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”Someone must have slandered Josef K., for one morning, 

without having done anything truly wrong, he was arrested” 

 

Ur Processen (1925), Franz Kafka. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
”Our war on terror begins with Al-Qaida, but it does not end there”, George W. Bush.1 

Dessa ord uttalades endast nio dagar efter terrorattackerna mot World Trade Center och 

Pentagon den 11 september 2001, och symboliserar det som skulle komma att kallas 

kriget mot terrorismen. Vi vet idag att detta krig varken avslutades kort därefter eller 

kommer att avslutas inom en överskådlig framtid. Hur denna kamp kommer och bör 

utkämpas i framtiden är mer osäkert. En utgångspunkt kan vara att se till följderna av 

dessa terrordåd. Det som följde var inte bara ett långdraget krig i Afghanistan, utan även 

en ny inställning till bekämpandet av terrorism. Arbetet med att motarbeta terrorgrupper 

i allmänhet och Al-Qaida i synnerhet skedde på flera nivåer och med ett vitt spektrum 

av metoder. Utöver militära medel ansågs kampen kräva en upptrappning på flera andra 

områden, så som arbetet med att förhindra finansiering av terrorism. Kort tid efter 

attackerna antog FN:s säkerhetsråd resolution 1373. Utöver att fördöma dåden ålades 

medlemsstaterna att kriminalisera finansiering av terrorism samt att frysa tillgångar och 

införa reseförbud för de som ansågs delta i terrorstämplade aktiviteter.2 Det var 

emellertid ingen nyhet att frysningsåtgärder och andra internationella sanktioner 

användes för att förhindra terrorism.  

Redan i början på 1990-talet arbetade säkerhetsrådet aktivt med terroristbekämpning 

i arbetet med att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Internationella sanktioner 

var en viktig del av detta. Ursprungligen antogs sanktioner mot stater som ansågs ha 

kopplingar till vissa terrordåd, till exempel mot Libyen 1992 och Sudan 1996.3 Under 

slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet började sanktioner användas även mot 

individer och grupper. Sanktioner riktades bland annat mot Usama bin Laden, 

talibanerna i Afghanistan och senare Al-Qaida. Den sanktionsregim som i uppsatsen 

benämns som ”1267-regimen” skapades genom säkerhetsrådsresolution 1267 (1999) 

och var det första exemplet på sanktioner direkt riktade mot terrorism. Resolutionen 

betonade vikten av att motverka terrorism för att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet.4 Resolutionen innebar vidare att en sanktionskommitté, som utgjordes av 

samtliga säkerhetsrådsmedlemmar, inrättades med ansvar att genomföra och övervaka 
                                                
1 CNN, 21 september 2011. 
2 Säkerhetsrådets resolution 1373 (2001) preambeln st. 2, p. 1. (b), (c). 2 Säkerhetsrådets resolution 1373 (2001) preambeln st. 2, p. 1. (b), (c). 
3 Säkerhetsrådets resolutioner 748 (1992), 1054 (1996). 
4 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) preamblen st. 5. 
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sanktionerna samt att föra en lista över de sanktionerna skulle träffa.5 Vad som följde 

efter inrättandet av en sanktionsregim mot terrorism var inte enbart ett ökat fokus på att 

identifiera och lista personer med koppling till terrorism. Under det följande decenniet 

utsattes sanktionsregimen även för omfattande kritik, främst ur rättssäkerhetsperspektiv. 

Dessutom ansågs kriget mot terrorismen av många som ett misslyckande, och år 2013 

annonserade president Obama att USA inte längre förde ett ”War on terror”. Istället 

lades fokus på riktade insatser för att motverka våldsbejakande extremism.6 USA skulle 

dock förbli ledande i sanktionsarbetet på FN-nivå.7 

År 2015 kunde bedömare av 1267-regimen se tillbaka på flera års arbete inom FN 

med fokus på stärkta rättssäkerhetsgarantier, ett arbete som även lett till vissa resultat. 

