliga aspekter även om de behandlas av säkerhetsrådet. 

Motiveringen härtill är att säkerhetsrådets och ICJ:s befogenheter i vissa fall 

överlappar, eftersom ICJ enligt art. 92 är FN:s främsta rättskipande organ. 

Det finns två primära grunder för att ICJ skulle ha jurisdiktion över säkerhetsrådets 

handlande. Enligt art.96 i FN-stadgan äger säkerhetsrådet rätten att be ICJ om yttranden 

i varje rättsfråga. Lämpligheten av säkerhetsrådets handlande kan även väckas 

tillfälligtvis i ett fall som berör två stater. Genom att framföra sitt beslut kring USA:s 

jurisdiktionsinvändningar i ”The Nicaragua Case” etablerade ICJ sin behörighet att 

besluta i frågor inom ramen för säkerhetsrådets användande av kap.VII. ICJ påpekade 

att även om säkerhetsrådets handlande är av politisk natur i kontrast till domstolens rent 

juridiska karaktär, så kan ”both organs... perform their separate but complementary 

functions with respect to the same events.”22 Även efter ett konstaterande enligt art.39 

fann domstolen att den hade jurisdiktion att pröva frågor som redan är föremål för 

säkerhetsrådets fokus. I ”The Genocide Case” lade sig domstolen i säkerhetsrådets 

                                                             
21 Lockerbie. Questions of Interpretation and Application of the 1971 Montreal Convention Arising from 
the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya v. United States of America), Provisional 
Measures, Order of 14 April 1992, ICJ Reports (1992) at 114. Questions of Interpretation and Application 
of the 1971 Montreal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (Libyan Arab Jamahiriya 
v. United Kingdom), Provisional Measures, Order of 14 April 1992, ICJ Reports (1992). Libyan Arab 
Jamahiriya vs. US, 1992, ICJ, 114,142, Seperate opinion of judge Shahabudeen. 
22 Military and Paramilitary Activities, Nicaragua vs. The USA, ICJ, 392, Rep 434-35, 1984, §95 
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behandling och framhöll att säkerhetsrådets åtgärder aldrig får bryta mot regler av jus 

cogens karaktär.23 Även i Lockerbiefallet har ICJ, dock något tvetydigt, hävdat sin 

kompetens genom påpekande av att ett beslut som tas av säkerhetsrådet inom ramen för 

dess behörighet inte kan återupptas, medan en åtgärd enligt kapitel VII som vidtagits 

utanför säkerhetsrådets behörighet, eller som inte blivit "properly taken” mycket väl 

kan bli föremål för domstolens senare granskning.24  

Enskilda domare har lämnat kommentarer i frågan. Judge Fitzmaurice uttryckte en 

skiljaktig mening i fallet ”The Namibia Advisory Opinion” där han varnade för att ett 

säkerhetsråd med oinskränkt diskretion kring beslutsfattandet under art.39, som inte kan 

granskas av någon, kan leda till maktmissbruk och att begreppen i art.39 därför borde 

kunna underställas domstolsgranskning.25 Sir Robert Jennings var av en annan 

uppfattning och menade att säkerhetsrådet beslut under art.39 skulle vara oinskränkt 

och fri från granskning eftersom det var avsikten med art.39.26 Kelsen menade att 

säkerhetsrådets diskretion över fastställandet av ett hot mot freden skulle vara 

oinskränkt 27 och Henkin att begreppet ”hot mot freden” inte kan definieras juridiskt 

utan endast politiskt av ett politiskt organ.28 I linje med Jennings framhöll Lauterpacht 

att det inte är domstolarnas uppgift att göra säkerhetsrådets jobb:  

”[...] It does not embrace any right of the Court to substitute its discretion for 
that of the Security Council in determining the existence of a threat to the 
peace, a breach of the peace or an act of aggression, or the political steps to be 
taken following such a determination.”.29  

Ett fåtal författare är av uppfattningen att det skulle vara juridiskt möjligt att mäta och 

fastställa huruvida en situation verkligen är tillräckligt destabiliserande för att resultera i 

en konflikt som på ett eller annat sätt hotar internationell fred och säkerhet.30 En sådan 

                                                             
23 Separate opinion of Lauterpacht in the ”Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide”, 1993 ICJ, 325, Rep. 440, §100 
24 Lockerbie, 1992 I.C.J. 114, 129. at 3  
25 Legal Consequence for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West 
Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) (Advisory Opinion) ICJ Rep, 1971, 16 
26 Lockerbie, Dissenting opinion of Judge ad hoc Sir Robert Jennings, s.105. Samt Allain, J, The Legacy of 
Lockerbie. Judicial Review of Security Council Actions or the First Manifestation of “Terrorism” as a 
Threat to International Peace?, 44 IJIL, 2004, s.74 112 
27 Kelsen, H, The Law of the United Nations, Stevens, London 1950, s. 727 ”it is completely within the 
discretion of the UN Security Council to decide what constitutes a threat to the peace”.  
28 Henkin, L, ”Conceptualizing Violence: Present and Future Developments in International Law”, 1997, 
60 AlbLRev, s. 571–8. ” the threat to international peace and security … is not capable of legal definition, 
but only of political determination by a political body” 
29 Se Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Bosnia 
and Herzegovina vs. Yugoslavia, Prov. Measures, 1993 I.C.J. 439 (1993), Seperate opinion of Judge 
Lautherpacht, §99,  
30 De Wet, E, ”The Chapter VII Powers of the United Nations Security Council”, Hart Oxford, 2004, s. 
133–77. Samt: Martenczuk, B, ”Rechtsbindung und Rechtskontrolle des Weltsicherheitsrates. Die 
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måttstock skulle kunna resultera i ett mer sammanhängande agerande av säkerhetsrådet 

och att tvångsåtgärder inte missbrukas. 

I fallet ”legal consequences” medges att ICJ inte besitter någon generell befogenhet 

att granska säkerhetsrådets handlande genom resolutioner som vidtagits under kapitel 

VII. Snarare handlar det om en tillfällig jurisdiktion som kan uppstå ur specifika 

situationer.31 Enligt FN-stadgan föreligger det ingen möjlighet till överprövning av 

säkerhetsrådets handlande och beslut. I fallet ”Certain Expenses” konstaterar ICJ att 

varje FN-organ fastställer sin egen jurisdiktion och att beslut av säkerhetsrådet inte kan 

överprövas av domstolen. ICJ konstaterade även en presumtion för att säkerhetsrådet, 

då det verkar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, handlar inom sin 

kompetens d.v.s. intra vires. 

Min slutsats av argumentation i doktrin är att säkerhetsrådets beslut under art.39, 

särskilt vad gäller fastställandet av ett hot mot freden, är ett politiskt beslut inom FN-

stadgans juridiska ram. Domstolar och tribunaler bör inte beblanda sig i säkerhetsrådets 

verksamhet så till vida säkerhetsrådets handlande inte är uppenbart ultra vires (vilket 

torde vara ytterst ovanligt sett till FN-stadgans vida uppdrag att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet), att säkerhetsrådet ber om domstolens hjälp eller om 

domstolen finner tillfällig jurisdiktion.  

I motsats till De Wet och Martenczuk och i likhet med bl.a. Jennings samt ICTR i 

fallet Kanyabashi ser jag en risk i att strikta juridiska regler inte förmår reflektera de 

politiska dilemman som ligger bakom säkerhetsrådets beslut enligt kap.VII. Att med 

juridiska regler försöka objektivt mäta huruvida en situation är tillräckligt destabiliserad 

för att utgöra ett hot mot freden, medför i min mening en risk för att situationer som 

konstituerar ett nytt eller avvikande hot mot internationell fred och säkerhet försummas. 

För att förmå bemöta varierade fall skulle en eventuell paragraf eller artikel behöva 

vara mycket generell till sitt innehåll eller begära en extensiv tolkning av tillämparen. 

Med hänsyn till diskussionerna under San Fransiscokonferensen och utformningen av 

art.39 anser jag att säkerhetsrådet allena ska sköta hanteringen av art.39 och att 

domstolar endast lägger sig i tolkningen i de fall som nämnts ovan, framförallt i fall av 

ultra-vires handlande. Säkerhetsrådets diskretion under kap.VII är vidsträckt men inte 

                                                                                                                                                                                     
Überprüfung nicht militärischer Zwangsmassnahmen durch den Internationalen Gerichtshof”, Duncker & 
Humblot, Berlin, 1996, s. 517 
31 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia, Advisory 
Opinion, ICJ REP, 16, 33, §§ 88-89, 1971 
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obegränsad. Särskilt intressant i min mening är medlemsstaternas makt att begränsa 

säkerhetsrådets handlingsfrihet genom dess vilja att ställa upp.32 

2.4 Säkerhetsrådets roll vid hanteringen av art.39: Handlingsfrihet kontra 
bundenhet 
Säkerhetsrådets bindande effekt och styrkan bakom dess befogenhet fastslås genom 

art.25 och 49. Av dessa artiklar framgår att medlemsstaterna samtycker till att godtaga 

och verkställa säkerhetsrådets beslut i överensstämmelse med FN-stadgan samt att de 

inbördes lovat att bistå varandra vid verkställandet av säkerhetsrådets beslut. 

Vid fastställandet av huruvida ett hot mot freden existerar uppbär säkerhetsrådet en 

betydande handlingsfrihet vilket understryker hur viktigt säkerhetsrådets beslut under 

art.39 är.33 Art.40-42 ger vidare stöd för uppfattningen att säkerhetsrådet besitter 

omfattande handlingsfrihet genom de alternativa åtgärder som omnämns i artiklarna 

vilka kan vidtas genom att säkerhetsrådet beslutar om ”vilka åtgärder [...] som skola 

användas för att giva verkan [...]” och som anses ”nödvändigt” eller ”önskvärt”. År 

2007 kritiserade Sydafrika säkerhetsrådet för att använda kapitel VII som ett paraply 

under vilket situationer och frågor som inte nödvändigtvis hotar internationell fred och 

säkerhet behandlas, istället för att sådana situationer behandlas med stöd av alternativa 

bestämmelser i FN-stadgan som varit bättre lämpade att bemöta situationen ifråga.34 

Påpekandet följer diskussionen om vilka gränser säkerhetsrådets befogenheter har och 

huruvida säkerhetsrådet ses som ett politiskt eller juridiskt organ. 

Angående art.39 uttalade San Fransiscokommittén att “the provision should be left 

as broad and flexible as possible”. Konstaterandet av existensen av ett hot mot freden 

samt beslutet över vilka situationer som utgör ett sådant hot lämnades till säkerhetsrådet 

allena vilket talar för en omfattande diskretion i hanteringen av art.39.35 Vissa författare 

uppfattar även att det vaga språk som uttrycks i art.39 indikerar att FN-stadgan ger 

säkerhetsrådet bredast tänkbara frihet att efter eget gottfinnande avgöra vilka situationer 

som kan klassificeras som ett hot mot freden enligt art.39.36  

Säkerhetsrådet undviker ständigt att skapa gränser för sin diskretion vilket kommer 
tydligt till uttryck i utfärdade resolutioner där säkerhetsrådet understryker ”unikheten” 
eller ”egenheten” i omständigheterna som utgör det enskilda fallet.37 Denna Ad-hocism 
                                                             
32 Se kap. 2.5.2 nedan 
33 Se fallet Prosecutor vs. Tadic (appeal on jurisdiction), 1996, 35 ILM 35, 42 § 28  
34 UN Doc, S/PV.5615, Jan 8, 2007 
35 Se. Rapport till presidenten 
36 Giuseppe Nesi, International Cooperation in Counter-terrorism; The United Nations and Regional 
Organizations in the Fight Against Terrorism, Ashgate publ. Limited, Storbritannien, 2006, s.102ff  
37 Se kap. 6-7. På så vis rättfärdigade säkerhetsrådet användandet av kapitel VII i Haiti, Rwanda, Somalia, 
FRY, m.fl. genom att i preambeln referera till “the unique and exceptional circumstances” som rådde i 
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förhindrar utvecklandet av prejudikat och således undgår säkerhetsrådet skapandet av 
förutbestämda utlösande faktorer vilka i sig eventuellt skulle binda säkerhetsrådet. 
Medvetenhet om att dess handlande blir prejudicerande visar dock på att säkerhetsrådet 
uppmärksammar och erkänner legalism som en begräsning av befogenheterna. 

Med omfattande befogenhet och handlingsfrihet är det säkerhetsrådet som avgör om 

en situation utgör ett hot mot freden eller inte. Art.39 bemyndigar säkerhetsrådet att 

agera men tvingar inte till handling även om säkerhetsrådet finner att ett hot existerar.38  

Säkerhetsrådet besitter omfattande befogenhet under kapitel VII samtidigt som FN-

stadgan är mager på uttryckliga begränsningar av dess befogenhet men det betyder inte 

att verksamheten är oreglerad och obunden. Befogenheterna må vara långtgående men 

inte absoluta. Det har med viss sanning hävdats att säkerhetsrådet har en roll som det 

internationella samfundets verkställande organ.39 Ett flertal medlemsstater har uttryckt 

önskemål om att säkerhetsrådets befogenheter ska underställas konkreta riktlinjer för att 

FN:s arbete ska genomföras på ett ’bättre’ sätt i framtiden. Till viss del har dessa 

önskemål fått genomslag i och med att säkerhetsrådet initierat skapandet av riktlinjer 

för sin verksamhet med intern granskning och rapporter som vittnar om att försök med 

att strukturera FN:s och säkerhetsrådets roll görs. Håller utvecklingen kursen kan dessa 

riktlinjer komma att utgöra en sorts administrativ norm som anger säkerhetsrådets 

handlingsåtgärder.40 Debatten om i vilken grad säkerhetsrådets diskretion under kap.VII 

ska begränsas framstår som gynnsam för ett fritt och relativt obundet säkerhetsråd men 

så väl praxis som doktrin visar att det förekommer begränsningar.41 Frågan är dock 

vilka begränsningar av säkerhetsrådets diskretion som existerar i nuläget? 

 

 

                                                                                                                                                                                     
dessa konflikter. Se UNSC/RES. 841, (1993); UNSC/RES. 917, (1994); UNSC/RES 940, (1994); 
UNSC/RES. 827 (1993); UNSC/RES. 794 (1992), samt i Somalia där det det uttrycktes: “recognizing the 
unique character of the present situation” i Somalia. 
38 Säkerhetsrådet har fått utså en ansenlig mängd politisk kritik för att inte ha agerat, eller för att ha agerat 
selektivt vilket inte sällan berott på att vetorätten nyttjats. Se ex. fallet Rwanda UNSC/RES 918, (1994), 
UNSC/RES 925, (1994), samt; UNSC/DOK.10536, 6711th Meeting (AM), ”Security Council Fails to 
Adopt Draft Resolution on Syria as Russian Federation, China Veto Text Supporting Arab League’s 
Proposed Peace Plan”, 4/2-2012 
39 Dupuy,P,M, The Constitutional Dimension of the Charter of the United Nations Revisited”, Max Planck 
UNYB 1, 1997, s..21–4. 
40 Se bland annat ”The Brahimi Report, samt: ”UNGA Report of the High-level Panel on Threats, 
Challenges and Change, UNSC/DOC A/59/565 § 204-209, 2004 
41 Strikt bundenhet: Se bland andra Goodwin-Gill, Talmon, S, The reality of international law: Essays in 
Honour of Ian Brownlie, Clarendon press, 1999, s. 374-376. Byers, M, Nolte, G, The Role of Law in 
International politics (OUP 2000) s. 316-317. m.fl. Stor handlingsfrihet: Kelsen, s. 736, Dinstein, Y, War, 
aggression and self-defence, upl 3, CUP 2001, s. 251, Österdahl, I, Threat to the Peace: The Interpretation 
by the Security Council of Article 39 of the UN Charter (Studies in International Law , No 13), Uppsala 
Univ, 1998, s.85-99. 
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2.5 Begränsningar av säkerhetsrådets diskretion  

2.5.1 FN-stadgan 
Säkerhetsrådets verksamhet rör sig inom FN-stadgans ramar och således disponerar 

säkerhetsrådet enbart över de befogenheter som tilldelats dem genom FN-stadgan. 

Omfattningen av säkerhetsrådets kompetens att fatta beslut om och vidta militära 

åtgärder följer i huvudsak av art.39 och 42, och måste följaktligen härledas från FN-

stadgans specifika artiklar. 

Av art.24(2) följer att säkerhetsrådet har att beakta FN:s ändamål och grundsatser 

och refererar således till kap.I. Art.1 i FN-stadgan inrymmer ändamål och 

grundläggande principer som gäller för FN i helhet. I doktrin har det hävdats att 

art.24(2) medför att art. 2(2-5) som konventionellt riktar sig till medlemsstaterna, även 

är analogt tillämpligt på Säkerhetsrådet.42 Art.2.p.1 fastställer att suveränitetsprincipen 

gäller inom FN. Suveränitets-principen växelverkar med egalitetsprincipen vilken 

innebär att alla stater ska betraktas som likställda. Suveränitetsprincipen såsom 

lojalitetsplikten, art.2(2), kan anses betyda att säkerhetsrådets ingripanden enligt kapitel 

VII inte får ske godtyckligt. 

Art. 2(4) ger uttryck för våldsförbudet och av art.2(7) följer non-

interventionsprincipen. Av dessa principer framgår att varken stater eller säkerhetsrådet, 

som utgångspunkt, har någon rätt att utöva våld mot, eller på annat sätt intervenera i en 

stats angelägenheter. Art.1(1) i kombination med art. 2 i FN-stadgan kräver att generell 

internationell rätt iakttas med hänsyn till kapitel VI i FN-stadgan - ”peaceful settlement 

of disputes”, medan kollektiva åtgärder vidtagna under kapitel VII undantas från kravet: 

kap.VII är exempelvis undantaget från reservationen gällande nationell jurisdiktion, 

non-interventionsförbudet, i art.2(7).43 Ett beslut under art.39 vänder en till synes 

nationell fråga till att bli internationell varpå den faller under säkerhetsrådets räckvidd 

och jurisdiktion. Effekten blir att säkerhetsrådet under kapitel VII undantagsvis inte är 

skyldigt att respektera internationell rätt bortsett från vad som följer av FN-stadgan.  

Befogenheten att besluta om tillämpningen av art.2(7) är ett exceptionellt och 

kontroversiellt privilegium. För medlemsstaterna utgör artikeln ett kodifierad skydd av 

den viktiga suveränitetsprincipen vilket värnar en stats exklusiva jurisdiktion och skydd 

över territorium och interna affärer. Art.2(7) är den primära skyddsåtgärden av 

medlemsstaternas rättigheter gentemot FN. Endast i undantagsfall vid nödsituationer 

äger säkerhetsrådet rätten att utan samtycke intervenera i andra staters interna affärer 

                                                             
42 Stenhammar, F, Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten, Jure 2008 s. 85ff. 
43 Prosecutor vs. Tadic (jurisdiction), 1996, 33, 56 
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med motivet att skydda ”the greater international good”.44 Syftet med art.1(1) och 

undantaget från art.2(7) är att säkerhetsrådet ska ha möjlighet att agera effektivt för 

upprätthållandet av fred och säkerhet.45 

Till säkerhetsrådets befogenheter hör att fatta bindande beslut å medlemsstaternas 

vägnar och rådet har genom art.24(1) och (2)46 försetts med omfattande befogenheter 

men även begränsningar. Art.24(1), (2) etablerar riktlinjer som reglerar vad som tycks 

vara ramarna för säkerhetsrådets verksamhet: säkerhetsrådet bär huvudansvaret för 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet och vid fullgörandet av dessa 

förpliktelser ska säkerhetsrådet handla i överensstämmelse med FN-stadgans ändamål 

och grundsatser (referens till art.1). De särskilda befogenheter, som tillerkännas 

säkerhetsrådet för fullgörande av dessa förpliktelser, finns angivna i kap.VI, VII, VIII 

och XII. Den huvudsakliga begränsningen för säkerhetsrådet i FN-stadgan är dock 

art.24(2) där det föreskrivs att säkerhetsrådet i och med upprätthållandet av 

internationell fred och säkerhet, ”shall act in accordance with the Purposes and 

Principles of the United Nations”. FN:s ändamål och grundsatser stipuleras i artikel 1. 

För diskussionen om vad som utgör ett hot mot freden är art.1(1) intressant: 

”The Purposes of the United Nations are: To maintain international peace and 
security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention 
and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression 
or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in 
conformity with the principles of justice and international law, adjustment or 
settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of 
the peace; [...]” 

Med satsen ”for the prevention and removal of threats to the peace, and for the 

suppression of acts of aggression or other breaches of the peace” hänvisas till kap. VII i 

FN-stadgan: ”Action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts 

of aggression”. Sista meningen i art.1(1) kopplar till kap.VI i FN-stadgan varpå 

systematiken i stadgan tydliggörs och markerar gränsen mellan kapitel VI och VII. 

Art.1(2) och (3) är intressanta för det fall en utvidgad tolkning av begreppet ”threat 

to the peace” brukas. Paragraf 2 och 3 talar bland annat om mänskliga rättigheter, 

grundläggande friheter, respekt för principen om folkens lika rättigheter och 

                                                             
44 Ibid., s.53 
45 Vidare om FN-stadgan artikel 2(7) under avsnitt 2.5 
46  24(1)  ”In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the 
Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree 
that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.” 24(2) ” In 
discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of 
the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties 
are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.” 
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självbestämmande.47 Rättigheter som säkerhetsrådet inte får bortse från när det fattar 

beslut enligt art.39 och 42. Däremot kan säkerhetsrådet ha befogenhet att inskränka de 

rättigheter som följer av FN-stadgan i fall det finner att en situation hotar stadgans 

värden och utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. 

Såväl art.1(1) som art.39 talar om upprätthållandet av fred och säkerhet ”to maintain 

international peace and security” samt att förebygga och undanröja hot mot freden 

”prevention and removal of threats to the peace”. Kopplingen mellan artiklarna är klar 

sett till ordalydelsen men kopplingen till paragraf 2 och 3 ter sig inte lika uppenbar. 

