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 Förkortningar  
 
A.a.   Anfört arbete 
 
CEDAW Kvinnokonventionen/kvinnokommittén –  

The Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women/The 
Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women  

 
CERD Konventionen om avskaffande av 

rasdiskriminering – Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination 

  
EKMR Den Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna 

 
FN Förenta nationerna  
 
FN-stadgan Förenta nationernas stadga 
 
Folkmordskonventionen Konvention om förebyggande och bestraffning 

av brottet folkmord 
 
Folkrättskommissionens riktlinjer The Guide to Practice on Reservations to 

Treaties 
 
ICCPR Den internationella konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter – 
International Covenant on Civil and Political 
Rights 

 
ILC FN:s folkrättskommission –  

The International Law Commission  
 
Internationella domstolen (ICJ) Den internationella domstolen i Haag – 

The International Court of Justice 
 
ICJ-stadgan  Den internationella domstolens stadga 
 
Tortyrkonventionen Konvention mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning  

 
VCLT Wienkonventionen om traktaträtten 1969 –  

Vienna Convention on the Law of Treaties  
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1 Inledning+

1.1 Bakgrund  

Inom loppet av 30 år genomlevde det internationella samfundet två världskrig vilka vitt-

nade om fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna. År 1945 blev därför ett 

startskott för vad som senare kommit att bli ett rättsligt internationellt regelverk i syfte 

att skydda den enskildes fri- och rättigheter.1 Stater efterfrågade förändring i form av 

nya institutioner och rättsliga ramverk i syfte att hindra att liknande brott mot mänsklig-

heten skulle inträffa igen. Genom antagandet av Förenta Nationernas stadga (FN-

stadgan) bildades år 1945 organisationen Förena Nationerna (FN) som föreskrev sig 

vara fast besluten att återigen betyga tron på de mänskliga rättigheterna och på den 

enskilde människans värdighet och värde.2 För att återupprätta tron på de mänskliga 

rättigheterna följde därför en period av kodifiering av den enskildes fri- och rättigheter.3 

För kodifieringen ansågs traktat, dvs. skriftliga överenskommelser mellan stater4, vara 

ett viktigt verktyg. Traktat var dock ingen ny företeelse utan har sedan länge tillbaka an-

setts vara en grund för internationella relationer.5 Ursprungligen användes traktat främst 

i bilaterala förhållanden i syfte att fastställa parters ömsesidiga skyldigheter.6 I takt med 

ett fördjupat internationellt samarbete har användningen av traktat utvidgats till att i 

större utsträckning behandla multilaterala förhållanden av en nästintill lagstiftande 

karaktär.7 Oavsett vilken karaktär traktaten i fråga har regleras dess tolkning och rätts-

verkan av samma rättsliga regelverk, Wienkonventionen om traktaträtten från 1969.  

Likt en internationell avtalsrätt som värnar om den suveräna statens ställning bygger 

traktaträtten på principen om frivillighet.8 Stater kan således endast bli bundna av en 

traktats innehåll genom samtycke. Av principerna följer dessutom att stater har en 

möjlighet att formulera reservationer till en traktats innehåll om reservationen anses 

vara förenlig med traktatens ändamål och syfte samt inte förbjuds enligt traktaten.9 

Reservationer är ett verktyg som används flitigt av stater och utgör en flexibel möjlighet 

                                                
1 Moeckli m.fl., International Human Rights Law, s. 76 f.  
2 Se avsnitt VI i preambeln till FN-stadgan.  
3 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 18 f.  
4 Svanberg, En introduktion till traktaträtten: En lärobok i traktaträtt, s. 13.  
5 Klabbers, International Law, s. 41.  
6 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 107.  
7 A.a. s. 107 f. 
8 Klabbers, International Law, s. 42 f.  
9 Se Wienkonventionen om traktaträtten art. 19.  
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att modifiera eller utesluta delar av en traktats innehåll.10 En reservation kan exempelvis 

avse ett innehåll som inte sammanstämmer med nationell rätt eller som staten vill 

utveckla ytterligare.11 Reservationsrätten utgör således en rättslig flexibilitet som bidrar 

till att fler stater ansluter sig till traktaten vilket resulterar i en större spridning av dess 

innehåll.12 Problematik uppstår dock när staters reservationer är så pass långtgående att 

de riktar sig mot syftet med en traktat eller mot dess kärnregleringar. Ett illustrerande 

exempel är Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor 

(kvinnokonventionen) som är en av de traktat som har erhållit flest reservationer.13 Flera 

av reservationerna har dessutom anmälts i förhållande till konventionens uttalade kärn-

regleringar, vilket kan ifrågasätta instrumentets effektivitet i praktiken.14 Reservationer 

till människorättstraktat utgör således en problematisk avvägning mellan att å ena sidan 

respektera staters suveränitet, vilket i sin tur leder till att traktaten når en bredare anslut-

ning av stater, samt å andra sidan att upprätthålla traktatens integritet och effektivitet.  

Den problematiska intresseavvägning som reservationer till människorättstraktat 

utgör hanterades tidigare av en internationellt erkänd enhällighetsdoktrin. Samtliga 

parter till traktaten hade således att godkänna reservationen för att den skulle anses vara 

tillåten.15  En sådan lösning stämde väl överens med intresset av att upprätthålla 

människorättstraktatens integritet, men i takt med ett allt större fördjupat internationellt 

samarbete ansågs systemet motverka en universell spridning av traktatens innehåll.16 

Idén om ett mer flexibelt reservationssystem lyftes därför av den internationella dom-

stolen i ett rådgivande yttrande från år 195117 som senare fastställdes i Wienkon-

ventionen om traktaträtten från 1969. Det flexibla reservationssystemet lämnar åt en-

skilda stater att avgöra om en reservation är förenlig med traktatens ändamål och syfte 

samt därmed att acceptera eller invända mot reservationen.18 I praktiken innebär det 

flexibla systemet således att det till synes objektiva kravet på när en reservation anses 

giltig bedöms subjektivt av enskilda stater. Det är inte heller helt naturligt för parter som 

är anslutna till människorättstraktat att göra invändningar, då staterna inte har några 

(direkta) egna intressen av människorättstraktat, vars fri- och rättigheter tillfaller den 
                                                
10 Aust, Modern Treaty Law and Practice, s. 120.  
11 Moeckli m.fl., International Human Rights Law, s. 105 f.   
12 A.a. s. 105 f.  
13 Steiner m.fl., International Human Rights in Context: Law Politics Morals, s. 1125 f.  
14 A.a. s. 1125 f. samt Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 457.  
15 Klabbers, International law, s. 48.  
16 ICJ Rep. 1951 s. 23 f.   
17 ICJ Rep. 1951.  
18 Klabbers, International Law, s. 49.  
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enskilde statens invånare.19 Det flexibla reservationssystemet tycks därför i praktiken 

gynna reserverande stater, som kan formulera reservationer i en sådan utsträckning att 

en del menar att människorättstraktatens integritet riskerar att urholkas.20 Systemet har 

av vissa beskrivits som ett resultat av en obalanserad kompromiss.21 Andra har beskrivit 

systemet som en balanserad avvägning av motstående intressen.22 Frågan är om den 

intresseavvägning som görs i gällande rätt, mellan att respektera staters rätt att 

formulera reservationer samt att upprätthålla människorättstraktats integritet, är till-

räckligt balanserad?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur Wienkonventionen om 

traktaträttens reservationsregler förhåller sig till upprätthållandet av en människorätts-

traktats integritet. Fokus för uppsatsens diskussioner är den rättsliga intresseavvägning 

som reservationsrätten utgör och syftet är att se vilka ställningstaganden som har moti-

verat gällande rätt. Slutligen är syftet att ur ett de lege ferenda-perspektiv diskutera om 

människorättstraktat, med sina särskilda egenskaper, bör särregleras och i så fall hur en 

sådan reglering bör utformas. Som ett illustrerande exempel kommer kvinnokonven-

tionen att belysas i uppsatsen som tydligt visar den problematiska intresseavvägning 

som reservationer till människorättstraktat innebär i praktiken.  

 

För att uppnå ovanstående syften kommer följande frågeställningar att besvaras:  

 

• Utgör den intresseavvägning som motiverat gällande rätt i Wienkonventionen en 

rättvis balans mellan att å ena sidan bevara människorättstraktats integritet och 

effektivitet samt å andra sidan att upprätthålla staters suveräna ställning, något 

som bidrar till en större universell spridning av instrumentet?  

 

• Bör reservationer till människorättstraktat, med sin speciella karaktär, regleras 

särskilt? Hur bör en sådan reglering se ut?  

                                                
19 Higgins, Introduction* From Human Rights as General Norms and a State’s Right to Opt Out, 
Reservations and Objections to Human Rights Conventions, I: Themes and Theories, s. 598.  
20 Klabbers, International Law, s. 50 f. samt Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify 
and Ruin?  
21 Pellet i: Corten & Klein, The Vienna Conventions on the Law of Treaties A Commentary Vol. I, s. 409.  
22 Se bl.a. Pellet & Müller, Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil... s. 324.  
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1.3 Metod och material  

Den metod som främst har använts vid författandet av uppsatsen kan beskrivas som 

problemorienterad, då olika problem har konstaterats de lege lata, som därefter har 

diskuterats de lege ferenda. Gällande rätt har således tolkats och systematiserats med 

utgångspunkt i olika, främst internationella, rättskällor vilket har utgjort grunden för en 

rättsanalytisk framställning.23 Det bör dock framhållas att folkrätten och framförallt 

rättsområdet mänskliga rättigheter är influerat av andra perspektiv än enbart rättsliga. 

Det finns således många både politiska och moraliska perspektiv som påverkar den 

rättsliga intresseavvägningen i gällande rätt varför en kritisk metod behövs, utöver den 

rättsanalytiska, i syfte att fastställa varför gällande rätt faktiskt ser ut som den gör. Vid 

författandet av uppsatsens analytiska delar har således den problemorienterade metoden, 

till viss del, kombinerats med en rättspolitisk metod, då olika politiska syften samt mål-

sättningar har vägts in i argumentationen.  

Det material som har använts vid författandet av uppsatsen och som utgångspunkt för 

dess rättsanalytiska framställning är främst internationella rättskällor. De internationellt 

vedertagna rättskällorna framställs i ICJ-stadgans artikel 38, vilken föreskriver de källor 

som domstolen har att använda sig av vid sin tvistelösning. Artikeln anses dock även 

fastställa de erkända rättskällorna i internationell rätt, vilka anses vara traktat, inter-

nationell sedvänja samt allmänna rättsgrundsatser.24 Traktat, och i synnerhet Wien-

konventionen om traktaträtten från 1969, har utgjort grunden för uppsatsens framställ-

ning. För att tolka gällande rätt har ytterligare källor i form av soft law varit av 

betydelse. Konventioners övervakande organs rekommendationer och kommentarer har 

exempelvis använts i ett vägledande syfte. Därutöver har fall från Europadomstolen 

samt ett rådgivande yttrande från den internationella domstolen i Haag använts i syfte 

att förklara problem i gällande rätt samt illustrera rättsområdets utveckling. Det finns 

dessutom en betydande mängd juridisk doktrin, främst internationell, som berör ämnet 

vilket har bidragit till olika tolkningar av gällande rätt och dess problematiska intresse-

avvägning.  

 

                                                
23 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, I: Sandgren, Vad är rättsvetenskap?, s. 124 f.  
24 Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, s. 36. 



 11 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen avser endast att diskutera reservationer till människorättstraktat, varför inte 

andra multilaterala traktat kommer att redogöras för. Avgränsningen motiveras av att 

den stora problematiken med staters reservationsrätt uppstår främst i förhållande till just 

människorättstraktat, då det är instrument som avser att ge enskilda individer ett univer-

sellt rättighetsskydd. Diskussionerna kommer även att begränsas till att diskutera situa-

tioner då en traktat inte reglerar frågan om reservationer, vilket resulterar i att Wienkon-

ventionens reglering blir tillämplig. Ifall traktaten i fråga har en explicit reservations-

reglering, som inte hänvisar till Wienkonventionens regler, uppstår inte de problem i 

gällande rätt som uppsatsen avser att diskutera.  

Vidare behandlar uppsatsen enbart traktat mellan stater och kommer därför av 

utrymmes- och relevansskäl endast att redogöra för Wienkonventionen från 1969. De 

senare Wienkonventionerna som reglerar traktat mellan stater och organisationer samt 

statssuccession kommer således inte att diskuteras. Av utrymmesskäl kommer inte 

heller frågan om formulerandet av reservationer samt skillnaden mellan reservationer 

och deklarationer att redogöras för i uppsatsen. Tolkning av reservationer kommer 

endast att redogöras för kortfattat i förhållande till tolkningen av en traktats ändamål 

och syfte.  

Diskussioner om mänskliga rättigheter kan enkelt hamna utanför det rättsliga 

området varför ett förtydligande bör göras av vilket syftet med diskussioner om 

mänskliga rättigheters status i avsnitt 4.2 är. Uppsatsens syfte är endast att diskutera den 

rättsliga intresseavvägning som Wienkonventionens regler om reservationer till 

människorättstraktat utgör. Således kommer inte uppsatsen att behandla olika eventuella 

moraliska eller kulturella intressekonflikter. En diskussion av mänskliga rättigheters 

status förs endast i syfte att diskutera vad som enligt Wienkonventionen kan anses vara 

en människorättstraktats integritet samt syfte och ändamål. Det bör dock beaktas att 

rättsområdet är politiserat, varför en förståelse för olika politiska mål och syften är 

väsentlig för uppsatsens frågeställning.   
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1.5 Terminologi  

Begreppet människorättatraktats integritet har genomgående framhävts i olika diskuss-

ioner om staters reservationsrätt, där just risken för att integriteten skulle urholkas vid 

för långtgående reservationer framhålls som alarmerande. Vad som anses utgöra en 

människorättstraktats integritet är inte helt tydligt och kommer därför att redogöras för 

mer utförligt i avsnitt 4.2, men det kan på ett förenklat sätt beskrivas som en traktats 

essens, dvs. en utläsning av traktatens helhet.25  

Konvention är en annan benämning för traktat som antagits av FN:s general-

församling i sitt arbete att kodifiera den internationella folkrätten. Flera av de inter-

nationella människorättstraktaten som diskuteras i uppsatsen är antagna av FN:s 

generalförsamling, varför benämningen konvention kommer att användas parallellt med 

människorättstraktat.  

Syftes- och ändamålstestet omnämns återkommande i uppsatsen. Det är en benäm-

ning på det test som den internationella domstolen upprättade i sitt rådgivande yttrande 

till folkmordskonventionen från 1951. Testet innebär att en reservations tillåtlighet 

bedöms utifrån dess förenlighet med traktatens syfte och ändamål. Testet har senare 

fastställts i Wienkonventionens artikel 19(c).  

 

1.6 Disposition  

Inledningsvis kommer en redogörelse av gällande rätt att företas i kapitel 2. Utgångs-

punkt för redogörelsen är den rättsliga reglering som Wienkonventionen från 1969 

inrättat. Väsentlig historisk bakgrund som har skapat regelverket och som därför har 

betydelse för fortsatta diskussioner kommer även att redogöras för. En relativt kortfattad 

redogörelse kommer dessutom att göras av Wienkonventionens artiklar 19 till 21 i syfte 

att få en förståelse för det flexibla reservationssystemet, men även för att få en bättre 

inblick i den problematik som regleringen medför i praktiken. 

Kapitel 3 syftar till att ge en kortfattad problembeskrivning av gällande rätt. En redo-

görelse kommer att göras av kvinnokonventionen för att illustrera de praktiska problem 

som reservationer till människorättstraktat medför samt vilka motstående intressen som 

därmed ska balanseras. För att vidare få en förståelse för de diskussioner som frågan har 

                                                
25 A/66/10/Add. 1 s. 352. 
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medfört kommer en redogörelse av FN:s folkrättskommissions arbete att göras som 

senare resulterade i icke-bindande riktlinjer till praktiker.   

Det nästkommande kapitlet 4 i uppsatsen syftar till att redogöra för de bakom-

liggande intressen som motiverat och skapat traktaträtten, reservationsrätten samt 

människorättstraktat. Kapitlet avser därför att utgöra en grund för senare diskussioner i 

uppsatsen om de motstående intressen som reservationer till människorättstraktat har att 

balansera.  

Kapitel 5 kommer att redogöra för den intresseavvägning som görs i gällande rätt 

samt leda fram till en diskussion om avvägningen utgör en rättvis balans mellan de 

motstående intressena som presenterats i uppsatsens fjärde kapitel. Särskilt fokus 

kommer att fästas vid människorättstraktats särskilda karaktär samt om dess karaktär 

bör motivera en särreglering när det kommer till reservationsrätten.   

Vidare kommer en de lege ferenda-diskussion att föras i kapitel 6 med fokus på att 

hitta lösningar som kan rätta till den eventuellt obalanserade intresseavvägning som 

gällande rätt avseende reservationer till människorättstraktat utgör. Olika förslag 

kommer att redogöras för där hänsyn tas till både politisk och rättslig genomförbarhet.  