Kritiken mot sanktionsregimen kvarstod likväl, då det fortfarande inte ansågs finnas 

tillräckligt effektiva och oberoende mekanismer för avlistning och för att processerna 

för listning ansågs uppvisa brister. Samma år markerade även en återgång till retoriken 

ovan, när Frankrike drabbades av två terrordåd i Paris. Den 7 januari 2015 utsattes 

satirtidningen Charlie Hebdo för ett attentat med dödlig utgång, utfört av gärningsmän 

med koppling till Al-Qaida i Jemen.8 I november samma år drabbades Paris på nytt, den 

här gången av samordnade terroristattentat som ledde till ett stort antal dödsoffer. 

Terrororganisation ISIL (Da’esh), som i juni 2014 utropat ett världsomspännande kalifat 

och tagit kontroll över stora områden i Irak och Syrien, tog på sig ansvaret för dådet. 

President Francois Hollande uttalade efter attentaten orden ”Nous sommes en guerre” 

(”vi är i krig”), och framställde ISIL som den främste motståndaren.9   

Nästan 14 år efter 11 september-attackerna användes därmed referenser till ett ”krig” 

mot terrorismen på nytt, trots kritik mot språkbruket och metoderna som förknippades 

med retoriken. Kort därefter antog säkerhetsrådet en resolution med hot om ytterligare 

sanktioner mot vissa terrorgrupper, vilken ytterligare underströk vikten av sanktioner i 

kampen mot terrorismen.10 I slutet på 2015 antogs resolution 2253 mot bakgrund av 

attentaten. Resolutionen, som uttryckligen inkluderade ISIL i namnet på sanktions-

regimen, fördömde attackerna i Paris och betonade ett fortsatt fokus på sanktioner som 

en del i att bekämpa terrorism.11 De våldsamma attackerna i Bryssel under våren 2016 

                                                
5 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) p. 6. 
6 US News, 23 maj 2013. 
7 Cameron, EU Sanctions s. 4. 
8 BBC News, 14 januari 2015. 
9 Elysée, 16 november 2015.  
10 Säkerhetsrådets resolution 2199 (2015) preambeln st. 4. 
11 Säkerhetsrådets resolution 2253 (2015) prembeln st 2, 12, p. 1. 
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gav ytterligare kraft till de röster som förespråkade ett hårdare förhållningssätt mot 

terrorism. Efter dessa attacker hänvisade säkerhetsrådet återigen till vikten av 

implementering av preventiva åtgärder mot terrorfinansiering.12 På EU-nivå har 

Kommissionen under 2016 presenterat en handlingsplan mot finansiering av terrorism.13 

Säkerhetsrådet har även fortsatt att betona vikten av att implementera sanktioner för att 

motverka terrorfinansiering.14 Både när det gäller språkbruk och syn på sanktioner 

kopplade till kriget mot terrorismen kan det således ifrågasättas om större förändringar 

verkligen skett under 2000-talet. Med hänsyn till kritiken mot sanktionsregimen i fråga 

går det även att ifrågasätta vilken roll sanktionerna spelar och kommer att spela i detta 

nygamla krig.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Som beskrivs ovan har 1267-regimen sedan antagandet utsatts för en omfattande kritik. 

Kritiken har främst varit riktad mot brister när det gäller den enskildes rättssäkerhet och 

rätten till en rättvis prövning. Kritiken kan delas upp i kritik med fokus på brister i 

beslutsprocessen för listning respektive kritik på grund av avsaknaden av en effektiv 

och oberoende överprövning av listningsbeslut. Beslutsprocessen har främst kritiserats 

då beslut om listningar oftast grundar sig på hemligt underrättelsematerial. Den enskilde 

får därför sällan ta del av informationen och staterna är motvilliga mot att dela 

underrättelseinformation med andra stater, myndigheter, domstolar och organisationer. 

Det är således fråga om en brist på transparens.  

När det gäller bristerna i överprövningen bör det konstateras att 1267-regimen 

ursprungligen helt saknade procedurer för avlistning, vilket ledde till såväl hård kritik 

som förändringar. Bland annat inrättades en kontaktpunkt för avlistningsärenden och 

några år därefter fick en särskild ombudsperson mandat att sköta ärendena. 