Paragraf 2 och 3 berör staters interna förhållanden som enligt art.2(7) i FN-stadgan är 

respektive stats privata angelägenhet. Den extensiva tolkning av art. 39 som kan 

skönjas efter kalla kriget tycks ha resulterat i att även omständigheter som berörs i 

paragraf 2 och 3 kan omfattas av art.39. Från praxis kan argument hämtas för att bland 

annat allvarliga inomstatliga kränkningar av mänskliga rättigheter anses utgöra ett hot 

mot freden och öppna för åtgärder auktoriserade under kapitel VII i FN-stadgan.48 

Säkerhetsrådets huvudsakliga handlingsområde anses traditionellt höra till art.1(1), men 

sedan FN-stadgans tillkomst tycks säkerhetsrådets ansvarsområde ha utvecklats och 

utvidgats till att omfatta art.1(2) och 1(3). Säkerhetsrådet har genom utfärdandet av 

resolutioner visat att art.1(2) och 1(3) är betydande för upprätthållandet av fred och 

säkerhet samt nödvändiga för diskussionen om vilka situationer som utgör ett hot mot 

freden.49 Stenhammar anser att nämnda principer ger upphov till olika tolkningar, och 

att dess materiella betydelse avseende maktutövning enligt kapitel VII är begränsad 

eftersom åtgärder enligt kapitel VII avser exceptionella situationer där undantag kan 

göras. De Wet ger uttryck för en annan åsikt och anser att ändamålen och grundsatserna 

de facto begränsar säkerhetsrådets diskretion enligt kapitel VII. De Wet hävdar även att 

jus cogens, som en internationellt tvingande norm, utgör materiella begränsningar för 

säkerhetsrådet.50  

Min åsikt är att säkerhetsrådet bör beakta FN-stadgans grundläggande principer vid 

beslutsfattande enligt art.39, särskilt eftersom åtgärder enligt kapitel VII är av 

exceptionell karaktär och kan resultera i ingripanden som utgör undantag från 

väsentliga principer i FN-stadgan, exempelvis art.2(7). Jag skulle även säga att jus 

                                                             
47 1(2) To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and 
self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 1(3) 
To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or 
humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental 
freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion [...] 
48 Se exempelvis fallet Rwanda: UNSC/RES 918, (1994), UNSC/RES 925, (1994), samt kap 6 och 7 nedan 
49 Se resolutione ronämnda under kap.6 
50 För en diskussion om MR och jus cogens se kap 2.3.2 nedan. Samt: DeWet, E, s.215f 
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cogens utgör en självklar begränsning eftersom handlingar som bryter mot jus cogens 

aldrig torde vara acceptabla eller motiverade. I enlighet med De Wet anser jag att FN-

stadgan art.24(2) och art.1 ställer krav på säkerhetsrådet men jag anser att dess 

begränsande effekt kan ifrågasättas: FN:s ändamål och grundsatser i kombination med 

kap.VII ger mycket långtgående befogenheter där det i princip känns olustigt att tala om 

gränser. Genom väl underbyggda argument som anspelar på fred och säkerhet torde 

säkerhetsrådet nästan alltid ha befogenhet att vidta åtgärder enligt kap.VII. Det kan 

dock påpekas att det torde ligga i FN:s intresse att respektera de folkrättsliga principer 

de förespråkar. Jag anser därmed inte att principerna i kapitel 2 hindrar säkerhetsrådets 

agerande under kapitel VII såvida ett konstaterande enligt kap.39 görs.  

Med hänsyn till att säkerhetsrådet vid tillämpningen av kap.VII undantagsvis inte är 

skyldigt att respektera internationell rätt bortsett från vad som följer av FN-stadgan, har 

Kelsen uttryckt att ”fred går före rättvisa under FN-stadgan”.51 Citatet ger uttryck för en 

tilltrasslad relation mellan FN-stadgans politiska och juridiska karaktär. Det råder en 

spänning mellan termerna ’lag’ och ’säkerhet’ som grundas i att det inte finns någon 

definition som klargör huruvida säkerhet är en primär eller exklusiv angelägenhet. När 

kräver säkerhetsläget att lagar bortses från och när är det motiverat? Kan säkerhetsrådet 

alltid åberopa säkerhetsläget för att utlysa nödläge och undantagstillstånd och 

därigenom vidta kapitel VII åtgärder? Säkerhetsrådet åtnjuter en ansenlig diskretion i 

bedömningen om ett hot mot freden föreligger och för att vidta de åtgärder som anses 

nödvändiga för återställande och upprätthållande av fred och säkerhet, samtidigt är 

säkerhetsrådet beroende av att medlemsstaterna är villiga och förmår ställa upp å dess 

räkning. 

2.5.2 Politiska komponenter – medlemsstaternas vilja och kapacitet 

Den politiska aspekten av säkerhetsrådets handlande är uppenbar eftersom 

säkerhetsrådet alltid måste ha medlemsstaterna i åtanke. Det är medlemsstaterna som 

utför säkerhetsrådets planer och således är medlemsstaternas vilja och kapacitet att 

bidra avgörande. Vissa politiska konflikter har fått större gehör än andra då de 

diskuterats i säkerhetsrådet men samtidigt har säkerhetsrådet närmat sig sina uppgifter 

på ett juridiskt sätt med FN-stadgans begränsningar i åtanke. 

Efter kalla krigets slut har kraven på säkerhetsrådet ökat. Skickliga politiska 

kompromisser och skapandet av omfattande ”robusta” uppdrag i resolutioner har 

resulterat i en brokig och inkonsekvent praxis. Säkerhetsrådet ställs ständigt inför hot 

                                                             
51 Kelsen, s. 730 
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som är av ett annat slag än de som förutsågs av FN-stadgans skapare, och således måste 

FN-stadgan vara flexibel och anpassningsbar för att fungera på ett förtroendeingivande 

och effektivt sätt. I doktrin har det bland annat hävdats av Luck att trovärdighet och 

legitimitet är ytterst nödvändigt för att säkerhetsrådet i längden ska kunna genomföra 

åtgärder enligt kap. VII eller fungera över huvud taget.52 Stenhammar understryker 

också att trovärdighet och legitimitet är nödvändigt för att säkerhetsrådet ska förmå 

genomföra åtgärder enligt kapitel VII.53 Min åsikt är i linje med Luck och Stenhammar: 

eftersom det är medlemsstaterna som utför säkerhetsrådets uppdrag så torde dess 

förtroende för säkerhetsrådet vara direkt avgörande för FN:s funktion. En av 

medlemsstaterna initierad bojkott av säkerhetsrådet skulle på ett brutalt sätt invalidisera 

hela FN därav utgör medlemsstaternas goodwill gentemot FN en reell, eventuell och 

icke-försumbar begräsning av säkerhetsrådets handlingsfrihet vid beslutsfattande. 

2.5.3 Konstitutionalism och mänskliga rättigheter som begränsning 

Frågan om mänskliga rättigheter (MR) utgör en begräsning för säkerhetsrådets har 

diskuterats i doktrin där det bland annat framhävts av Gill att, “the Council will at a 

minimum be bound by the rules of human rights contained in the International Bill of 

Rights from which no derogation is permitted in time of emergency and armed 

conflict”.54 Akande var av en annan uppfattning och menade att “…human rights norms 

which have entered into the corpus of general international law are binding on the 

Security Council and also that by Articles 1(3), (4) and 55(c), human rights obligations 

(such as various human rights treaties) adopted within the United Nations system are 

binding on the organisation even if they are not yet accepted by all member States”.55 

Diskussionen tydliggör att det saknas konsensus om vilka mänskliga rättigheter och 

friheter som måste respekteras av säkerhetsrådet. 

Enligt art.103 i FN-stadgan, äger medlemsstaternas förpliktelser till FN företräde 

framför förpliktelser som härrör från andra internationella överenskommelser. Mot 

bakgrund av den hierarkiska position som råder för källor inom internationell rätt så är 

internationell sedvanerätt, bortsett från jus cogens, föremål för FN-stadgans företräde.56  

                                                             
52 Luck, E, UN Security Council – Practice and Promise, Routledge 2006, s. 23f. 
53 Stenhammar, s.70 
54 Gill, T.D., Legal and Some Political Limitations on the Power of the UN Security Council to Exercise its 
Enforcement Powers under Chapter VII of the Charter, (1995) 26 NYIL 33, s.79  
55 Akande, D, The International Court of Justice and the Security Council: Is There Room for Judicial 
Control of Decisions of the Political Organs of the United Nations?, 1997 ICLQ 309, s.323, samt 
Galloway, F, Anti-Terrorism Resolution The Security Council’s Threat to the UN System, Journal of 
Terrorism Research, Vol 2, Issue 3. 2011 s.4 
56 Art.103, I motsats härtill så medger regler av jus cogens inga undantag. Schott, J, s. 61 
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Domare ad-hoc Lauterpacht har uttryckt att: “the relief which Article 103 of the Charter 

may give the Security Council in case of conflict [...] cannot [...] as a matter of simple 

hierarchy of norms [...] extend to a conflict between a Security Council resolution and 

jus cogens”.57 Således kan inte ens exceptionella undantagsregler enligt kapitel VII 

motivera avsteg från de okränkbara reglerna om jus cogens.  

Jus cogens utgör inte den enda begränsningen för kapitel VII. Säkerhetsrådet är ett 

organ som skapats av FN-stadgan och måste därmed följa någon form av 

konstitutionella rättsregler som följer därav.58 Även en svag konstruktion av 

konstitutionell ordning visar på att säkerhetsrådets auktoritet både följer av, och 

begränsas av FN-stadgan, även om säkerhetsrådet i praktiken verkar kunna åtnjuta 

bredare befogenhet än de stater som delegerar sina befogenheter till säkerhetsrådet. 

ICTY har uttalat att säkerhetsrådet lyder under konstitutionella begränsningar59 var av 

vissa tydliggjorts genom säkerhetsrådets praxis ex. art.24 i FN-stadgan och MR. 

2.5.4 Mänskliga rättigheter som begränsning 

De kanske mest uppenbara materiella gränserna för säkerhetsrådets agerande under 

kapitel VII utgörs av FN-stadgans text som presenterar principer och syften för FN. Av 

art.24(2) framgår, som ovan nämnts, att säkerhetsrådet vid fullgörandet av förpliktelser 

ska handla i överensstämmelse med FN:s ändamål och grundsatser vilka bland annat 

omfattar främjandet av MR.60 Uppgiften och befogenheten att värna MR är därmed inte 

bara en uppmuntrande gest utan ett reellt krav. Vid FN-stadgans inrättande noterade den 

amerikanska delegaten att FN-stadgan ska ses till sin helhet och om säkerhetsrådet 

bryter mot stadgans principer och syften så anses handlandet ha skett ultra vires.61  

Principerna och syftena i FN-stadgan har visat sig vara abstrakta, generella och 

svävande vilket innebär att de kan vara alltför enkla, svåra och ibland oförenliga för att 

tillämpa.62 I praktiken har detta särskilt kommit att framstå vid tillämpningen av kapitel 

VII och dess exceptionella karaktär. Genom utfärdandet av resolutioner har 

kombinationen av obligatoriska begrepp som "shall" och icke rättsliga, mer politiska 

och vaga begrepp som “promotion of human rights” resulterat i spörsmål om huruvida 

MR de facto begränsar säkerhetsrådets åtgärder, eller helt enkelt är en faktor som ’bör’ 

beaktas. Vid tidpunkten för FN-stadgans tillkomst låg fokus på att säkerhetsrådet skulle 
                                                             
57 Separate opinion of Lauterpacht in the ”Application of the Convention on the Prevention & Punishment 
of the Crime of Genocide”, Prov. Measures of September 13, 1993, ICJ REP 440, § 100 
58 ”rule of law” principen.  
59 Tadic, Case No. IT-94-I-AR72, §28 
60 Se FN-stadgan art.1, 2, 24 i kombination 
61 UN/DOC, 555.III/27, 11 UNCIO, §29 
62 Schott, J, s. 61 
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bli så effektivt som möjligt varpå det sågs restriktivt på begräsningar och mer 

omfattande formuleringar vad gällde begränsande effekter mötte överväldigande 

motstånd.63 Frågan är om art.24(2) i samverkan med art.1(3) i FN-stadgan föreskriver 

bindande tillämpning av MR-regler i säkerhetsrådets tillämpning av kapitel VII. FN:s 

kommitté för mänskliga rättigheter (UNCHR) har betonat att ICCPR (International 

Covenant on Civil and Political Rights) är utformad för att skydda enskilda individer 

och inte bara fokuserar på mellanstatliga åtaganden.64 ICCPR binder dock endast stater 

och inte organisationer, dessutom är FN-stadgan det traktat som ligger högst upp i 

traktathierarkin varpå företräde råder i fall av normkollision.  

Så länge som MR följer av FN-stadgans principer och syften så kommer de att förbli 

relevanta för kapitel VII åtgärder men de verkar inte ha någon bindande verka på 

säkerhetsrådet. I fallet Kadi vs. The Council of the European Union konstaterade 

Europadomstolen att det endast finns en begränsning av säkerhetsrådets bindande 

verkan enligt kap.VII och det är bestämmelserna av jus cogens."65  

Därmed torde säkerhetsrådet i min mening även kunna sätta mänskliga rättigheter åt 

sidan efter ett beslut enligt art.39 och tillämpningen av extraordinära rättsmedel i kap. 

VII. MR-lagstiftning torde i stort sätt vara tillämpbar på FN och säkerhetsrådet genom 

säkerhetsrådets konstitutionella antaganden i FN-stadgan och som ett internationellt 

rättssubjekt men med stöd av Europadomstolens slutsats i Kadi, uttalanden vid San 

Fransiscokonferensen och med hänsyn till FN-stadgans systematik och innehåll 

bedömer jag att ett konstaterande enligt art.39 i kombination med syftena i art.1 talar 

för att FN bör bikta principer om MR, men att upprätthållandet av internationell fred 

och säkerhet motiverar avsteg även från MR-lagstiftning varpå MR inte har 

bindandeverkan för säkerhetsrådet. 

Vad gäller effekten av MR så råder det en iögonfallande skillnad mellan det politiska 

ansvaret att främja ”promote” och det juridiska ansvaret att garantera ”guarantee” MR. 

Begreppen har använts såväl i FN-resolutioner som förekommande MR traktat vilket 

sänder olika signaler vad gäller respekten av MR. 

För närvarande framstår FN-stadgans begräsningar (av principer och ändamål) som 

otillräckliga för att binda befogenheterna i kapitel VII som överskrider allmän folkrätt.  

                                                             
63 Se kap.2.2 
64 UN/DOC. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6/11, 1995, adp Apr 11, 1994, §17 
65 Fallet Kadi: Case T-315/01, Kadi vs. The Council of the European Union, 2005 ECR, II-3649, §230. 
“they must observe the fundamental peremptory provisions of jus cogens.” 
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I enlighet med detta framstår det som att domstolarna har varit ovilliga att behandla FN-

stadgans principer och ändamål som bindande begränsande regler.66  

FN må vara bundet av MR instrument enligt sedvanerätt, men den kan sättas åt sidan 

med hänsyn till FN-stadgans företräde. Genom art.39 har säkerhetsrådet erhållit all 

makt som erfordras för att köra över MR om det anses befogat för upprätthållandet av 

fred och säkerhet. Med hänsyn till FN-stadgans struktur med det överhängande målet i 

art.1(1) ”To maintain international peace and security, and to that end: to take effective 

collective measures for the prevention and removal of threats to the peace[...]”, torde 

säkerhetsrådet vid uppfyllandet av sina uppgifter iaktta och respektera mänskliga 

rättigheter som en del av FN-stadgans grundläggande mål och syften så långt det är 

möjligt, men avvika när det kan motiveras för upprätthållandet av internationell fred 

och säkerhet. Regler av jus cogens karaktär kan dock aldrig åsidosättas. Vanligen antas 

att säkerhetsrådet beaktar MR. Det är dock inte alla internationella instrument som 

åberopar nödvändigheten av att värna om MR, exempelvis när det gäller bekämpandet 

av terrorism.67  

2.5.5 Krav på nödvändighet och proportionalitet i FN-stadgan 

FN-stadgan kap.VII behandlar bland annat inskridande i händelse av hot mot freden och 

är därmed avgörande för säkerhetsrådet möjlighet att agera resolut i uppstådda 

situationer. Av art.40 och 42 följer att åtgärder som vidtas måste vara nödvändiga 

”necessary” och av art.41 framgår att ”säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke 

innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva verkan åt dess 

beslut,”. Begreppet ’necessary’ medför ett krav på proportionalitet och återges direkt i 

FN-stadgan. Därmed torde kravet på nödvändighet och proportionalitet kunna utgöra en 

eventuell begränsning och konstitutionell kontrollåtgärd för åtgärder enligt kap.VII.  

Åtgärder enligt art.42 står endast till säkerhetsrådets förfogande i det fall då insatser 

enligt art.41 inte är tillräckliga, vilket innebär att åtgärder som omfattar användning av 

våld endast är accepterade när det är absolut nödvändigt för att upprätthålla eller 

återställa internationell fred och säkerhet, samt då mindre ingripande åtgärder har visat 

sig, eller antas, vara otillräckliga för att uppnå ändamålet.68 Även i fall då 

säkerhetsrådet har rätten att agera under art.42 ska endast nödvändiga åtgärder vidtas.69  

                                                             
66 Detta skulle även kunna vara en effekt av domstolarnas syn på säkerhetsrådets agerande som opassande 
för domstolsgranskning. Se kapitel 2.2 ovan.  
67 Se ”The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism” (1999) 
68 Se art.42 
69 FN-stadgan art.42 ”as may be necessary” 
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När säkerhetsrådet utfärdar resolutioner med önskemål om effekt från mottagande och 

bidragande stat så inleds förfarandet vanligtvis med ett utfärdande av en resolution 

under kapitel VI där säkerhetsrådet uttrycker en varning och uppmaning till felförande 

stat som ett försök att undvika ingripanden med kap.VII åtgärder.70 För effekt och 

genomförande förser resolutioner de auktoriserade parterna med en diskretion som 

annars tillkommer säkerhetsrådet allena. Sådan auktorisation och diskretion gäller 

endast i den utsträckning som det är nödvändiga för att främja uppdraget och bemöta 

förekommande hot och hotnivå.71 Kravet på nödvändighet och proportionalitet talar i 

min mening för att säkerhetsrådet borde motivera vidtagandet av kapitel VII åtgärder 

och påvisa på vilket sätt och varför sådana åtgärder är erforderliga. Det borde följa 

kravet på nödvändighet.  

2.6 Rule of Law principen  

”Rule of law” är ett omfattande begrepp och inbegriper såväl politiska som juridiska 

aspekter. Rule of law har som ändamål att begränsa missbruk av politisk makt.72  I FN-

stadgan återfinns ingen referens till rule of law principen men det har argumenterats för 

att säkerhetsrådet bör ta hänsyn till juridiska aspekter vid beslutsfattande under kapitel 

VII.73 Med anledning av den nära koppling som råder mellan säkerhetsrådet och 

principen om rule of law, samt att säkerhetsrådet har uttryckt värdet av att respektera 

och stärka rule of law kan denna princip anses begränsade för säkerhetsrådet.74 Med 

hänsyn till säkerhetsrådets befogenhet att för medlemsstaternas räkning vidta juridiskt 

bindande beslut, som faktiskt kan föranleda auktoriserad våldsanvändning, torde det 

vara uppenbart att tillämpningen av kapitel VII åtgärder kan få konsekvenser som i allra 

högsta grad är av juridisk natur. Kirgis har framhävt att säkerhetsrådets tillämpning av 

kap.VII, genom antagandet av bindande resolutioner, medför att säkerhetsrådet intar en 

kvasi-lagstiftande ställning.75 
Genom att respektera rule of law principen torde sannolikheten öka för att 

medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som säkerhetsrådet anger i resolutioner. När 

medlemsstaterna inser att säkerhetsrådet agerar i enlighet med rule of law principen och 

uppmärksammar legalitetsaspekter vid beslutsfattande skulle det kunna resultera i ett 

mer effektivt och korrekt förfarande.  
                                                             
70 För två exampel bland många se: UNSC/RES 688 (Irak) och UNSC/RES 794 (Somalia) 
71 UNSC/RES 1575, 2004, §13 
72 Farrall, J-M, United Nations Sanctions and the Rule of Law, Cambridge University Press 2007 s. 35. 
73 Kirgis, Jr, F.L., The Security Council’s First Fifty Years, 89 American Journal of International Law 
1995, s. 520ff, Farrall, s. 15ff 
74 S/PRST/2012/1, 6705th meeting, 19/1-2012  
75 Kirgis s. 520. 
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2.7 Förefintligheten av ett hot mot freden 

Konceptet ”threat to the peace” är både omfattande och otydligt men utgör samtidigt det 

viktigaste konceptet i art. 39.76 Av säkerhetsrådets praxis framgår att begreppen ”breach 

of the peace” och ”act of aggression” sällan uttryckligen omnämns77 medan begreppet 

”threat to the peace” används flitigt. Trots att säkerhetsrådet ensamt bär ansvaret för 

tillämpningen av art.39 så har begreppet ”threat to the peace” undgått klassificering 

medan ”a breach of the peace” och ”act of aggression” har definierats.78 

Art.39 är portalparagrafen som aktualiseras var gång kapitel VII i FN-stadgan 

tillämpas. Kärnan i bestämmelsen utgörs av konstaterandet att en situation utgör ett 

överhängande hot mot freden eller att en konflikt utgör ett påtagligt hot mot 

internationell fred och säkerhet.79 Art. Det torde vara obestridligt att art.39 berättigar 

säkerhetsrådet att vidta åtgärder även innan en konflikt har urartat till att bli väpnad och 

att maktutövning således kan auktoriseras redan vid ett hot mot freden, innan ett 

folkrättsbrott har begåtts. Det ligger inbyggt i förståelsen av begreppet ’threat’ att 

åtgärder kan vidtas i de fall säkerhetsrådet finner att freden hotas.80 Så länge 

säkerhetsrådet finner att ett hot mot freden existerar kan tvingande åtgärder enligt 

kapitel VII tas i anspråk. 

Medan överhängande mellanstatliga konflikter utgör urtypen av ett hot mot freden så 

har även inomstatliga situationer resulterat i att säkerhetsrådet företagit åtgärder enligt 

kapitel VII. Säkerhetsrådet har konstaterat en risk i att interna situationer utvidgas och 

sprids och därmed hotar regional och global stabilitet.81 Säkerhetsrådets resolutioner 

påpekar att ett hot mot freden i en region ”in the region” eller mot internationell fred 

rent generellt ”international peace” kan leda till att säkerhetsrådet ingriper med kapitel 

VII befogenhet även i “rent” inomstatliga konflikter. Ordalydelsen i art.39 avseende hot 

mot freden i artikelns första del refererar enbart till ’threats to the peace’ och inte till 

’international peace’ som det ofta refereras till i FN-stadgans artiklar, exempelvis art. 

1(1), 24(1), 33(1), 42, 51 med flera. Av praxis framgår att säkerhetsrådet involverat sig 

                                                             
76 Kelsen, H, s. 727-728, 737 
77 Så var dock fallet i Falklandskriget; UNSC RES 502 (1982), Iraks invasion av Kuwait; UNSC RES 660 
(1990) samt Nordkoreas attack på Sydkorea; UNSC RES 82 (1950)  
78 Detta framgår av säkerhetsrådets resolutioner som nämns i not 36. Breach of the peace: fientlighet 
mellan beväpnade enheter. An act of Aggression: “the use of armed force by a State against the 
sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner 
inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition” (GA/RES 3314 (XXII), 
Annexarts.1-4, UN/Doc. A/9619, 1974, Generalförsamlingens definition är dock varken avsedd för, eller 
förmögen att, begränsa säkerhetsrådets befogenhet att fastställa existensen av ett hot mot freden enligt 
art.39).  
79 Österdahl, I, s.18 
80 Stenhammar, s. 96 
81 Se kap 6 nedan. Fallet Liberia; UNSC RES 788 (1992) samt fallet Somalia; UNS RES 794 (1992) 



 29 

i inomstatliga konflikter där det varit tvivelaktigt om situationen verkligen hotat 

freden.82 Möjligtvis är det varken svårt eller särskilt betungande för säkerhetsrådet att 

vid upplevt behov konstruera ett argument om att det föreligger ett hot mot freden för 

att således uppfylla uppdraget att bevara fred och säkerhet. 

2.8 ”Hot mot freden” – ett begrepp i utveckling? 

Vid tidpunkten för FN-stadgans tillkomst utgjorde militära mellanstatliga konflikter de 

mest tänkbara och uppenbara hoten mot internationell fred och säkerhet.83 Sedan dess 

har såväl hotens karaktär som omständigheterna de uppstår ur förändrats. Givetvis 

fruktar världens stater fortfarande för internationella sammandrabbningar men 

utvecklingen visar att inbördeskrig har varit den vanligast förekommande formen av 

väpnad konflikt under 1900-talets senare hälft.84 Under den epok som kom att kallas för 

det ”kalla kriget” var säkerhetsrådet förlamat på grund av de permanenta 

medlemmarnas nyttjande av VETO rätten.85 Kalla krigets slut medförde ökad aktivitet 

från säkerhetsrådet vars resolutioner visade på en bred och extensiv tolkning av art. 