Slutligen syftar kapitel 7 till att ge en avslutande och sammanfattande kommentar 

och koppla till uppsatsens inledande syfte och frågeställning. Dvs. utgör det flexibla 

reservationssystemet i gällande rätt en rättvis intresseavvägning? Om inte, bör en sär-

reglering för människorättstraktat införas? Hur bör en sådan formuleras?  
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2 Gällande rätt   

2.1 Traktaträtten 

Traktat har sedan länge tillbaka ansetts vara ett viktigt verktyg för stater och en grund 

för internationella relationer.26 Principen pacta sunt servanda fick tidigt en särställning i 

syfte att säkerställa att parter uppfyller sina skyldigheter sinsemellan.27 Traktat fortsätter 

idag att vara en viktig grund för diplomatiska relationer och anses obestridligen vara 

den viktigaste källan när det kommer till internationella mänskliga rättigheter. 28 

Definitionen av vad som utgör en traktat fastställs i artikel 2(1)(a) i Wienkonventionen 

om traktaträtten från 1969:  

 

”en internationell överenskommelse sluten mellan stater i skriftlig form och 

underkastad internationell rätt, oavsett om den intagits i ett enda instrument eller i två̊ 

eller flera sammanhörande instrument och oavsett dess särskilda beteckning.” 

 

Traktaträtten styrs således av folkrättens regler och det framkommer att traktat ska 

författas skriftligen. Det följer dessutom av definitionen att en traktat kan ha flera olika 

beteckningar, beroende av vilken betydelse eller vilket syfte överenskommelsen har. 

Beteckningen har dock inget att göra med traktatens rättsliga konsekvenser.29 Exempel 

på en traktats olika beteckningar är konvention, stadga, protokoll, akt, pakt och statut. 

Konventioner är av särskild betydelse inom området för mänskliga rättigheter då det är 

internationella överenskommelser antagna av FN:s generalförsamling, som enligt artikel 

13 i FN-stadgan har att verka för en kodifiering av folkrättens regler.  

 

2.1.1 Traktaträttens syfte och grundläggande principer  

Den moderna traktaträtten, dvs. regleringen av en traktats ingående, tolkning, 

tillämpning och rättsverkan, växte fram genom att sedvanerättsliga regler etablerades 

mellan stater. Dessa sedvanerättsliga regler utgjorde senare grunden för Wienkonven-

tionen om traktaträtten från 1969, som idag är det ledande instrumentet inom traktat-

                                                
26 Klabbers, International Law, s. 41.  
27 A.a. s. 41.  
28 Moeckli m.fl., International Human Rights Law, s. 79. 
29 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 53.  
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rätten mellan stater.30 Traktat som sluts mellan stater och internationella organisationer 

eller enbart internationella organisationer sinsemellan behandlas istället av Wien-

konventionen från 1986. Den senare konventionen har ännu inte trätt i kraft, men reflek-

terar i stort Wienkonventionen från 1969.31   

Traktaträttens syfte framställs i Wienkonventionens inledande preambel där traktat 

beskrivs som ett medel för att främja de i FN-stadgan angivna ändamålen, dvs. upprätt-

hållandet av internationell fred och säkerhet, utvecklingen av vänskapliga förbindelser 

samt åstadkommandet av mellanfolkligt samarbete. Traktaträtten utgör således ett 

viktigt verktyg för att uppnå de garantier och mål som det internationella samfundet 

eftersträvar. Av konventionens preambel följer dessutom att konventionen inte syftar till 

att vara heltäckande varför ett antal bestämmelser möjliggör för en progressiv utveck-

ling i förhållande till folkrätten. De delar som inte regleras av konventionen ska fortsatt 

tolkas i enlighet med den internationella sedvanerättens regler.  

Traktaträtten styrs av två grundläggande principer. Den första utgör en naturlig följd 

av folkrättens princip om staters suveränitet, nämligen att traktat endast kan ingås 

frivilligt av stater.32 Den grundläggande principen om frivillighet fastställs i konven-

tionens preambel och det betonas, likt en folkrättslig avtalslag, vikten av avtalsrättens 

grundläggande idéer om frivillighet samt respekt för avtals ingående. Regeln om 

frivillighet följer dessutom av artikel 2 och artikel 13 i Wienkonventionen. I syfte att 

upprätthålla staters suveräna ställning samt frivillighet att ingå traktat är de flesta av 

konventionens artiklar därför dispositiva och kan avtalas bort.33 Den andra grund-

läggande principen som skapar förutsättning för traktaträttens funktionalitet är pacta 

sunt servanda, som kodifieras i Wienkonventionens artikel 26. När en stat har uttryckt 

sitt godkännande för att bli bunden av en traktat och denna har trätt i kraft, ska traktaten 

ärligt fullgöras av staten. Principen förstärks ytterligare i artikel 27 i konventionen som 

föreskriver att stater inte kan rättfärdiga ett misslyckande med att fullgöra skyldigheter 

enligt traktaten genom att hänvisa till inhemsk rätt. Wienkonventionen stadgar därför att 

den har företräde framför inhemsk rätt.34 

                                                
30 Klabbers, International Law, s. 41.  
31 A.a. s. 42.  
32 A.a. s. 42 f.  
33 Svanberg, En introduktion till traktaträtten: En lärobok i traktaträtt, s. 17.  
34 Klabbers, International Law, s. 43.  
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2.2 Reservationer  
2.2.1 Introduktion  

Ett av de viktigaste och mest omdebatterade områdena i Wienkonventionen är reserva-

tionsrätten som regleras i artiklarna 19 till 23. Reservationsrätten innebär en ensidig 

möjlighet för stater att modifiera, ändra eller utesluta delar av en traktat. Det är upp till 

staterna själva att, vid utformandet av traktaten, komma överens om reservationer ska 

tillåtas eller inte samt i vilken utsträckning. I de fall staterna inte lyckas komma överens 

om en traktats reservationsmöjligheter och det därför inte finns någon särskild bestäm-

melse som behandlar frågan besvaras frågor om reservationers tillåtlighet och rätts-

verkan i enlighet med internationell rätt, närmare bestämt Wienkonventionen.35 För att 

få en förståelse för varför reservationsrätten är en omdebatterad fråga i förhållande till 

människorättstraktat kommer inledningsvis en historisk bakgrund att ges i efterföljande 

avsnitt. Därefter kommer en redogörelse av gällande rätt att företas.  

 

2.2.2 Historisk bakgrund  

Som nämndes inledningsvis var den vedertagna huvudregeln innan år 1951, i de fall en 

traktat inte behandlade frågan om reservationer, att en reservation ansågs tillåten om 

samtliga parter till traktaten godkände dess innehåll.36 Det förelåg en så kallad enhällig-

hetsprincip. I samband med att FN grundades år 1945 strävade det internationella sam-

fundet efter att upprätta en internationellt rättslig standard för att säkerställa den 

enskildes fri- och rättigheter. Flera traktat formulerades således mellan stater vilket 

resulterade i en kodifiering av mänskliga rättigheter. De multilaterala människorätts-

traktaten efterfrågade ofta en universell spridning av traktatens innehåll och därför en 

bred anslutning av stater till instrumenten, vilket förklaras av att de mänskliga rättig-

heterna skulle ges en universell status.37 Den tidigare internationellt erkända enhällig-

hetsprincipen ansågs därför inte längre gynna den typen av multilaterala traktat. 

Principen bedömdes istället riskera ett utfall där stater skulle välja att avstå från att 

ansluta sig till traktaten ifall en reservationsrätt inte förelåg.38 En sådan utveckling 

skulle få en negativ inverkan på människorättstraktatens universella status och tyngd.  

 

                                                
35 Klabbers, International Law, s. 48.  
36 A.a. s. 48.  
37 Moeckli m.fl., International Human Rights Law, s. 79.  
38 Klabbers, International Law, s. 48.  
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Den omdebatterade frågan om reservationer till människorättstraktat ställdes på sin 

spets vid antagandet av folkmordskonventionen från år 1948. FN:s generalförsamling 

var oenig om hur man skulle hantera föreslagna reservationer från Sovjetunionen och 

dess allierade stater, som berörde den internationella domstolens behörighet att över-

vaka konventionens efterlevnad. Det etablerades två olika läger varvid det ena före-

språkade traktatens universalitet även om det skulle vara på bekostnad av traktatens 

integritet. Det andra lägret hävdade istället att traktatens integritet var av största vikt och 

att det därför inte borde förespråkas att olika stater har olika regler och skyldigheter att 

förhålla sig till. 39  Generalförsamlingen överlämnade frågan till den internationella 

domstolen som år 1951 kom med ett rådgivande yttrande, vilket kommer att redogöras 

för i nedanstående avsnitt.   

 

2.2.3 Den internationella domstolens rådgivande yttrande till folkmordskonventionen 

Den internationella domstolens rådgivande yttranden är inte bindande för stater, men 

anses i många fall ändå ha en betydande auktoritet.40 Som fortsatta diskussioner i 

uppsatsen illustrerar har domstolens rådgivande yttrande i detta fall haft en stor 

inverkan på utformningen av gällande rätt41 och senare diskussioner om reservationer. 

Den internationella domstolen hade i sitt rådgivande yttrande att besvara tre frågor, 

varav de två som framställs nedan är av relevans för uppsatsens diskussioner:   

 

1) Kan en reserverande stat fortsatt anses vara part till konventionen, om staten 

väljer att ha kvar sin reservation, i de fall en eller flera stater har invänt mot 

reservationen samtidigt som andra stater har godtagit den?  

 

2) Om fråga 1 besvaras jakande, vilken rättslig verkan har reservationen mellan 

den reserverande staten och:  

a. De stater som invänder mot reservationen?  

b. De stater som godtar reservationen?  

 

                                                
39 Klabbers, International Law, s. 49.  
40 A.a. s. 162.  
41 Steiner m.fl., International Human Rights in Context: Law Politics Morals, s. 1124 f.  
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En redogörelse av både majoritetens och minoritetens ställningstaganden kommer att 

göras i följande avsnitt. Olikheterna i ställningstagandena illustrerar de motstående 

intressen som reservationer till människorättstraktat har att balansera.  

 

2.2.3.1 Majoritetens ställningstagande 

Majoriteten i den internationella domstolen besvarade i sitt rådgivande yttrande den 

första frågan jakande, dvs. att en reserverande stat fortsatt kan vara part till 

folkmordskonventionen enligt förutsättningarna i fråga 1, om reservationen bedöms 

vara förenlig med traktatens syfte och ändamål. I sin bedömning gjorde domstolen en 

avvägning mellan den erkända principen om att multilaterala traktat endast kan ingås 

genom frivillighet och vikten av att behålla konventionens integritet, vilken tidigare 

upprätthölls genom en enhällighetsprincip.42 Domstolen hänvisade i sin bedömning till 

folkmordskonventionens speciella karaktär, som bland annat består av dess universalitet 

och ändamål att nå en bred anslutning av stater. Därför konstaterade majoriteten att det 

krävs en större flexibilitet avseende reservationer till multilaterala traktat.43 Domstolen 

framhöll dessutom att det för multilaterala traktat, i likhet med folkmordskonventionen, 

som är ett resultat av ett antal majoritetsbeslut kan anses vara en nödvändighet för stater 

att formulera reservationer.44 Att det inte finns någon särskild reglering som behandlar 

reservationsrätten kan därmed inte direkt innebära att reservationer inte får anmälas. 

När en sådan uttrycklig reservationsreglering saknas menade domstolen att man istället 

bör se till konventionens karaktär, syfte, reglering, förberedelser och antagande för att 

avgöra om en reservation är förenlig med traktatens syfte och ändamål.45  

Den internationella domstolen framhöll därutöver folkmordskonventionens univer-

sella karaktär samt dess humanitära och civiliserande syfte.46  Konventionsstaterna 

erbjuds därför inte några egna fördelar, nackdelar eller intressen, utan konventionen 

genomsyras av ett gemensamt intresse. Detta menar domstolen tyder på att syftet och 

ändamålet med konventionen är att så många stater som möjligt ska ansluta sig till den. 

Detta syfte skulle motverkas om även mindre ingripande reservationer till konventionen 

skulle innebära att den reserverande staten helt utesluts. 47 Samtidigt resonerade dom-

                                                
42 ICJ Rep. 1951 s. 21.  
43 A.a. s. 21 f.  
44 A.a. s. 22.  
45 A.a. s. 22.  
46 A.a. s. 23.  
47 A.a. s. 23 f.   
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stolen att konventionsstaterna troligen inte ämnat riskera hela syftet med folkmordskon-

ventionen genom att tillåta allt för generella och vaga reservationer i syfte att uppnå en 

bred anslutning. Varför domstolen, i syfte att begränsa reservationsrätten, inrättade det 

så kallade syftes- och ändamålstestet.48  

 

Majoriteten övergick, efter att ha besvarat fråga 1 jakande, till att besvara fråga 2, dvs. 

vilken rättslig verkan en stats reservation har i förhållande till de stater som invänt mot 

reservationen, respektive de stater som godtagit den. Majoriteten framhävde i sitt 

ställningstagande den grundläggande principen om frivillighet och att ingen stat kan bli 

bunden av en reservation utan dess samtycke.49 Reservationens rättsliga verkan är 

därmed beroende av konventionsstaternas respektive inställning till den. Med andra ord 

kan en stat välja att godta en reservation, så länge reservationen är förenlig med 

traktatens syfte och ändamål, vars innehåll därmed blir gällande mellan staterna. En 

stats godtagande/invändning mot en reservation påverkar dock endast relationen mellan 

den reserverande staten och den godtagande/invändande staten, vilket bygger på 

principen om samtycke och frivillighet.  

 

2.2.3.2 Minoritetens ställningstagande 

Minoritetens ställningstagande i den internationella domstolen framställer för upp-

satsens fortsatta diskussioner flera intressanta synpunkter. Inledningsvis uttryckte 

minoriteten en oro över att domstolens rådgivande yttrande skulle få en större effekt och 

spridning än enbart i förhållande till folkmordskonventionen.50 En oro som senare också 

förverkligades, då det flexibla reservationssystemet idag är gällande rätt oavsett traktat-

ens karaktär. En annan kritik som minoriteten uttalade avsåg det syftes- och ändamåls-

test som majoriteten valde att inrätta. Testet ansågs av minoriteten vara svårtillämpbart i 

praktiken och det ifrågasattes vad som konkret anses utgöra en traktats syfte och 

ändamål. Dessutom framfördes kritik mot systemet som bygger på staters invänd-

ningsrätt, en ordning som ansågs riskera att leda till förvirring i praktiken.51 Minoriteten 

efterfrågade därför att kriterierna för att genomföra syftes- och ändamålstestet skulle 

fastställas objektivt av ett rättsligt organ, men med förståelse för att det kanske inte är 

                                                
48 ICJ Rep. 1951 s. 24.  
49 A.a. s. 26 f.  
50 A.a. s. 31.  
51 A.a. s. 44 f.  
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ett genomförbart alternativ i praktiken.52 Slutligen resonerade minoriteten, när det kom-

mer till den avgörande intresseavvägning som domstolen har att göra, att traktaters 

universella spridning inte bör vara det intresse som främst premieras. Snarare bör 

hänsyn i första hand tas till syftet med människorättstraktat, dvs. ett antagande av 

gemensamma skyldigheter i syfte att upprätthålla en hög standard för mänskliga 

rättigheter. Minoriteten förespråkade därför att den tidigare enhällighetsprincipen 

fortsatt borde tillämpas i förhållande till multilaterala traktat.53  Fråga 1 besvarades med 

andra ord nekande av minoriteten, varför inte fråga två var aktuell att diskutera.  

 

2.2.4 Reservationsrätten enligt Wienkonventionen  

2.2.4.1 Introduktion  

Som tidigare redogjorts för är den princip som majoriteten förespråkade i den 

internationella domstolen senare etablerad i Wienkonventionen och utgör en del av det 

flexibla reservationssystem som föreligger i gällande rätt. Tillsammans utgör artiklarna 

19 till 23 i konventionen den folkrättsliga regleringen för reservationer till traktat. Det 

görs således ingen särreglering utifrån vilken karaktär traktaten i fråga har, utan 

reservationsregleringen avser omfatta samtliga former av traktat.54 Artiklarna 19 till 23 

måste läsas tillsammans eftersom en reservations tillåtlighet enligt artikel 19 är bero-

ende av övriga staters reaktioner, dvs. om de godtar eller invänder mot reservationen, 

enligt artikel 20.55 Enkelt förklarat kan artikel 19 sägas avse otillåtna reservationer 

samtidigt som artikel 20 behandlar tillåtna reservationer.56 Nedan följer en redogörelse 

av relevanta bestämmelser i Wienkonventionen.  