Ombudspersonen kan numera rekommendera sanktionskommittén om avlistning, 

rekommendationer som hittills har följts i relativt stor utsträckning.15 Dessa är dock inte 

bindande och det saknas fortfararande rättsliga möjligheter att överpröva kommitténs 

beslut.  Det saknas därför idag konsensus kring huruvida ombudspersonen lett till en 

effektiv och oberoende prövning och det finns ett brett stöd för förbättringsåtgärder.16  

                                                
12 Säkerhetsrådets pressmeddelande om Terrorattackerna i Bryssel. 
13 Kommissionens handlingsplan för att stärka kampen mot finansieringen av terrorism s. 8 p. 1.2.  
14 Generalsekreterarens yttrande i Säkerhetsrådets öppna debatt om Motverkande av Terrorism.  
15 Genser & Barth s. 245. 
16 High Level Review s. 31. 
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Situationen försvåras ytterligare av att EU- och Europadomstolen i ett antal 

uppmärksammade fall ifrågasatt procedurerna för listning och avlistning på FN-nivå. 

Domstolarna har även underkänt implementeringsåtgärder kopplade till 1267-regimen, 

bland annat med hänvisningar till rätten till en rättvis prövning. Dessa domar är därför 

av stor vikt för analysen av sanktionsregimen i fråga. Med grund i effekterna av 

folkrättens fragmentering i detta sammanhang, utreder uppsatsen hur konkurrensen 

mellan rättsordningar som har uppstått på sanktionsområdet påverkar sanktionsregimen. 

Genom att påvisa potentiella konflikter och konkurrens mellan folkrätt och regional 

respektive nationell rätt, ökar ämnets aktualitet och vikt ytterligare. Domstolars vilja att 

respektera säkerhetsrådets mandat på sanktionsområdet torde dessutom påverka det 

kollektiva säkerhetssystemets legitimitet på sikt. Intensifieringen av det ovan beskrivna 

kriget mot terrorismen ställer därtill högre krav på respekt för enskildas rättssäkerhet i 

takt med att fler krav ställs på strängare åtgärder riktade mot enskilda individer.  

Med anledning av den omfattande kritiken och de identifierade problemen ovan samt 

den konkurrens mellan rättsordningar som uppstått på sanktionsområdet analyseras i 

uppsatsen varför och hur 1267-regimen bör förändras. Uppsatsens syfte är därför att i 

ljuset av rätten till en rättvis prövning identifiera det grundläggande problemet för 

1267-regimen och föreslå potentiella åtgärder för att motverka detta problem. Häri 

ingår att utreda vilka konsekvenser relevanta domar på området kan få på systemnivå 

och hur relationen mellan europeiska aktörer och säkerhetsrådet kan förbättras. 

1.3 Avgränsningar 
Att uppsatsen fokuserar på internationella sanktioner mot just terrorism har sin grund i 

att många allvarliga rättssäkerhetsproblem framträder på området. Sanktioner mot 

ledande politiker eller affärsmän med koppling till en viss stat får en annan karaktär än 

sanktioner mot individer utan koppling till staters handlande. Kopplingar mellan olika 

terrorgrupper kan ofta vara svåra att uttyda och allt som oftast krävs underrättelsearbete 

för att ta reda på huruvida en individ eller grupp ska anses ha kopplingar till terrorism.17 

Detta påverkar enskildas rättssäkerhet, bland annat när det gäller rätten för enskilda och 

andra aktörer att ta del av grunderna för anklagelser och svårigheterna att identifiera rätt 

individ. Bakgrundsavsnittet ovan visar även att bekämpandet av terrorism fortsätter vara 

ett av säkerhetsrådets viktigaste fokusområden. Det torde därför finnas starka incitament 

att införa långtgående åtgärder mot personer med koppling till terrorism.  
                                                
17 Cameron, EU Sanctions s. 5. 
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Flera frågor med anknytning till uppsatsens rubrik kommer endast beröras flyktigt eller 

inte alls. En mycket intressant aspekt av internationella sanktioner mot terrorism är den 

ifrågasatta effektiviteten av sådana sanktioner och frågan om dessa uppfyller sina 

ändamål. En utredning av sanktioners effektivitet bör dock lämpligen avhandlas i en 

egen uppsats. Uppsatsen fokuserar istället på de rättsliga aspekterna av sanktioner mot 

terrorism. Här hänvisas istället till andra författares studier på området.18  

Eftersom sanktionsregimen tillkommit i säkerhetsrådet finns det även flera politiska 

aspekter som påverkar slutsatserna om vilka åtgärder som är önskvärda och 

genomförbara. De politiska frågor som hänför sig till beslutsformerna i säkerhetsrådet 

kommer dock endast att beröras i anslutning till olika förslag på åtgärder. Frågor som 

rör säkerhetsrådets existens, vetorätten och de permanenta medlemmarnas makt, utgör 

därför inte en del av uppsatsen. 