39.86 Detta medförde en radikal förändring i tillämpningen av art.39 och innebar att 

bl.a. inbördeskrig, bristande demokrati och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter 

ansågs utgöra hot mot internationell fred och säkerhet.87 Tidigare hade denna 

utveckling inte ansetts möjlig med hänvisning till den då rådande militärhistoriska 

bilden och ordalydelsen i art.39.88  

När säkerhetsrådet beslutat att en situation konstituerar ett hot mot fred och säkerhet 

enligt art.39 öppnas dörren till tvingande åtgärder i kap.VII automatiskt. Med tanke på 

de nästan obegränsade befogenheter som säkerhetsrådet har med stöd av kapitel VII i 

FN-stadgan och med hänsyn till att fastställandet av vilka situationer som utgör ett hot 

mot freden är nyckeln till dessa befogenheter, är det inte överraskande att vissa stater, i 

synnerhet från tredje världen, betraktat denna utvidgande tendens hos säkerhetsrådet 

                                                             
82 Somalia; UNSC RES 733 (1992) samt UNSC RES 794 (1992), Jugoslavien UNSC RES 713 (1991) samt 
UNSC RES 724 (1991), Kongo; UNSC RES 161 (1961) 
83 Österdahl, I, s. 18, Kelsen, H, The law of the United Nations. S. 296  
84 Sipri yearbook, 2013, Armed conflict, s.1, Heidelberg Institute for International Conflict Research 
(2014): Conflict Barometer 2013, Heidelberg, s. 17.  
85 Ett paralyserat säkerhetsrådet har i vid vissa tillfällen lett till att generalförsamlingen övertagit ärenden 
och utfärdat rekommendationer. Detta har kallats för ”Uniting For Peace”. Se GA/RES 377 (V) den 3 
november 1950. Corell, H, ”FN, folkrätten och framtiden”, s.3 
86 Malone, D M, The UN Security Council: from the cold war to the 21st century , Lynne Rienner Publ. 
2004 
87 Se kap 6 och 7 nedan. Fall: Irak: UNSC/RES 688, Somalia: UNSC/RES 794 , Angola UNSC/RES 864 
(1993), Haiti: UNSC/RES 841 (1993) UNSC/RES 940 (94) 
88 Simma, B, s. 1242 
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som obehaglig.89 Redan i slutet av 1940-talet uttrycktes betydelsen av att säkerhetsrådet 

iakttar noggrannhet vid den delikata uppgiften att tolka och tillämpa art.39: 

”A very sharp instrument has been entrusted to the Security Council by the 
United Nations under Chapter VII of the Charter, and the Security Council must 
be careful that this instrument is not blunted nor used in any way which would 
strain the intentions of the Charter or which would not be applicable in all 
similar cases.”90 

Beslut enligt art.39 är en komplicerad balansgång där hänsyn måste tas till en rad 

faktorer. Att lättvindigt konstatera att ett hot mot freden existerar och därpå vidta 

åtgärder för att motverka symptomen kan i värsta fall urholka förtroendet för FN och 

underminera arbetet med att upprätthålla internationell fred och säkerhet. En extensiv 

tolkning av art.39 leder rimligtvis till att fler situationer anses utgöra ett hot mot fred 

och säkerhet. En risk som följer med en bred tolkning av art.39 är att resolutioner och 

åtgärder vidtas sporadiskt utan tyngd varpå staters rättssäkerhet undermineras och 

utrymme för tvivel skapas kring huruvida säkerhetsrådet agerar på uppdrag att värna 

internationell fred och säkerhet eller styrs av en inflytelserik medlemsstat eller en 

koalition av mäktiga medlemsstaters vilja. Art.39 appliceras frekvent i och med 

tillämpningen av kap.VII och tydliggör behovet av en analys av hur säkerhetsrådet 

tolkar och har tolkat artikelns innehåll med hänsyn till Wienkonventionen om 

traktattolkning, resolutioner och doktrin. 

2.9 Fredsskapande åtgärder - relationen mellan kapitel VI och VII i FN-
stadgan 

FN-stadgan är upprättad med en tydlig uppdelning mellan kapitel VI och VII. Av 

kapitel VI följer att säkerhetsrådet kan agera vid situationer som riskerar att ’äventyra’ 

internationell fred och säkerhet: ”endanger international peace and security” (art.33, 34, 

37) eller leda till internationell friktion: ”might lead to international friction” (art.34). 

Kap.VII åtgärder grundas i att säkerhetsrådet identifierat ett hot mot freden ”a threat to 

the peace”, ”a breach of the peace” eller ”an act of aggression” (art.39). Det exakta 

förhållandet mellan kapitel VI och VII har suddats ut genom säkerhetsrådets praxis som 

ofta hänvisar såväl till kapitel VI ”danger to the peace” som kapitel VII ”threat to the 

peace” utan tydlig distinktion.91  

En trovärdig förklaring av skillnaden mellan kapitlen är att begreppet ”threat” 

inbegriper en allvarlig situation som löper hög risk att utvecklas till en väpnad konflikt. 

                                                             
89 Simma, B, s. 1240, 46  
90 Repertoire of the practice of the Security Council, 1946-1951, Kapitel XI, S. 425 
91 Orakhelasvhvili, A, Collective Security (OUP 2011), s. 26-32 
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Kap.VI begränsar säkerhetsrådets befogenhet till att ge rekommendationer på hur en 

konflikt kan lösas, under kapitel VII kan säkerhetsrådet vidta bindande åtgärder som 

kan inskränka medlemsstaternas handlingsfrihet. Tendensen tycks vara att FN genom 

säkerhetsrådets resolutioner förser de fredsbevarandestyrkorna med omfattande 

befogenheter genom ordalydelser som ”use all means necessary”, ”any necessary 

measurements” etc. 

Om oroligheter uppstår som riskerar äventyra internationell fred och säkerhet åligger 

det tvistande parter i enlighet med art.2(3) och 33(1), att gemensamt försöka nå fram till 

en fredlig lösning av konflikten. Av kap.VI följer att FN:s roll är sekundär till parterna 

som har det primära ansvaret att lösa konflikten men att säkerhetsrådet kan bistå 

parterna med alternativa tvistelösningar och råd. Råden är av konsultativ karaktär och är 

beroende av parternas samtycke.92 Utan samtycke från parterna har säkerhetsrådet ingen 

rättslig betydelse utan agerar på politisk grund med politiska påtryckningar. Finner 

säkerhetsrådet däremot att tvisten hotar freden, innebär ett fredsbrott eller en 

aggressionshandling enligt art.39 så är det en juridisk handling på politisk basis varpå 

säkerhetsrådet kan agera med befogenhet i kap.VII. 

Säkerhetsrådet är ett politiskt organ i ett delvis juridiskt sammanhang men politiska 

påtryckningar kan innebära att FN balanserar på gränsen till att blanda sig i staters 

interna angelägenheter i strid med non-interventionsprincipen i art. 2(7). Som tidigare 

påpekats exkluderas tvångsåtgärder i kap.VII från non-interventionsförbudet med 

resultat att fastställandet av ett hot mot freden och effekterna det kan få genom åtgärder 

enligt art.40-42 inte är beroende av en stats samtycke. Åtskillnaden mellan kap.VI och 

VII är således extra betydelsefull då endast kap.VII berättigar undanta från vad som 

annars gäller. Om säkerhetsrådet konstaterar att något av rekvisiten i art.39 är uppfyllt 

har säkerhetsrådet befogenhet att intervenera. Kopplingen mellan art.39 och 40-42 är 

lika tydlig som viktig för säkerhetsrådets verksamhet och bedömningen enligt artikel 39 

är särskilt avgörande. 

”The security council has to measure the situation as at the moment of the 
proposed action on its part, it being the clear intention of the charter that the 
security council should only call for direct enforcement measures, which 
include the actual waging of war, provided it is affirmatively satisfied that a 
threat to the peace, or a breach of the peace or an act of aggression has actually 
come into existence.”93 

                                                             
92 FN-stadgan artikel 36-38 
93 Repertoire of the practice of the Security Council, 1946-1951, kapitel XI, S. 425 
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Säkerhetsrådet har befogenhet att med bindande verkan befalla tvistande parter att 

upphöra med handlingar som riskerar att hota eller bryta freden.94 Art.40-42 presenterar 

en icke-uttömmande lista av konflikthanteringsåtgärder där säkerhetsrådet exempelvis 

kan besluta om sanktioner enligt art.4195 eller militära interventioner enligt art.42. I fall 

säkerhetsrådet anser att de åtgärder som står till förfogande enligt art.41 inte är 

tillräckliga, effektiva eller saknar utsikt att lösa konflikten äger säkerhetsrådet rätten att 

antingen i efterhand eller direkt, tillämpa art.42 och vidta militära åtgärder. Genom kap. 

VII har säkerhetsrådet befogenhet att om nödvändigt bruka våld i syfte att upprätthålla 

eller återställa internationell fred och säkerhet. Bestämmelserna i art.39, 41 och 42 i 

kombination med art: 2(4), 24, 25 och 51 i FN-stadgan ger uttryck för vad som kallas 

säkerhetsrådets våldsmonopol.96 Våldsmonopolet innebär att stater inte på eget bevåg 

kan bruka våld bortsett från självförsvar eller med auktorisation från säkerhetsrådet.97 

De flesta resolutioner som grundar sig i kap.VII ger uttryck för ett konstaterande 

enligt art.39. Förekomsten av begrepp som ”use of all necessary means” och ”use of all 

necessary measures” vittnar också om att ett excplicit beslut enligt kapitel VII fattats. 

Det är dock inte alla resolutioner som är så pass explicita. I vissa fall har oenighet 

uppstått över till vilket kapitel en resolution hänförs. Som en reaktion på denna 

tvetydighet, har en formell definition av kapitel VII resolutioner föreslagits: 

"A Security Council Resolution is considered to be 'a Chapter VII resolution' if it 
makes an explicit determination that the situation under consideration constitutes 
a threat to the peace, a breach of the peace, or an act of aggression, and/or 
explicitly or implicitly states that the Council is acting under Chapter VII in the 
adoption of some or all operative paragraphs.”98 

Uttalandet har en i min åsikt viktig poäng när den efterlyser tydliga referenser till 

lagrum då beslut fattas. Jag tycker dock att högre krav kan ställas. Utöver att bara 

hänvisa till aktuella lagrum borde säkerhetsrådet motivera varför artiklarna tillämpas, 

vad det är i situationen som hotar fred och säkerhet samt hur resolutionen ska åtgärda 

                                                             
94 se artikel 39 samt 24(1), (2) 
95 Bland sanktionerna i art.41 nämns även ekonomiska motåtgärder, vapenembargon, avbrytande av 
diplomatiska förbindelser etc. 
96 Laurenti, J, ‘NATO, the U.N., and the Use of Force’, United Nations Association of USA (1999). En bok 
i folkrätt, s.194 
97 Av FN-stadgan framgår att det finns ett två rättsligt undantag från våldsförbudets annars till synes 
absoluta karaktär. Undantagen gäller auktorisation från säkerhetsrådet till att agera med våld alternativt 
staters rätt till självförsvar vid väpnat angrepp enligt art.51. FN-stadgan är ett internationellt fördrag och 
redan av dess preambel framgår att det främsta ändamålet är att värna om internationell fred och säkerhet. 
Stater får under inga andra omständigheter än självförsvar eller erhållen auktorisation från säkerhetsrådet, 
enligt art.39 och 42, bruka våld mot andra stater. 
98 Johansson, P, The Humdrum Use of Ultimate Authority: Defining and Analysing Chapter VII 
Resolutions, Nordic Journal of International Law 78:3 (2009), s. 309–342. 
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hotet?99 Kap.VII resolutioner är sällan isolerade åtgärder och säkerhetsrådets första 

reaktion på en uppkommen kris är ofta att utfärda en resolution som kräver att 

oroligheterna upphör. Om kraven inte respekteras följs resolutionen upp av en kap.VII 

resolution som uttrycker vilka åtgärder (enligt art.40-42) som krävs för att försäkra 

efterlevnaden av den första resolutionen och säkerställa målet med fred och säkerhet, 

varpå våldsanvändning endast vidas i undantagsfall då det är proportionerligt och 

nödvändigt.100 Åtskillnaden mellan kap.VI och VII är extra betydelsefull då endast 

kap.VII berättigar till undantag från kap.VI. Således torde en tydlig referens till art.39 

och kap.VII vara nyckeln som öppnar de juridiska rättigheterna att vidta tvångsåtgärder. 

Att inte skilja kap.VI från VII riskerar att skapa osäkerhet kring lagligheten i 

säkerhetsrådets agerande under kap.VII. Först efter att säkerhetsrådet konstaterat att 

något av rekvisiten i art.39 är uppfyllt föreligger en befogenhet att intervenera. 

Förståelsen av art.39 är avgörande för betydelsen av kap.VII och därför är det nyttigt att 

granska innebörden av art.39 enligt existerande och ansedda tolkningsmetoder.  

Kapitel 3 - Att tolka traktat 

3.1 Wienkonventionen om traktaträtten 

I wienkonventionen om traktaträtten från 1969 (i fortsättningen WK alt. konventionen) 

förekommer regler och riktlinjer om hur traktater tolkas. Frågan är om konventionen är 

tillämplig på FN-stadgan och hur den vid ett jakande svar kan nyttjas och inte minst 

vem som tolkar. WK har i sig ingen tillbakaverkande kraft (art.4), men mycket av dess 

innehåll är erkänd sedvanerätt, t.ex. reglerna om traktattolkning i art.31 och 32.101 

Av WK art.1 framgår att konventionen endast äger tillämpning på̊ traktater mellan 

stater. Trots att FN är en internationell organisation och således inte är en stat samt att 

dess stadga undertecknades före ikraftträdandet av WK, har ”The International Law 

Commission” (ILC) uttalat att konventionen är applicerbar på FN-stadgan som 

sedvanerätt.102 Vidare anges i art.5 att WK är tillämplig på̊ traktater som utgör 

stiftelseurkunder för en internationell organisation och traktater antagna inom en 

internationell organisation. Med hänsyn till detta är reglerna i WK tillämpliga på FN-

stadgan och som en traktat ska stadgan tolkas ärligt i överensstämmelse med den 

gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrunden av 

                                                             
99 För vidare diskussions se kapitel 7.8 
100 För exempel se kap 6 och 7 nedan 
101 http://legal.un.org/avl/ILC/8th_E/Vol_I.pdf , s. 145, 148, 
102 http://legal.un.org/avl/ILC/8th_E/Vol_I.pdf , s. 145, 148,  
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traktatens ändamål och syfte.103 Sedvanerätten är i sig rättsligt bindande för FN, men 

sådan rätt kan sättas åtsidan av traktat.104 I vad mån kör FN-stadgan över sedvanerätten 

med stöd i art.103. En tolkning enligt WK kan därmed tillämpas på FN-stadgan dock 

utan bindande effekt således avser referenserna till WK sedvanerättsliga principer. 

Resultatet kan som bäst vara av upplysande, inspirerande eller rådgivande karaktär.  

Utgångspunkten för regeltolkning av internationella traktat anges i art.31 och 32 i 

WK. Av art.31 p.1 följer huvudregeln om hur tolkning av ett traktat ska utföras: 

“A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary 
meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light 
of its object and purpose.” 

Av texten framgår indirekt att villkoren kan tolkas på två sätt: i) Ett traktat ska tolkas 

ärligt i överensstämmelse med uttryckens gängse mening sett till sitt sammanhang och 

mot bakgrunden av traktatens ändamål och syfte d.v.s. genom dess konventionella 

innebörd,105 eller ii) tolkas med en särskild betydelse eller icke konventionell innebörd 

för det fall det funnits nödvändigt och parterna är överens och samtycker därtill.106  

I enlighet med art.31 p. 2 i WK är sammanhanget, (de instrument som skall ingå i 

tolkningen av själva konventionen) av stor betydelse när en fördragsrättslig term 

tolkas.107 Fördragstexten förtydligar att ett traktat måste läsas som en helhet, och att 

dess betydelse inte kan bestämmas enbart med hänsyn till språkbruk och särskilda 

fraser som fristående från sammanhanget kan tolkas på fler sätt.108  

I sammanhanget ingår vid tolkningen av ett traktat, förutom texten inklusive dess 

preambel och bilagor även överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan 

samtliga parter i samband med traktatens ingående. Även de dokument som upprättats 

av en eller flera parter i samband med traktatens ingående omfattas i det fall de 

godtagits av övriga parter som ett dokument sammanhörande med traktatet.109 Även 

kontexten inom vilken traktatet upprättades är betydande för tolkningen av 

traktatbestämmelser. Ändamål och syften framgår vanligtvis av traktatets preambel och 

                                                             
103 Art.31p1. Wienknventionen om traktaträtten 
104  Se art. 5 i WK69 ”without prejudice” etc 
105 WK.art.31 
106 Dörr, O, Schmalenbach, K, Vienna Convention on the law of treatis, a commentary, springer vorlag, 
Haidelberg, 2012, samt Final Draft, Commentary to Art 27, 220 para 11. 
107 "The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, 
including its preamble and annexes (a) any agreement relating to the treaty which was made between all 
the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or 
more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an 
instrument related to the treaty". 
108 Dörr, O, s. 549ff, Lord, McNair, The law of treaties, Oxford University Press, USA, 1986, p. 382 
109 Ibid, 549ff 
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texten som helhet. Dessa bakomliggande faktorer utgör viktiga tolkningsdata.110 

Parternas agerande efter ingåendet av ett avtal utgör en indikation på hur avtalet avsågs 

förstås och följas vid tillkomsten. Av art.31 (3) (a), (b) och (c) framgår att efterföljande 

överenskommelser och praxis mellan parterna rörande tolkningen av fördraget eller 

tillämpningen av dess bestämmelser kan ha stor relevans för hur traktat tolkas. För 

frågan om vilka situationer som utgör ett hot mot freden är punkt b, av särskilt intresse;  

”3. There shall be taken into account, together with the context: 
 [...] (b) any subsequent practice in the application of the treaty which 
establishes the agreement of the parties regarding its interpretation; [...]111 

Punkt (b) är viktig för förståelsen av FN-stadgan då den skapar vägledning i hur 

säkerhetsrådet hanterar eller kan hantera enskilda artiklar i FN-stadgan. Med 

”subsequent pracice” avses säkerhetsrådets agerande genom utfärdandet av resolutioner 

etc. Resolutionerna visar vilka bedömningar säkerhetsrådet gjort i olika situationer och 

hur de hanterat stadgans artiklar. Intressant är att granska hur medlemsstaterna går 

tillväga efter att en resolution utfärdats. Samspelet mellan säkerhetsrådet och 

medlemsstaterna i hur en resolution genomförs är praxisskapande och kan medföra 

bättre förståelse för tillämpningen av art.39. Säkerhetsrådet utformar resolutioner och 

medlemsstaterna utför dem. I det fall en tolkning som utförts i enlighet med art.31 är 

oklar, utfaller i tvetydig mening eller leder till absurda, orimliga resultat ska de 

tolkningsregler som etablerats i art.32 tillämpas – ”subsidiary means of interpretation”. 

Art.32 stipulerar att supplementära tolkningsregler som inkluderar: traktatens 

förarbeten (Travaux Préparatoires)112 och omständigheterna vid dess ingående, kan 

användas för att få förståelse för den mening som framkommer vid tillämpningen av 

artikel 31 eller för att fastställa meningen i fall då tolkning enligt art.31,a) inte 

undanröjer tvetydighet eller oklarhet; eller b) leder till ett resultat som är uppenbart 

orimligt eller oförnuftigt.  

Förarbeten kan underlätta tolkningen av ett traktat ifall texten i fördraget inte är 

tillräckligt tydlig. En tillbakablick på förarbetena kan i bästa fall verifiera betydelsen av 

ett begrepp och ge en närmare uppfattning om traktatets syfte och vad dess skapare ville 

                                                             
110 Ibid, s, 553 
111 Punkt (a) ”any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the 
application of its provisions” Sådana överenskommelser avseende art.39 finns inte. Punkt (c) ”any relevant 
rules of international law applicable in the relations between the parties.” Saknar effekt eftersom FN-
stadgan står överst i hierarkin.   
112 Förarbetena till fördraget. Förarbetena är officiella handlingar rörande de processer som försiggick 
skapandet av traktatet. Förarbetena redogör för de förhandlingar och diskussioner som yppades under 
utarbetandet av traktatet. Dessa handlingar kan konsulteras och beaktas vid tolkningen av fördrag. 
Förarbetena till ett specifikt fördrag är ofta opublicerade eller otillgängliga, och därmed svåra att finna 
även om de offentliggjorts i en sammanställd volym.  
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uppnå. De specifika omständigheterna under tiden då traktatet utarbetades är värda att 

beakta. Vad gäller tolkning av en traktat så borde såväl den form i vilken fördraget 

tillkom samt omständigheterna runt dess tillkomst iakttas. Av detta följer att språket, 

tidpunkten för dess utarbetande och de speciella händelser som kan ha påverkat 

utarbetandet av traktatet i en viss riktning är en del av tolkningsunderlaget. 

3.2 Wienkonventionen om traktaträtten och dess tillämplighet på FN-
resolutioner 

Tolkning av resolutioner kan skilja sig från tolkning av traktater eftersom varje 

resolution är av skiftande karaktär. En resolution är unik sett till de omständigheter som 

utgör det specifika fallet och som aktualiserar resolutionens tillkomst. Även språkbruk 

och språkanvändning bidrar till resolutionernas egenhet. Ingen resolution är en annan 

identisk men språket som bygger upp dem kan ofta framstå som inspirerat av tidigare 

resolutioner, exempelvis har fraser som ”use of all necessary means” och ”use of all 

necessary measures” använts för resolutioner som hänvisar till kap.VII i stadgan. Enligt 

art.5 i WK kan FN-resolutioner tolkas med hjälp av de generella tolkningsreglerna för 

traktater i art.31 och 32 dock med reservation för FN-stadgan som trumfar sedvanerätt. 

Sedvanerätt kan även sättas åt sidan genom traktat då parterna är överens därom, likväl 

kan en språklig granskning av art.39 och resolutioner som hanterar tillämpningen av 

art.39 eventuellt skapa klarhet i hur begreppet ”threat to the peace” förstås.  

I enlighet med art.31 i Wienkonventionen och såsom uttryckt i sedvanerätten ska 

resolutioner, i likhet med traktater, tolkas ärligt och i överensstämmelse med gängse 

mening.113 När en resolution ska tolkas ska förekommande begrepp erkännas vanlig 

innebörd. Det är viktigt att reflektera över att resolutioner, i motsats till traktat, är 

skapta av säkerhetsrådet allena och att säkerhetsrådet således kan ge resolutioner och 

dess begrepp en särskild och speciell betydelse vilket kan få stora konsekvenser för hur 

resolutionen tolkas och tillämpas. Säkerhetsrådet är ett i huvudsak politiskt organ varpå 

sammanhang och omständigheter vid resolutionens uppkomst är viktiga tolkningsdata 

som tydliggör sambandet mellan juridik och politik.114 

Begrepp som används i en resolution är inte lika enkla att granska kontextuellt som i 

traktater, då de kan vara av tillfällig och/eller anpassad karaktär. Om en kontextuell 

                                                             
113 Wienkonventionen 1969, Artikel 31 
114 Fallet Tádic klargjorde att ett hot mot freden är ett politiskt begrepp men att själva fastställandet av ett 
hot mot freden inte är juridiskt obehindrat eftersom det måste förhålla sig till de ändamål och grundsatser 
som återges i FN-stadgan. Appeals Chamber decison on the Tádic jurisditctional motion, Prosecutor vs. 
Tádic, case nr. IT-94-1-AR72,2 Oct 1995, §27, Samt Military and paramilitary activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua vs USA), jurisdiction and admissibility (1984), ICJ rep.392, s, 435 
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granskning av den aktuella resolutionen inte är tillräcklig får andra analysmetoder 

övervägas förslagsvis att granska tidigare eller senare resolutioner (efterföljande 

praxis), FN utlåtanden och formella handlingar som berör aktuellt ämne. 