 

2.2.4.2 Artikel 19 – tillåtna och otillåtna reservationer 

Artikel 19 stadgar inledningsvis huvudregeln att stater vid undertecknande, ratifikation, 

godtagande eller godkännande av eller anslutning till en traktat kan anmäla en 

reservation. Huvudregeln följer av parternas status som suveräna stater samt principen 

om staters frivillighet att ingå traktat. Därefter föreskrivs tre undantag till huvudregeln 

som stadgar när en stat inte får anmäla en reservation. Inledningsvis stadgas i artikel 

19(a) att en reservation inte anses tillåten om reservationen förbjuds i den aktuella 

                                                
52 ICJ Rep. 1951 s. 46.  
53 A.a. s. 47.  
54 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 266.   
55 A.a. s. 274.  
56 A.a. s. 282.   
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traktaten. En sådan bestämmelse skulle kunna förbjuda reservationer till en viss 

reglering eller till samtliga artiklar i en traktat. Artikel 19(b) stadgar ett ytterligare 

undantagsfall som innebär att reservationer inte får anmälas om traktaten föreskriver att 

endast särskilt angivna reservationer, som ej omfattar reservationen i fråga, får göras. 

Med andra ord har traktatparterna kommit överens om ett antal reservationer som är 

tillåtna att formulera. Reservationer utanför den ramen anses inte vara tillåtna.  

I de fall en traktat inte reglerar frågan om staters reservationsrätt bedöms frågan 

utifrån den generella regleringen i Wienkonventionens artikel 19(c). Bestämmelsen 

fastställer det så kallade syftes- och ändamålstestet som innebär att en reservation anses 

vara otillåten om den inte är förenlig med traktatens syfte och ändamål. FN:s folkrätts-

kommission har vid flera tillfällen konstaterat att testet är det viktigaste kriteriet för att 

avgöra om en reservation är tillåten eller inte.57 Det framgår dock inte av regleringen 

vad som faktiskt anses utgöra en traktats syfte och ändamål, något som har lett till 

många diskussioner om vilka parametrar som ska ingå i en sådan bedömning.58 Frågan 

har diskuterats flitigt i doktrin var viss vägledning har framhållits i syfte att erbjuda 

tydligare riktlinjer för att utläsa en traktats syfte och ändamål. Hänvisningar har bland 

annat gjorts till Wienkonventionens tolkningsregler enligt artikel 31 och 32, där 

vägledning kan utläsas från traktatens titel, preambel, artiklarnas formuleringar och 

traktatens förarbeten.59  

Villiger har försökt att på ett förenklat sätt tydliggöra testet genom följande exempel. 

Om en stat som ansluter sig till tortyrkonventionen formulerar en reservation som 

exkluderar tortyr från konventionsinnehållet, skulle reservationen klart strida mot det 

fundamentala syftet och ändamålet med konventionen, och därmed anses vara otill-

åten.60 Exemplet framstår som relativt självklart då en sådan reservation skulle innebära 

att huvudsyftet med konventionen skulle motverkas, något som således bör innebära att 

reservationen är oförenlig med traktatens syfte och ändamål. Det finns dock många fall 

av reservationer som kanske inte utgör lika tydliga inskränkningar av en traktats syfte 

och ändamål. I slutändan är det dessutom, trots att regleringen framstår som objektiv, 

upp till de anslutna parterna till traktaten att genomföra det svåra testet.61 En svårighet 

                                                
57 YBILC 1997 II/2, s. 57 p. 1.  
58 Se bland annat, Klabbers, Some Problems Regarding the Object and Purpose of Treaties samt Villiger, 
Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 271. 
59 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 272.  
60 A.a. s. 272.  
61 A.a. s. 273.  
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som kan resultera i att reservationer godtas i en subjektiv och vid utsträckning. Testets 

lämplighet som avgörande kriterium för att fastställa vad som utgör en tillåten reser-

vation kan därför ifrågasättas när det kommer till just människorättstraktat vilka 

upprättar en rättighetsstandard för individer och inte stater.  

 

2.2.4.3 Artikel 20 – Godtagande av och invändningar mot reservationer 

Artikel 19 i Wienkonventionen måste, som tidigare har redogjorts för, läsas tillsammans 

med artikel 20 för att fastställa reservationens rättsliga verkan. En reservations 

tillåtlighet är således beroende av de övriga traktatparternas reaktioner, dvs. om de 

godtar eller invänder mot reservationen. Bestämmelsen motiveras av samtyckesprinci-

pen som grundar sig i att en stat endast kan bli bunden av en reservation ifall den 

samtyckt till dess innehåll.62 Artikel 20 föreskriver inledningsvis tre specifika situa-

tioner som fastställer en reservations rättsliga verkan. Den första situationen avser 

reservationer som uttryckligen tillåts av traktaten. I ett sådant fall krävs inget efter-

följande godtagande från övriga parter, ifall inte traktaten i fråga föreskriver det. 

Parterna anses således, vid anslutandet till traktaten, redan ha givit sitt samtycke till 

reservationen.63  

Den andra punkten i artikel 20 föreskriver en situation då en reservation kräver ett 

godkännande från samtliga parter till traktaten. Bestämmelsen upprätthåller den tidigare 

praxisen om enhällighet i de fall det framgår av det begränsade antalet förhandlande 

stater och av traktatens syfte och ändamål att traktatens tillämpning i sin helhet mellan 

alla parter är ett väsentligt villkor för varje parts samtycke till att vara bunden av trakt-

aten. I dessa fall krävs att samtliga parter till traktaten godtar reservationen för att den 

ska anses giltig. Bestämmelsen framhäver således traktatens integritet framför att 

erbjuda stater en flexibel möjlighet till reservationer.64 Artikelns tredje punkt avser 

internationella organisationers stiftelseurkund och är inte av relevans för uppsatsens 

fortsatta diskussioner.  

I de fall någon av dessa tre specifika situationer inte föreligger stadgar artikel 20 i 

punkt 4 en generell reglering för staters godtagande eller invändningar mot reserva-

tioner. Bestämmelserna är, likt stora delar av Wienkonventionen, dispositiva och part-

erna kan välja att avtala om andra bestämmelser. Det föreskrivs tre olika fall av god-

                                                
62 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 282.  
63 A.a. s. 283.  
64 A.a. s. 284.  
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taganden och invändningar mot reservationer samt dess inverkan på reservationens 

rättsverkan. Punkt 4(a) stadgar inledningsvis en situation då en stat godtar en reserva-

tion, vilket resulterar i att den reserverande staten, i förhållande till den godtagande 

staten, blir part till traktaten. Punkt 4(b) föreskriver att en stats invändning mot en 

reservation inte utesluter att traktaten träder i kraft mellan den invändande staten och 

reserverande staten, ifall inte den invändande staten klart uttryckt motsatt avsikt. Punkt 

4(c) stadgar att en stats reservation får verkan så snart minst en annan part godtagit 

reservationen. Artikel 20 punkt 5 föreskriver slutligen i förhållande till p. 2 och 4 att en 

stat anses ha godtagit en reservation om den inte kommit med en invändning inom en 

period av tolv månader.  

Det följer således av bestämmelsen att samtyckesprincipen är av fundamental 

betydelse för att fastställa reservationers rättsliga verkan mellan stater. En stat kan 

endast bli bunden av en annan stats reservation ifall den samtyckt till reservationen. Vill 

staten invända mot en reservation har den en frist på tolv månader för att framställa en 

invändning, annars anses staten ha godtagit reservationen. En frist som i doktrin anses 

vara godtycklig och för kort, vilket kan resultera i svårigheter för stater att genomföra 

invändningar i praktiken. 65  Det följer även av artikel 20 att en invändning endast kan 

hindra en traktat från att träda i kraft mellan berörda parter om den invändande staten 

uttryckligen framhäver en sådan önskan.  

Det har på flera håll framställts kritik mot artikel 20 då bestämmelsen inte tydligt 

klargör om den även innefattar otillåtna reservationer enligt artikel 19, dvs. om stater 

kan godta eller invända mot en reservation som redan anses vara otillåten i förhållande 

till traktaten. Å ena sidan har det argumenterats för att artikel 19(c) skulle förlora sitt 

syfte om stater skulle kunna godta en redan otillåten reservation. Men å andra sidan 

finns det, i de flesta fall, inget rättsligt organ som avgör när en reservation är otillåten 

eller inte och det blir därför slutligen i praktiken ändå en fråga för stater att fastställa om 

reservationen är förenlig med traktatens syfte och ändamål eller inte.66  

 

2.2.4.4 Artikel 21 – Rättsverkningar av reservationer och av invändningar mot reservationer 

Artikel 21 reglerar en reservations rättsverkan för den reserverande staten, den god-

tagande staten samt övriga anslutna stater till traktaten. Inledningsvis konstateras att 

artikeln avser reservationer som uppfyller kraven i artiklarna 19, 20 och 23. Därefter 
                                                
65 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 293.  
66 A.a. s. 288.  
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stadgas att den reserverande statens reservation modifierar, i den utsträckning reserva-

tionen sträcker sig, de bestämmelser som reservationen avser i förhållande till den stat 

som har godtagit reservationen. Med andra ord gäller därför den modifiering som den 

reserverande staten har formulerat både i förhållande till den reserverande staten och 

den godtagande staten. Reservationen modifierar dock inte bestämmelserna i för-

hållande till övriga parter till traktaten i deras respektive inbördes förhållanden. 

Samtyckesprincipen förstärks således ytterligare genom bestämmelsen. Därutöver 

redogör artikel 21 för situationer då en stat har invänt mot en annan stats reservation, 

men inte explicit uttryckt att traktaten inte ska vara gällande mellan parterna. I ett sådant 

fall stadgar artikel 21(3) att de bestämmelser som reservationen avser så långt reserva-

tionen sträcker sig, inte är tillämpliga mellan staterna.  

 

2.2.5 Sammanfattning av gällande rätt  

Som följer av redogörelsen ovan utgör gällande rätt en avvägning mellan flertalet olika 

intressen för att på bästa sätt upprätthålla traktaträttens grundläggande principer om 

bland annat frivillighet, samtycke, pacta sunt servanda och traktatens integritet. Bestäm-

melserna genomsyras i stor utsträckning av samtyckesprincipen, vilket innebär att stater 

har att samtycka till en traktats innehåll, vilket både motiverar staters reservationsrätt 

och invändningsrätt. Samtidigt begränsas staters rätt att formulera reservationer av 

Wienkonventionens syftes- och ändamålstest, vilket ska motverka allt för långtgående 

reservationer. Av redogörelsen av artikel 19(c) följder dock att vad som anses utgöra en 

traktats syfte och ändamål inte konkret fastställs i gällande rätt utan lämnas åt stater att 

bedöma.   

Till följd av att det rättsliga området mänskliga rättigheter har utvecklats de senaste 

åren, vilket har resulterat i ett antagande av flertalet människorättstraktat har den 

ursprungliga traktatens omfattning utvidgats. Från att främst ha varit ett verktyg för att 

hantera bilaterala förhållanden har traktat idag en framträdande roll även när det 

kommer till multilaterala förhållanden. Traktatens karaktär har även förändrats från att 

främst behandla kontraktsrättsliga förhållanden till att istället hantera traktat av en 

nästintill lagstiftande karaktär.67 Transformeringen innebär på flera sätt påfrestningar 

för Wienkonventionens regelverk vilket kommer att redogöras för i nedanstående 

problembeskrivning.  

                                                
67 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 107 f.  
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3 Problembeskrivning av gällande rätt 

3.1 Reservationer till människorättstraktat och dess praktiska problem 

Traktaträtten bygger till stor del på sedvana mellan stater som senare har kodifierats i 

Wienkonventionen från 1969. 68  Stora delar av traktaträttens innehåll har därför 

utarbetats under en lång tid och utgör ett innehåll som stater i vid utsträckning är 

överens om. Ett område som emellertid har skapat konflikter inom traktaträtten och som 

fortfarande utgör ett problematiskt ställningstagande är just inställningen till reserva-

tioner och främst svårigheterna i förhållande till människorättstraktat. Å ena sidan utgör 

möjligheten för stater att formulera reservationer en flexibilitet som leder till att fler 

stater kan ansluta sig till en traktat, vilket innebär att dess innehåll får större spridning. 

Å andra sidan innebär flexibiliteten att de till synes universella rättigheterna riskerar att 

tolkas olika beroende på vilken stat som tillämpar traktaten.69 Det blir således en 

problematisk avvägning mellan att bevara traktatens integritet genom att inte erkänna en 

reservationsrätt samt att förespråka ett mer flexibelt reservationssystem som leder till att 

fler stater kan bli part till en traktat och att dess innehåll får en större spridning.  

Det senare mer flexibla reservationssystemet som lämnar åt stater att avgöra om en 

reservation är förenlig med traktatens syfte och ändamål kan exempelvis möjliggöra för 

en stat, som är engagerad i människorättsfrågor men på grund av nationella bestämm-

elser har vissa svårigheter att genomföra en viss åtgärd, att ändå ansluta sig till en 

traktat. Flexibiliteten kan dessutom möjliggöra för stater att applicera en viss kulturell 

förståelse till en bestämmelse.70 På så sätt blir traktaträtten ett dynamiskt instrument 

som ser till den grundläggande principen om respekt för staters suveränitet och dess 

frivillighet att ingå avtal. En sådan flexibilitet innebär därutöver att fler stater kan 

ansluta sig till traktaten, vars innehåll får en större spridning.  

Frågan om denna flexibilitet bör gälla även i förhållande till människorättstraktat har 

diskuterats flitigt av bland annat FN:s folkrättskommission, FN:s kvinnokommitté 

(CEDAW), FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (människorättskommittén) samt 

Europadomstolen. Människorättskommittén diskuterade frågan utförligt i sin 24e 

allmänna kommentar då frågan om den internationella konventionen om medborgerliga 

och politiska rättigheters (ICCPR) ändamål och syfte var i fokus samt vem som bör ha 
                                                
68 Klabbers, International Law, s. 41.   
69 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 323.  
70 Moeckli m.fl., International Human Rights Law, s. 105 f.  
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ansvaret för att avgöra vilka reservationer som är tillåtna.71 Den allmänna kommentaren 

kommer att redogöras för i ett senare avsnitt av uppsatsen, men kommittén framhävde 

kortfattat människorättstraktats speciella karaktär och att det flexibla reservations-

systemet därför är ett olämpligt verktyg i förhållande till den typen av normgivande 

traktat.72 Kommitténs allmänna kommentar utstod kraftig kritik från stater som Frank-

rike, USA och Storbritannien, som ansåg att kommittén inkräktade i för stor utsträck-

ning på staternas suveränitet och gick utanför sin befogenhet.73 Konflikten illustrerar 

graden av politisk känslighet som reservationsrätten utgör och det spänningsfält som 

uppstår mellan suveränitetsprincipen och fördjupade internationella samarbeten.74  

Staters reservationsrätt till människorättstraktat är en fråga som även har varit uppe 

för diskussion i Europadomstolen vid två olika tillfällen. Domstolen hade i fallen, 

Belilos v Switzerland och Loizidou v Turkey, att bedöma frågor om reservationer till 

EKMR. Efter att inledningsvis ha konstaterat att de respektive staternas reservationer 

var otillåtna, tillämpade domstolen EKMR som om reservationerna inte hade formu-

lerats och de erkändes således ingen rättslig verkan.75 Europadomstolen ansåg sig därför 

vara rättsligt kompetent att fastställa en reservations tillåtlighet, en rätt som tidigare 

endast erkänts stater. Domstolens beslut, att tillämpa EKMR som om reservationerna 

inte hade formulerats, utgjorde dessutom ett avsteg från tidigare praxis mellan stater 

dvs. att staten endast kan bli bunden av en traktats innehåll genom sitt samtycke.  

Människorättskommittén och Europadomstolen har, vilket följer av redogörelserna 

ovan, intagit en position av att vara organ som kan gå emot en stats suveräna vilja och 

fastställa när en reservation anses otillåten.76 Detta kan ses som en positiv utveckling i 

den ovannämnda intresseavvägningen till förmån för att upprätthålla människorätts-

traktats integritet och effektivitet. Utvecklingen görs dock på bekostnad av den suveräna 

statens ställning samt frivillighet att ingå traktat. Risken med de internationella 

organens större rättsliga behörighet i dessa frågor menar vissa är att stater väljer att inte 

ansluta sig till en traktat av rädsla för att de formulerade reservationerna kan beslutas 

                                                
71 Human Rights Committe General Comment No. 24.  
72 A.a. para. 17.  
73 Se Report of HRCtee, UN Doc. A/50/40 (3 October 1995) Annex IV samt UN Doc. A/51/40 (13 April 
1997) Annex VI för Frankrikes, Storbritanniens och USAs kommentarer.  
74 Se avsnitt 4.2 för vidare diskussioner om förhållandet mellan suveränitetsprincipen och framväxten av 
internationella samarbeten.  
75 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 329.  
76 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 58 f.  
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vara otillåtna och således inte ges någon rättslig verkan.77 Den infekterade frågan utgör 

därmed ett exempel på den spänning som uppkommer mellan folkrättens grundläggande 

suveränitetsprincip och ett fördjupat internationellt samarbete. En fråga som kommer att 

behandlas i ett senare avsnitt.  