Riktade sanktioner mot terrorism har utvecklats till att omfatta tre huvudsakliga 

sanktionstyper: frysning av tillgångar, reserestriktioner och vapenembargon.19 

Uppsatsen använder företrädesvis frysning av tillgångar som exempel i diskussionerna, 

då sanktionstypen är vanligt förekommande i debatten om rätten till en rättvis prövning. 

Dessutom innebär frysning av en individs tillgångar en mycket ingripande åtgärd som 

även får effekt på dennes familj och ekonomiska framtid, vilket gör att frågan om 

rättssäkerhet får ännu större aktualitet. Dessa effekter ter sig särskilt allvarliga då det 

inte finns processuella garantier liknande de som gäller motsvarande nationella åtgärder. 

I övrigt gäller slutsatserna i uppsatsen även andra sanktionstyper än frysningsåtgärder. 

1.4 Metod 
Den metod som används i uppsatsen är klassisk rättsdogmatisk metod med folkrättslig 

inriktning. Uppsatsen utreder både de lege lata och de lege ferenda, där tyngdpunkten i 

uppsatsens senare delar ligger på ett de lege ferenda-resonemang. Eftersom uppsatsen 

skrivs inom ämnet folkrätt kan inte en sedvanlig svensk metod, med en traditionell 

rättskällehierarki, begagnas. Folkrättens rättskällor består av såväl bindande dokument 

som sedvanerätt. Ett exempel på sådana bindande dokument är säkerhetsresolutioner, 

som av naturliga skäl utgör en stor del av källorna i uppsatsen. Resolutionerna har en 

unik position i folkrätten, då de enligt FN-stadgan artikel 103 har företräde före andra 

                                                
18 Eriksson, M, On assessing Targeted Sanctions Blacklists I: Cameron, EU Sanctions s. 41 ff,  
Hufbauer m.fl, Biersteker m.fl. 
19 Cameron, EU Sanctions s. 4.    
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folkrättsliga skyldigheter, och stater har förbundit sig att följa dessa i enlighet med 

artikel 25 i FN-stadgan. Emellertid finns det flera frågeställningar som rör 

säkerhetsrådets bundenhet till andra normer vid antagandet och genomförandet av 

resolutionerna, vilket även diskuteras i uppsatsen.  

Enligt artikel 38 (1) i Internationella domstolens (ICJ) stadga består folkrättens 

rättskällor av internationella överenskommelser, internationell sedvanerätt, allmänna 

rättsgrundsatser, vissa rättsliga avgöranden samt doktrin. Internationella 

överenskommelser som används i uppsatsen är, utöver FN-stadgan och den 

Internationella domstolens stadga; FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna; 

FN:s konvention om civila och politiska rättigheter samt Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Förekomsten av 

allmänna rättsgrundsatser samt regionala och nationella principer avseende rätten till en 

rättvis prövning påverkar också slutsatserna. Även doktrin och rättsfall används, källor 

som enligt ICJ:s stadga artikel 38 (1) (d) kan vara hjälpmedel för att fastställa gällande 

rätt. Traktater ska enligt Wienkonventionens allmänna tolkningsregel i artikel 31 tolkas 

med hänsyn till traktatens ändamål och ordalydelse, överenskommelser rörande 

traktaten samt vissa efterföljande överenskommelser, praxis och relevanta 

internationella rättsregler. Denna tolkningsregel har i uppsatsen framförallt betydelse för 

frågan om säkerhetsrådets bundenhet till mänskliga rättigheter.  