En resolutions syfte och mål framgår av dess innehåll och återges vanligtvis i 

ingressen samtidigt som de genomsyrar hela texten. Det kan vara svårt att avgöra en 

resolutions mål och syfte genom en språklig granskning. I Tádic-fallet ges stöd för en 

kontextuelltolkning där samtliga omständigheter som förelåg vid resolutionens 

antagande ska beaktas för att korrekt estimera resolutionens mål och syfte.115 I det fall 

en resolution är besvärlig att tolka kan efterföljande överenskommelser och praxis 

mellan parterna rörande traktatens tolkning och tillämpning undersökas i enlighet med 

WK art.31.p.3. 

När en tolkning av en resolution inte kan utföras i enlighet med reglerna i art.31 i WK 

gäller precis som vid traktatstolkning att supplementära tolkningsmedel tillämpas, 

exempelvis förarbeten och omständigheter vid ingåendet. Syftet med tolkningen är 

fortsatt att få bekräftelse på̊ den mening som framkommer vid tillämpningen av art.31 

eller för att fastställa meningen, när en tolkning enligt art.31 inte undanröjer 

tvetydighet, oklarhet eller leder till ett resultat som är uppenbart orimligt eller 

oförnuftigt. Förarbetena till en resolution skulle kunna vara säkerhetsrådets dokument 

som hänvisas till i resolutionen, eller som nämnts vid de sammankomster som föregått 

beslutsfattande exempelvis rapporter från generalsekreteraren, utkast till en resolution, 

tidigare ändringar etc. 

När en resolution utarbetas är omständigheterna kring upprättandet av stor betydelse, 

särskilt för de resolutioner som anses vara av en mer politisk än rättslig karaktär.116 

Språket som används, inblandade parter och de faktorer ur vilka konflikter utvecklas är 

betydelsefulla för analysen av resolutionens innebörd. Andra supplementära 

tolkningsmedel som kan uppmärksammas vid tolkning av en resolution är uttalanden av 

säkerhetsrådet före eller efter resolutionens antagande samt lagstiftning som 

implementerats i medlemsländerna om att genomföra resolutionen, givetvis kan även 

doktrin vara av betydelse.117  

Regler om traktatstolkning är tillämpliga på säkerhetsrådets resolutioner. 

Säkerhetsrådet är i huvudsak ett politiskt organ och dess rättsakter och resolutioner är 

politiska uttryck, inom FN-stadgans juridiska ram. Traktat kan tolkas direkt i enlighet 
                                                             
115 Tádic, case nr. IT-94-1-AR72,2 Oct 1995, § 27 
116 De la Serna Galvan, Interpretacion del articulo 39 de la carta de las naciones unidas (amenazas a la paz) 
por el consejo de seguridad. Es el consejo de seguridad un legislador para toda la comunidad 
internacional?, UNAM, 2011 s. 157 
117 Dörr, O, s. 635f, De la Serna Galvin, s.158  
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med bestämmelserna i WK medan resolutioner måste granskas och tolkas i nära 

anknytning till FN-stadgan vilken kör över sedvanerättsliga bestämmelser. Artiklarna 

om traktatstolkning i WK kan utgöra en enhetlig grund och utgångspunkt för tolkning 

av resolutioner men kan inte alltid tillämpas mutatis mutandis eftersom resolutioner ofta 

är skapta som ett svar på en aktuell händelse med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Eventuella diskussioner kring resolutioners antagande är relevanta.118 

Kapitel 4 -Traktaträtten och FN-stadgan 

4.1 Tolkning av FN-stadgan artikel 39 under Wienkonventionen artikel 31  
. Begreppet ”threat”.  

Som redogjorts för under ovanstående kapitel utgår traktatstolkning från art.31 i WK. 

Tolkningen fokuserar på textens ordalydelse och granskar om ordvalen är av ordinär 

eller speciell innebörd. I FN-stadgan ges ingen definition som förklarar hur begreppen 

”threat” och ”peace” i art.39 ska förstås. Även om en definition saknas och trots att inga 

svar ges på vad som kan utgöra ett hot mot freden så torde traktatstolkning genom WK 

art.31 ge en fördjupad förståelse i hur begreppen uppfattas i dagligt språkbruk och vilka 

situationer som utgör typfallet av ett hot mot freden. Således kan utredningen skapa ett 

mervärde för förståelsen av art.39 och för säkerhetsrådets tolkning därav. 

För att utreda innebörden av begreppen i art.39 kan en analys av dess ordinarie 

betydelse göras. En lämplig utgångspunkt för denna analys är att slå upp begreppen i en 

ordbok. Oxfords engelska ordbok119 är internationellt välkänd och används ofta som 

första valet för språkförståelse och för att hitta en betydelse av ett ord som är generellt 

accepterad i samhället.120 I Oxford Dictionary är begreppet ”threat” definierat på 

följande sätt: 

”A statement of an intention to inflict pain, injury, damage, or other hostile action 
on someone in retribution for something done or not done... A menace of bodily 
harm, such as may restrain a person’s freedom of action... A person or thing likely 
to cause damage or danger”.121  

Enligt Oxford dictionary är ett hot (threat) ett uttalande av en avsikt att tillfoga smärta, 

skada eller att genom fientliga handlingar riktade mot någon som vedergällning, drabba 

denne i negativ bemärkelse.122 Att ha en intention innebär att inga åtgärder ännu 

                                                             
118 Wood, M, The interpretation of Security Council resolutions, Max Planck Yearbook of the United 
Nations Law, vol2, 1998, s. 90 
119 http://www.oxforddictionaries.com/words/about  
120 Repertoire of the practice of the security council, 1946-1951, kapitel XI, s. 423 
121 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/threat?q=threat 
122 Ibid. 
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vidtagits men att avsikten att vidta åtgärder har övervägts. Avsikten är att åsamka 

skada. Med hänsyn till att FN-stadgan är juridiskt bindande för medlemsstaterna är det 

även relevant att granska den juridiska innebörden av begreppet ”threat”. Oxford 

dictionary of law ger ingen definition av begreppet ”threat” men i Black’s law 

dictionary definieras ”threat” som: 

”A communicated intent to inflict harm or loss on another or on another’s 
property, esp. one that might diminish a person’s freedom to act voluntarily or 
with lawful consent [...].”123 

Ordböckernas definitioner av begreppet ”threat” är relativt lika. Det framgår att ett hot 

utgörs av en förmedlad intention om att på något sätt framkalla skada eller förlust för 

annan. Termen intention nämns i båda definitionerna och framstår som ett 

nyckelrekvisit för förståelsen av hur art.39 ska tolkas. Av Oxford dictionary följer att 

begreppet ”intention” ska förstås som en avsikt; ett mål eller en plan.124 Det faktum att 

en intention förutsätter att inga åtgärder ännu har vidtagits medför svårigheter i att 

avgöra när en situation kan betraktas som ett verkligt hot. I enlighet med de definitioner 

som följer av ordböckerna, kan ett "hot" utgöras av en avsikt att orsaka skada och att 

denna intention manifesteras för att kunna uppfattas av exempelvis säkerhetsrådet. 

Även efter att ha undersökt betydelsen av termen ”threat” enligt gängse språkbruk 

framstår begreppet som föga beskrivande och alltför oprecist för att staka ut riktlinjer 

för vad som utgör ett "hot mot freden". Det framstår som att begreppet ”threat” måste 

tolkas i ett sammanhang, i detta fall med hänsyn till FN-stadgan i sin helhet.125 

Begreppet ”threat” definieras inte i FN-stadgan och det ges ingen förklaring till hur 

art.39 ska tolkas, däremot dyker begreppet upp i andra artiklar däribland artikel 1(1):  

”To maintain international peace and security, and to that end: to take effective 
collective measures for the prevention and removal of threats to the peace [...]”,  

Artikel 2(4) nämner också begreppet ”threat” och påpekar att medlemsstaterna ska: 

”refrain in their international relations from the threat or use of force”. Artikeln 

inbegriper dock endast hot om våld eller bruk av våld medan hot om ekonomiska 

sanktioner, brytande av fördrag, indragna diplomatiska förbindelser etc. faller utanför 

artikel 2(4), de element som kan hota freden kan vara av alla slag “any”. Även i artikel 

99 refereras till begreppet ”threat” i och med meningen: ”The Secretary-General may 

bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may 

threaten the maintenance of international peace and security.” Dessa referenser i FN-
                                                             
123 Garner, B, Black’s law dictionary “threat”, ninth edition 
124 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/intention?q=intention, Intention ”A thing 
intended; an aim or plan.”  
125 WK69 art 31 
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stadgan ger i sig ingen definition av begreppet ”threat” men det framgår att det är just 

freden eller upprättandet därav som på något sätt ska hotas. Således är det nödvändigt 

att även granska innebörden av begreppet ”peace” och se hur de samverkar i art.39.   

4.2 Tolkning av begreppet ”peace” enligt Wienkonventionen artikel 31  

Definitionen av begreppet ”peace” uttrycks i Oxfords ordbok på följande sätt: 

”Freedom from disturbance; tranquillity, a state or period in which there is no war 
or a war has ended”.126 

Av citatet följer att förståelsen av begreppet ”peace” beror på innebörden av termerna 

”freedom” och ”tranquility”. ”Freedom” kommer av ordet ”free” som definieras på 

följande sätt: ”Able to act or be done as one wishes; not under the control of 

another”.127 I detta avseende följer att termen ”freedom” (frihet) innebär en avsaknad av 

störningar från tredje part. Det samma kan sägas om ordet ”tranquility” (lugn) som 

också betyder fri från störningar.128 ”Freedom” definieras även som ett tillstånd där det 

inte råder krig eller där ett krig har upphört. Genom en kort analys av de båda 

definitionerna, kan slutsatsen dras att den allmängiltiga meningen av begreppet ”peace” 

(fred) torde vara upphörandet av fientligheter eller ett tillstånd där inga störningar eller 

inblandningar från tredje part förekommer. Tolkningen av FN-stadgan sker i en juridisk 

kontext och det är viktigt att ta hänsyn till begreppens eventuella juridiska förklaring. 

Oxford law nämner ingen explicit definition av begreppet ”peace” medan ”Black’s law” 

förklarar begreppet på följande sätt: 

”A state of public tranquillity: freedom from civil disturbance or hostility 
<breach of the peace> [...] The termination or absence of armed conflict 
between nations [...]. ”129 

Den juridiska tolkningen av begreppet ”peace” är snarlik den definition som presenteras 

i Oxfords ordbok vilket förstärker uppfattningen om att begreppet borde förstås ungefär 

som ”upphörandet av fientligheter” och/eller ”ett tillstånd utan störning och/eller 

inblandning från tredje part.” 

Begreppet "peace" definieras inte i FN-stadgan men återfinns i ett flertal artiklar i 

stadgan samt i dess preambel. I stadgans preambel nämns att medlemsstaterna ska 

främja fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar,130  

                                                             
126 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/peace?q=peace 
127 Oxford – begreppet ”free”  
128 Oxford, tranquility 
129 Black’s law dictionary 
130 ”live together in peace with one another as good neighbors” 
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och ska förena sina krafter för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.131 Ett 

flertal artiklar hänvisar till termer som "maintenance of international peace and 

security"132, och “peaceful settlement of disputes”,133 vilket tyder på att begreppet 

”peace” enligt stadgan ska tolkas som en trygg situation där det råder avsaknad av 

fientligheter och eventuella konflikter hanteras med fredliga medel.  

Under många år tolkade säkerhetsrådet begreppet "peace" endast som frånvaron av 

krig vilket framgår av säkerhetsrådets ”President Statement S/23500 - promotion of 

peace”. I och med uttalandet år 1992 förnyades tolkningen av termen ”peace” då en ny, 

mer omfattande och komplex tolkning införlivades.134 Uttalandet förde med sig att även 

ekonomiska, sociala, humanitära och ekologiska kriser kan anses utgöra hot mot freden 

och att blott frånvaron av krig och mellanstatliga militära konflikter inte i sig försäkrar 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.135 Tanken i sig var inte ny för FN. 

Av praxis framgår att förflyttningen från att definiera ”peace” som enbart frånvaron av 

krig till en bredare tolkning har varit successiv och medveten. Redan år 1949 uttryckte 

Generalförsamlingen i resolution ”Essentials for peace” stöd för en extensiv och 

expansiv tolkning av begreppet ”peace”.136 Generalförsamlingen breddade definitionen 

av vad som kan utgöra ett hot mot freden genom att även inkludera inbördeskrig, 

oförmåga att hålla en effektiv reglering av vapen, att inte respektera mänskliga 

rättigheter och att inte främja utvecklingen för högre levnadsstandard m.m.137 På detta 

sätt fastställde generalförsamlingen att frånvaron av krig endast utgör en komponent 

bland flera i bedömandet av ett hot mot freden.138 År 1996 utvecklades fredskonceptet 

ytterligare genom att generalförsamlingen utökade förståelsen av termen ”peace” med 

att även omfatta respekt för demokrati.139 Säkerhetsrådet har anammat dessa förslag och 

har frekvent utvidgat sin tolkning av art.39. 

Efter att ha undersökt den språkliga betydelsen av såväl begreppet ”threat” som 

”peace” har utökad förståelse för termernas innebörd och relation skapats. Begreppen 

”threat” och ”peace” är ömsesidigt beroende av varandra och termen "any threat to the 

peace" bör läsas som en helhet. En analys av begreppen var för sig visar att innebörden 

                                                             
131 “the strength to maintain international peace and security.” 
132 FN-stadgan art: 1(1), 2(6), 11(1) 11(2), 12(2), 15(1), 18(2), 23(1), 24, 39, 43, 47, 48, 51, 54, 84, m.fl. 
133 FN-stadgan artikel 2(3), Kapitel VI 
134 GA/RES 46/14 31 oct 1991. Programmes and activities to promote peace in the world 
135 GA/RES 46/14 31 oct 1991, PKO UNS/23500, sida 3, st. 2, http://www.securitycouncilreport.org/un-
documents/document/PKO%20S%2023500.php 
136 GA/RES/ 290(IV), 1 dec, 1949 
137 Ibid.  
138 Burnell, P, Democracy Assistance: International Co-operation for Democratization, 2000, “the absence 
of war is one component in a positive or just peace recognized by the assembly” 
139 GA/RES 51/101 12 dec 1996, ”culture of peace” 
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av begreppet som helhet framstår som: ” en kommunicerad avsiktsförklaring att åsamka 

skada eller minska en persons frihet att agera frivilligt och att störa fred, frihet och 

frid."140 FN:s huvudsakliga mål och syfte är enlig art.1(1) att upprätthålla internationell 

fred och säkerhet och se till att freden inte hotas. Med hänsyn där till har säkerhetsrådet 

att avgöra konceptet ”ett hot mot freden” i enlighet med målen i FN-stadgan.  

4.3 Traktatstolkning i enlighet med Wienkonventionen Artikel 32 

Av art.32 följer att supplementära tolkningsmedel inbegriper förarbeten till traktat och 

omständigheterna vid dess ingående. Dessa faktorer kan användas för att få bekräftelse 

på den mening som framkommer vid tillämpningen av art.31, förutsatt att tolkningen 

visat sig effektiv och rimlig, eller för att fastställa meningen, när en tolkning enligt 

art.31 a) inte undanröjer tvetydighet och oklarhet; eller b) leder till ett resultat som 

uppenbart orimligt eller oförnuftigt.141 

Förarbeten kan fungera som supplementära tolkningsmetoder om tolkningen genom 

art.31 inte är tillfredställande. I exempelvis svensk rätt utgör förarbeten en viktig del av 

den juridiska metoden och det går vanligtvis att finna svar eller åtminstone stöd för vad 

som var lagstiftarens mening med aktuell lagstiftning. I studiet av internationellrätt i 

allmänhet, och FN-stadgan i synnerhet, är det viktigt att komma ihåg att långtifrån alla 

nuvarande medlemsstater blev medlemmar av FN redan vid San Franciscokonferensen 

1945. Vid stadgans tillkomst såg världen annorlunda ut och mycket har förändrats 

sedan dess. Den ursprungliga uppfattning om hur stadgan skulle tolkas är inte alltid 

vägledande för förståelsen av hur stadgan ska tolkas idag.142 Inför antagandet av FN-

stadgan diskuterades vilken framtida betydelse och tillämpning art.39 skulle ges och 

som nämnts i föregående rådde viss oenighet om säkerhetsrådets roll vid tillämpningen 

av art.39.143 

De omständigheter och villkor som rådde vid FN-stadgans tillkomst och det språk 

som kommer till uttryck i förarbetena kan vara bidragande komponenter vid tolkningen 

av författarnas syften och mål. Det är uppenbart att FN-stadgan och art.39 har 

utvecklats och utvidgats till att omfatta fler situationer än vad som ursprungligen var 

fallet. Såväl omständigheterna, villkoren och språket runt art.39144 har förändrats under 

                                                             
140 De la Serna Galvin s.161, 163  
141 WK art 32 
142 Simma B, The interpretation of the charter, The charter of the United Nations, 1994, s. 25-44  
143 Documents of the United Nations Conference on International Organization (UNCIO), vol XII, p 505ff, 
New York 1945. Se även: Nesi, G, s, 100 
144 Själva artikelns innehåll och språk är dock oförändrat  
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åren vilket kan ha medfört att FN-stadgans förarbeten är mindre aktuella.145 För att inte 

anses förlegad och inaktuell måste FN-stadgan anpassas med tiden och följa 

utvecklingen. För att upprätthålla sin betydelse och trovärdighet är det viktigt att 

stadgan är anpassningsbar och aktuell.146 1900-talet präglades till stor del av krig, 

tekniska framsteg och snabb upprustning, tre komponenter som tvingat säkerhetsrådet 

till en flexibilitet som inte primärt avsågs vid San Franciscokonferensen. 

Anpassningsbarheten har satts på prov av fenomen som terrorism, massförstörelse-

vapen, inbördeskrig, med mera. Säkerhetsrådet har fastställt att också dessa situationer 

kan utgöra ett hot mot freden147 sett till omständigheterna i det enskilda fallet.148  

Kapitel 5 - Våld på uppdrag av FN 

5.1 Auktoriserad våldsanvändning i nya tider?  

Om säkerhetsrådet fastställer att en situation utgör ett hot mot freden ”threat to the 

peace”, har säkerhetsrådet en laglig grund att bruka våld som en sista utväg. Antingen 

bestämmer säkerhetsrådet vilka åtgärder som ska vidtas eller så lämnar de 

rekommendationer på åtgärder som syftar till att upprätthålla eller återupprätta 

internationell fred och säkerhet. 

Begreppen ”breach of the peace” och ”act of aggression” som nämns i art.39 är 

betydande för förståelsen av vad som utgör ett hot mot freden då de tydliggör 

skillnaden mellan det allmänna, odefinierade ”any threat” och det konkret specifika 

”breach of the peace” och ”act of aggression”. Dessa begrepp klargör att gränsen för 

vad som utgör ett hot har passerats för att istället ha fysiskt genomförts och därmed inte 

längre utgör ett hot i den bemärkelsen. Tudelning konkretiserar skillnaden mellan det 

abstrakta och det konkreta, däremot följer ingen vägledning om hur pass konkret en 

situation bör vara för att utgöra ett hot mot freden varpå säkerhetsrådet kan ingripa. 

För överväganden kring en förklaring om en nödsituation och tillämpningen av 

undantagsregler är det väsentligt att utreda huruvida det tumult som ligger bakom det 

deklarerade tillståndet betecknas som en genuin nödsituation som kräver extraordinära 

åtgärder. The U.N. Economic and Social Council har i en rapport gett uttryck för att en 
                                                             
145  Samma problematik gäller för EKMR. I fallet Tyrer vs. The UK, 5856/72, 25 April 1978, series A, No. 
26, motiv 31, uttalar Europadomstolen att WK69 är ett “living instrument” och att ”the Court has always 
accepted that the Convention is a living instrument and must be interpreted in the light of present day 
conditions.” Detta kan leda till rättsliga modifieringar av den ursprungliga betydelsen av en konvention. 
”The living instrument doctrine” stöds bl.a. av fallen Öcalan vs. Turkey, Application no. 46221/99, J.12 
May 2005, Pretty vs. The UK, Application no. 2346/02, J, 29 April 2002, m.fl. 
146 Österdahl, I, s. 21 
147 GA/RES/ 290(IV), 1 dec, 1949 
148 Repertoire of the practice of the security council, 1946-1951, Kapitel XI, s. 425, Nesi, G, s.105, Se 
även: De la Serna Galvin s.164, 
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situation endast bör ses som en nödsituation (som bemyndigar kapitel VII åtgärder) i 

det fall en extrem och överhängande fara föreligger (”extreme and imminent danger”). 

The International Law Association (ILC) använder frasen faktiskt eller överhängande 

hot “actual or imminent threats”.149 Vidare följer att hotet måste vara av sådan 

omfattning att det hotar samhällets funktion och att erkännandet av en nödsituation och 

extraordinära åtgärder således är oundgänglig för statens bevarade, funktion och 

konstitutionella ordning.150 Hotet ska även vara av "tillfällig" karaktär och de åtgärder 

som vidtas enligt kapitel VII ska syfta till att så snart som möjligt återställa ordningen 

som den var innan ett hot mot freden konstaterades.151  

Tvångsåtgärderna i kap.VII är undantagsregler och ska endast vidtas vid 

undantagstillstånd och svara mot ett faktisk eller överhängande hot.152 På så vis 

begränsas antalet situationer som kan motivera tvångsåtgärder till att omfatta mer eller 

mindre konkreta situationer vilket ställer krav på att säkerhetsrådet kan motivera sitt 

handlande. Det är oklart huruvida säkerhetsrådet tar dessa uttalanden i beaktan vid 

bedömningen om ett hot föreligger enligt art.39, men det torde inte ligga i 

säkerhetsrådets intresse att mobilisera truppbidragande stater i en intervention utan att 

den är välmotiverad. Likaså torde inte medlemsstaterna vara villiga att ställa upp i ett 

illa underbyggt fall. Denna diskussion är intressant även sett till ordalydelsen i art.39 

och vad gäller skillnaden mellan dess rekvisit. Det är troligt att en handling som utgör 

ett fredsbrott (breach of the peace) eller en aggressionshandling (act of aggression) är 

mer än en intention och därmed mer än ett hot, men att dessa handlingar innan 

förverkligande utgör intentioner som kan konstituera ett hot mot freden.153 Det innebär 

att säkerhetsrådets fastställande av ett hot mot freden också motiveras av konkreta 

situationer som de facto kan sägas hota internationell fred och säkerhet. Hotet ska 

således vara konkret i den meningen att det kan urskiljas, uppfattas och bemötas. Av 

säkerhetsrådets praxis framgår att säkerhetsrådet kan fastställa ett hot mot freden och 

                                                             
149 U.N. Economic & Social Council, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1982/15, Jul, 27, 1982, prepared by  Nicole 
Questiaux, samt; U.N. DocE/CN .4/1985/4, 28 Sep 1985.  
150 Schott, J, s. 31 
151 Ibid. s.31 
152 Säkerhetsrådets maktutövning enligt kap.VII möjliggörs redan då freden hotas, d.v.s. innan ett 
folkrättsbrott har begåtts. Art.39 ger således en betydligt vidare befogenhet för våldsanvändning i 
förebyggande syfte jämfört med staters självförsvarsrätt (art.51). I doktrin har det yttrats av bl.a. 
Stenhammar (s.96) att säkerhetsrådet besitter mer omfattande diskretion att vidta tvångsåtgärder än vad 
medlemsstaterna har viket torde ligga i syfte med FN-stadgans funktion. 
153 En jämföresle mellan de ovanliga fallen av ”breach of the peace ” och ”act of aggression”: UNSC/RES 
502 (1982) (Falklandskriget;), UNSC/RES 660 (1990) (Iraks invasion av Kuwait) samt UNSC/RES 82 
(1950 (Nordkoreas attack på Sydkorea) och det betydligt vanligare konstaterandet av ett hot mot freden 
exempelvis: Liberia; UNSC RES 788 (1992), Somalia; UNSC/ RES 794 (1992), Rwanda UNSC/RES 918, 
(1994), UNSC/RES 925, (1994), Afghanistan UNSC/RES 1214 (1998), UNSC/RES 1373 (2001) 
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därmed motivera undantagstillstånd med tvingande åtgärder genom relativt politiska 

och svävande begrepp exempelvis ”necessary”, ”concerned” och ”disturbed” 

Säkerhetsintresset motiverar åtgärder och ingripandena lär inte vara allt för 

komplicerade att få till stånd då begreppen är vaga och knappast juridiskt tydliga, 

tvingande och begränsande. Säkerhetsrådet har för vana att påpeka vad som ligger 

bakom konstaterandet av ett hot mot freden men oftast utan att precisera exakt vad i 

situationen som hotar fred och säkerhet.154  

En historisk jämförelse visar att konflikttyper utvecklats och förändrats med tiden. 