 

3.2 Kvinnokonventionen – ett urholkat instrument?  
3.2.1 Introduktion 

Trots att diskriminering, underordnande av och våld mot kvinnor dokumenterats världen 

över sedan länge tillbaka har det har det tagit lång tid för det internationella samfundet 

att presentera specifika instrument som säkerställer kvinnors rättigheter.78 De tidigare 

instrumenten som stadgar principer om icke-diskriminering är generellt utformade och 

har inte ansetts vara tillräckliga för att skydda kvinnor från kränkningar av sina 

rättigheter. Kvinnokonventionen antogs, efter flera års arbete, av FN:s general-

församling år 1979 och trädde i kraft år 1981. Konventionen består av en inledande 

preambel följt av trettio artiklar vilka definierar vad som utgör diskriminering av 

kvinnor samt sätter upp en agenda för hur stater ska motverka diskriminering. Idag är 

189 stater anslutna till konventionen, vilket gör det till en av de konventionerna med 

flest anslutna parter. Samtidigt är kvinnokonventionen en av de konventioner som flest 

stater har anmält reservationer till, cirka 60 stater har reserverat sig mot delar av dess 

innehåll.79 Statistiken får en att ifrågasätta konventionens effektivitet i praktiken. Exem-

plet med kvinnokonventionen ämnar, för uppsatsens fortsatta diskussioner, illustrera att 

problematiken med staters reservationsrätt visar sig tydligast i praktiken och i synnerhet 

i förhållande till de traktat som anses vara politiskt kontroversiella. 

 

3.2.2 Reservationer till kvinnokonventionen  

Precis som för många andra internationella människorättstraktat var frågan om reserv-

ationer omdebatterad vid antagandet av kvinnokonventionen. Det klassiska dilemmat 

mellan att konventionen når en universell spridning ställdes mot upprätthållandet av 

traktatens integritet. Konventionsstaterna kom slutligen överens om att Wienkonven-

tionens regler ansågs vara tillräckliga för att bedöma reservationers tillåtlighet till 

                                                
77 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 59.  
78 A.a. s. 452.  
79 Svenska FN-förbundets hemsida, Så skyddar FN de mänskliga rättigheterna.  
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konventionen.80 En särskild reservationsklausul fördes därför inte in i konventionen, 

utan Wienkonventionens syftes- och ändamålstest upprepades i artikel 28(2). Vad som 

mer specifikt anses utgöra kvinnokonventionens syfte och ändamål tydliggörs dock inte 

närmare i konventionen, något som har lett till flera diskussioner. I doktrin har det bland 

annat framhållits att syftet och ändamålet med konventionen är en progressiv utveckling 

för att eliminera all diskriminering av kvinnor. Således bör reservationer som hotar en 

sådan progressiv utveckling vara oförenliga med traktatens syfte och ändamål. 81 

Definitionen tycks fånga essensen av traktaten och dess grundläggande målsättningar, 

även om det troligen fortsatt bedöms vara svårt att avgöra vad som faktiskt utgör en 

sådan otillåten reservation i praktiken.  

Två bestämmelser i kvinnokonventionen som särskilt har ansetts vara kontroversiella 

för flera stater är artiklarna 5 och 16, vilka berörda stater menar utgör ett intrång i deras 

lokala bestämmelser och traditioner.82 Dessa artiklar har således attraherat flera reserva-

tioner.83 Artikel 5 stadgar bland annat att konventionsstaterna ska motverka fördomar, 

seder och bruk som grundar sig på att det ena könet är underlägset eller stenade köns-

roller. Artikeln föreskriver dessutom att kvinnor och män har ett gemensamt ansvar för 

barns uppfostran och utveckling. Artikel 16 stadgar kvinnors och mäns lika rättigheter 

att ingå äktenskap samt deras lika rättigheter under äktenskap och i fråga om familje-

planering och ägande och förvaltande av egendom. Dessa grundläggande, dock på 

många platser runtom i världen kontroversiella bestämmelser, har bidragit till att stater 

anmält långtgående reservationer som kan få en att ifrågasätta kvinnokonventionens 

effektivitet i praktiken. Ofta är reservationerna vagt eller generellt utformade, som 

exempelvis att en viss artikel inte får stå i strid med nationell eller religiös lag.84 Som ett 

exempel anmälde Saudiarabien en reservation som föreskriver att om det föreligger 

motsägelser mellan bestämmelser i konventionen och i Islamisk rätt, ska inte kunga-

dömet vara bundet av bestämmelserna i konventionen.85 Den här typen av reservationer 

har motstått flera invändningar med motivering att reservationerna är oförenliga med 

konventionens syfte och ändamål. Liknande reservationer har dock företagits i 
                                                
80 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 300.  
81 Cook, Reservations to the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 
s. 648.  
82 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 457.  
83 För en genomgång av samtliga reservationer till kvinnokonventionen se UN Women’s hemsida, 
Declarations, Reservations and Objections to CEDAW, 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm#N21. 
84 Moeckli, International Human Rights Law, s. 105.  
85 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 57.  
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förhållande till staters konstitutionella rätt, då ett antal stater har proklamerat att de inte 

anser sig vara bundna av bestämmelser i konventionen vilka skulle kräva att staten 

genomför ändringar i sin rättsliga konstitution. Ett exempel är Luxemburg och Spanien 

som reserverat sig mot artikel 7, som behandlar kvinnors lika rättigheter till ett politiskt 

och offentligt liv, med hänvisning till staternas respektive konstitutionella rätt som 

behandlar statens tronföljd.86  

 

3.2.3 Kvinnokommitténs (CEDAW:s) övervakande roll  

Antalet reservationer till kvinnokonventionen och reservationernas utsträckning är 

något som kommittén för avskaffande av diskriminering av kvinnor (kvinnokommittén) 

uttryckt oro över vid flera tillfällen, då flera av reservationerna är så pass långtgående 

att de riskerar att urholka syftet och ändamålet med konventionen.87 Kvinnokommittén, 

som består av 23 experter, har till syfte att övervaka att konventionens bestämmelser 

efterlevs samt att konventionsstaterna uppfyller sina skyldigheter.88 Dessa skyldigheter 

innebär bland annat att konventionsstaterna har att vidta åtgärder som krävs i syfte att 

motverka diskriminering av kvinnor. Staterna har även att införa principen om jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män i deras nationella grundlagar samt att genom 

lagstiftning motverka de sedvänjor som leder till diskriminering. Därutöver har 

konventionsstaterna att författa och lämna in rapporter till kvinnokommittén var fjärde 

år som beskriver vilka åtgärder staten har vidtagit för att uppnå konventionens mål och 

bestämmelser. 89  Kommittén kan således få en överblick av staters progressiva 

utveckling gentemot de mål som konventionen uppställer.   

Genom det frivilliga protokoll som antogs av FN:s generalförsamling 1999 i anslut-

ning till konventionen har kommittén dessutom behörighet att ta emot enskilda klago-

mål från kvinnor som anser att staten brutit mot sina internationella åtaganden. Proto-

kollet är som sagt frivilligt varför samtliga stater inte har accepterat kommitténs utvid-

gade behörighet.90 Slutligen kan kommittén därutöver författa rekommendationer till 

konventionsstaterna som behandlar frågor som kommittén anser behöver belysas 

särskilt. Kommittén har därför en viktig övervakande roll för att se till att konventionen 

                                                
86 Se staternas respektive reservationer på UN Women’s hemsida, Declarations, Reservations and 
Objections to CEDAW, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm#N21. 
87 Se exempelvis CEDAW General Recommendation 21 (13th session, 1994) ang. Equality in marriage 
and family relations para. 41 f.   
88 UN Women’s hemsida, Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.  
89 UN Women’s hemsida, Text of the Convention. 
90 UN Women’s hemsida, Text of the Convention.  
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efterlevs och kan sätta press på konventionsstater att genomföra sina skyldigheter. 

Vidare kan kommittén kommentera vilka reservationer man anser strider mot konven-

tionens ändamål och syfte. Dock är det svårare för kommittén att vidta några åtgärder 

mot vad man anser är en otillåten reservation då det flexibla reservationssystem som 

Wienkonventionen föreskriver är beroende av de övriga konventionsstaternas reak-

tioner. En situation som innebär att det egentligen inte finns något hinder för stater att 

formulera reservationer ifall inte stater väljer att invända mot dess innehåll.  

 

3.3 Folkrättskommissionens riktlinjer till Wienkonventionen  

Som problembakgrunden ämnar illustrera är reservationer till människorättstraktat en 

ständigt diskuterad fråga och avvägning mellan olika intressen. Ämnet har 

uppmärksammats på flera håll och har bland annat lett till en omfattande studie av FN:s 

folkrättskommission som år 2011 släppte instrumentet ”the Guide to Practice on Reser-

vations to Treaties” (folkrättskommissionens riktlinjer). Instrumentet syftar inte till att 

vara bindande eller att transformeras till en konvention i framtiden, utan är tänkt att ut-

göra riktlinjer för praktiker.91 Till följd av att reservationer sedan länge tillbaka ansetts 

vara tekniskt svåra samt är av stor rättslig betydelse ansåg folkrättskommissionen att 

artiklarna i Wienkonventionen behövde klargöras under början av 1990-talet. Kommiss-

ionen utsåg därför en specialrapportör för att utreda frågan, Mr. Alain Pellet. Under 

arbetes gång, som pågick från 1994 till 2011, menar Pellet att frågorna komplicerades 

avsevärt till följd av ämnets politiska känslighet vilket förklarar arbetets långa 

tidsspann.92  

Trots långtgående diskussioner om reservationer till just människorättstraktat och 

kritiken mot dess lämplighet valde folkrättskommissionen att inte särskilt omnämna 

människorättstraktat i riktlinjerna. Kommissionen ansåg det därför inte vara rättfärdigat 

att frångå Wienkonventionens allmänna reservationssystem i förhållande till dessa 

normgivande traktat.93 Kommissionen försökte dock i sina riktlinjer förtydliga generella 

brister och svårigheter i gällande rätt, i synnerhet när det kommer till Wienkonven-

tionens bristande reglering av en otillåten reservations rättsliga verkan. Riktlinje 4.5.1 

föreskriver att en reservation som inte uppfyller villkoren för formell giltighet och 

                                                
91 Pellet, The ILC Guide to Practice on Reservations to Treaties: A General Presentation by the Special 
Rapporteur, s. 1072.  
92 A.a. s. 1063 f.  
93 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 324.  
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tillåtlighet är ogiltig.94 Den nya riktlinjen till praktiker kan dock inte anses vara helt 

främmande, då Europadomstolen, som tidigare redogjorts för, bland annat har erkänt 

regeln i fallen Belilos v Switzerland och Loizidou v Turkey. Domsluten kritiserades på 

flera håll för att inskränka staternas suveränitet då en sådan tolkning skulle kunna leda 

till en situation då staten blir bunden av ett regelverk som den inte önskat ansluta sig 

till.95 Den nya riktlinjen, som tydliggör en otillåten reservations rättsverkan, sägs dock 

erbjuda en lämplig lösning till ett av de mest omdiskuterade problemen inom 

reservationsrätten. Visserligen tydliggör riktlinjen för hur stater och internationella 

organ ska förhålla sig till en otillåten reservations rättsverkan, men svårigheterna 

återstår fortfarande i att avgöra vad som, enligt syftes- och ändamålstestet, utgör en 

otillåten reservation och vem som har att fastställa detta. Något som, i förhållande till 

just människorättstraktat, inte klargjordes av folkrättskommissionens riktlinjer.  

  

3.4 Sammanfattande problembakgrund 
På ett förenklat och sammanfattande sätt kan Wienkonventionens flexibla reservations-

system resultera i att stater anmäler reservationer i en vid och långtgående utsträck-

ning.96 Reservationerna är ofta generellt eller vagt utformade och kan riskera att under-

minera syftet eller ändamålet med konventionen. Systemet innebär dessutom att det för 

stater som är anslutna till traktaten i fråga inte är helt naturligt att invända mot en 

formulerad reservation då deras egna intressen inte direkt påverkas. Det är den 

reserverande statens invånare som berörs av reservationen.97 Att i ett sådant fall ha ett 

reservationssystem som bygger på staters invändningar mot reservationen i fråga tycks 

ge en orättvis balans i förhållande till människorättstraktat där syftet trots allt är att 

upprätthålla en rättighetsstandard för individen.  

Kvinnokonventionen illustrerar för uppsatsens fortsatta utredning de problem som 

reservationer till människorättstraktat innebär i praktiken. Här blir det extra tydligt att 

individers universella rättigheter vägs mot staters suveränitet. Hinder för att 

implementera vissa rättigheter och skyldigheter motiveras återkommande av kulturella, 

konstitutionella, religiösa eller traditionella skillnader. För att säkerställa att en 

människorättstraktats integritet och innehåll, likt kvinnokonventionen, inte urholkas kan 
                                                
94 Se den engelska termen ”null and void”.  
95 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 59.  
96 Klabbers, International Law, s. 50 f.  
97 Higgins, Introduction* From Human Rights as General Norms and a State’s Right to Opt Out, 
Reservations and Objections to Human Rights Conventions, s. 598. 
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den framväxande rollen av just människorättsorgan, som har att övervaka att de 

internationella konventionerna efterlevs, vara en positiv utveckling. Frågan är dock 

känslig då det innebär en inskränkning av staternas suveräna ställning och således är 

både politiskt och rättsligt problematiskt.  

Enligt folkrättskommissionen är det flexibla reservationssystem som Wienkonven-

tionen upprätthåller fortsatt tillämpbart på samtliga traktat, oavsett dess karaktär. 

Svårigheter uppstår på grund av dess globala karaktär.98  Frågan är dock om de 

avvägningar som görs mellan intressen som staters suveränitet, traktats universalitet och 

upprätthållandet av människorättstraktats integritet och effektivitet utgör en rättvis 

balans. Problembakgrunden illustrerar att det trots ambitiösa försök att rätta till balansen 

i den intresseavvägning som görs avseende reservationer till människorättstraktat finns 

fortsatta svårigheter med reservationsrätten, både politiska och rättsliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Pellet, The ILC Guide to Practice on Reservations to Treaties: A General Presentation by the Special 
Rapporteur, s. 1080.  
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4 Bakomliggande intressen  

4.1 Introduktion 

Som följer av redogörelserna ovan utgör reservationer till människorättstraktat svåra 

ställningstaganden och en avvägning mellan flertalet motstående intressen, vilket även 

har illustrerats av staters långtgående reservationer till kvinnokonventionen. För att 

diskutera den rättsliga intresseavvägning som görs i gällande rätt och bedöma om den är 

tillräckligt balanserad syftar följande kapitel till att beskriva de olika motstående 

intressen som kontinuerligt framhålls som argument i diskussioner om reservationer till 

människorättstraktat.  

 

4.2 Människorättstraktats integritet och effektivitet 
4.2.1 Finns en universell syn av vad som utgör en människorättstraktats integritet?   

Av uppsatsens tidigare redogörelser resoneras det av flera människorättsförespråkare att 

reservationer till människorättstraktat riskerar att urholka traktatens integritet och rättig-

heternas universella status.99 För att avgöra argumentets relevans och inverkan bör det 

först klargöras vad som menas med traktatens integritet och om en sådan kan fastställas 

universellt av samtliga konventionsstater. Higgins har bland annat diskuterat frågan och 

belyst om det finns en gemensam syn på specifika rättigheter i internationella instru-

ment.100 Parterna till traktaten är stater vilket innebär att tolkningen samt tillämpningen 

av de specifika fri- och rättigheterna i instrumenten lämnas åt staternas makthavare. Det 

kan således skilja sig tolkningsmässigt mellan olika stater vad en viss bestämmelse i en 

konvention får för effekt i praktiken. Flera av de internationella människorättsinstru-

menten har en bred anslutning av stater, med olika ekonomiska, politiska och kulturella 

förutsättningar och förhållanden. Är det därför rimligt att rättigheterna och skyldig-

heterna i instrumenten tolkas och tillämpas på samma sätt av samtliga stater? Och kan 

en gemensam syn av vad som anses utgöra en människorättstraktats integritet utrönas?  

Mänskliga rättigheter diskuteras i doktrin utifrån olika teoretiska perspektiv och det 

finns främst två olika teorier som framhålls, den ena bygger på universalitet och den 

andra på en kulturell relativism. Det bör dock framhållas att den internationella 

                                                
99 Se bl.a. Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 323.   
100 Higgins, Human Rights: Some questions of integrity?, s. 599.  
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människorättsregimen bygger på en universell grund 101  och att nedanstående 

diskussioner endast förs i syfte att utreda vad som anses utgöra en människorättstraktats 

integritet. Förespråkarna för den universella teorin menar att mänskliga rättigheter ska 

ha samma utformning och tolkas på samma sätt oberoende av var man befinner sig och 

vem som berörs. Higgins, en förespråkare av den universella teorin, framhäver att 

mänskliga rättigheter är just fri- och rättigheter till för varje människa och att dessa inte 

är eller ska vara beroende av staters olikheter när det kommer till ekonomi, politik och 

kultur.102  

De som istället förespråkar teorin om en kulturell relativism bygger sin argumen-

tation på att mänskliga rättigheter bör tolkas utifrån en kulturell kontext och således bör 

vara beroende av en stats olika förutsättningar.103 Således menar förespråkare av den 

senare teorin att mänskliga rättigheter, beroende av en stats kultur och religion, kan 

erkännas en viss kulturell kontext. En sådan teori tycks därmed förutsätta att det finns 

en möjlighet för stater att formulera reservationer i viss utsträckning för att anpassa och 

modifiera traktatens innehåll efter statens egna förhållanden. Förespråkarna av teorin 

har dessutom riktat kritik mot det internationella systemet för mänskliga rättigheter 

vilket kritiker anser, i för stor utsträckning, kodifierar västerländska värderingar. Där-

med anser kritiker att systemet inte i tillräcklig utsträckning speglar olika kulturella, 

sociala och ekonomiska förutsättningar och förhållanden.104 Ett sådant resonemang 

framhäver ytterligare vikten för stater att formulera reservationer enligt den relativis-

tiska tolkningsteorin.  