Konflikterna har gått från att ha varit främst mellanstatliga till att allt oftare vara interna 

– inomstatliga.155 Vid FN-stadgans tillkomst var inomstatliga konflikter ovanliga och 

det var stundtals oklart huruvida de skulle omfattas av art.39. Det kan dock konstateras 

att art.39 är utformad med ordalydelsen ’any’ threat to the peace vilket talar för att 

säkerhetsrådet har en omfattande befogenhet att besluta om vilka situationer som utgör 

ett hot mot freden - det är deras exklusiva kompetens. FN-stadgans huvudsakliga mål är 

att upprätthålla internationell fred och säkerhet vilket sker genom att säkerhetsrådet i 

detta syfte förebygger och undanröjer hot mot freden enligt art.1(1) och 39. 

Säkerhetsrådets arbete med att fastställa förefintligheten av ett hot mot freden är således 

ett viktigt steg i uppfyllandet av FN-stadgans ändamål.  

Säkerhetsrådet praxis påvisar att interna konflikter kan uppnå en grad av ett reellt 

freds- och säkerhetshot vilket kan föranleda säkerhetsrådet att fatta beslut om 

exempelvis militära åtgärder under kap.VII. Två exempel där FN intervenerat i en 

intern konflikt är fallet Somalia 1992156 och Haiti 1994.157 Att säkerhetsrådet har valt 

att tolka art.39 till att även omfatta interna konflikter torde vara en logisk utveckling i 

det fall säkerhetsrådet gör ett konstaterande enligt art.39. Redan i slutet av 1940-talet 

uttryckte Kelsen: “The Security Council may very well decide that a situation which 

has not the character of a conflict between two States is a threat to the international 

peace”, men i tiden för uttalandet var en sådan händelse exceptionell.158 Enligt Kelsen 

är FN-stadgan genom sin ordalydelse inte begränsad till mellanstatliga konflikter men i 

den tid då stadgan skapades utgjorde mellanstatliga konflikter typfallet. 

 

                                                             
154 Som påvisats under kap.2 besitter säkerhetsrådet allena rätten att faställa förefintligheten av ett hot mot 
freden och således har inte ex. ICJ lagt sig i säkerhetsrådets bedömningar, för att utreda riktigheten i, eller 
motverka olämplig tillämpning av,  tvångsåtgärder i fall då en nödsitution är tveksam. 
155 Gray, C, International law and the use of force, s. 287 
156 UNSC/RES/794 (1992), se kap 6 nedan 
157 UNSC/RES/940 (1994) och åtskillga andra resolutioner, för några exempel se kap 6 nedan 
158 Kelsen, H, The Law of the United Nations, London: Stevens, 1950, p. 731. 
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5.2 Betydelsen av praxis för tolkning och tillämpning av FN-stadgan 

Säkerhetsrådet har befogenhet att fatta för medlemsstaterna bindande resolutioner. I 

art.25 anges att medlemsstaterna har förbundit sig att genomföra de åtgärder som 

beslutas av säkerhetsrådet i enlighet med FN-stadgan. E-contrario kan åsikten framföras 

att medlemsstaterna inte förbundit sig till att genomföra åtgärder som inte fattats i 

enlighet med FN-stadgan (ultra vires) eller som möjligtvis inte framgår därutav. 

Simma menar att medlemsstaternas bundenhet enligt art.25 endast aktualiseras för det 

fall säkerhetsrådet fastställer att förutsättningarna enligt art. 39 är uppfyllda samt att 

åtgärderna som vidtas i enlighet med kap.VII refererar därtill. Simmas mening står i 

kontrast till ICJ:s mening i ”Namibia-fallet”. Simma tycker att art.25 inte i sig ger laglig 

grund till att säkerhetsrådets resolutioner ska vara bindande för medlemsstaterna då de 

fattats enligt kap.VII. 

Av art.103 framgår att medlemsstaterna i händelse av konflikt mellan förpliktelser 

enligt FN-stadgan och förpliktelser enligt någon annan internationell överenskommelse 

ska erkänna FN-stadgan företräde. Det innebär att medlemsstaterna har att fullgöra sina 

skyldigheter enligt säkerhetsrådets resolutioner, även om det betyder att de bryter mot 

andra internationella åtaganden. 

En FN-resolution är en överenskommelse som tas av FN:s säkerhetsråd eller 

generalförsamling och som ger formellt uttryck för en åsikt eller vilja från FN-

organet.159 När ett hot eller brott mot freden tas upp av säkerhetsrådet är det 

ordföranden eller en eller flera av medlemmarna i rådet som tar initiativet till en 

resolution. Resolutioner är de främsta indikatorerna på vilka avsikter säkerhetsrådet har. 

Genom att se till omröstningsprotokoll för antagandet av en resolution går det att 

betrakta hur utbrett politiskt stöd ett beslut har. Säkerhetsrådets befogenheter enligt kap. 

VII begränsas inte av krav på konsekvent eller enhetligt handlande vad gäller val och 

tillämpning av åtgärder.160 En metod i strävan att förstå vilken praktisk betydelse och 

innebörd art.39 har är att granska säkerhetsrådets praxis.161 Genom att granska och 

analysera ett flertal resolutioner skapas en möjlighet att urskilja mönster som vittnar om 

hur säkerhetsrådet tolkat begreppet "hot mot freden", och utreda huruvida 

säkerhetsrådet följer en röd tråd i tolkningen av art.39 och hur konceptet utvecklas.  

                                                             
159 http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/, http://www.un.org/en/sc/about/functions.shtml 
160 Se kap 2.1 ovan. FN-stadgans grundare var tvärtom mycket måna om att försäkra säkerhetsrådet en 
omfattande diskretion och flexibilitet samtidigt som resolutionerna skulle vara bindande för 
medlemsstaterna 
161 ”subsequent” practice som det uttrycks i WK art.31.(3),(b) 
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Art.39 är portalparagrafen för tillämpning av kapitel VII och de åtgärder som kan vidtas 

i enlighet med art.41 och 42. Utan ett beslut enligt art.39 kan kap.VII inte tillämpas. En 

åtgärd som baseras på ett beslut i enlighet med kapitel VII kan medföra märkbara 

konsekvenser och det är därför viktigt att säkerhetsrådet vid tolkning av vad som utgör 

ett hot mot freden handlar i enlighet med de principer och syften som fastställs i FN-

stadgan, så att medlemsstaterna kan fullgöra sina förpliktelser utan att bryta mot 

stadgans principer. Av artikel 24(1) och 25 i FN-stadgan framgår att samtliga 

medlemsstater i FN samtycker till att godta och verkställa säkerhetsrådets beslut i 

överensstämmelse med aktuell stadga. Genom att i en resolution fastställa att ett hot 

mot freden föreligger skapar säkerhetsrådet en internationell förpliktelse för 

medlemsstaterna att uppfylla resolutionens mål och undanröja hotet mot freden. Detta 

gäller såväl för den stat mot vilken resolutionen riktas som mot de stater som förväntas 

utföra säkerhetsrådets order.  

Allt för många resolutioner har utfärdats där åtgärder enligt art.41 och/eller art.42 

beslutats, utan att säkerhetsrådet explicit hänvisat till art.39 eller konstaterat att 

förutsättningarna för att vidta åtgärderna i fråga är uppfyllda.162 Frågan är varför 

säkerhetsrådet inte refererar till art.39? Ett sätt att rättsligt tolka denna frånvaro skulle 

kunna vara att säkerhetsrådet genom en generell hänvisning till kapitel VII indirekt 

konstaterat att art.39 tillämpats. Detta resonemang bygger dock endast på antaganden 

och grova uppskattningar. Sådana estimeringar riskerar att skapa tvivel och osäkerhet 

kring den lagliga grunden för tvångsåtgärder.  

Schott rekommenderar att säkerhetsrådet med tydlighet anger om en situation utgör 

ett hot mot freden, brott mot freden eller aggressionshandling.163 Som nämnts i kap.2 

garanteras säkerhetsrådet vidsträckta materiella befogenheter i FN-stadgan. Simma har 

dock framfört åsikten att det snarare handlar om formella begränsningar än 

befogenheter, exempelvis krav på fastställandet enligt art.39. Således skulle inte 

resolution 1160 (1998) avseende Jugoslavien ha utfärdats i enlighet med art.39 eftersom 

det inte fastställs huruvida ett hot mot freden förelåg. Utan ett beslut under art.39 kan 

inte kap.VII tillämpas. Även resolution 665 avsåg situationen i Kuwait-Irak och 

säkerhetsrådet fastställde att ett hot mot freden förelåg, dock utan referens till att 

åtgärderna som föreslogs var i enlighet med kap.VII.164 Således har ett flertal 

resolutioner även utfärdats utan referens till kapitel VII men med ett språk som 

                                                             
162 Så var fallet i: resolution UNSC/RES 820 (1993)-Bosnia and Herzegovina, UNSC/RES 1160 (1998)- 
Yugoslavia, UNSC/RES 1737 (2006)-Iran 
163 Schott, J, s. 50 
164 UNSC/RES 655 (1990) - Israel-Syrian Arab Republic 
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kännetecknar kapitel VII åtgärder. Detta har resulterat i att gränsen mellan kapitel VI 

och VII försvagats.165 Uppdelningen är väsentlig eftersom kapitlen erbjuder vitt skilda 

åtgärder. För att undvika tvivel om vilket kapitel som tillämpas borde säkerhetsrådets 

vid ett fastställande enligt art.39 explicit referera till ett hot mot internationell fred och 

säkerhet, ett fredsbrott eller aggressionshandling. För att ha rättslig effekt borde sådan 

klarhet krävas varav svävande och kamouflerade uttryck som ”friction”, ”endanger”, 

etc inte äger legal effekt. Istället skulle sådana generella begrepp snarare kunna 

användas som en varning med syftet att informera om att ett visst subjekt agerar på ett 

sätt som inte accepteras av FN. Slarvigt och otydligt språk samt utelämnande av 

referenser har i förekommande fall resulterat i att resolutioners lagliga grund ifrågasatts. 

Utöver problematiken med bristande referenser till art.39 så undgår säkerhetsrådet ofta 

att tydliggöra vari hotet mot freden består.166 Ett vanligt förfarande är att säkerhetsrådet 

beskriver situationen i resolutionens preambel varefter de konstaterar att ett hot mot 

freden föreligger. Förfarandet och inställningen ger utrymme för tvivel på vilka motiv 

som ligger bakom konstaterandet av art.39 vilket kan resultera i att medlemsstaterna 

inte vill delta i en aktion.  

I linje med Schott anser jag att det skulle vara önskvärt att säkerhetsrådet med 

tydlighet anger om en situation utgör ett hot mot freden, brott mot freden eller 

aggressionshandling. För att ytterligare tydliggöra säkerhetsrådets avsikter borde 

resolutioner kort och koncist återge resonemangen bakom art.39 beslut. Förslagsvis 

kunde detta ske i resolutionens preambel då resonemangen skapar förståelse för 

situationen i fråga. En resolution som baseras på art.39 borde ge en tydlig referens 

därtill och även påpeka att medlemsstaterna auktoriseras till att vidta åtgärder i kapitel 

VII. Referenserna skulle utföras med tydlighet och specificera de bestämmelser i FN-

stadgan som avses tillämpas samt de territoriella och tidsmässiga begränsningar som 

gäller för resolutionen. Principiellt håller jag med Simma om att medlemsstaterna 

endast bör anses bundna (art.25) till att följa resolutioner med kap.VII åtgärder i det fall 

förutsättningarna enligt art. 39 är uppfyllda samt att säkerhetsrådet refererar till art 39 

samt motiverar de åtgärder som vidtas i enlighet där med, samtidigt anser jag att 

medlemsstaterna har ett ansvar i att markera mot säkerhetsrådet ifall utfärdade 

resolutioner medför otydlighet vad gäller art.39 och tillämpligheten av kap.VII.  

Standardiserade metoder inkräktar inte på säkerhetsrådets diskretion utan 

säkerhetsrådets verksamhet skulle i princip vara oförändrad bortsett från det faktum att 

                                                             
165 Se kap. 2.6 
166 Schott, J, s. 47, 50 
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resolutionstexten utökas. Ett enhetligt förfarande från fall till fall men med hänsyn till 

situationens egenart och en uniform terminologi för säkerhetsrådets handlingar skulle 

troligen markera och tydliggöra säkerhetsrådets intentioner och den juridiska effekt som 

resolutioner innehar. Tydlighet och konsekvent handlande skulle resultera i ökad 

öppenhet och ansvarstagande från säkerhetsrådet vid fattandet av beslut samt 

förtydligade uppdrag för medlemsstaterna. Resolutioner som auktoriserar 

medlemsstaterna till tvångsåtgärder enligt art.40-42 medför ett inbyggt krav på 

nödvändighet och proportionalitet. Principerna begränsar säkerhetsrådets tillämpning av 

de exceptionella åtgärderna i kapitel VII till undantagsfall vars nödvändighet borde 

motivera tvångsåtgärder. Därmed ställs krav på att säkerhetsrådet noggrant och 

dynamiskt sätter sig in i det enskilda fallet för att skräddarsy det bemötande som är 

nödvändigt. Kap.VII konstituerar undantagsfall och torde inte vara avsedd att fungera 

som standardförfarande. 

Det ligger onekligen i säkerhetsrådets kompetens att avgöra huruvida en situation 

utgör; ett hot mot internationell fred och säkerhet, ett fredsbrott eller en 

aggressionshandling. Dessa kriterier har en självständig betydelse men säkerhetsrådet 

har sällan uttryckt vilka omständigheter som ligger till grund för klassificering av vad 

som utgör ett hot mot freden vilket vore önskvärt för framtiden. Genom att inte erbjuda 

en definition för förståelse av art.39 fastställs det inte vad som de facto ska bekämpas 

eller vilket tillstånd som ska förändras och uppnås för att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet. Initialt när staterna överväger innebörden av en 

resolution och eventuellt deltagande blir det svårt att i praktiken överblicka vad ett 

uppdrag går ut på och när det torde anses slutfört. Denna problematik torde föreligga 

innan Rules of Engagement (ROE) är på plats. Eftersom det är auktoriserade 

medlemsstater och inte säkerhetsrådet som utför de faktiska åtgärderna så borde 

säkerhetsrådet, i min mening, för att behålla någon form av kontroll utforma tydliga och 

detaljerade resolutioner vari säkerhetsrådet motiverar och klargör vad som föranledde 

konstaterandet enligt art 39, vad uppdraget går ut på – vad ska göras, varför, hur och 

vad som ska uppnås med åtgärderna. Ett sådant förfarande skulle i praktiken innebära 

att säkerhetsrådet om inte annat är delaktigt i utformandet av ROE:s. 

Efter kalla krigets slut uppstod nya typer av problem och konflikter. För att visa 

handlingskraft i ett utsatt läge och ge det internationella samfundet lösningar ter det sig 

som att säkerhetsrådet initierade en bredare tolkning av begreppet "hot mot freden".167 

                                                             
167 Exempelvis: Liberia; UNSC RES 788 (1992), Somalia; UNSC/ RES 794 (1992), Rwanda UNSC/RES 
918, (1994), UNSC/RES 925, (1994), Afghanistan UNSC/RES 1214 (1998), UNSC/RES 1373 (2001) 
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Säkerhetsrådet har utfärdat resolutioner med stöd i kapitel VII för situationer som inte 

med självklarhet utgjort ett hot mot internationell fred och säkerhet, utan att förklara 

vari hotet består. För att ha praktisk funktion borde viss flexibilitet medges för att 

säkerhetsrådet ska ha reell möjlighet att bemöta de varierande situationer som det kan 

komma att ställas inför. Därav bör inte säkerhetsrådets diskretion i min mening 

begränsas när det gäller upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Jag vill 

dock betona vikten av att säkerhetsrådet tar rättsliga överväganden, och visar detta, 

innan åtgärder enligt kap.VII vidtas. 

För att undersöka om säkerhetsrådet, för det första har antagit en bredare tolkning av 

begreppet ”threat to the peace”, och för det andra, vilka situationer som säkerhetsrådet 

ansett utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet, kommer en analys av flera av 

säkerhetsrådets resolutioner att göras. Den gemensamma nämnaren i utvalda 

resolutioner är att säkerhetsrådet bedömer omständigheterna i det enskilda fallet som 

utgörandes ett hot mot freden. Resolutionerna i kapitel 6 och 7 behandlas genom tre 

huvudkategorier: allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, humanitär 

intervention och slutligen terrorism. Sammantaget indikerar resolutionerna på att 

säkerhetsrådet har använt kapitel VII befogenhet till att utveckla och expandera 

innebörden av begreppet ”threat to the peace” i art.39 för att uppnå ändamålen i art.1. 

Kapitel 6 - Hot mot freden i praxis   

6.1 Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär 
intervention 

Av FN-stadgan följer att alla stater har rätten att styra sig själva som likställda och 

självständiga nationer utan beblandning eller hot om ingripanden från annan. Kap.VII i 

FN-stadgan är undantagen från interventionsförbudet och detta undantag har ibland 

resulterat i att säkerhetsrådet känt sig manat att ingripa militärt i oberoende stater 

genom så kallade humanitära interventioner. Syftet har bland annat varit att skydda en 

folkgrupp, och förhindra folkmord.168 En intervention som exempelvis syftar till att 

skydda grundläggande mänskliga rättigheter i en främmande stat är som regel 

folkrättsligt godtagbar såtillvida interventionen har värdlandets godkännande eller 

säkerhetsrådets auktorisation.169 

Säkerhetsrådet har ansett att kapitel VII, genom art.39, kan tillämpas vid situationer 

som på ett eller annat sätt innebär stort mänskligt lidande och som i sig kan utgöra ett 

                                                             
168 UNSC/RES 688 - Irak, UNSC/RES 794 – Somalia. Se kap. 6 nedan. 
169 Art.51. 
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hot mot freden. Åtgärderna som står till förfogande i kap.VII är av tvingande karaktär 

och är oberoende av en stats samtycke. För att en humanitär intervention ska vara 

genomförbar krävs att säkerhetsrådet fattar beslut genom art.39 och att de åtgärder som 

följer inte strider mot FN-stadgans ändamål och syften (art.24(2)). Art.1(3) i FN-

stadgan ger uttryck för ett sådant syfte och fokuserar på internationellt samarbete ”in 

promoting and encouraging respect for human rights”.170 Art.55 i FN-stadgan förklarar 

på ett liknande sätt att: “the United Nations shall promote…universal respect for, and 

observance of, human rights and fundamental freedoms…”. Artiklarna tydliggör att 

mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är viktiga och skyddsvärda men 

troligen inte bindande för säkerhetsrådet.171 FN må i teorin vara bundet av mänskliga 

rättigheter enligt sedvanerättsliga principer, men dessa skjuts åt sidan eftersom FN-

stadgan äger företräde (art.103). Genom art. 39 har säkerhetsrådet fått all makt som 

erfordras och kan köra över MR med en eventuell målkonflikt som resultat, såvida det 

krävs för fred och säkerhet.172 

6.2 Somalia: Intervention för humanitära syften.  

Genom resolution 733 (1992) bedömde säkerhetsrådet att den snabba försämringen av 

situationen i Somalia och de konsekvenser som följde av inbördeskriget utgjorde ett hot 

mot freden.173 Situationen i Somalia var så pass allvarlig att säkerhetsrådet under 

knappt tre år utfärdade 17 resolutioner i försök att återta kontrollen av den humanitära 

katastrof som plågade befolkningen. I resolution 733 specificerades inte vilka åtgärder 

som avsågs vidtas under kap.VII. Försök med att införa ett vapenembargo misslyckades 

och situationen förvärrades. Säkerhetsrådet tänkte om och utfärdade Resolution 794 

(1992) där en militär intervention auktoriserades för humanitära syften. 

”Determining that the magnitude of the human tragedy caused by the conflict 
in Somalia, further exacerbated by the obstacles being created to the 
distribution of the humanitarian assistance, constitutes a threat to international 
peace and security.”174  

Resolutionen var unik och nyskapande eftersom det var första gången som 

säkerhetsrådet auktoriserade en militär intervention under kap.VII utan ”värdlandets” 

samtycke. I detta sammanhang kan påpekas att en av de faktorer som gjorde situationen 

                                                             
170 FN-stadgan art 1(3) To achieve international cooperation in solving international problems of an 
economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human 
rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion [...] 
171 Se. kap 2.4.3, 2.4.4 ovan 
172 Ibid. 
173 UNSC/RES 733, dated on 23 January, 1992, preamble par. 3 and 4 
174 UNSC/RES 794 (1992), 3 dec 1992, Somalia 
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ovanlig var att det inte fanns någon regering som kunde fungera som en samtalspartner 

till FN i syfte att tillåta en militär insats, med målet att underlätta för transport av 

humanitärt bistånd. Inbördeskriget i Somalia eldades på utav diverse aktiva klaner vars 

delaktighet i konflikten medförde en genuin risk för att konflikten skulle spilla över till 

grannländerna och skapa instabilitet i regionen. Detta hot i sig kunde, sett till praxis, 

vara tillräckligt för att säkerhetsrådet skulle konstatera existensen av ett hot mot freden 

och ingripa på det sätt om de fann nödvändigt, men här tog säkerhetsrådet valet att 

fokusera på MR och därmed även bli nyskapande för fenomenet humanitär intervention 

i FN:s regi.175 För första gången användes kapitel VII för att auktorisera en humanitär 

intervention i en stat som varit utsatt för inbördeskrig, inte för att auktorisera 

tvångsåtgärder mot en felgörande stat som i fallet Irak (se 6.3 nedan).176 

 Säkerhetsrådet gjorde bedömningen att det förelåg ett hot mot internationell fred och 

säkerhet enligt art.39 och auktoriserade en USA ledd styrka med uppgift att se till att 

leveranser av humanitärt bistånd kommer fram och att fred upprätthålls. 

Auktorisationen gav vid handen att det aktuella hotet motiverade att åtgärder vidtogs 

med alla nödvändiga medel - ”to use all necessary means to establish a secure 

environment”.  

 Inbördeskriget utkämpades mellan olika klanfalanger och resulterade i ett ofattbart 

mänskligt lidande med uppemot 300 000 civila dödsoffer, närmare 5 miljoner svältande 

och stora flyktingvågor mot Somalias grannländer.177 Efter nästan 3 år, och efter att ett 

flertal attacker riktats mot FN:s fredarbetare drogs FN-operationen tillbaka. Insatsen i 

Somalia var ett misslyckande och innebar att en operation initierad av FN för första 

gången avbröts innan uppdraget att avlägsna fredshoten kunde slutföras.178 I detta fall, 

som fått stöd i senare praxis och diskuteras nedan, gjorde säkerhetsrådet bedömningen 

att det förelåg ett hot mot internationell fred och säkerhet enligt art.39 och att 

situationen motiverade tvångsåtgärder enligt art.42. Frågan är vilken den utlösande 

faktorn var som fick säkerhetsrådet att fastställa att det förelåg ett hot mot freden? I 

preambel till resolution 794 (1992) framgår i st.2 att säkerhetsrådet uppmärksammar de 

unika omständigheter som råder i fallet och beordrar att åtgärder vidtas: 

                                                             
175 Ibid. 
176 Gray, C, International law and the use of force, s. 287,  
177 UN Department of Peacekeeping, Lessons learned Unit, The Comphrenhensive Report on Lessons 
learned from UN operations in Somalia, April 1992-March 1995.  
178 Report of the Secretary General, The causes of conflict and the promotion of durable peace and 
sustainable development in Africa, S/1998/318, 37 ILM, (1998), 913 para 31.  
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”Recognizing the unique character of the present situation in Somalia and 
mindful of its deteriorating, complex and extraordinary nature, requiring an 
immediate and exceptional response.”    

De unika drag som säkerhetsrådet syftar på nämns i st.3. Säkerhetsrådet fastslår att:  

”[...] the magnitude of the human tragedy caused by the conflict in Somalia, 
further exacerbated by the obstacles being created to the distribution of the 
humanitarian assistance, constitutes a threat to international peace and security.” 

I resolution 794 (1992) är säkerhetsrådet relativt tydligt med att uttrycka vad som utgör 

ett hot mot freden i det specifika fallet. Säkerhetsrådet noterade att leveranser av 

humanitär hjälp inte nådde fram på grund av upprepade attacker som konstant hotade 

säkerhetsläget. Attackerna hotade FN:s leveranser av hjälp, bröt fullständigt med 

utfärdade resolutioner och omöjliggjorde FN:s arbete. Dessa var avgörande faktorer 

bakom säkerhetsrådets beslut att genomföra en militär intervention i Somalia. 

Säkerhetsrådet klargjorde att aktionen sker under kapitel VII och försåg de 

truppbidragande staterna med det omfattande uppdraget att vidta alla nödvändiga medel 

för att uppnå ändamålet.179 

6.3 Irak: “Operation Provide Comfort”  

I april 1991 inleddes ”Operation Provide Comfort I” i Irak. Syftet var att skydda 

flyktingar från förföljelse och förtryck riktat från Saddam Husseins regering. 

Operationen utfördes av amerikanska, brittiska och franska trupper som med militära 

medel intervenerat i Irak bland annat för att upprätta en skyddszon för flyende skaror. 

Den stora vågen av flyende personer var en konsekvens av det första Gulfkriget180 som 

initierades av en kurdisk revolt mot Bagdadregimen.181 Revolten slogs ned av irakiska 

trupper och förföljelsen av kurder i Irak var ett faktum. De som hade möjlighet flydde 

mot Turkiet och Iran.182  

 FN kände till att situationen i Irak var fortsatt ansträngd och säkerhetsrådet krävde 

att förföljelsen och förtrycket (”repression”) av civilbefolkningen i Irak upphörde med 

omedelbar verkan för att eliminera hotet mot internationell fred och säkerhet.183 

                                                             
179 ”[…] to use all necessary means to establish as soon as possible a secure environment for humanitarian 
relief operations in Somalia.”  
180 2/8-1990 – 28/2-1991. Även kallat ”Operation Desert Shield”, ”The Persian Gulf War”, ”Kuwait War”, 
”First Iraq War”, ”Gulf War 1”.   
181 Welsh, J, The Security Council and the humanitarian intervention, The United Nations Security Council 
and war, New York, Oxford University Press, 2008, s.538 
182 Ibid., s.538 
183 UNSC/RES 688 (1991), s. 1 
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Förtrycket av civila och de flyktingströmmar det orsakade föranledde att säkerhetsrådet 

bedömde situationen som ett hot mot fred och säkerhet i regionen.184  

 Resolution 688 (1991) skiljer sig från mängden då säkerhetsrådet använde ett språk 

som kännetecknar art.39 men utan hänvisning till vare sig art.39 eller kapitel VII. 

Således antogs inte resolutionen explicit under kapitel VII i FN-stadgan och ingen 

auktorisation för en militär intervention torde ha förelegat.185 Interventionen 

genomfördes likväl och motiverades av den extrema humanitära situation som rådde i 

Irak med omnejd.186 När säkerhetsrådet bedömer att förföljelse, förtryck och 

flyktingströmmar utgör ett hot mot freden187 i en intern konflikt utvidgas konceptet 

”threat to the peace”. Utvecklingen var banbrytande för tillämpningen av FN-stadgan.  

 Det framgår inte tydligt av resolutionstexten huruvida förtrycket av 

civilbefolkningen i sig var tillräcklig för att utgöra ett hot mot freden eller om 

kombinationen med flyktingströmmarna var en nödvändig bidragande faktor för att 

situationen skulle utgöra ett hot mot freden. Det går att argumentera för båda 

slutsatserna. Flyktingströmmarna utgjorde det mest märkbara och omedelbara hotet mot 

fred och säkerhet i regionen, men de hade inte uppstått utan förtrycket mot 

civilbefolkningen. Kausalsambandet mellan situationerna torde tala för att även 

förtrycket i sig kan utgöra en grund för säkerhetsrådet att fastställa ett hot mot freden.188 

Att förtryck skulle ses som ett hot mot fred och säkerhet får även stöd av 

resolutionstexten i st.4 där det framgår att säkerhetsrådet är djupt bekymrat över det 

stora mänskliga lidandet. Liknande uttryck har använts av säkerhetsrådet i åtskilliga 

efterföljande resolutioner med fokus på hot mot fred och säkerhet.  

 Av resolution 688 (1991) framgår att säkerhetsrådet ansåg att förtrycket i 

kombination med resulterande flyktingströmmar i detta fall utgör ett hot mot 

internationell fred och säkerhet i regionen. Resolution 688 var den första akten efter 

kalla kriget som uttryckte att förföljelse och förtryck av civila kan utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet. 

 Säkerhetsrådets överläggningar kring resolutionen visar att majoriteten av 

medlemsstaterna uppfattade de gränsöverskridande effekterna (flödet av flyktingar över 

                                                             
184UNSC/RES 688 (1991), s.1   
185 I många fall hänvisas till kapitel VII i FN-stadgan på ett eller annat sätt. De vanligaste termerna torde 
vara: i enlighet med språkbruket i artikel 39; uttrycket “acting under Chapter VII;” och ett beslut ”to 
authorise member states to use force”, se. Special Research Report No. 1: Security Council Action Under 
Chapter VII: Myths and Realities, kapitel VII. 
186 UNSC/RES 688 (1991), s. 1 
187 ”the magnitude repression of civilian population”, “constituted a threat to international peace and 
security” 
188 Österdahl s. 45 
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internationella gränser) som ett hot mot internationell fred och säkerhet snarare än det 

förtryck som kurderna utsattes för inom Iraks gränser (vissa medlemsstater såg detta 

som ett ingrepp i en suverän stats inre angelägenheter).189 

Säkerhetsrådet preciserar inte innebörden av begreppet ”repression” men tydliggör att 

det är konsekvenserna (läs flyktingströmmar) av Saddamregimens underkuvande och 

förtryckande handlingar som utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.190 Det är 

oklart huruvida förtryck är tillräckligt för att utgöra ett hot mot freden och i sådant fall 

hurdant förtrycket måste komma till uttryck då det förekommer många former av 

förtryck varvid säkerhetsrådet inte agerat. I detta fall tog sig hotet mot kurderna uttryck 

genom förtryck i form av förföljelser och hot mot deras liv. Huruvida ”repression” är 

tillräckligt för att i sig utgöra ett hot mot freden är oklart men det framstår som att 

förtrycket var en avgörande anledningen bakom de omfattande flyktingströmmarna till 

grannländerna som enligt säkerhetsrådet destabiliserade regionen. 

6.4 Liberia: inbördeskrigets konsekvenser 

Ungefär samtidigt som säkerhetsrådet beslöt att situationen i Somalia utgjorde ett hot 

mot fred och säkerhet pågick i början av 1990-talet ett inbördeskrig i Liberia. 

Oroligheterna manade säkerhetsrådet till att konstatera att den försämrade situationen i 

Liberia utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet i Västafrika.191  

”the deterioration of the situation in Liberia constitutes a threat to the 
international peace and security, particularly in West Africa as a whole”. 

Sammanlagt pågick inbördeskriget under 14 år och orsakade stort mänskligt lidande 

bland civilbefolkningen med enorma flyktingströmmar som resultat.192 Inte heller i 

resolution 788 (1992) hänvisar säkerhetsrådet till någon konkret omständighet som 

medför att inbördeskriget i Liberia anses utgöra ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. Som citatet ovan antyder bedömer säkerhetsrådet att tendensen på en 

försämrad situation är tillräcklig för att utgöra ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. I likhet med ”operation provide comfort”, tycks de stora umbäranden, som 

drabbade civilbefolkningen och de konsekvenser det skapade i och med 

flyktingströmmar, IDP:s etc, utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.193 Det 

framstår som att inbördeskriget i sig var motiv nog för säkerhetsrådet att agera. I syfte 
                                                             
189 Ibid. s. 46, not 9 
190 UNSC/RES 688 (1991), Preambel st. 4 samt p.1, 2  
191 UNSC/RES 788 (1992), st 5 
192 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml , det första inbördeskriget pågick 
mellan 1989-1997 och det andra inbördeskriget mellan 1997-2003.  
193 Urval av resolutioner med snarlik innebörd: Irak: UNSC/RES 688, Somalia: UNSC/RES 794 , Angola 
UNSC/RES 864 (1993), st.4. m.fl. 
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att påverka freds- och säkerhetssituationen i Liberia och regionen upprättades ett 

vapenembargo.194 Regionala fredsbevarande styrkor engagerade sig i 

konflikthanteringen under ledning av den ekonomiska samarbetsorganisationen för de 

västafrikanska länderna i Economic Community of West Africa States (ECOWAS). 

Interventionen som leddes av ECOWAS utfördes med militär trupp men utan 

auktorisation och stöd från säkerhetsrådet och saknade således laglig rätt att agera i 

Liberia. I efterhand kom dock säkerhetsrådet att legitimera interventionen och lovorda 

ECOWAS för att de lyckats återställa fred, säkerhet och stabilitet i regionen.195  

6.5 Balkan på 1990-talet: När krutdurken exploderade 

De tidiga åren av 1990-talet var omtumlande även i Europa. I och med Sovjets fall 

började ett flertal provinser i olika stater att bryta sig fria. Situationen i Jugoslavien var 

särskilt allvarlig.196 Genom ett inbördeskrig år 1991 försökte Kroatien, som första 

”land”, slå sig fritt från det Jugoslaviska väldet för att vinna självständighet. Situationen 

urartade och FN reagerade på den negativa utvecklingen genom att utfärda resolution 

713 (1991).197 Resolutionen lät skapa ett vapenembargo och hänvisade till FN-stadgan 

kapitel VII med syftet att underlätta skapandet av fred och stabilitet i Jugoslavien. Av 

resolution 713 framgick att säkerhetsrådet var djupt bekymrade över utvecklingen:  

”deeply concerned by the fighting in Yugoslavia, which is causing a heavy loss 
of human life and material damage, and by the consequences for the countries in 
the region, in particular the border areas of neighbouring countries, […] 
Concerned that the continuation of this situation (inbördeskrig) constitutes a 
threat to international peace and security.” 

Året efter att inbördeskriget utbröt i Kroatien började även Bosnien kämpa för sin 

självständighet och ytterligare ett inbördeskrig bröt ut mellan anhängare till antingen 

Kroatien, Bosnien eller Serbien. Situationen på Balkan var en tickande bomb och 

säkerhetsrådet gjorde även denna gång bedömningen att situationen var så pass allvarlig 

att den hotar internationell fred och säkerhet.198 Omfattande ekonomiska sanktioner 

riktades mot Serbien-Montenegro enligt kapitel VII i FN-stadgan.199 FN följde upp 

utvecklingen genom att skapa resolution 827 (1993) i vilken säkerhetsrådet slog fast att 

de förekommande och flagranta fallen av brott mot internationell humanitär rätt på 

                                                             
194 UNSC/RES 788 (1992), st. 8 
195 UNSC/RES 788 (1992), st. 8-15, Se även, UNSC/RES 1132 (1997), st. 3. Eftersom handlingen utfördes 
utan säkerhetsrådets auktorisation handlar det alltså knappast om att ratihabera 
196 För mer information om krigen på Balkan Se...  
197 UNSC/RES 713 (1991) 
198 UNSC/RES 757 (1992) 
199 UNSC/RES 757 (1992)  
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Balkan, särskilt i Bosnien och Hercegovina, utgjorde ett hot mot internationell fred och 

säkerhet. Kort därpå utfärdades ytterligare en resolution som fördömde en rad militär 

attacker som ägt rum, och förklarade att kränkningarna av internationell humanitär rätt 

utgjorde ett hot mot freden.200  

Bosnien-Hercegovina hade blivit självständigt innan de egentliga striderna börjat och 

den militära intervention som kom från Serbien-Montenegro (en stat mot en annan stat) 

utgjorde ett hot mot freden. Kriget i Bosnien-Hercegovina var ett typexempel på ett 

mellanstatligt krig i vilken den traditionella tolkningen av art.39 var tillämplig. 

Konstaterandet av ett hot mot freden i Somalia, Irak och Kroatien var inte lika givna då 

de inte omfattades av dåvarande praxis vad gäller hanteringen av art.39. Till saken hör 

att situationen i Bosnien enligt art.39 snarare utgjorde ett fredsbrott- ”Breach of the 

peace” än ett hot mot freden ”threat to the peace”.  

FN:s fredsbevarande styrkor gavs befogenhet att nyttja ”all measures necessary” för 

att underlätta leveransen av humanitär hjälp och därmed uppfylla ändamålet att bevara 

eller återställa internationell fred och säkerhet. Att säkerhetsrådet fastställer att brott 

mot internationell humanitär rätt (IHL) utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet 

innebär att säkerhetsrådet breddar sin tolkning av konceptet ”threat to the peace”. 

Ställningstagandet påvisar att säkerhetsrådet blivit mer engagerat och involverat i 

humanitär rätt och MR, än vad som tidigare var fallet. Genom att vidta tvångsåtgärder 

visade säkerhetsrådet att de anser att IHL och MR omfattas av säkerhetsrådets 

befogenhet under FN-stadgan när det gäller att upprätthålla eller återställa fred och 

säkerhet.201 För att komma till denna slutsats refereras till tidigare fall och resolutioner 

vad gäller situationen på Balkan där säkerhetsrådet uttryckt: 

”[...] its grave alarm at continuing reports of widespread and flagrant violations 
of international humanitarian law occurring within the territory of the former 
Yugoslavia, and especially in the Republic of Bosnia and Herzegovina, 
including reports of mass killings, massive, organized and systematic detention 
and rape of women, and the continuance of the practice of "ethnic cleansing", 
including for the acquisition and the holding of territory.”202 

Sakläget motiverade åtgärder och kapitel VII aktiveras genom att säkerhetsrådet 

fastslog att situationen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet: 

”Determining that this situation continues to constitute a threat to international 
peace and security, [...] Determined to put an end to such crimes and to take 
effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them.” 

                                                             
200 UNSC/RES 836 (1993), st.3, 4    
201 UNSC/RES 827 (1993) 
202 UNSC/RES 827 (1993) § 1”All subsequent relevant resolutions” 
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Ett uppmärksammat och matnyttigt fall från inbördeskrigets Balkan var fallet 

Prosecutor vs. Tadic. Fallet som är uppdelat i olika delar rörde åtal mot personer som 

misstänktes ansvara för grova kränkningar av IHL som utförts på dåvarande 

Jugoslaviskt territorium. I fallet diskuterade ”The appeals Chamber of the International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” (ICTY), bland annat huruvida situationen 

på Balkan består av ett flertal olika isolerade konflikter vilka inte i sig skulle utgöra ett 

hot mot freden eller om dessa konflikter ska ses som en kopplad enhet? Slutsatsen som 

ICTY kom fram till var att en väpnad konflikt (eller en serie av väpnade konflikter) 

hade ägt rum på dåvarande Jugoslaviskt territorium innan säkerhetsrådet beslutade att 

inrätta den internationella tribunalen.203 Om situationen anses utgöra en ”International 

Armed Conflict” (IAC) råder det ingen tvekan om att situationen faller inom FN-

stadgan kapitel VII och art.39 - "Breach of the peace” eller åtminstone utgör ett hot mot 

freden– ”threat to the peace.”204 Om situationen inte anses utgöra en IAC utan en Non-

International Armed Conflict (NIAC), borde situationen fortfarande omfattas av FN-

stadgans kapitel VII genom praxis i säkerhetsrådet där inbördeskrig ansetts utgöra "hot 

mot freden".205 Det kan således sägas att det finns en gemensam förståelse, 

manifesterad av "senare praxis", att ett "hot mot freden" i art.39 kan innefatta interna 

väpnade konflikter.206 I fallet Tadić fastställde ICTY även att tillämpningen av 

begreppet ”threat to the peace” inte ska underställas domstolsprövning men att 

säkerhetsrådet måste förhålla sig till FN-stadgans ändamål och principer när de fattar 

beslut under art.39.207 

6.6 Rwanda: Folkmord och passivitet 

I början av år 1994 drabbades den centralafrikanska staten Rwanda av ett omfattande 

och fruktansvärt folkmord. Cirka en miljon människor mördades och över två miljoner 

flydde när personer från folkgruppen tutsier mördades av landsmän tillhörande 

folkgruppen hutuer. 

 Säkerhetsrådet var djupt bekymrat över det pågående våldet i Rwanda, det icke 

upphörande systematiska dödandet av civilbefolkningen (folkmordet) samt att de som 

var ansvariga för handlingarna gick straffria och således kunde fortsätta med sina 

                                                             
203 Prosecutor vs. Dusko Tadic a/k/a "DULE", 1995,  § 29 
204 Vad är en ”armed conflict: ”http://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/armed-conflict-
article-170308.htm 
205 Irak; UNSC RES 687 (1991), Liberia; UNSC RES 788 (1992) Somalia; UNS RES 794 (1992) 
206 Prosecutor vs. DUSKO TADIC a/k/a "DULE", 1995, s. 3-4.  
207 Prosecutor v Tadić [Decision on the Defence Motion on Jurisdiction] , 10 August 1995, §. 23. Samt: 
Prosecutor v Tadić [Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction], 2 October 
1995, §, 24  
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handlingar. Säkerhetsrådet medgav att situationen var unik men uttryckte samtidigt att 

omfattningen av det mänskliga lidandet i Rwanda, som uppstått genom att konflikten 

utgjorde ett hot mot freden i regionen.208 Än en gång preciserades inte vad det var som 

de facto utgjorde det verkliga hotet mot freden men av resolution 918 framstår det som 

att den humanitära krisen och det storskaliga dödandet av civila utgjorde hotet mot 

freden i regionen. Samtidigt var det uppenbart att de enorma flyktingströmmar som 

rörde sig från Rwanda mot grannländerna, främst Zaire (idag Demokr. Rep. Kongo), 

kunde komma att ha en destabiliserande effekt på regional nivå genom att konflikten 

sprids och urholkar fred och säkerhet.209 En annan intressant aspekt med tolkningen av 

art.39 i FN-stadgan och fallet Rwanda är att säkerhetsrådet genom resolution 918 

fördömer eventuell straffrihet för de ansvariga bakom våldet: 

”Strongly condemning the ongoing violence in Rwanda and particularly 
condemning the very numerous killings of civilians which have taken place in 
Rwanda and the impunity with which armed individuals have been able to 
operate and continue operating therein”. 

Säkerhetsrådet var av uppfattningen att ett misslyckande med att ställa de personer som 

är ansvariga för konflikten till rätta, skulle utgöra ett fortsatt hot mot freden. Resolution 

918 följdes upp av resolution 955 (1994) vari säkerhetsrådet på nytt fastställde att 

situationen i Rwanda utgjorde ett hot mot freden och bedyrar att effektiva åtgärder ska 

vidtas för att väcka åtal mot de personer som är ansvariga för de grymheter som 

karaktäriserat konflikten genom att inrätta en tribunal The International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR). 

”Determining that this situation continues to constitute a threat to international 
peace and security, [...] Determined to put an end to such crimes and to take 
effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them, 
[...] Convinced that in the particular circumstances of Rwanda, the prosecution 
of persons responsible for serious violations of international humanitarian law 
would enable this aim to be achieved and would contribute to the process of 
national reconciliation and to the restoration and maintenance of peace”.  

I detta fall ansåg säkerhetsrådet således att det omfattande dödandet av civila 

(folkmord) i sig utgör ett hot mot freden men även att det faktum att ett misslyckande 

med att ställa de ansvariga inför rätta utgjorde ett fortsatt hot mot freden, även om det 

faktiska dödandet upphört. Genom att fastställa att allvarliga kränkningar av mänskliga 

rättigheterna utgjorde ett hot mot freden menade säkerhetsrådet att upprättandet av 

tillfälliga tribunaler för lagföring av förövarna kommer att underlätta processen för 

                                                             
208 UNSC/RES 918, (1994), preambel §. 5, 18. Se även UNSC/RES 925, (1994), preambel § 7 
209 UNSC/RES 918, (1994,  UNSC/RES 925 (1994) 
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nationell försoning och upprätthållande av fred och säkerhet. Säkerhetsrådet var 

nyskapande då de tolkar begreppet fred i en positiv bemärkelse och utökar 

tolkningsramarna av begreppet ”threat to the peace”. 

Kapitel 7 –Terrorism: ett hot mot internationell fred och 
säkerhet? 