Trots att det internationella människorättssystemet är uppbyggt på en universell 

grund kan olika uppfattningar om mänskliga rättigheters status leda till avvikande 

tolkningar av vad som faktiskt utgör en människorättstraktats integritet och hur dess 

effektivitet upprätthålls. Eftersom risken att en människorättstraktats integritet urholkas 

framhålls som en av de främsta anledningarna till varför reservationer till människo-

rättstraktat utgör en olämplig ordning, är det väsentligt att begreppet integritet tolkas på 

samma sätt. För att bedöma huruvida en reservation anses vara tillåten har stater 

dessutom att använda sig av det syftes- och ändamålstest som fastställs i Wienkonven-
                                                
101 Se the Vienna Declaration and Programme of Action som antogs av the World Conference on Human 
Rights i Wien den 25 juni 1993. Dokumentet fastställde mänskliga rättigheters universella ställning. Det 
kan även hänvisas till bl.a. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt ICCPR som 
talar om universella rättigheter i form av ”allas rätt” samt ”varje människas rätt”.  
102 Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, s. 96 f.  
103 Steiner m.fl., International Human Rights in Context, s. 517 f.  
104 A.a. s. 518.  
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tionens artikel 19(c). Det finns dock ringa vägledning för att avgöra vad som faktiskt 

utgör en traktats syfte och ändamål något som i sin tur bidrar till svårigheter med att 

fastställa vad som utgör en människorättstraktats integritet.  

 

4.2.2 Hur fastställs en människorättstraktats integritet? 

De som argumenterar för att reservationer riskerar att urholka en människorättstraktats 

integritet bygger sin argumentation på att traktatens bestämmelser är ömsesidigt 

beroende av varandra. Ett reservationssystem som möjliggör för stater att på egen hand 

välja vilka bestämmelser man anser sig vara bunden av skulle därmed underminera 

bestämmelsernas auktoritet och resultera i ett sämre skydd av de mänskliga 

rättigheterna.105 Det som förespråkas är således ett kvalitativt skydd av instrumentets 

fri- och rättigheter framför en detaljerad läsning av varje enskild bestämmelse för sig. 

Det framstår med andra ord som att en människorättstraktats integritet förstås av dess 

helhet och reservationer som underminerar detta helhetsskydd riskerar att urholka 

traktatens integritet. Resonemanget som motiverar det kontinuerligt upprepade argu-

mentet framstår som abstrakt och svårtolkat i praktiken. När anses reservationer vara så 

långtgående att traktatens integritet faktiskt urholkas?  

För att utläsa vad som konkret kan anses utgöra en människorättstraktats integritet 

kan vägledning hämtas från traktatens inledande preambel som ofta identifierar 

traktatens målsättningar och övergripande syften.106 Från preambeln kan man i flera fall 

utläsa en bakgrund och ett syfte med bestämmelserna vilket således kan ge en vidare 

förståelse för vad parterna till traktaten åsyftat vid dess antagande. Folkrätts-

kommissionen har dessutom i sina välutvecklade kommentarer till sina riktlinjer från 

2011 framställt att en traktats syfte och ändamål inte utläses av en detaljerad läsning av 

varje bestämmelse för sig, utan av en generell förståelse av dess essens.107 Vägledning 

för traktatens integritet bör således kunna hämtas från vad som utgör traktatens syfte 

och ändamål, vilket är måttstocken för att avgöra om en enskild reservation är tillåten 

eller inte. Syftes- och ändamålstestet har även det kritiserats för att sakna tydliga 

riktlinjer vilket försvårar uppgiften ytterligare för stater att faktiskt avgöra vad som 

anses utgöra en traktats syfte och ändamål samt i vidare utsträckning dess integritet.  

 

                                                
105 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 398. 
106 Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, s. 272.  
107 A/66/10/Add. 1 s. 352.  
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4.2.2.1 Människorättskommitténs allmänna kommentar nr. 24 

FN:s människorättskommitté är det övervakande organ som har att se till att ICCPR:s 

bestämmelser efterlevs. Till följd av att ett stort antal konventionsstater, 46 av 

sammanlagt 127, fram till den 1 november 1994 hade vidtagit 150 reservationer till 

delar av konventionens innehåll ansåg kommittén att det var nödvändigt att kommentera 

frågan om reservationer.108 ICCPR innehåller ingen särskild bestämmelse som reglerar 

reservationer och kommittén hänvisar därför till internationell rätt, närmare bestämt 

Wienkonventionen från 1969.  

Inledningsvis redogör kommittén för den grundläggande problematiken som 

reservationer till människorättstraktat utgör. Å ena sidan utgör reservationsrätten en 

möjlighet för stater som har svårigheter att garantera samtliga rättigheter i en konven-

tion att anta de generella skyldigheter som konventionen medför. Reservationsrätten 

utgör således en flexibel möjlighet för stater att anpassa och modifiera delar av inne-

hållet för att bättre korrelera med statens egen rätt. Å andra sidan framhäver kommittén 

att det är önskvärt att konventionsstaterna accepterar den fulla vidden av skyldigheterna 

i konventionen, eftersom bestämmelserna kodifierar mänskliga rättigheter som varje 

person är berättigad i egenskap av människa.109  

Vid fastställandet av en reservations tillåtlighet hänvisar kommittén till Wienkonve-

ntionens artikel 19(c) som föreskriver att reservationer tillåts om de är förenliga med 

traktatens syfte och ändamål. Vid bedömningen av vad som anses utgöra ICCPR:s syfte 

och ändamål framhäver kommittén konventionens och dess bestämmelsers särskilda 

karaktär. I förhållande till en konvention som ICCPR som har till syfte att säkerställa 

medborgerliga och politiska rättigheter säkerställer samtliga artiklar var för sig, men 

också i samspel med varandra, konventionens syfte och ändamål.110 Det övergripande 

syftet och ändamålet med konventionen menar kommittén således är att skapa ett rätt-

sligt bindande ramverk för mänskliga rättigheter. En sådan tolkning som människo-

rättskommittén framhäver stödjer teorin om att en människorättstraktats integritet 

utläses av dess helhet och inte av en detaljerad läsning av varje bestämmelse för sig.  

 

                                                
108 Human Rights Committe General Comment No. 24, para. 1.  
109 A.a. para. 4.  
110 A.a. para. 7.  
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4.2.3 Sammanfattande kommentar  

Av redogörelserna ovan följer att det inte är helt tydligt vad som utgör en människo-

rättstraktats integritet. Begreppet är till synes dessutom beroende av vilken tolkning som 

ges mänskliga rättigheters status, något som även kan problematisera inställningen till 

reservationer. Av diskussionen ovan samt av människorättskommitténs och folkrätts-

kommissionens kommentarer till vad som utgör en människorättstraktats integritet 

framstår det som om det får utläsas av traktatens essens. Med andra ord är en traktats 

integritet beroende av en utläsning av regelverkets helhet och dess målsättningar och 

inte av en detaljerad läsning av varje bestämmelse för sig. En människorättstraktats inte-

gritet kan dessutom utläsas av traktatens kärnregleringar, dess raison d´être.111 Ett annat 

sätt att utläsa en traktats syfte och ändamål är att se till dess progressiva utveckling, likt 

tidigare redogörelser av kvinnokonventionen. En sådan tolkning innebär att stater som 

anslutit sig till konventionen har åtagit sig att arbeta progressivt för att motverka diskri-

minering av kvinnor. Reservationer som motverkar en sådan progressiv utveckling kan 

således enligt tolkningen anses vara oförenliga med traktatens syfte och ändamål samt 

underminera traktatens integritet.  

Sammanfattningsvis tycks därför en förståelse av en människorättstraktats integritet 

vara beroende av en läsning av traktatens helhet och målsättningar. När många och 

långtgående reservationer formuleras i förhållande till dessa ”kärnregleringar” eller till 

dess progressiva utveckling tycks traktatens integritet riskera att urholkas. Integriteten 

tycks dessutom vara beroende av en människorättstraktats syfte och ändamål, vilket är 

kriterier som avgör om en reservation anses vara tillåten eller inte. Det finns dock ingen 

tydlig vägledning för vad som anses utgöra en traktats syfte och ändamål samt i vidare 

utsträckning dess integritet, vilket resulterar i flera problem. Inledningsvis riskerar 

avsaknaden av objektiva kriterier för stater när de har att utföra syftes- och ändamåls-

testet att leda till praktiska svårigheter vid fastställandet av vad som konkret anses 

utgöra en traktat syfte och ändamål. Stater erhåller ett vidsträckt subjektivt tolknings-

utrymme vilket innebär en flexibel möjlighet för parterna till en traktat att tolka 

kriteriernas innebörd till sin egen fördel.112 Vidare resulterar otydligheten i att det är 

svårt att fastställa ett konkret stadie när reservationer anses vara så pass långtgående att 

de faktiskt riskerar att inverka på traktatens integritet. Bedömningen verkar snarare vara 

beroende av en moralisk kompass än ett rättsligt fastställt kriterium, en bedömning som 
                                                
111 A/66/10/Add.1 s. 357 f. 
112 Klabbers, Some Problems Regarding the Object and Purpose of Treaties, s. 141.  
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försvåras avsevärt om stater tolkar en människorättstraktats innehåll olika. Slutligen 

riskerar diskussionen om människorättstraktats integritet att resultera i ett scenario där 

det görs en skillnad mellan olika rättigheter i traktaten.113 Hänvisningar till en traktats 

”kärnregleringar” riskerar således att leda till ett scenario där vissa rättigheter erhåller 

en högre status än andra. Ett sådant scenario efterfrågas troligen inte med tanke på att 

människorättstraktat ofta beskrivs upprätta ett kvalitativt skydd där rättigheterna inte 

bör läsas var för sig, utan i samspel med varandra.114  

Argumentet som bygger på att reservationer till människorättstraktat riskerar att 

urholka traktatens integritet är således inte enkelt att förhålla sig till ur ett rättsligt 

perspektiv eftersom det inte erhåller några tydliga rättsliga ramar. Det är således svårt 

att fastställa ett konkret stadie då en människorättstraktats integritet urholkas, vilket 

snarare verkar vara beroende av en känsla för traktatens helhet. Trots argumentets 

rättsliga otydlighet är argumentet dock av stor vikt för att balansera de intressen som 

förespråkar en vid reservationsrätt för stater. I syfte att upprätthålla ett kvalitativt skydd 

av den enskildes fri- och rättigheter bör därför argumentet tas på största allvar.  

 

4.3 Suveränitetsprincipen  
4.3.1 Suveränitetsprincipens betydelse inom folkrätten 

Idén om staters suveräna ställning är ett av de äldsta koncepten inom modern folkrätt.115 

Suveränitetsprincipen används dock inte enbart inom rättsliga diskussioner utan har 

starka inslag av politiska dimensioner, vilket komplicerar dess faktiska rättsliga 

betydelse.116 Suveränitetsprincipen fastslogs redan i FN-stadgan år 1945, där det inled-

ningsvis i artikel 2.1 stadgas att FN (och det internationella samfundet) grundar sig på 

principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet.117 Principen förstärks ytter-

ligare genom grundsatsen, non-interventionsprincipen, i artikel 2.7 i FN-stadgan. Prin-

cipen föreskriver att ingen bestämmelse i stadgan berättigar för FN att ingripa i frågor 

som väsentligen faller inom vederbörande stats egen behörighet, med undantag för 

situationer som faller inom området för tvångsåtgärder enligt kapitel VII i stadgan.118 

Av suveränitetsprincipen kan därför utläsas en rätt för stater att utöva jurisdiktion över 

                                                
113 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 405.  
114 Se bl.a. Human Rights Committe General Comment No. 24, para. 7. 
115 Simma m.fl., The Charter of the United Nations, A Commentary, Vol. I, s. 135.  
116 A.a. s. 164. 
117 Den s.k. egalitetsprincipen.  
118 Non-interventionsprincipen anses även gälla stater. Se Bring, FN-stadgan och världspolitiken, s. 36 f.  
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sitt eget territorium samt besluta om interna frågor som berör staten. Vidare kan det 

utläsas en skyldighet att inte ingripa i en stats interna affärer ifall inte särskilda 

förutsättningar föreligger.119  

Av tidigare redogörelser i uppsatsen som belyser problematiken med reservationer 

till människorättstraktat följer att suveränitetsprincipen vid flera tillfällen använts som 

argument för att motivera staters frivillighet att ingå traktater och deras rätt att samtycka 

till traktatens innehåll. Suveränitetsprincipen är därmed av grundläggande betydelse 

inom traktaträtten och i synnerhet när det kommer till staters rätt att formulera 

reservationer. Stater kan exempelvis endast bli bundna av en traktat genom samtycke 

dvs. ett antagande av traktaten i fråga. Därutöver har stater som huvudregel rätt att 

formulera reservationer till traktatens innehåll om ingen av undantagen i artikel 19 

förefaller. Till följd av samtyckesprincipen kan övriga konventionsstater endast bli 

bundna av reservationens innehåll om de godtar den.120 Reservationssystemet är således 

uppbyggt på principen om staters suveräna ställning och mer specifikt samtyckes- och 

frivillighetsprincipen.  

 

4.3.2 Suveränitetsprincipen i förändring 

I takt med en allt mer påtaglig globalisering och framväxt av ett internationellt 

samarbete inom det rättsliga området för mänskliga rättigheter har suveränitetsprincipen 

i större utsträckning fått ge vika för upprätthållandet av andra intressen. Den globala 

utvecklingen påstås därför ha lett till en spänning mellan mänskliga rättigheter och den 

suveränitetsprincip som ursprungligen uppställts i FN-stadgan, vilket kan grunda sig i 

att mänskliga rättigheter idag innehar ett större utrymme än när FN grundades.121 Stater 

får därför till förmån för ett internationellt kollektivt samarbete i en allt större 

utsträckning avstå från delar av sin suveränitet.122  

Likt övriga folkrättsliga områden påverkas även traktaträtten av denna utveckling. I 

takt med att fler internationella människorättstraktat antas och med dem internationella 

övervakningsorgan, sker en ansvarsförskjutning från staten till det internationella 

samarbetet. Exempel på denna komplicerade ansvarsförskjutning är Europadomstolens 

och människorättskommitténs inställning att de ansett sig vara behöriga att fastställa 

                                                
119 Shaw, International Law, s. 154.  
120 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 328.  
121 Sevastik m.fl., En bok i folkrätt, s. 24.  
122 Bring, FN-stadgan och världspolitiken: om folkrättens värld i en föränderlig värld, s. 299 f.  
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vilka reservationer som anses vara tillåtna i förhållande till respektive organs 

konvention. En behörighet som enligt Wienkonventionens reservationssystem ursprung-

ligen ansågs vara lämnad åt stater att inneha. Som tidigare har redogjorts för reagerade 

stater kraftigt mot de övervakande organens uttalade inställning, vilket tydligt illustrerar 

den spänning som uppstår mellan staternas suveränitetsprincip och upprätthållandet av 

ett internationellt mäniskorättssystem. Förskjutningen som innebär en inskränkning av 

suveränitetsprincipen är således inte helt okomplicerad och skulle kunna riskera att 

maktbalansen mellan staterna påverkas. Ansvarsförskjutningen till internationella organ 

anses dessutom utgöra en konflikt för enskilda stater som tidigare haft ensamrätt att lag-

stifta om dess medborgares rätt- och skyldigheter att istället dela den kompetensen med 

en internationell auktoritet.123 

 

4.3.3 Sammanfattande kommentar 

Som följer av redogörelsen ovan är argumentet att upprätthålla staters suveräna ställning 

av stor vikt inom folkrättsliga diskussioner. Principen grundar sig i målsättningen att 

upprätthålla en likställd maktbalans mellan stater, något som i synnerhet var av stor vikt 

för stater efter år av kolonialisering och världskrig. Även för traktaträtten är principen 

av grundläggande betydelse vilket bland annat framkommer av att samtyckesprincipen 

stadgas på flera ställen i Wienkonventionen. Principen framstår som naturlig inom 

traktaträtten eftersom det annars skulle innebära att stater riskerar att bli bundna av 

skyldigheter som de inte önskat åta sig. Ett sådant scenario skulle kunna resultera i att 

starkare stater utnyttjar svagare stater, något som just suveränitetsprincipen avsett 

säkerställa inte ska kunna inträffa. Suveränitetsprincipens grundläggande betydelse för 

traktaträtten, genom frivillighets- och samtyckesprinciperna, bör därför beaktas. 

Samtidigt kräver det internationella systemet för mänskliga rättigheter ett fördjupat 

internationellt samarbete vilket innebär att staternas suveränitetsprincip i viss mån 

måste ge vika för ett internationellt gemensamt intresse. Som följer av redogörelserna 

ovan har utvecklingen resulterat i en spänning mellan intresset av att upprätthålla 

statens suveränitet samt intresset av att nå ett välfungerande internationellt samarbete. 