7.1 Libyen. Terror över Lockerbie och misslyckade överlämnanden 

År 1988 utsattes ett passagerarplan för ett sprängattentat i luften över den skotska 

staden Lockerbie. Attentatet krävde totalt 270 människoliv. Omedelbart efter attentatet 

drogs ett omfattande internationellt polisarbete igång för att undersöka orsak och skuld 

bakom det inträffade. Arbetet gav vid handen att en bomb hade placerats i flygkarbinen 

av två libyska medborgare på instruktion av libysk säkerhetstjänst.210 De misstänkta 

förövarna åtalades av såväl skotsk och amerikansk domstol i november 1991, och 

Storbritannien krävde att Libyen utlämnar de två männen medan USA varnade Libyen 

för internationella sanktioner för det fall de vägrar samarbeta. I enlighet med Montreal-

konventionen art.7 har den stat på vars territorium en misstänkt förövare befinner sig, 

en skyldighet att antingen åtala eller utlämna denne.211  

 Den 21 januari 1992 antog säkerhetsrådet resolution 731 (1992), där FN genom 

säkerhetsrådet uppmanade Libyen att samarbeta och få gärningsmännen ställda inför 

rätta. Av resolution 731 framgår att internationell terrorism, i detta fall Lockerbie 

attentatet, utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.212 Den 31 mars samma år 

antog säkerhetsrådet resolution 748 i vilken säkerhetsrådet på nytt fördömer dådet och 

uppmanar Libyen till samarbete. Resolution 748 (1992) antogs under kapitel VII i FN-

stadgan och medförde kännbara ekonomiska sanktioner mot Libyen och uttryckte att 

Libyens regering underlåtit att genom konkreta handlingar ta avstånd från terrorism 

samt att de inte lyssnat till uppmaningarna i resolution 731 då de vägrade utlämna 

misstänkta terrorister. Resolution 748 beskriver på följande sätt vad som utgör ett hot 

mot internationell fred och säkerhet:  

”Determining, in this context, that the failure by the Libyan Government to 
demonstrate by concrete actions its renunciation of terrorism and in particularly 
its continued failure to respond fully and effectively to the requests in resolution 
731 (1992) constitute a threat to international peace and security.”  

                                                             
210 UNSC/RES 731 (1992) st. 9 
211 ”Aut de dere aut judicare” principen. The Convention for the Suppression of Unlawful Acts Agaist the 
Safety of Civil Aviation, Montreal 971 (974 UNTS 177), artikel 7  
212 UNSC/RES 731 (1992) st. 3 
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Från säkerhetsrådets perspektiv ter det sig som att Libyen stödjer terrorism och att 

Libyens underlåtenhet att utlämna de misstänkta terroristerna fortsätter att utgöra ett hot 

mot freden tills dess de ställts inför rätta eller utlämnas. Åsikten att internationell 

terrorism utgör ett hot mot fred och säkerhet verkar inte vara kontroversiell men fallet 

väckte diskussion gällande förhållandet mellan tolkningen av FN-stadgan och 

internationell sedvanerätt. Enligt Österdahl var det beslut som togs av säkerhetsrådet 

under kapitel VII i FN-stadgan om utlämnande av de misstänkta terroristerna inte direkt 

förenligt med internationell sedvanerätt.213 Av internationell sedvanerätt följde, vid den 

aktuella tidpunkten, att en stat inte ska tvingas utlämna sina egna medborgare. 

Benedetto var av liknande uppfattning och menade att den relevanta knäckfrågan i fallet 

var huruvida vägran, att på säkerhetsrådets begäran, utlämna misstänkta gärningsmän 

utgör ett hot mot fred och säkerhet.214 Det är dock säkerhetsrådet som har det primära 

ansvaret för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet enligt art.1(1) och 39. 

Dessutom har FN-stadgan företräde framför andra internationella överenskommelser i 

fall normkonflikt uppstår enligt art.103. Sedvanerätt kan sättas åt sidan genom avtal och 

traktat. 

7.2 Sudan. Terrorism och mordförsök 

År 1995 utsattes Egyptens president Hosni Mubarak för ett mordförsök i Etiopien vilket 

fick säkerhetsrådet att agera. I Resolution 1044 (1996) uttrycker säkerhetsrådet att: 

”The suppression of acts of international terrorism, including those in which 
States are involved (läs Sudan), is an essential element for the maintenance of 
international peace and security,” 

Resolution 1044 backades upp av resolution 1054 (1996) i vilken säkerhetsrådet 

fastslog att ett misslyckande med att följa resolution 1044 inte var acceptabel. 

Säkerhetsrådet påpekar att det åligger Sudans regering att utan ytterligare dröjsmål 

vidta omedelbara åtgärder för att utlämna de misstänkta gärningsmännen (som befinner 

sig i Sudan) till Etiopien för åtal, samt att de avstår från att delta i aktiviteter som syftar 

till att hjälpa, stödja och/eller underlättar för terroristverksamhet och från att ge dem 

logi.215 Ett misslyckande med att uppfylla dessa krav är att se som ett hot mot 

internationell fred och säkerhet: 

                                                             
213 Österdahl, I, s. 77 
214 Benedetto, C, The Law and practice of the United Nations, 3rd edition, Martinus Nijhoff Publishers, 
2005, s. 178 
215 UNSC RES 1044 (1996) st. 5 samt 4 a) och b) 
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”Determining that the non-compliance by the Government of Sudan with the 
requests set out in paragraph 4 of resolution 1044 (1996) constitutes a threat to 
international peace and security,216 

I både fallet Libyen och Sudan har säkerhetsrådet inledningsvis antagit icke-bindande 

resolutioner genom vilka de begär att misstänkta terrorister utlämnas. Ett misslyckande 

med att utlämna de misstänkta gärningsmännen bedöms utgöra ett hot mot freden. Såväl 

resolution 731, 748, 1044 och 1045 benämner avsedda händelser som terrorism. Efter 

att inte ha fått avsedd effekt med de icke bindande resolutionerna, 731 och 1044, följer 

säkerhetsrådet upp med bindande, tvingande resolutioner uttryckligen antagna under 

kapitel VII; resolution 748 och 1045. Säkerhetsrådet pekar nu främst på att staterna 

(Libyen och Sudan) misslyckats med att följa de icke-bindande resolutionerna. Enligt 

säkerhetsrådet utgör misslyckandet i sig ett hot mot freden.217 

”Reaffirming that the suppression of acts of international terrorism, including 
those in which States are involved is essential for the maintenance of 
international peace and security, [...] Determining that the non-compliance by 
the Government of Sudan with the requests set out in paragraph 4 of resolution 
1044 (1996) as reaffirmed in paragraph 1 of resolution 1054 (1996) constitutes 
a threat to international peace and security,”218 

I fallen Libyen och Sudan förefaller den avgörande faktorn vara att staterna inte tar 

hänsyn till de icke-bindande resolutioner som riktas mot dem. Misslyckandet att följa 

resolutionerna motiverar säkerhetsrådet att fastställa existensen av ett fredshot enligt 

art.39 och öppnar för möjligheten att vidta tvingande åtgärder enligt kapitel VII.219 

Tillvägagångssättet i kapitel VII med inledning i art.39 och fortsättning i art.40-42 är 

beprövad: först utfärdas icke bindande resolutioner som ett sätt att undanröja hot mot 

freden och om det inte är gångbart så tillämpas tvång med samma ändamål. 

7.3 Afghanistan – Talibanregimen och Al-Qaeda 

Redan år 1998 hade säkerhetsrådet utfärdat resolution 1214 som uttryckte att den då 

rådande konflikten i Afghanistan utgjorde ett hot mot freden. Säkerhetsrådet påpekade 

att de hyser stor oro över den för tiden rådande konflikten i landet:  

”The continued Afghan conflict, which has recently sharply escalated as a 
result of the offensive by the Taliban forces, which is continuing despite the 
repeated pleas by the Security Council to cease the fighting, and causing a 
serious and 1) growing threat to regional and international peace and security, 
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2) as well as extensive human suffering, further destruction, refugee flows and 
other forcible displacement of large numbers of people.”  

Resolution 1214 (1998) antogs inte under kapitel VII utan var av icke-bindande 

karaktär. Säkerhetsrådet uttryckte att bekämpandet av internationell terrorism är 

essentiellt för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.220 Likt fallen Libyen 

och Sudan utfärdar säkerhetsrådet en ny resolution (1267 (1998)) där det fastslås att 

Talibanregimens misslyckande med att följa kraven i resolution 1214 (1998) st.13 utgör 

ett hot mot internationell fred och säkerhet. Samtidigt påminner säkerhetsrådet om 

kravet på att talibanregimen utlämnar eller åtalar de som står misstänkta för 

terrorism.221  

7.4 Resolution 1373 - den nya terrorns ansikte Al-Qaida 

År 1999 utfärdade säkerhetsrådet resolution 1267 i vilken det uppmärksammades att: 

“the suppression of international terrorism is essential for the maintenance of 

international peace and security.” Resolutionen medförde sanktioner genom vilka 

utvalda misstänkta talibananhängare fick tillgångar frysta. Den 11 september 2001 

drabbades USA av terrorns våld då medlemmar från Al-Qaida kapade fyra 

passagerarflygplan som användes som terrorns redskap. Attackerna krävde omkring 

3000 människoliv och ledde till att USA:s dåvarande president George W Bush inledde 

vad som kom att kallas för kriget mot terrorismen (the war on terror) varpå USA 

tillsammans med allierade intervenerade och invaderade Afghanistan där Al-Qaida 

medlemmar sökt skydd. Två veckor efter elfte september attackerna antogs resolution 

1373 (2001) i vilken ett enhälligt säkerhetsråd fördömde attentaten som riktats mot 

USA. Av pressmeddelandet som följde framgick att krafttag var att vänta mot 

terrorismen: ”The Security Council unanimously adopts wide-ranging anti-terrorism 

resolution.” 

I ett pressmeddelande den första oktober 2001 uttalade FN:s generalsekreterare Kofi 

Annan hur angeläget bekämpandet av terrorismen var:   

”It will also be important to obtain agreement on a comprehensive convention 
on international terrorism.  In the post-11 September era, no one can dispute the 
nature of the terrorist threat, nor the need to meet it with a global response. I 
understand that there are outstanding issues, which until now have prevented 
agreement on this convention.  Some of the most difficult issues relate to the 
definition of terrorism.  I understand and accept the need for legal precision.  
But let me say frankly that there is also a need for moral clarity.  There can be 
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for the maintenance of international peace and security”.    
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no acceptance of those who would seek to justify the deliberate taking of 
innocent civilian life, regardless of cause or grievance.  If there is one universal 
principle that all peoples can agree on, surely it is this.” 

I nära anslutning till uttalandet antogs resolution 1373 av ett enhälligt säkerhetsråd. 

Omständigheterna runt resolutionens tillkomst föranleddes av terrorattackerna mot 

USA den elfte september 2001. De omfattande och plötsliga attackerna chockerade en 

hel värld och resulterade i att säkerhetsrådet fick stöd genom konsensus vilket 

möjliggjorde ett skyndsamt agerande från säkerhetsrådets sida. Såväl säkerhetsrådet 

som världens stater var uppslukade av det inträffade och det omfattande hotet som 

terrorismen utgjorde krävde ett omedelbart svar. Resolution 1373 antogs utan vidare 

undersökning eller behandling och konstaterade att terrorism utgör ett hot mot 

internationell fred och säkerhet varpå tvångsåtgärderna enligt FN-stadgan kapitel VII 

var de enda åtgärderna som på ett effektivt sätt kunde skapa internationell rätt “…the 

only available means of promptly producing general international law”.222 

Medlemsstaterna förpliktades bland annat till att förebygga och bekämpa 

finansiering av terroristhandlingar, att kriminalisera avsiktligt tillhandahållande eller 

insamling av medel avsett för terroristverksamhet etc. Vidare kom säkerhetsrådet även 

att skapa ”The Counter-Terrorism Committee” för att övervaka medlemsstaternas 

implementering av kraven i resolution 1373. Således använde säkerhetsrådet kapitel VII 

befogenhet för att kriminalisera vissa handlingar samt att skapa ett organ som snarare 

än att ha fokus på vad som hat hänt fokuserar på vad som kan komma att hända.  

Vid utarbetandet av resolution 1373 valde säkerhetsrådet ett nytt sätt att fastslå ett 

hot mot freden. I resolutionen uttrycker säkerhetsrådet att alla fall av internationell 

terrorism utgör ett hot mot freden: ”Such acts, like any act of international terrorism, 

constitute a threat to international peace and security,”223 Resolutionen antogs under 

kapitel VII i FN-stadgan och beordrade medlemsstaterna att förebygga och bekämpa 

finansiering av terroristhandlingar; kriminalisera tillhandahållande eller insamling till 

terroriststiftelseverksamhet; frysa tillgångar eller andra ekonomiska resurser som 

kopplas till kända terrorister eller enheter; samt förbjuda medborgarna och andra 

personer från att göra medel, finansiella tillgångar eller ekonomiska resurser 

tillgängliga för personer som direkt eller indirekt deltar eller begår terrordåd.224  

Med resolution 1373 följde långtgående konsekvenser då samtliga av världens stater 

beordras att vidta åtgärder för att samarbeta kring terrorbekämpning och tvingas till att 
                                                             
222 Bianchi, A, Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-Terrorism Measures: The 
Quest for Legitimacy and Cohesion, (2006) EJIL, s.881, 889 
223 UNSC RES 1373 (2001), st.4 
224 UNSC RES 1373 (2001), §1 
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lägga till bestämmelser eller ändra redan existerande regler i nationell lagstiftning.225 

Förfarandet tycks ligga väldigt nära den definition av resolutioner som kan anses utgöra 

internationell lagstiftning som utvecklats av professor Talmon: 

“The hallmark of any international legislation is the general and abstract 
character of the obligations imposed. These may well be triggered by a 
particular situation, conflict, or event, but they are not restricted to it. Rather, 
the obligations are phrased in neutral language, apply to an indefinite number 
of cases, and are not usually limited in time.”226 

Resolution 1373 (2001) är urtypen av en sådan lagstiftning och uppfyller Talmons 

kriterier ett efter ett.227 Med hänsyn till FN-stadgans företräde vid normkonflikt enligt 

art. 103 och att FN:s medlemmar enligt art.25 i FN-stadgan prima facie har att lyda 

säkerhetsrådets resolutioner påtvingas medlemsstaterna i princip att komplettera eller 

ändra nationell lagstiftning. Resolution 1373 var epokgörande inte minst eftersom 

ICTY endast sex år tidigare utfärdade en dom i vilken det uttalades att det inte finns 

någon legislatur i FN-systemet och att FN-stadgan inte bemyndigar något FN-organ att 

stifta lagar som är direkt bindande för internationella rättssubjekt: 

“There is... no legislature, in the technical sense of the term, in the United 
Nations system...That is to say, there exists no corporate organ formally 
empowered to enact laws directly binding on international legal subjects.”228   

7.5 Effekterna av resolution 1373 

Resolution 1373 ger uttryck för generella normer skapade utav säkerhetsrådet trots 

avsaknad av artiklar i FN-stadgan som tillstår en lagstiftande kompetens.229 Art. 39, 41 

och 42 i kombination med art.25 medför dock att säkerhetsrådet har befogenhet att 

vidta bindande tvångsåtgärder vilka kan anses ligga nära en lagstiftande kompetens.230 

Av art.25 följer att FN:s medlemsstater samtycker till att godkänna och verkställa 

säkerhetsrådets beslut i överensstämmelse med denna stadga och ger säkerhetsrådet 

omfattande maktbefogenheter. Art.25 innebär att medlemsstaterna är skyldiga att följa 

säkerhetsrådets resolutioner. Säkerhetsrådets tendens att vidta legislativa handlingar har 

observerats av världens stater och oro har uttryckts över säkerhetsrådets ökande tendens 
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 66 

att vidta legislativa och traktatskapande åtgärder på det internationella samfundets 

vägnar som binder alla stater, och att säkerhetsrådet bör agera inom sitt mandat och inte 

agera som internationell lagstiftare, administratör och domstol på en gång. Andra stater 

har förkunnat att även om säkerhetsrådet inte besitter lagskapande kapacitet så bör det 

ha befogenhet att agera på så vis i exceptionella undantagsfall då det ställs inför ett 

omedelbart hot.231 

Resolution 1373 är den första resolution som omfattar ”any act of international 

terrorism” som ett hot mot freden. I tidigare resolutioner som berör terrorism 

exempelvis mordförsöket på Mubarak (1054 (1996)) har säkerhetsrådet fokuserat på det 

specifika fallet allena.232 Genom att i resolution 1373 uttrycka att ”any act of 

international terrorism ”konstituerar ett hot mot freden framstår det som att innebörden 

avses vara bestående och fungera som ett framtida riktmärke. På så vis har 

säkerhetsrådet för första gången skapat egna internationella regler avsedda för abstrakta 

framtida situationer snarare än för konkreta samtida händelser.233 Resolution 1373 

utvidgar begreppet ”threat to the peace” till att omfatta generella, brett tillämpbara, 

presumtiva åtgärder som varken begränsades till en specifik situation, till en viss 

definierad enhet eller av tid.234 Ett sådant förfarande baseras på en extensiv tolkning av 

säkerhetsrådets befogenheter enligt FN-stadgan och det kan ifrågasättas om 

säkerhetsrådet kan tänja art.41 i den utsträckningen.235 En dynamisk utveckling för 

tolkningen av enskilda bestämmelser i stadgan torde inte vålla rättsliga problem, så till 

vida utvecklingen har stöd bland medlemsstaterna eller tolkningen blir allmänt 

accepterad. Säkerhetsrådet tolkning bör vara flexibel för att kunna anpassas till ett 

förändrade politiskt läge men konsekvenserna av resolution 1373 sträcker sig in i 

framtiden och kan svårligen förutses utan endast spekuleras i. 

Skillnaden mellan resolution 1373 och äldre resolutioner är att säkerhetsrådet i 

tidigare resolutioner agerade för att bemöta en situation som uppstått i internationella 

relationer, avseende en specifik situation, specifika parter och tid. Resolution 1373 

avviker från mönstret i varje steg. Det är troligt att resolution 1373, tillkommen i all 
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hast efter terrorattentaten mot USA, i framtiden kommer att utgöra undantaget som 

bekräftar regeln. Dessutom har rådet konstaterat att potentiella och generiska hot kan 

utgöra hot mot internationell fred och säkerhet. Utöver terroristhandlingar kan det 

handla om spridning av massförstörelsevapen eller spridning och olaglig handel med 

handeldvapen och lätta vapen.236 Säkerhetsrådet har konstaterat att terrorism hotar 

freden utan att presentera en definition av hur begreppen ska förstås.237 

Säkerhetsrådet har befogenhet att fatta för medlemsstaterna bindande resolutioner 

enligt art.25. Motsatsvis kan det dock göras gällande att medlemsstaterna inte förbundit 

sig till att genomföra åtgärder som inte fattats i enlighet med stadgan. Även om 

medlemsstaterna har accepterat ordalydelsen i art.25 ter det sig tveksamt om artikeln 

även ska anses omfatta åtgärder som inte framgår av FN-stadgan och som därmed 

svårligen kunnat förutses av medlemsstaterna. Resolution 1373 refererar inte 

uttryckligen till någon av FN-stadgans artiklar utan hänvisar blankt till kapitel VII 

varpå medlemsstaternas bundenhet är oklar.238 Det finns ingen bestämmelse i FN-

stadgan som auktoriserar säkerhetsrådet en generell lagstiftade kompetens, möjligen 

lagstiftnings-liknande åtgärder enligt art.41. 

Resolution 1373 och 1390 nyttjade så kallade ”smart sanctions” för att frysa 

tillgångar hos misstänkta terroristanhängare. Följaktligen utdömde säkerhetsrådet 

straffliknande åtgärder för misstänkta individer. Efter krav från säkerhetsrådet 

inkorporerades resolution 1390 till EU lagstiftning239 och blev sedermera föremål för 

granskning av EU-domstolen i fallet Kadi.240 EU-domstolen (ECJ) menade att 

förfarandet i resolution 1373 och 1390 inte var lagenligt då hänsyn inte togs till 

individens rätt att bli hörd i domstol samt att få tillgång till ett effektivt 

domstolsförfarande.241 EU-domstolen ogillade att säkerhetsrådet i princip kom att döma 

misstänkta individer som skyldiga för brott utan att hänvisa till lagrum, utan att 

fastställa deras skuld på adekvat sätt och utan att besitta sådana befogenheter.242 

Europadomstolen har ingen granskande eller avgörande makt över säkerhetsrådet 

men kritiken påvisar att säkerhetsrådets arbete följs och undersöks varpå 

medlemsstaternas initiativ att inte blint följa säkerhetsrådet stärkts. Jag anser inte att 
                                                             
236 Popovski, V, The Security Council as a Global Legislator, s.3, samt: 
http://www.un.org/en/sc/repertoire/actions.shtml#rel1 
237 I praxis återfinns de ovan nämnda fallen Libyen, Sudan och Afghanistan som argumentationsmallar för 
vad som utgör terrorism och därmed hotar freden utan att en definition görs.   
238 ”Acting under Chapter VII of the Chart of the United Nations” 
239 Resolution 1390 inkorporerades genom: Council Regulation (EC) 881/2002, 27th May 2002 
240 Kadi, Joined Cases C-402/05 and C-415/05, 3rd September 2008 
241 Ibid. §§ 334, 348, ECJ: “By the inclusion of the appellants’ names on the sanctions list, the rights to be 
heard and to an effective remedy were patently not respected”. 
242 Ibid. 



 68 

resolution 1373 i sig har gått emot syftena i FN-stadgan art.1 på ett påtagligt sätt, men 

säkerhetsrådet utvidgar sin befogenhet på ett unikt vis, en utveckling som kan uppfattas 

som oroväckande. Samtidigt torde handlandet ligga inom säkerhetsrådets diskretion då 

det inte omfattas av någon aktuell begränsning.243 Frågan är om FN-stadgans ändamål i 

art.1 ska motivera vilka åtgärder som helst. Svaret skulle kunna vara att det är precis så 

åtminstone fram till den punkt då medlemsstaterna säger ifrån. Åtgärder som baserats 

på en extensiv tolkning av art.39 och 41 kan leda till att säkerhetsrådets befogenheter 

ifrågasätts och att FN:s förtroende i värsta fall urholkas.  

7.6 Säkerhetsrådet, resolutioner och bredden av kapitel VII 

Refererad praxis påvisar att säkerhetsrådet genom tillämpningen av art.39 utvidgat sin 

kompetens. Utövandet av befogenheter enligt kapitel VII har inte bara blivit mer 

elastisk utan även mer genomgripande. Allt oftare används kapitel VII resolutioner till 

att reformera ekonomiska, juridiska och konstitutionella system såväl på internationell 

som nationell nivå.244 Med funnet stöd i kapitel VII har säkerhetsrådet även skapat ett 

system med straffrättsliga domstolar som förmått hantera brister och 

tillkortakommanden som ansetts behäftade med den internationella 

brottsmålsdomstolen (ICC). Säkerhetsrådet har inte missbrukat sina befogenheter 

genom att skapa tribunalerna för Rwanda, Jugoslaven eller Sierra Leone utan 

förfarandet tyder på flexibelt tänkande i strävan att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet där upprättandet av tribunalerna var ett nödvändigt steg för att komma runt 

eventuella processuella hinder. I resolution 1315, agerade säkerhetsrådet under Kapitel 

VII befogenhet för att skapa en specialdomstol för Sierra Leone. Syftet var att ansvariga 

för brott mot mänskligheten och andra allvarliga brott mot internationell humanitär rätt 

skulle ställas inför rätta.245 På liknande vis upprättade säkerhetsrådet genom resolution 

827 och 955 ICTY samt ICTR.246 Det har diskuterats huruvida etableringen av 

tribunalerna skedde ultra vires fastän med stöd i teorin om ”implied powers” eller under 

säkerhetsrådets befogenhet att upprätta subsidiära organ under FN-stadgan.247 Frågan 

ställdes i och med skapandet av ICTY varpå domstolen fastställde att säkerhetsrådet var 

behörigt att skapa en rättslig tribunal utifrån de befogenheter som följer av art.41 i FN-

                                                             
243 Se kap 2.3 - 2.3.5 
244 I fallet Kosovo förändrade säkerhetsrådet exempelvis ’landets’ regeringssystem och genomförde 
privatisering av ekonomin. 
245 UNSC/RES 1315 
246 UNSC/RES 827, 1993; UNSC/RES 955, 1994) 
247Schott, J, s.56, samt Marschik, A, The Security Council as World Legislator? Theory, Practice & 
Consequences of an Expanding World Power, Institution for international law and justice, Working Paper, 
2005,s.15 
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stadgan.248 För att upprätthålla eller återställa säkerheten har säkerhetsrådet funnit att 

det var nödvändigt att ställa misstänkta förövare till svars och därigenom avsluta 

“konflikten”. För detta ändamål krävdes domstolar med jurisdiktion och möjlighet att 

genomföra rättegångar mot de misstänkta gärningsmännen, vilket säkerhetsrådet 

konstaterade att det inte fanns och därmed inrättades nödvändiga domstolar via art.41. 