Det är tydligt att suveränitetsprincipen i viss mån behöver inskränkas till förmån för 

internationella mänskliga rättigheter, frågan är i vilken utsträckning.  

 

                                                
123 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 78.  
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4.4 Människorättstraktats universella spridning 
4.4.1 Den universella spridningens avgörande betydelse 

Ett argument som återkommande framförts vid diskussioner om reservationer till 

människorättstraktat och som förespråkar att sådana bör accepteras är vikten av, samt 

målsättningen att människorättstraktat når en bred universell spridning.124 Bland annat 

har folkrättskommissionen, i sina skriftliga förberedelser till Wienkonventionen, uttalat 

att staters rätt att formulera reservationer innebär att det blir lättare för stater att ansluta 

sig till en traktat, vilket i sin tur bidrar till en större universell spridning av dess 

innehåll.125 Det har även framhållits att syftet med reservationsrätten och det flexibla 

reservationssystem som Wienkonventionen inrättat är att främja största möjliga anslu-

tning av stater och således en bred universell spridning.126 Många av de internationella 

människorättstraktaten efterfrågar dessutom, i sina inledande preamblar, en bred 

anslutning av stater och en universell spridning av rättigheterna.127 Argumentet anses 

även vara ett av de starkaste motiven till varför den internationella domstolen i sitt 

yttrande från 1951 valde att frångå den tidigare internationellt erkända enhällighets-

principen till det senare mer flexibla reservationssystemet.128 Argumentet om en traktats 

universella spridning har såldes framförts vid flera tillfällen och tycks dessutom ha fått 

en avgörande betydelse för den intresseavvägning som motiverat gällande rätt.  

 

4.4.2 En beskrivning av argumentets innebörd 
Argumentet om traktatens universella spridning bygger på att en stat som inte fullt ut 

kan säkerställa samtliga bestämmelser i traktaten har en möjlighet att modifiera dess 

innehåll. Fördelen med en sådan ordning är att staten fortsatt kan vara ansluten till 

traktaten och således vara under övervakning av det internationella samfundet.129 En 

annan fördel är att fler stater kan bli part till traktaten och att dess innehåll får en 

bredare spridning. En bred anslutning av stater till en konvention kan anses förstärka 

instrumentets internationella tyngd och status samt illustrerar att dess innehåll har en 

universellt accepterad spridning. Det är således eftersträvansvärt att konventionerna 

                                                
124 Se bl.a. ICJ Rep. 1951 s. 24 samt Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 
323.   
125 YBILC 1966 Vol. II, s. 205 p. 12.  
126 A/66/10/Add.1, s. 331 f.   
127 Se folkmordskonventionens preambel som har en universell karaktär och förutsätter ett mellanstatligt 
samarbete.  
128 ICJ Rep. 1951 s. 23.  
129 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 105. 
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antas av ett stort antal stater då de stadgar universella rättigheter. Det kan också 

argumenteras för att det är bättre att en stat är ansluten till en konvention än att den inte 

är det, även om det skulle innebära att staten reserverar sig mot väsentliga delar av inne-

hållet, då det i vilket fall illustrerar att staten ifråga accepterat instrumentet som 

helhet.130  

 

4.4.3 Sammanfattande kommentar 

Fördelarna med en bred anslutning av stater till människorättstraktat är många, det bör 

dock diskuteras på vilken bekostnad en bred anslutning av stater till en konvention bör 

göras. Är det viktigare att en stat utåt visar sig vara bunden av en konvention än att det 

faktiska innehållet i konventionen i praktiken efterlevs och upprätthålls? Frågan 

illustrerar att intresset av att upprätthålla rättigheternas universalitet vägs mot intresset 

av att instrumenten når en universell spridning. Diskussionen kan dessutom grunda sig i 

vilken tolkning rättigheters status erhåller, dvs. om de är universella eller beroende av 

dess kulturella kontext. Folkrättskommissionen resonerade i sina förberedande rapporter 

till Wienkonventionen att det stora antal stater som idag är part till en multilateral 

traktat ofta har olika kulturella, ekonomiska och politiska förutsättningar, varför det bör 

vara nödvändigt att erbjuda stater en möjlighet att anmäla reservationer utan att riskera 

att helt exkluderas från traktaten.131 En sådan argumentation talar för en relativistisk 

tolkning av rättigheter där en reservationsrätt bör vara möjlig för att anpassa en stats 

möjligheter att ansluta sig till en traktat efter sina egna förutsättningar och förhållanden. 

Argumentationen stämmer däremot sämre överens med den universella synen på 

mänskliga rättigheter.  

Teoretiskt sett är därför argumentet inte helt i överensstämmelse med det universella 

systemet för att upprätthålla mänskliga rättigheter. I praktiken bör dock argumentet tas 

på största allvar. En av de största anledningarna till att reservationer fått större utrymme 

i folkrätten är att det internationella samfundet växt sig allt större och att antalet multi-

laterala överenskommelser därför ökat i en intensiv takt. Behovet för stater att formulera 

reservationer har därför ansetts vara en nödvändighet för att säkerställa att instrumenten 

antas av stater.132 Att en stat inte skulle ges möjligheten att reservera sig mot delar av en 

                                                
130 YBILC 1966 Vol. II, s. 205 p. 12. 
131 A.a. s. 206. 
132 Pellet i: Corten & Klein, The Vienna Conventions on the Law of Treaties A Commentary Vol. I, s. 
409.  
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människorättstraktats innehåll skulle visserligen kunna upprätthålla instrumentets 

absoluta integritet och förhoppningsvis dess effektivitet. En sådan ordning skulle dock 

riskera ett utfall där stater inte väljer att ansluta sig till traktaten. Ifall ett stort antal 

stater skulle besluta att de inte anslöt sig till en traktat skulle traktaten följaktligen få en 

sämre status som ett internationellt instrument.  

 

4.5 En problematisk intresseavvägning - sammanfattning  
Som kapitlet avsett illustrera utgör reservationer till människorättstraktat en kompro-

miss av flera olika intressen. Å ena sidan ska människorättstraktatens integritet och 

effektivitet upprätthållas i syfte att erkänna en internationell rättighetsstandard för 

samtliga människor, oberoende av var man befinner sig. Å andra sidan bygger traktat-

rätten, likt en internationell avtalsrätt, på de grundläggande principerna om frivillighet 

och samtycke. En stat kan således endast bli bunden av en traktats innehåll genom sitt 

samtycke, vilket följer av principen om staters suveräna ställning. Ett annat starkt 

intresse som kapitlet illustrerar är en stark efterfrågan av att människorättstraktat når en 

bred anslutning av stater. Människorättstraktat befäster rättigheter där en universell 

efterlevnad åsyftas, något som därmed kräver en bred anslutning av stater. Men det kan 

dock ifrågasättas om denna efterfrågan bör riskera att rättigheternas universalitet 

inskränks. Den intresseavvägning som görs i gällande rätt är på flera sätt problematisk, 

vilket kommer att vidareutvecklas i uppsatsens nästa kapitel.  
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5 Intresseavvägning i gällande rätt  

5.1 Wienkonventionens flexibla system  

Regleringen som avser reservationer till traktat, och i detta fall människorättstraktat, har 

till uppgift att inrätta en rättvis balans mellan intresset av att vidhålla traktatens 

integritet samt intresset av att uppnå en bred anslutning till traktaten, vilket i sin tur 

stärker instrumentets universalitet.133 Samma intresseavvägning har, vilket följer av 

redogörelserna ovan, uppmärksammats i samtliga försök till att hantera de svårigheter 

som reservationer till människorättstraktat medför i praktiken. Folkrättskommissionen 

kom år 1962 fram till att de intressen som motiverar ett flexibelt reservationssystem, 

vilka främst består av en större spridning av instrumenten och en bredare anslutning av 

stater till traktaten, väger tyngre än de intressen som förespråkar ett enhällighets-

system.134 Kommissionen ansåg vidare att det inte fanns tillräckliga skäl för att göra en 

distinktion mellan olika multilaterala traktat. Denna intresseavvägning har senare 

vidhållits i Wienkonventionen från 1969 samt av folkrättskommissionen och dess 

utsedde specialrapportör senast 2011 vid upprättandet av kommissionens riktlinjer. 

Specialrapportören Pellet har uttalat att Wienkonventionens reglering av reservationer, 

som senare har utvecklats i kommissionens riktlinjer, realiserar bästa möjliga balans 

mellan förutsättningarna för universalitet samt upprätthållandet av traktatens integri-

tet.135 Det har även framhållits på flera håll att det av den internationella domstolen 

fastställda syftes- och ändamålstestet, som senare även har etablerats i gällande rätt, är 

ett objektivt kriterium som utgör en enhetlig standard för att avgöra om en reservation 

är tillåten eller inte.136 Systemet anses således vara tillräckligt flexibelt för att omfatta 

människorättstraktat och andra multilaterala traktat.137  

 

5.2 Utgör intresseavvägningen i Wienkonventionen en rättvis balans?  

Syftet med Wienkonventionens reservationsreglering är som tidigare framhållits att 

upprätthålla ett jämlikt förhållande mellan en reserverande och en invändande part.138 

Systemet syftar i en vidare bemärkelse till att utgöra en välavvägd balans mellan traktat-

                                                
133 Pellet & Müller, Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil...,s. 4.  
134 YBILC 1966 Vol. II, s. 206 p. 14.  
135 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 324.  
136 Pellet & Müller, Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil...,s. 6.   
137 A.a. s. 4.   
138 YBILC 1966 Vol. II, s. 206 p. 13.  
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ens universella spridning och upprätthållandet av traktatens integritet. Traktatens inte-

gritet är ett viktigt argument i förhållande till människorättstraktat, vilka har i syfte att 

upprätta en rättighetsstandard för statens invånare. Ofta befäster internationella 

konventioner rättigheter som det internationella samfundet anser behöver förstärkas 

ytterligare, likt kvinnokonventionen. Det kan därför tyckas vara en märklig ordning att 

stater kan vidta reservationer mot vad som anses vara universella rättigheter till för 

statens invånare, då en rättighet inte bör vara beroende av en stats politiska, ekonomiska 

eller kulturella kontext.  

Att helt förbjuda reservationer till människorättstraktat skulle visserligen upprätthålla 

traktatens integritet, men en sådan lösning skulle genomföras på bekostnad av staters 

suveräna ställning. Det kan dessutom argumenteras för att det finns vissa reservationer 

som är nödvändiga för stater att vidta i syfte att säkerställa att instrumenten kan 

implementeras i deras nationella rätt. Ett absolut förbud mot att stater formulerar 

reservationer är därmed troligen inte genomförbart i internationell rätt, i synnerhet inte 

inom ramen för traktaträtten vars grundsten är principen om frivillighet och att staten 

således har att samtycka till traktatens innehåll. Pellet föreskriver att det är obestridligt 

att Wienkonventionens reservationssystem inte absolut kan upprätthålla en traktats 

integritet, vilket följer av att begreppet reservationer är oförenligt med konceptet 

integritet. Att modifiera eller exkludera en traktats innehåll utgör därmed alltid en 

inskränkning av traktatens integritet. Det enda sättet att fullt upprätthålla traktatens inte-

gritet skulle således vara att helt förbjuda reservationer.139 En sådan ordning skulle 

stämma väl överens med den universella målsättningen om att samtliga stater ska tolka 

och tillämpa de universella rättigheterna på samma sätt världen över. Samtidigt reson-

erar Pellet att en sådan ordning inte skulle stämma överens med den grundläggande 

traktaträtten och principen om frivillighet. En stat kan endast bli bunden av en traktat 

och dess innehåll genom sitt samtycke. Det bör också framhållas att människorätts-

traktat, trots dess speciella karaktär, är multilaterala överenskommelser likt andra traktat 

som omfattas av nuvarande reglering. Även om människorättstraktats innehåll riktar sig 

till en stats invånare är det således den enskilda staten som har godkänt och signerat 

traktaten i fråga. De rättigheter som föreskrivs i instrumenten hade därmed inte 

tillerkänts statens invånare om inte staten anslutit sig till traktaten.140 Att därför helt 

                                                
139 Pellet & Müller, Reservations to Human Rights Treaties: Not an Absolute Evil..., s. 5.  
140 A.a. s. 5.  
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frånta stater deras rätt att formulera reservationer skulle innebära en allt för stor in-

skränkning i traktaträttens grundläggande principer.  

Ett scenario som innebär att reservationer till människorättstraktat helt förbjuds är 

därmed en svårgenomförbar kompromiss av motstående intressen i praktiken. Det kan 

dock ifrågasättas om Wienkonventionens bestämmelser i tillräcklig utsträckning säker-

ställer traktatens integritet, dvs. om det så kallade syftes- och ändamålstestet upprätt-

håller en balans mellan intresset av att formulera reservationer samt intresset av att 

upprätthålla traktatens syfte och ändamål. Syftes- och ändamålstestet sägs utgöra en 

begränsning av staters suveräna rätt att formulera reservationer.141 Det anses dessutom 

vara det internationellt erkända test som används för att fastställa om en reservation är 

tillåten eller inte, även i förhållande till människorättstraktat.142 I praktiken lämnas testet 

dock åt stater att genomföra vilket öppnar för ett subjektivt tolkningsutrymme av 

kriteriernas innehåll. En stats reaktion till en annan stats reservation skulle således 

kunna vara beroende av staternas inbördes politiska förhållanden. Det är som tidigare 

uppmärksammats på flera håll inte heller helt naturligt för stater att invända mot 

reservationer, då reservationen påverkar statens invånare och inte direkt den invändande 

staten. Att testet är otydligt formulerat och att det inte är klart vad som faktiskt anses 

utgöra en traktats ändamål och syfte, samt i vidare utsträckning integritet, ifrågasätter 

därmed testets funktion som en balanserande kompromiss mellan motstående intressen.  

Ett annat argument som har framförts i försvar för gällande rätts intresseavvägning är 

att den skadliga effekt som reservationer har i förhållande till människorättstraktats 

integritet inte bör överdrivas. Det är traktaten i sig som utgör den autentiska och väsen-

tliga gemensamma överenskommelsen mellan de anslutna staterna.143 Med andra ord får 

reservationer endast en materiell inverkan på traktatens integritet om reservationer 

vidtas av flertalet parter till väsentliga delar av traktatens innehåll. I syfte att upprätt-

hålla både traktatens integritet och effektivitet är det istället av största vikt att nå en bred 

anslutning av stater som accepterar traktaten generellt.144 Av resonemanget framstår det 

som om en bred anslutning av stater bör premieras framför andra bakomliggande 

intressen. En bred anslutning av stater är visserligen av stor vikt för den internationella 

folkrättens dynamiska utveckling och spridning samt stärker instrumentets inter-

                                                
141 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 334.  
142 A.a. s. 327.  
143 YBILC 1966 Vol. II, s 205 p. 12.  
144 A.a. s 205 p. 12. 
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nationella status. Det bör dock diskuteras om argumentet att nå en bred anslutning av 

stater och en universell spridning av rättigheterna bör premieras i en sådan utsträckning 

att människorättstraktatens faktiska innehåll åsidosätts. Visserligen innebär en bred 

anslutning att stater universellt försäkrar att de ska upprätthålla en viss rättighets-

standard för sina invånare, något som naturligtvis bör eftersträvas. Men om en allt för 

vid möjlighet till reservationer medges innebär en anslutning till en traktat i praktiken 

enbart att stater får ett rykte som en stat som respekterar och upprätthåller mänskliga 

rättigheter istället för att försäkra att rättigheternas essens faktiskt efterlevs.  

Kvinnokonventionen är ett tydligt exempel på att Wienkonventionens regler om 

reservationer inte utgör en rättvis balans mellan intresset av att respektera en stats 

suveräna rätt att formulera reservationer samt intresset av att upprätthålla människo-

rättstraktatens integritet. Konventionen med dess breda anslutning av stater ses som ett 

viktigt internationellt framsteg i syfte att motverka diskriminering av kvinnor.145 

Möjligheten för stater att vidta reservationer till konventionen har varit en bidragande 

faktor till konventionens universella spridning. Samtidigt har reservationsmöjligheten 

bidragit till många och långtgående reservationer vilka urholkat flera av de till synes 

universella rättigheterna. Problematiken illustrerar tydligt den obalanserade intresse-

avvägning som redogörs för ovan. I praktiken resulterar avvägningen i att stater tolkar 

och tillämpar konventionens bindande regelverk olika vilket i slutändan påverkar stat-

ens invånare och dess rättighetsskydd. En ordning som tycks vara både oförutsebar och 

olämplig.  