I dessa tre fall utnyttjade säkerhetsrådet befogenheter under kap.VII för att bemöta 

de exceptionella situationer som följde konflikterna. Säkerhetsrådet etablerade nya 

domstolar med kapacitet att hantera ärenden som var särskilt kopplade till internationell 

säkerhet. Säkerhetsrådet hade noterat ett problem i att misstänkta förbrytare gick 

straffria på grund av existerande formella- och jurisdiktionsrelaterade begränsningar i 

det befintliga systemet och skapade en lösning där misstänkta förbrytare ställs inför 

rätta. Därmed skapades ett nytt rättsligt forum som överensstämde med säkerhetsrådets 

intresse. Säkerhetsrådet tog över säkerhetsintresset från de "otillräckliga” nationella 

eller internationella domstolarna. Genom att anta denna utvidgade verkställande roll 

inom den juridiska sfären uppstod en risk för att rättsväsendets oberoende äventyras. 

Inom ramen för kap.VII har säkerhetsrådet utökat sin jurisdiktion långt utöver den 

traditionella sfären för den verkställande makten. Säkerhetsrådet har hävdat sin 

kompetens att vidta lagstiftningsliknande åtgärder och om nödvändigt agera på 

domstolsliknande sätt. 

Utöver viljan att etablera ett nytt juridiskt forum har säkerhetsrådet även visat en 

benägenhet att använda kap.VII resolutioner till att fatta beslut rörande laglighet på 

egen hand. Således kringgår säkerhetsrådet i princip det internationella rättssystemet.  

Praxis vittnar om att säkerhetsrådet även tidigare utfärdat resolutioner med rättsliga 

bedömningar och utlåtanden varav vissa inte åberopat kap.VII. Säkerhetsrådet har bland 

annat använt uttryck som ”no legal validity”, ”illegal” och ”violation of the charter”.249 

Eftersom kap.VII inte åberopats torde dessa resolutioner trots sitt juridiska språk inte ha 

juridiskt bindande verkan vilket betyder att de i bästa fall har en rådgivande betydelse. 

Sedan kalla krigets slut har säkerhetsrådet gjort åtskilliga rättsliga konstateranden 

med kap.VII auktoritet. I början av 1990-talet konstaterar säkerhetsrådet genom en 

icke-bindande resolution att Iraks annektering av Kuwait saknade rättslig giltighet ”no 

legal validity” och ansågs som ogiltig ”null and void”.250 Resolutionen följdes upp av 

resolution 670, under kap.VII, och gav för handen att Irak hade begått allvarliga 

                                                             
248 Fallet Tadic, No. IT-94-1-I, §§ 28-38 
249 Southern Rhodesia: UNSC/RES 217,1965,§3, Middle East: UNSC/RES 248,1968,§2, Territories 
occupied by Israel: UNSC/RES 446, 1979 
250 UNSC/RES 662, 1990 
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kränkningar av Genèvekonventionen ”grave breaches”.251 I efterföljande resolution slog 

säkerhetsrådet fast att Irak genom den olagliga annekteringen av Kuwait gjort sig 

skyldigt till en rad brott under internationellrätt.252 Med stöd av bindande verkan i kap. 

VII visar dessa konstateranden på att säkerhetsrådet har antagit rättsliga funktioner trots 

bristfällig faktainsamling och med ringa stöd av underrättelseuppgifter och processuella 

kontroller.253  

Genom ett konstaterande i enlighet med art.39 blir art.41 tillämpbar och förser 

säkerhetsrådet med stöd att ålägga medlemsstaterna förpliktelser om att vidta åtgärder. 

Reellt kan denna befogenhet anses vara snarlik lagstiftning - ett område som ICTY 

uttalat att säkerhetsrådet inte besitter, varpå gränsdragningen mellan art.41 befogenhet 

och lagstiftning blir betydande. I fallen Tadic och Namibia bekräftar ICTY och ICJ att 

säkerhetsrådet besitter en myriad av så kallade ”implied powers”. Teorin om “Implied 

powers” definierades bland annat i “Reparations for Injuries Case” där domstolen gav 

uttryck för att ett organ som auktoriseras till att uppnå ett mål, ska erhålla de privilegier, 

befogenheter och den kapacitet som är nödvändig för att uppnå ändamålet och som 

samtidigt är förenligt med FN-stadgans bestämmelser.254 Utifrån domstolarnas utsagor 

skapades teorin om ”implied powers” vilket stärkte säkerhetsrådets redan långtgående 

tolkning av sin kapacitet.255 Utvidgandet av säkerhetsrådets befogenheter i relation till 

utebliven domstolsgranskning har resulterat i att säkerhetsrådet besitter omfattande 

kompetens. Med tanke på denna rättsliga bakgrund har rådet tagit sig friheter vid 

tolkningen av kapitel VII till att bland annat motivera lagstiftningsbehörighet.256 

7.7 En värld i utveckling – S/23500 och nya hot mot freden257 

Den 31 januari 1992 arrangerades ett toppmöte mellan säkerhetsrådet och 

medlemsstaternas stats och regeringschefer. Mötet resulterade i uttalandet ”The 

Presedential Statement”. Konferensen var ett steg i erkännandet av att världen 

förändrats och att säkerhetsrådet måste bli mer effektivt i uppfyllande av dess primära 

                                                             
251 UNSC/RES 670, 1990, §13 
252 UNSC/RES 687, 1991, §16 
253 Schott, J, s. 50 samt 56 
254 ICJ, Pleadings, United Nations Administrative Tibunal, 1954, s.139-141 
255 I fallet ”certain expenses” tillämpade Judge Fitzmaurice ICJ:s ståndpunkt från ”Reparations for Injuries 
Case” och uttryckte att: ”the United Nations must be deemed to have implied powers which are conferred 
upon it by necessary implication as being essential to the performance of its duties.” Certain Expenses 
Case, §208, 213 
256 OBS. Med lagstiftning avses i detta sammanhang brett tillämpbara, presumtiva åtgärder som inte 
begränsas till en omedelbar situation, till en viss definierad enhet eller av tid, som även ställer krav på 
staterna och som avses ha en bestående bindande effekt även i framtiden. Se. Talmond, s.175ff   
257 Presidential Statement S/23500, Decision of 31 January 1992 (3046th meeting): statement by the 
President, The responsibility of the Security Council in the maintenance of international peace and security 
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skyldigheter. Efter att dagordningen godkänts höll säkerhetsrådets ordförande ett 

inledande anförande, i vilket han förklarade att rådet står inför nya utmaningar och bör 

sätta ny kurs för att förmå bemöta dem.258 Ett exempel som påkallar nya diskussioner 

var utvecklingen av kärnvapen som pågått mer eller mindre obehindrat sedan andra 

världskriget. Det konstaterades att bara själva existensen av kärnvapen utgör ett hot mot 

internationell fred och säkerhet.259 Uttalandet var av stor vikt för förståelsen och 

definitionen av begreppet fred och indikerade en omvandling där begreppet fred och de 

faktorer som riskerar att hota den ges en bredare definition:  

”The absence of war and military conflicts among States does not in itself 
ensure international peace and security. The non-military sources of instability 
in the economic, social, humanitarian and ecological fields have become 
threats to peace and security. The United Nations membership as a whole, 
working through the appropriate bodies, needs to give the highest priority to 
the solution of these matters.”260 

Den nya fasen kännetecknas av respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 

friheter, bekämpandet av terrorism och utökad kontroll av vapen. Säkerhetsrådet 

förtydligade att även icke-militära källor till instabilitet kan utgöra ett hot mot freden. 

7.8 Åtgärdandet av säkerhetsrådets ”tillkortakommanden”  

Inkonsekvens och tvetydighet i skapandet av praxis har resulterat i att inga eller endast 

ett fåtal materiella eller processuella riktlinjer och begränsningar av säkerhetsrådets 

verksamhet går att utläsa. Utebliven juridisk granskning har resulterat i att 

säkerhetsrådet tolkat befogenheter enligt kapitel VII i extensiv favör. Därav är det inte 

möjligt att med tydlighet ange gränsen för när en situation utgör ett hot mot 

internationell fred och säkerhet eller hur pass konkret en situation måste vara för att 

säkerhetsrådet ska kunna ingripa. Genom utfärdandet av resolutioner har säkerhetsrådet 

konstaterat att många och vitt skilda situationer utgjort ett hot mot freden. Med funnet 

stöd i kapitel VII har säkerhetsrådet antagit kvasi-legislativa och kvasi-rättsliga 

funktioner. Säkerhetsrådet har utfärdat resolutioner av generell natur som varken 

specificerat en specifik situation, tid eller land och som dessutom tvingat medlemsstater 

till att vidta eller ändra lagar och straffa enskilda individer på en grad av misstanke. 

Konstaterandet av ett hot mot freden enligt art.39 har också resulterat i resolutioner som 

                                                             
258 S/23500, st. 3 
259 Ibid. st. 21. ”The proliferation of all weapons of mass destruction constitutes a threat to international 
peace and security. The members of the Council commit themselves to working to prevent the spread of 
technology related to the research for or production of such weapons and to take appropriate action to that 
end.” 
260 Ibid. st. 11 
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implicerat skapandet av internationella brottmålstribunaler, komplexa sanktionsåtgärder 

och militära interventioner med varierande syften.  

 För att komma tillrätta med spretande praxis och otydlig tolkning och tillämpning av 

art.39 och kapitel VII kunde säkerhetsrådet vidta fastställda kriterier, ökad transparens 

och kontroll. Resolutioner är FN:s främsta verktyg för att omsätta syfte och teori i 

praktiken och därmed anser jag att det föreligger goda skäl för att i bindande 

resolutioner under kapitel VII explicit ange vilka bestämmelser som tillämpas, på 

vilken grund de aktualiseras och hur de avses tillämpas i förevarande situation. En 

potentiell åtgärd vore att säkerhetsrådet tillkännager bakgrunden för ett beslut enligt 

art.39 och upprättar protokoll som motiverar och stödjer säkerhetsrådet i framtida 

bedömningar - ett slags rapporteringskrav för tillämpningen av undantagsklausuler. Det 

bör kunna krävas att ett undantag från en huvudregel ska motiveras explicit. 

 Tydliga motiveringar från, och referenser till, FN-stadgan bör medföra att 

medlemsstaterna inser beslutens riktighet och enlighet med FN-stadgan vad gäller syfte 

och ändamål i art.1 och 2, samt stöd i art.39 och effekt genom art.40-42. Denna 

tydlighet kan stärka medlemsstaternas vilja och övertygelse att följa utfärdade 

resolutioner och uppfylla åtaganden enligt art.25. En utveckling i tydlighetens tecken 

torde minska medlemsstaternas osäkerhet kring deltagande i FN-aktioner, medföra ökad 

effektivitet och resultera i en utökad transparens avseende säkerhetsrådets tillämpning 

av kap.VII. 

 Säkerhetsrådets beslut i form av resolutioner blir tydliga och enkelt delbara men 

överläggningar och beslutfattande tycks i hög grad ske utan insyn inom säkerhetsrådets 

slutna krets. En komponent i principen om rule of law som skulle vara betydelsefull ur 

denna synpunkt är transparens. Med hänsyn till att säkerhetsrådets överläggningar sker i 

det fördolda är det särskilt betydelsefullt att besluten i sig visar att de är baserade på 

laglig grund. Farall är av uppfattningen att säkerhetsrådet på ett klart och tydligt sätt 

borde manifestera beslutet av att ett hot mot freden, fredsbrott eller aggressionshandling 

föreligger. Dessutom borde säkerhetsrådet explicit motivera vilka sakförhållanden som 

konstituerar själva hotet.261 Genom att motivera beslut enligt art.39 konkretiseras 

uppdragets ändamål och förtydligar vad som måste ändras på i syfte att upprätthålla 

eller återställa internationell fred och säkerhet. Således vore en önskvärd utveckling att 

säkerhetsrådet gör överläggningarna offentliga 

Det vore även önskvärt att säkerhetsrådet utnyttjar sina ”fact finding powers” till fullo 

och tillsätter en fristående kommission med uppgiften att genom art.34 utreda huruvida 

                                                             
261 Farrall, s.187ff 
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en tvist riskerar att sätta upprätthållandet av internationell fred och säkerhet i fara, innan 

ett beslut enligt art.39 fattas.262 Kommittén bör i sin tur redogöra sina 

ställningstaganden för säkerhetsrådet för bättre underbyggda beslut. Inrättandet och 

tillämpandet av kommissioner i detta syfte skulle förse säkerhetsrådet med en objektiv 

bedömning av den aktuella situationen vilket kan fungera som beslutsunderlag. Genom 

att använda kommissioner mer frekvent kan säkerhetsrådet även bemöta frågan om hur 

det kan utöva en så pass omfattande diskretion utan att ha självständig 

underrättelsekapacitet. 

Sedan slutet av 1990-talet har säkerhetsrådet utökat omfattningen av situationer som 

kan föranleda rådets engagemang. Som visats ovan har säkerhetsrådet vidtagit kapitel 

VII åtgärder med en bredd och form som aldrig tidigare förekommit. Säkerhetsrådets 

revir omfattar numera situationer som sträcker sig långt utöver det klassiska fallet med 

mellanstatliga konflikter. Genom utfärdandet av resolutioner har säkerhetsrådet 

etablerat omfattande civila och militära uppdrag, massiva fredsbevarande- och 

fredsframtvingande operationer runt om i världen. Säkerhetsrådet har också antagit 

sanktioner i ett ökande antal fall och har initierat användning av kvasi-legislativa 

normer. Dessa normer är allmänna regler som även omfattar stater som inte har 

någonting med den aktuella konflikten att göra.  

 Resolutionerna som berör terrorism; Libyen, Sudan och Afghanistan skiljer sig från 

andra nämnda resolutioner då de inte primärt motiverats av ”den humanitära 

situationen”, ett omfattande mänskligt lidande eller av bristen på respekt för mänskliga 

rättigheter eller demokrati. Istället är motiveringen att staterna misslyckats med att följa 

kraven från säkerhetsrådet. Som antytts har säkerhetsrådet sedan slutet av kallakriget 

utvidgat konceptet ”threat to the peace” genom att konstatera att vissa avvikande 

situationer utgör ett hot mot freden. Vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter har 

det genom en rad resolutioner visats att en extrem omfattning av mänskligt lidande, 

tunga förluster av människoliv och kränkningar av humanitär rätt betraktats som hot 

mot freden.263 Tillsammans visar resolutionerna hur säkerhetsrådet utvidgar den 

restriktiva tolkningen av begreppet ”threat to the peace” som gällde före och under 

kallakriget, till att omfatta en lång rad varierade situationer. 

Ett flertal resolutioner har försetts med uppgiften/mandatet ”to use all neccessary 

means” för att uppnå syftet att upprätthålla eller återställa internationell fred och 
                                                             
262 Art.34 ”The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to 
international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute 
or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.” 
263 Som uttryckt i resolutionern; the extreme magnitude of human suffering, the heavy loss of human life 
and violations of humanitarian law 
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säkerhet. Den vida utformningen av mandatet har resulterat i att den lagliga grunden i 

resolutionen ifrågasatts och har fått utså kritik för att det inte är i enlighet med art.42 att 

överlåta valet av tillämpliga åtgärder på auktoriserade medlemsstater. Vissa 

medlemsstater har även framfört kritik mot FN och säkerhetsrådet för att uppdraget 

varit utformat på ett alltför omfattande och vagt sätt samt att säkerhetsrådet inte skulle 

ha några kontrollmöjligheter av hur medlemsstaterna implementerar och hanterar 

sådana resolutioner.264  

 Ett omfattande mandat i kombination med tvångsåtgärder och risk för våldsa-

nvändning bör i min mening starkt tala för att uttryckliga hänvisningar till såväl art.39 

som art.42 görs. Dessutom bör tillämpligheten av bestämmelserna motiveras och även 

omfatta de avvikelser från art.2 som föreslås. Med hänsyn till att åtgärder under kapitel 

VII utgör undantag från grundläggande principer i FN-stadgan, torde det vara särskilt 

viktigt att det framgår tydligt att säkerhetsrådet agerat på rättsenligt vis. Att 

säkerhetsrådet agerat på rättslig grund är betydande även för medlemsstaterna vars 

bundenhet enligt art.25 är betingad med det faktum att säkerhetsrådets beslut fattats 

intra vires. Säkerhetsrådets uppdrag att värna om internationell fred och säkerhet bör 

som regel inte förhindras men samtidigt torde de vidsträckta politiska och juridiska 

befogenheterna medföra att vissa krav kan ställas vid auktorisation av så pass 

ingripande åtgärder som tvångsåtgärder enligt kapitel VII.  

 Som framgår av resolution 1373 har säkerhetsrådet inrättat ett förfarande som 

betecknas ”smart sanctions”. De smarta sanktionerna är skapta enligt strikta och 

objektiva kriterier som innefattar tidsramar, tydliga och exakta mål, ansvarsskyldighet, 

regelbunden översyn, återkommande objektiv granskning samt utvärdering av 

effekter.265 Smarta sanktioner torde medföra en tydlig och precis praxis vad gäller 

hantering och tillämpning av exempelvis kapitel VII samtidigt som risken för 

maktmissbruk minskas. Metoden torde vara mer effektiv vad gäller måluppfyllnad och 

torde även minimera ”collateral damage” och påverkan på civilbefolkning. Smarta 

sanktioner och ingripande åtgärder som drabbar enskilda borde, i min mening, motivera 

en stärkt anledning till att beakta legalitetsaspekter vid beslutsfattande samt nyttjande 

av objektiv underrättelseinformation.266  

 

                                                             
264 UN/DOC, S/PV 2963, 29 november 1990, s. 32 
265 UN/DOC, A/61/33, Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the 
Strengthening of the Role of the Organization, §23. Se även kap 7.5 vad gäller Smart Sanctions)  
266 Säkerhetsrådet kan instifta undersökande och fakta-insamlande kommissioner och Kommittéer enligt 
art.7(2) och 34 ”fact finding powers” vars uppgift exempelvis vore att utreda en situation och ge 
kommentarer till säkerhetsrådet  



 75 

Kapitel 8 - Sammanfattning och konklusioner 

Konceptet ”threat to the peace” är inte i sak definierat avseende en viss situation utan 

kan i princip avse alla situationer ”any threat”, som kan störa internationellt lugn, 

således är begreppet inte alls definierat. Säkerhetsrådet har genom ovilja eller slentrian 

inte använt utfärdandet av resolutioner för att förtydliga innebörden av begreppet och 

vilka situationer som de facto utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet. Trots 

att ett konstaterande enligt art.39 inte sällan får kännbara och långtgående effekter har 

säkerhetsrådet inte visat hur pass konkret en situation ska eller bör vara för att åtgärder 

ska vidtas och ingripanden auktoriseras. Möjligtvis rotas denna ovilja av en rädsla att 

skapa bindande prejudikat för den egna verksamheten.  

Säkerhetsrådet må vara ett politiskt organ men det verkar inom en juridisk kontext 

inom vilken såväl frihet som bundenhet inryms. För att effektivt kunna uppnå det 

angelägna målet att upprätthålla internationell fred och säkerhet, bör säkerhetsrådet 

erhålla omfattande diskretion samt ha möjlighet att agera dynamiskt. I praktiken 

framstår det som att säkerhetsrådets diskretion är substantiell och omfattande varpå 

kopplingen mellan politisk flexibilitet och juridisk precision blir brännande. 

Förslag på tydlighet och transparens skulle knappast inskränka säkerhetsrådets 

handlingsfrihet och åtgärderna bör rimligtvis inte innebära alltför betungande 

uppoffringar. Med hänsyn till den omfattande makt som tillkommer säkerhetsrådet 

enligt FN-stadgan bör det vara befogat att ställa krav. Genom att inte erbjuda en 

definition för förståelse av art.39 fastställs inte vad som de facto ska bekämpas eller 

vilket tillstånd som ska förändras och uppnås för att internationell fred och säkerhet ska 

upprätthållas eller återställas. När stater i ett inledande skede överväger innebörden av 

en resolution och eventuellt deltagande blir det svårt att i praktiken se vad ett uppdrag 

går ut på och när det torde anses slutfört. Denna problematik kan föreligga innan ROE:s 

är på plats. Eftersom det är auktoriserade medlemsstater och inte säkerhetsrådet som 

utför de faktiska åtgärderna så borde säkerhetsrådet för att behålla någon form av 

kontroll utforma tydliga och detaljerade resolutioner vari det motiveras och klargörs 

vad som ska göras, varför det ska göras, hur det ska göras och vad som ska uppnås. 

Inkonsekvens och tvetydighet i skapandet av praxis har resulterat i att inga eller 

endast ett fåtal materiella eller processuella riktlinjer och begränsningar av 

säkerhetsrådets verksamhet går att utläsa. Denna bristande följdriktighet har klippt av 

den röda tråd som annars kunnat ge klarhet i hur art.39 tolkas och tillämpas av 

säkerhetsrådet. Visserligen förser existerande praxis insikt och utökad förståelse för 



 76 

säkerhetsrådets konflikthantering enligt kap.VII men resolutionerna har ideligen varit 

vagt utformade med bristande motiveringar och referenser till FN-stadgans artiklar. 

FN-stadgan har blivit föremål för en flexibel och ibland extensiv tolkning av 

säkerhetsrådet. Utveckling har inneburit att text och ordalydelse omtolkats och att 

tillämpningen av FN-stadgan inte sker ordagrant med hänsyn till varje artikel. En sådan 

utveckling är nödvändig för att FN-stadgan ska vara flexibel och anpassningsbar vilket 

krävs för att den ska kunna svara till en ständigt föränderlig verklighet, annars blir 

stadgans betydelse inaktuell och förlegad. Denna utveckling borde dock ovillkorligen 

ske i linje med FN-stadgans ändamål och principer samt accepteras av 

medlemsstaterna. Avsaknaden av juridisk överprövning bör förespråka att 

säkerhetsrådet motiverar varför vidtagna åtgärder är att betrakta som legala. 

Ett konstaterande enligt art.39 och vidtagandet av åtgärder enligt kap.VII ska endast 

tas i undantagsfall då det anses nödvändigt. Konsekvenserna blir ofta påtagliga och 

avviker rättsenligt från grundläggande principer i FN-stadgan. Genom att tydliggöra 

innebörden av art.39 och belysa vilka situationer som kan utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet skapas tydlighet och tradition vilket kan medföra ett 

väsentligt stärkt förtroende för FN systemet. Explicita motiveringar, insyn och öppenhet 

tillintetgör tvivel om de bakomliggande skälen för säkerhetsrådets agerande och stärker 

uppfattningen om att de åtgärder som följer ett konstaterande enligt art.39 sannerligen 

vidtas för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. 
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