 

5.3 Bör reservationer till människorättstraktat särregleras?  
5.3.1 Ett föråldrat ramverk 

Av redogörelsen ovan framkommer att den rättsliga intresseavvägning som görs i 

gällande rätt tycks fästa större vikt vid staternas suveräna rätt att formulera reservationer 

och den flexibilitet det innebär för stater än att människorättstraktatens integritet faktiskt 

upprätthålls. Att det för människorättstraktat uppstår särskilda problem med den 

grundläggande traktaträtten som verktyg är inte konstigt med tanke på att mänskliga 

rättigheter är ett politiserat område som förutsätter ett internationellt välfungerande 

samarbete. Å ena sidan har traktat varit ett viktigt verktyg för kodifieringen av 

mänskliga rättigheter då de på ett tydligt sätt tillgängliggör detaljerade regler som enkelt 

                                                
145 Bantekas & Oette, International Human Rights Law and Practice, s. 455.   
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illustrerar vilka stater som är anslutna till traktaten i fråga.146 Å andra sidan finns det 

flera nackdelar med traktaträtten som verktyg för rättsområdet mänskliga rättigheter. 

Förhandlingarna som leder fram till en traktat är ofta kraftigt influerade av andra hänsyn 

än mänskliga rättigheter, exempelvis politiska, vilket påverkar slutprodukten.147 Den 

slutgiltiga produkten är således en komprimerad lösning.   

Historiskt sett var traktaträtten ett verktyg som främst användes i bilaterala förhåll-

anden där det föreskrevs ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan parterna.148 En 

sådan historisk bakgrund förklarar varför Wienkonventionens reglering tycks ha en mer 

kontraktsrättslig karaktär än en lagstiftande.149 I takt med att det internationella sam-

fundet växte och att mänskliga rättigheter kodifierades i en större utsträckning resul-

terade det i flera svåra ställningstaganden avseende traktaträtten och mer specifikt rätten 

att formulera reservationer. Traktaträtten omfattar idag flera olika typer av traktat än 

enbart kontraktsrättsliga, vilket därmed förklarar varför reservationer till multilaterala 

normgivande traktat bedöms vara problematiska. Det nu till synes föråldrade regel-

verket tycks inte vara anpassat för att hantera dessa multilaterala traktat. Det fördjupade 

internationella samarbetet utgör dessutom en konflikt för stater, som tidigare haft 

ensamrätt att lagstifta om mänskliga rättigheter, att istället acceptera att en annan inter-

nationell auktoritet nu delar en sådan lagstiftningskompetens som i slutändan påverkar 

statens relation med sina invånare.150  

Det rättsliga ramverket för att formulera traktat, dvs. traktaträtten, är fortsatt utformat 

på samma sätt trots att traktatens substans har förändrats.151 Med andra ord grundar sig 

problematiken avseende gällande rätts komplicerade intresseavvägning i att traktat-

rättens ursprungliga principer, som fäster stor vikt vid staternas suveräna rätt, inte står i 

överensstämmelse med de principer som framhålls inom det internationella området 

mänskliga rättigheter. Det kan diskuteras om den internationella sedvanerätten skulle 

vara ett mer anpassat verktyg för att reglera mänskliga rättigheter, vilket skulle innebära 

att rättigheterna är universellt bindande för samtliga stater. Etablerandet av sedvanerätt 

tar dock lång tid och rättigheterna skulle förlora sin detaljerade utformning.152 En sådan 

ordning skulle även riskera att förlora traktaträttens övervakande fördel, vilken innebär 
                                                
146 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 107.  
147 A.a. s. 107.  
148 A.a. s. 107. 
149 Klabbers, International Law, s. 42.  
150 Lijnzaad, Reservations to UN-Human Rights Treaties: Ratify and Ruin?, s. 78.  
151 A.a. s. 108. 
152 A.a. s. 108 f. 
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att enskilda stater och det internationella samfundet lättare kan få en inblick i staters 

arbete för att uppnå en människorättstraktats målsättningar. Traktat är därför troligen, 

trots sina brister, det mest lämpliga verktyget det internationella samfundet har att tillgå 

för att reglera mänskliga rättigheter. 

 

5.3.2 Motiverar människorättstraktats speciella egenskaper en särreglering?  

Människorättstraktat och dess speciella egenskaper har diskuterats på flera håll, något 

som enligt FN:s människorättskommitté skulle motivera ett särskilt reservationssystem 

för den typen av normgivande instrument. Mer specifikt framhäver människorätts-

kommittén att det reservationssystem som bygger på staters invändningsrätt är olämp-

ligt i förhållande till människorättstraktat, eftersom de inte utgör ett nät av ömsesidiga 

utbyten mellan stater, utan föreskriver individers fri- och rättigheter.153 Principen om 

mellanstatlig ömsesidighet anser kommittén därför inte bör ha någon betydelse när det 

kommer till människorättstraktat vilket kan ifrågasätta vilken effekt staters invändningar 

mot en reservation har.154 En sådan tolkning som människorättskommittén framför styr-

ker därför en teori om att reservationer till människorättstraktat bör särregleras.  

En annan tolkning, som bland annat förespråkas av FN:s folkrättskommission, är att 

Wienkonventionens reservationssystem är så pass flexibelt att det både är lämpligt och 

anpassat för att hantera traktat av en normativ karaktär, exempelvis människorätts-

traktat.155 En sådan tolkning styrks dessutom av att det var just frågor om reservationer 

till folkmordskonventionen som fick den internationella domstolen att frångå den tidig-

are enhällighetsprincipen till att istället inrätta ett mer flexibelt system, baserat på gäll-

ande rätts syftes- och ändamålstest. Det kan därför argumenteras för att vad som idag är 

gällande rätt har formats med hänsyn till människorättstraktats speciella egenskaper.156 

Att särreglera frågan om reservationer till människorättstraktat skulle medföra flera 

fördelar. För det första skulle en sådan ordning kunna leda till en tydligare reglering av 

vad som faktiskt anses utgöra en människorättstraktats kärnregleringar och dess 

samlade integritet i syfte att klargöra hur det grundläggande syftes- och ändamålstestet 

ska utföras. Dessa otydligheter i gällande rätt riskerar att leda till ett scenario där stater 

innehar ett vidsträckt tolkningsutrymme och således kan tolka traktatens innehåll olika, 

                                                
153 Human Rights Committe General Comment No. 24, para. 17.  
154 A.a. para. 17.  
155 Second Report on Reservations to Treaties, by Mr. Alain Pellet, s. 67.  
156 Pellet, Reservations to treaties and the integrity of human rights, s. 326.  
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varför en tydligare reglering skulle vara önskvärd. För det andra skulle en särreglering 

avseende reservationer till människorättstraktat kunna tydliggöra det internationella 

samfundets inställning till övervakande organs behörighet att fastställa vilka reserva-

tioner som anses vara tillåtna eller inte. Ett sådant ställningstagande skulle vara önskvärt 

i det problematiska spänningsfältet mellan suveränitetsprincipen och det fördjupade 

internationella samarbetet.  

Med dessa fördelar följer dock flera svåra ställningstaganden. Inledningsvis skulle ett 

generellt klargörande för samtliga människorättstraktat innebära praktiska svårigheter 

då de kriterier som framställts i gällande rätt är beroende av en tolkning av varje traktat 

för sig. Således är kriterierna beroende av en traktats särskilda egenskaper, vilka visser-

ligen skulle kunna argumenteras är liknande för samtliga människorättstraktat, men dess 

målsättningar och syften kan variera. En annan problematik som skulle följa med en 

särreglering av just reservationer till människorättstraktat är att det troligen skulle leda 

till diskussioner ifall inte liknande särregleringar bör införas för andra multilaterala 

traktat. Ett resultat som skulle leda till ytterligare svårigheter i praktiken.  

En särreglering av reservationsrätten till människorättstraktat skulle därmed innebära 

flera svåra ställningstaganden, både politiska och rättsliga. Det fördjupade inter-

nationella samarbete som skulle krävas för en gemensam särreglering skulle ytterligare 

inskränka staternas suveräna ställning. Dock visar kvinnokonventionen, som ett 

exempel, att den intresseavvägning som görs i gällande rätt, mellan rätten att formulera 

reservationer och upprätthållandet av en människorättstraktats integritet, inte är till-

räckligt balanserad. Det har dessutom framhävts av konventioners internationella över-

vakningsorgan att det inte är en lämplig ordning att det lämnas åt enskilda stater att 

bedöma en reservations förenlighet med en människorättstraktats ändamål och syfte. Ett 

sådant system riskerar att leda till att traktatens faktiska innehåll åsidosätts. Argumenten 

talar för att reservationer till människorättstraktat bör regleras särskilt, i syfte att säker-

ställa en balanserad kompromiss av motstående intressen. Frågan är hur en sådan balans 

kan uppnås.  
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6 Hur kan en balanserad kompromiss uppnås?   

6.1 Två grundläggande problem i gällande rätt  

Som följer av redogörelsen ovan tycks det flexibla reservationssystem som utgör 

gällande rätt inte i tillräcklig utsträckning säkerställa att människorättstraktaters 

integritet, med dess speciella egenskaper, upprätthålls. Den obalanserade kompromissen 

av motstående intressen gestaltas i synnerhet av två praktiska problem i gällande rätt. 

Det första problemet är att det test som Wienkonventionen är uppbyggt på, för att 

avgöra när en reservation anses vara tillåten eller otillåten, inte är objektivt fastställt och 

således riskerar att leda till en subjektiv tolkning av enskilda stater. Det andra problemet 

är att det inte är fastställt vilket subjekt som faktiskt har att utföra ovanstående test. Är 

det således upp till staterna eller konventionernas övervakande organ att fastställa om en 

reservation är tillåten? Systemet i gällande rätt upprätthåller förvisso statens suveräna 

ställning samt intresset av att människorättstraktaten uppnår en bred anslutning av 

stater, men otydligheten i hur en otillåten reservation fastställs i praktiken, leder till att 

traktatens innehåll riskerar att åsidosättas.   

Det har gjorts ett antal försök att rätta till balansen mellan rätten att formulera reserv-

ationer och upprätthållandet av en människorättstraktats integritet tidigare. Bland annat 

har Europadomstolen och FN:s människorättskommitté uttalat att de skulle ha en 

behörighet att objektivt fastställa vad som är en tillåten reservation eller inte. Invänd-

ningsrätten bedömdes därför inte vara lämplig för enskilda stater. Det kanske mest 

grundliga försöket till att rätta till balansen gjordes av FN:s folkrättskommisson i sitt 

arbete att fastställa riktlinjer för reservationer till traktat. Kommissionen kom efter flera 

års utredning fram till att det reservationssystem som Wienkonventionen presenterar är 

så pass flexibelt att det även hanterar multilaterala människorättstraktat. Trots flera 

försök att rätta till en till synes obalanserad kompromiss återstår fortfarande de 

grundläggande problemen med gällande rätt, syftes- och ändamålstestet är svårt att 

genomföra i praktiken och det är inte klarlagt vem som har att utföra testet. Följande 

avsnitt ämnar således diskutera hur dessa problem kan hanteras i syfte att nå en mer 

balanserad kompromiss mellan motstående intressen.  

 

 



 52 

6.2 En explicit reservationsklausul 

Den mest naturliga lösningen, för att hantera problematiken med reservationer till 

människorättstraktat, vore om det vid antagandet av traktaten infördes en explicit 

reservationsklausul. I ett sådant fall har staterna redan vid antagandet av traktaten 

fastställt en ordning för vilka reservationer som anses vara tillåtna eller inte samt hur det 

ska beslutas. Frågor om en reservations status behöver således inte bedömas utifrån 

Wienkonventionens generella reglering enligt artikel 19(c), vilken saknar tydliga tolk-

ningskriterier och därför riskerar att leda till subjektiva tolkningar. Att stater inför en 

explicit reservationsklausul har framhävts som en önskvärd lösning till problematiken 

med reservationer till människorättstraktat vid flera tillfällen. FN:s generalförsamling 

har bland annat rekommenderat att det vid antagandet av en traktat bör formuleras en 

uttrycklig reservationsklausul för att undvika tolkningssvårigheter.157 Lösningen är eft-

ersträvansvärd för att undvika en situation då Wienkonventionens otydliga syftes- och 

ändamålstest blir tillämpligt, men troligen svårgenomförbar i praktiken då stater vid 

antagandet av en traktat har att komma överens om klausulens utformning. Trots att 

möjligheten redan finns i gällande rätt är det endast ett fåtal människorättstraktat som 

faktiskt har formulerat en reservationsklausul, vilket vittnar om de svårigheter som 

stater ställs inför vid fastställandet av en sådan klausul. Svårigheterna grundar sig 

troligen i att konventionsstaterna har olika tolkningar av vad som anses utgöra 

traktatens syfte och ändamål samt i vilken utsträckning reservationer bör tillåtas. 

Tolkningen kan även vara beroende av hur staten väljer att tolka mänskliga rättigheters 

status. Sammanfattningsvis bedöms införandet av en explicit reservationsklausul vara 

en önskvärd lösning för att undvika de problem som uppstår med Wienkonventionens 

flexibla reservationssystem. En reservationsklausul kan uttryckligen framhäva vad som 

anses utgöra en otillåten reservation samt vem som har att fastställa dess rättsliga 

verkan. Lösningen bedöms dock vara svårgenomförbar i praktiken.  

 

6.3 Ett tydligare syftes- och ändamålstest 
6.3.1 En tydligare reglering av en traktats syfte- och ändamål 
Att det i gällande rätt fästs en stor vikt vid en traktats syfte och ändamål för att fastställa 

vad som utgör en tillåten eller en otillåten reservation är problematiskt då testet är 

otydligt och svårgenomförbart i praktiken. Minoriteten i den internationella domstolens 
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rådgivande yttrande från 1951 efterfrågade att kriterierna skulle fastställas av ett 

objektivt rättsligt organ.158 Reservationssystemet har även kritiserats i doktrin för att 

vara för flexibelt, då stater i en vid utsträckning anses få igenom formulerade reserva-

tioner.159 Ett sätt att hantera frågan med reservationer till människorättstraktat vore så-

ledes att förtydliga de kriterier som stater har att förhålla sig till vid utförandet av testet.   

Den mest naturliga ordningen för att tydliggöra testets innebörd och hur det bör till-

ämpas är att konkretisera vad som faktiskt anses utgöra en människorättstraktats syfte 

och ändamål. Att fastställa en traktats syfte och ändamål samt i vidare bemärkelse dess 

integritet har dock ansetts vara beroende av en tolkning av den enskilde traktaten, varför 

en generell reglering troligen inte kan fastställas för samtliga människorättstraktat. 

Folkrättskommissionen försökte dessutom i sina riktlinjer från år 2011 tydliggöra vad 

som generellt anses utgöra en traktats syfte och ändamål, utan större framgångar. En 

lösning skulle istället kunna vara att staterna vid antagandet av traktaten, om de inte har 

infört en explicit reservationsklausul, formulerar vad som anses utgöra traktatens 

specifika syfte och ändamål. Lösningen skulle göra det både tydligare och mer 

förutsebart för stater som avser att formulera en reservation eller invända mot en sådan. 

Det skulle även innebära en mer förutsebar och rättssäker ordning för de som faktiskt 

berörs av instrumentets fri- och rättigheter, dvs. statens invånare, att mer konkret förstå 

skyddets innebörd. Det är således en eftersträvansvärd lösning att konventionsstaterna 

konkretiserar instrumentets syfte och ändamål, men av liknande skäl som framförts i 

ovanstående stycke är det troligen en politiskt svårgenomförbar lösning i praktiken.  

 

6.3.2 Antalet invändningar fastställer när en reservation bedöms vara otillåten 

Ett annat sätt att försöka förtydliga genomförandet av syftes- och ändamålstestet är att 

en otillåten reservation bedöms utifrån antalet invändningar mot reservationen i fråga. 

En sådan lösning till reservationsproblemet har föreskrivits i Konventionen om 

avskaffande av alla former av rasdiskriminering (CERD) från 1979. CERD har således 

lyckats införa en explicit reservationsklausul i artikel 20.2 som stadgar att en reservation 

bedöms vara otillåten om åtminstone två tredjedelar av konventionsstaterna motsätter 

sig den. Det som avgör om en reservation är förenlig eller inte med konventionens syfte 
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och ändamål är således beroende av antalet invändningar mot reservationen och inte 

motiveringen bakom dessa.160  

Att införa en generell bestämmelse för människorättstraktat, likt den i CERD, skulle 

visserligen konkretisera syftes- och ändamålstestet och klargöra invändningsrättens 

konkreta rättsverkan, dvs. att reservationen gemensamt av konventionsstaterna bedöms 

som otillåten och därmed anses vara ogiltig. Regleringen skulle dessutom förbättra 

människorättstraktats integritets ställning i förhållande till dess motstående intressen. 

Det kan dock ifrågasättas om det är rimligt att kräva att två tredjedelar av konventions-

staterna ska invända mot en reservation för att den ska anses vara otillåten, eftersom det 

inte anses vara helt naturligt för stater att invända mot reservationer till människorätts-

traktat. Som framhållits tidigare inverkar staters reservationer inte direkt på andra stater 

utan påverkar den reserverande statens invånare, varför det inte är helt naturligt för 

stater att invända mot en reservation. En lösning, likt den i CERD, skulle således riskera 

att leda till ett scenario där reservationer accepteras i en vidare utsträckning än önskat 

ifall inte stater tar sin invändningsrätt på största allvar. En arbetsbörda som framstår 

som relativt betungande för stater.  

 

6.4 Ansvaret flyttas från enskilda stater till ett objektivt rättsligt organ 
6.4.1 FN:s generalförsamling  

En annan potentiell lösning för att balansera den intresseavvägning som görs i gällande 

rätt är att generalförsamlingen erhåller rätten att besluta om en reservation anses vara 

tillåten eller inte i förhållande till de konventioner som antagits av församlingen. En 

sådan lösning skulle se till syftet och ändamålet med den enskilda konventionen och att 

dess integritet faktiskt upprätthålls. Församlingen har genom antagandet av reserva-

tionen redan kommit överens om en gemensam målsättning och ett gemensamt ram-

verk. Generalförsamlingens framträdande roll skulle dessutom kunna leda till en enhet-

lig tolkning och tillämpning av vad som faktiskt anses utgöra en tillåten eller en otill-

åten reservation, något som ökar förutsebarheten bland stater som formulerar reserva-

tioner. Det skulle också resultera i ett mer förutsebart och rättssäkert system för de som 

berörs av människorättstraktaten dvs. statens invånare.  
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Med förslaget följer dock flera svårigheter, såväl rättsliga som politiska. Inledningsvis 

innebär förslaget att FN:s generalförsamling faktiskt har att komma överens om vad 

man anser utgör en tillåten respektive en otillåten reservation till konventionen i fråga. 

Med tanke på att FN:s generalförsamling är representerad av samtliga FN:s 193 

medlemsstater med olika politiska, kulturella samt ekonomiska förhållanden och förut-

sättningar, är en sådan ordning troligen svår att uppnå. Det skulle därmed krävas att 

staternas representanter i generalförsamlingen ser till det internationella samfundets 

gemensamma intresse och inte den enskilda statens. Att inrätta en enhällighetsprincip 

för att avgöra vad som utgör en tillåten reservation skulle troligen vara svårt att 

genomföra i praktiken och riskera att leda till samma problematik som i nuvarande 

system. Ett alternativ är därför att två tredjedelar av FN:s generalförsamling har att 

godta en reservation och således besluta om den anses vara förenlig med traktatens syfte 

och ändamål. Ett liknande förslag har bland annat framförts av minoriteten i den inter-

nationella domstolens rådgivande yttrande från 1951. Minoriteten föreslog bland annat 

att enhällighetsdoktrinen kunde modifieras till att reservationen måste godkännas av en 

två tredjedelars majoritet av anslutna stater.161 En sådan situation skulle innebära att det 

inte är upp till enskilda stater att fastställa en reservations rättsliga verkan, utan att det 

istället fastställs av två tredjedelar av generalförsamlingen.  

En två tredjedelars majoritet skulle visserligen minska den praktiska svårigheten för 

stater att komma överens om en reservations tillåtlighet. Dock är det troligen fortsatt en 

politiskt svår uppgift för två tredjedelar av staterna i generalförsamlingen att komma 

överens om vad som faktiskt anses utgöra en tillåten reservation. Lösningen skulle 

visserligen leda till att traktatens integritet stärks samt illustrerar att det internationella 

samfundet tar frågan om reservationer till människorättstraktat på allvar. Det skulle 

dock innebära en tidsödande uppgift för generalförsamlingen att ta ställning till samtliga 

formulerade reservationer och uppgiften bedöms troligen vara politiskt svårgenom-

förbar. Risken finns även att stater väljer att inte ansluta sig till en konvention av rädsla 

för att bli bundna av ett innehåll som inte åsyftats, vilket skulle inverka på konven-

tionens universella spridning samt därmed dess tyngd och status.  
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6.4.2 Konventionens övervakande organ  
I takt med att fler människorättstraktat antas är det vanligt att instrumenten inrättar ett 

övervakande organ, exempelvis kvinnokommittén, FN:s människorättskommitté och 

Europadomstolen, för att bevaka om konventionsstaterna efterlever sina åtaganden. Som 

följer av redogörelserna ovan har dessutom en ansvarsförskjutning till viss del gjorts 

från staterna som det primära subjektet för att fastställa en reservations status till 

konventionernas övervakande organ. Utvecklingen är utifrån flera aspekter positiv då 

det bland annat innebär att bedömningen görs av ett objektivt organ istället för att 

enskilda stater, med ett subjektivt tolkningsutrymme, har att genomföra uppgiften. 

Organen representerar således det internationella samfundets gemensamma intresse och 

ser till konventionens bästa. Att de övervakande organen ges en större roll skulle därför 

säkerställa att människorättstraktats integritet bättre upprätthålls.  

En mer framträdande roll för de övervakande organen är dock inte en helt problemfri 

ordning. Inledningsvis bör beaktas att samtliga människorättstraktat inte har ett över-

vakande organ, vilket innebär att det i dessa fall troligen fortsatt bör vara upp till 

staterna att fastställa reservationens tillåtlighet och rättsliga verkan. För de konventioner 

som har inrättat ett övervakande organ är det inte heller klart att de har en rättslig 

behörighet att besluta i frågor om reservationer. Det är inte heller klart vilken folk-

rättslig tyngd organens rekommendationer och kommentarer har mer än att de har en 

vägledande roll för att tolka konventionernas innebörd.162   

De övervakande organens roll kan diskuteras utifrån två olika aspekter. Den första 

aspekten innebär att organet skulle ges den rättsliga behörigheten att faktiskt bedöma 

reservationens tillåtlighet. En sådan ordning skulle vara önskvärd för att säkerställa att 

människorättstraktatens integritet upprätthålls samt för att visa att frågan om reserva-

tioner till människorättstraktat tas på stort allvar. Det skulle  också rätta till problema-

tiken i gällande rätt med att stater anses inneha ett stort subjektivt tolkningsutrymme, då 

reservationen istället skulle bedömas av ett objektivt organ med konventionens gemen-

samma intresse i fokus. Dock skulle lösningen innebära en betydlig inskränkning av 

suveränitetsprincipen, då staterna kan riskera att bli bundna av ett innehåll som inte 

åsyftats. En sådan risk skulle kunna resultera i att stater väljer att inte ansluta sig till 

traktaten i fråga, vilket skulle påverka instrumentets universella tyngd och status. 

Slutligen har inte heller samtliga konventioner ett sådant organ med bindande rättslig 
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verkan, vilket skulle leda till en situation där reservationer till olika människorättstraktat 

bedöms olika.   

Den andra aspekten skulle innebära att övervakande organ intar en större roll i ett 

vägledande syfte för stater när de har att fastställa om en reservation är tillåten eller inte. 

Genom att fastställa tydliga riktlinjer i form av rekommendationer och kommentarer 

kan organen klargöra hur testet ska genomföras samt vilka kriterier som bör beaktas, 

vilket skulle resultera i att det blir enklare för stater att agera mot reservationer som 

anses vara otillåtna. De övervakande organen skulle dessutom i sina vägledande 

uttalanden kunna tydliggöra om stater faktiskt behöver invända mot en otillåten 

reservation för att dess rättsliga verkan ska gälla eller om det är tillräckligt att organet 

har fastställt att en sådan typ av reservation är otillåten. Det finns således flera fördelar 

med att ge de övervakande organen en mer framträdande roll i ett vägledande syfte. 

Dock skulle även en sådan lösning innebära en inskränkning av staternas suveräna 

ställning. Liknande risker, som har redogjorts för ovan, finns därför med en sådan 

utveckling, vilket skulle kunna innebära att stater av rädsla för att bli bundna av ett 

innehåll som inte åsyftats väljer att inte ansluta sig till traktaten. Ifall stater avstår från 

att ansluta sig till människorättstraktat påverkas traktatens universella tyngd och status.  

Trots att lösningen innebär flera politiskt känsliga och rättsligt svåra ställnings-

taganden, är det önskvärt att människorättstraktats övervakande organ intar en större 

roll när det kommer till reservationer till människorättstraktat. Organen är bäst lämpade 

för att genomföra den intresseavvägning som reservationer till människorättstraktat 

utgör. De övervakande organen består av experter på området som ser till det inter-

nationella samfundets gemensamma objektiva intressen och är således inte beroende av 

en enskild stats egen agenda eller intresse. Visserligen skulle en sådan ansvars-

förskjutning resultera i en inskränkning av staternas suveränitetsprincip, en grundsten 

inom traktaträtten, men istället premieras intresset av att människorättstraktats integritet 

inte åsidosätts. Inom traktaträttens ramar hamnar dock frågan slutligen hos de anslut-

ande staterna som har i uppgift att, inom ramen för principerna om frivillighet och 

samtycke, besluta vilken roll de övervakande organen bör ha. Frågan landar därför slut-

ligen i spänningsfältet mellan staternas suveräna ställning och det fördjupade inter-

nationella samarbetet, med förhoppning om att det senare premieras i syfte att säker-

ställa ett kvalitativt skydd av den enskildes fri- och rättigheter.  
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7 Avslutande kommentar  
Reservationer till människorättstraktat och i synnerhet den rättsliga intresseavvägning 

som frågan utgör är, och har alltid varit, en omdebatterad fråga som har diskuterats 

flitigt av internationella organ och i doktrin. Å ena sidan framhävs kontinuerligt vikten 

av att traktaträttens grundläggande principer om frivillighet och samtycke upprätthålls, 

vilket i sin tur resulterar i en bredare anslutning av stater till traktaten. Å andra sidan 

framhävs, lika kontinuerligt, intresset av att upprätthålla människorättstraktatens inte-

gritet som det avgörande argumentet i den rättsliga intresseavvägningen. Risken med 

allt för långtgående reservationer till en människorättstraktat är att stater tolkar 

innehållet olika, vilket i sin tur innebär att de till synes universella mänskliga rättig-

heterna blir beroende av vilken stat som tolkar och tillämpar traktaten. Det är tydligt att 

den intresseavvägning som har att fastställas i gällande rätt inte är enkel, vilket beror på 

att en reservationsrätt aldrig kan vara förenlig med ett absolut upprätthållande av en 

traktats integritet. Med andra ord är det enda sättet som en människorättstraktats inte-

gritet absolut kan upprätthållas om reservationer helt förbjuds. En sådan ordning tycks 

dock inte vara genomförbar inom traktaträttens ramar, som bygger på statens suveräna 

ställning. Att helt förbjuda reservationer skulle dessutom riskera ett scenario där stater 

väljer att inte ansluta sig till traktaten, vilket skulle inverka på dess universella tyngd 

och status.  

Idag regleras staters reservationsrätt i Wienkonventionen om traktaträtten från 1969 

som, i de fall traktaten inte innehåller en uttrycklig reservationsklausul, föreskriver att 

det är upp till de anslutna staterna att fastställa om reservationen är förenlig med 

traktatens syfte och ändamål. Regleringen möjliggör för en dynamisk och flexibel 

reservationsrätt som innebär att stater har att ta ställning och samtycka till traktatens 

slutgiltiga innehåll. Systemet innebär dessutom att stater, trots en mindre modifiering av 

traktatens innehåll, fortsatt kan anses vara part till traktaten, vilket bidrar till 

instrumentets universella spridning. Ett sådant dynamiskt och flexibelt system kan 

tyckas vara välanpassat i bilaterala kontraktsrättsliga förhållanden, då reservationsrätten 

kan ses som en förhandlingsfas mellan parterna. Det flexibla reservationssystemets 

lämplighet i förhållande till multilaterala människorättstraktat kan dock ifrågasättas. 

Visserligen innebär systemet att stater som inte fullt ut kan implementera en 

konventions innehåll i nationell rätt ändå kan bli part till traktaten, vilket stärker 

instrumentets internationella status. Å andra sidan innebär flexibiliteten att stater kan få 
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igenom reservationer i en vid utsträckning, vilket kan resultera i att det till synes 

universellt accepterade instrumentets innehåll i praktiken åsidosätts. Trots att stater har 

en möjlighet att invända mot otillåtna reservationer, är det inte helt naturligt för stater 

att göra invändningar, då reservationen inte direkt påverkar staterna utan främst den 

reserverande statens invånare. Ett sådant system tycks därför leda till att stater har en 

flexibel möjlighet att formulera reservationer samtidigt som övriga stater inte har ett 

starkt intresse av att invända mot reservationen, vilket leder till att reservationer godtas i 

en betydande utsträckning. Kvinnokonventionen är ett tydligt exempel som illustrerar 

faran med ett för flexibelt reservationssystem vilket har resulterat i att stater formulerat 

många och långtgående reservationer som urholkat flera av konventionens grund-

läggande bestämmelser. I gällande rätts intresseavvägning, avseende människorätts-

traktat, framstår det därför som att statens suveräna ställning samt målsättningen att nå 

en bred universell spridning premieras framför intresset av att upprätthålla traktatens 

integritet. Det bör därför, för att säkerställa att de universella mänskliga rättigheterna 

tolkas på samma sätt oberoende av var man befinner sig, övervägas om en särreglering 

avseende reservationer till människorättstraktat bör införas. 

Svårigheterna i gällande rätt och den till synes obalanserade kompromiss som 

reservationer till människorättstraktat utgör, grundas främst i två olika problem. Det 

första problemet är att det test, syftes- och ändamålstestet, som har att begränsa staters 

suveräna rätt att formulera reservationer är otydligt, vilket resulterar i att stater får igen-

om reservationer i en vid utsträckning. Otydligheten grundar sig i att det inte är objek-

tivt fastställt vad som anses utgöra en människorättstraktats syfte, ändamål samt i vidare 

utsträckning dess integritet, vilket lämnar ett subjektivt tolkningsutrymme åt enskilda 

stater. Det andra problemet är att det inte är tydligt vilken rättslig behörighet inter-

nationella organ har eller bör ha för att fastställa om en reservation är tillåten eller inte 

samt vilken rättsverkan en otillåten reservation har. Otydligheterna i gällande rätt resul-

terar i den problematik som kvinnokonventionen illustrerar ovan, vilket innebär att 

traktatens universella innehåll i praktiken åsidosätts.   

Den mest naturliga lösningen till dessa problem och för att rätta till den till synes 

obalanserade intresseavvägningen vore att det vid antagandet av samtliga människo-

rättstraktat formulerades en explicit reservationsklausul. En sådan klausul skulle inne-

bära att stater inte hamnar i en situation där de har att genomföra ett svårtolkat syftes- 

och ändamålstest. Lösningen är dock troligen politiskt svårgenomförbar, då samtliga 

stater har att komma överens om en bestämmelse vid antagandet av traktaten. Trots att 
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stater har en sådan möjlighet idag är det få traktat som faktiskt har formulerat en explicit 

klausul, vilket illustrerar svårigheten.  

En annan alternativ lösning är att konkretisera gällande rätts otydliga syftes- och 

ändamålstest. Ett fastställande av objektiva kriterier för att tolka en människorätts-

traktats syfte och ändamål skulle minska staternas subjektiva tolkningsutrymme samt 

därmed bättre säkerställa att instrumentens innehåll i praktiken efterlevs. En generell 

konkretisering av testet är dock troligen svår att genomföra i praktiken till följd av att 

testet är beroende av en tolkning av varje traktat för sig. Vid antagandet av den speci-

fika traktaten i fråga vore det dock önskvärt om stater formulerade vad som konkret 

anses utgöra traktatens syfte och ändamål.  

Den kanske mest lämpliga lösningen för att rätta till den till synes obalanserade 

kompromissen i gällande rätt är att konventioners övervakande organ erhåller en mer 

aktiv roll för att fastställa när en reservation anses vara otillåten. Organen består av 

objektiva experter som ser till det internationella samfundets gemensamma intressen, 

vilket skulle säkerställa att människorättstraktatens integritet i en större utsträckning 

upprätthålls. Lösningen är dock inte oproblematisk då den skulle innebära en inskränk-

ning av staternas suveränitetsprincip, till förmån för ett fördjupat internationellt samar-

bete. Som följer av redogörelserna ovan är en sådan ansvarsförskjutning på flera sätt 

känslig för stater, vilket kan resultera i att stater, av rädsla för att inte bli bundna av ett 

innehåll som inte åsyftats, väljer att inte ansluta sig till traktaten. Trots den politiska 

känslighet frågan väcker, bör det internationella samfundet överväga att ge de över-

vakande organen en större roll för att bättre säkerställa ett kvalitativt skydd av den ensk-

ildes fri- och rättigheter, som inte är beroende av vilken stat som tillämpar traktaten.  

Som följer av redogörelsen ovan är frågan om reservationer till människorättstraktat 

inte helt enkel att hantera, vilket följer av att problemet inte enbart är rättsligt utan dess-

utom innefattar svåra politiska och moraliska ställningstaganden, något som försvårar 

den rättsliga lösningen avsevärt. Gällande rätt har att tillgodose flera olika intressen som 

till viss del motverkar varandra, varför en kompromiss är nödvändig. Kompromissen i 

gällande rätt tycks dock inte i tillräcklig utsträckning upprätthålla människorättstraktats 

integritet, vilket riskerar att leda till ett oförutsebart och svagt skydd av den enskildes, 

universella, fri- och rättigheter. För att säkerställa ett kvalitativt och universellt skydd av 

den enskildes fri- och rättigheter är det, trots de praktiska svårigheter en sådan lösning 

innebär, nödvändigt att konventioners övervakande organ erhåller en mer aktiv roll i 

syfte att objektivt bedöma reservationers giltighet samt dess rättsliga verkan.  
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