1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till kriget mot terrorismen och sanktionernas del i 

detta krig. I kapitel 1 ges även en introduktion till de problem som är kopplade till 

ämnet och en redogörelse för syftet, varpå relevanta avgränsningar redovisas. I kapitel 2 

beskrivs utvecklingen på området. Kapitlet innehåller även en diskussion om 

sanktioners karaktär. Gällande rätt beskrivs i kapitel 3, och följs i kapitel 4 av en 

genomgång av de reformer som hittills skett på området. Som en teoretisk utgångspunkt 

för senare argumentation analyseras i kapitel 5 sanktioner i ljuset av rätten till rättvis 

prövning. Kapitel 6 innehåller en längre rättsfallsgenomgång av betydelse för 

slutsatserna. Kapitlet leder in på en analys av effekterna av folkrättens fragmentering 

och konkurrerande rättsordningar på sanktionsområdet i kapitel 7. Kapitel 7 avslutas 

med förslag på hur det grundläggande problemet för sanktionsregimen kan motverkas i 

ett första läge. I kapitel 8 presenteras olika åtgärder på FN-nivå för att motverka 

problemet på sikt. I det sista kapitlet, kapitel 9, sammanfattas slutsatserna i uppsatsen. 
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2. Internationella sanktioner  
2.1 Definitioner 
Det finns ingen slutgiltig folkrättslig definition av ”internationella sanktioner”. Inom 

området Internationella relationer används ofta definitionen ”[ett] överlagt, av 

regeringar inspirerat, tillbakadragande eller hot om tillbakadragande av handel eller 

finansiella relationer”.20 Sanktioner används när målet för sanktionerna gör något eller 

underlåter att göra något som den sanktionerande staten eller organisationen vill eller 

inte vill att målet ska göra.21 Inom folkrätten bör sanktioner särskiljas från så kallade 

motåtgärder. Den senare kategorin är mycket mindre specifik, har en temporär effekt 

och beslut tas av individuella stater. Internationella sanktioner är istället i sin rätta 

bemärkelse specifika åtgärder med slutgiltiga effekter som tas i en kollektiv kontext, 

oftast av en internationell organisation.22 

I denna uppsats avses med begreppen ”internationella sanktioner” och ”sanktioner” 

sådana åtgärder som inte innebär ett brukande av våld och som FN:s säkerhetsråd 

beslutar om enligt artikel 41 i FN-stadgan. Begreppen används även för motsvarande 

åtgärder (så kallade restriktiva åtgärder) som EU beslutar om.  

Den bakomliggande idén med icke-militära åtgärder som påtryckningsmedel kan 

spåras flera millenium bakåt i tiden. En historisk tillbakablick är därför värdefull för att 

visa på den snabba utveckling som skett på sanktionsområdet de senaste decennierna 

och för en bredare förståelse för den framtida utvecklingen på området.  

2.2 Sanktioner genom historien 

År 492 f.Kr. beslagtog den grekiska stadsstaten Aegina ett atenskt skepp och tog 

besättningen som gisslan. Handlingen var en hämndaktion för att Aten vägrat släppa 

aeginska fångar och en icke-militär åtgärd som en del i en tvingande strategi för att 

uppnå ett visst mål.23 Ett av de första nedtecknade fallet av ekonomiska sanktioner 

skedde också det med inblandning av Aten, genom ett handelsembargo mot Megara år 

432 f.Kr.24 Även under antiken förekom ekonomiska sanktioner, till exempel när Rom 

förbjöd handel med Gallien under 200-talet f.Kr. Från början användes ekonomiska 

                                                
20 Cameron, EU Sanctions s. 2. 
21 Ibid. s. 2. 
22 White & Abass s. 548 ff. 
23 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 8. 
24 Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law s. 45f. 
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sanktioner främst som ett underordnat verktyg inom militär politik i tider av krig, 

exempelvis handelsembargon under Reformationen för skydd av kristna minoriteter.25 

Medeltida stater och kvasi-stater i Europa använde också icke-militära åtgärder som en 

del av säkerhetspolitiken, så som genom kidnappningar och maritima blockader. Det 

finns därtill några äldre dokumenterade fall av mellanstatliga, internationella 

påtryckningar genom sanktioner. Sanktioner blev senare ett alternativ till krig istället för 

att utgöra en del av befintlig krigföring. I slutet av 1800-talet blev sanktioner som 

påtryckningsmedel allt vanligare som strategi.26 Emellertid rörde det sig om åtgärder 

inom klassisk folkrätt som var tillräckliga aggressiva för att placera sanktioner 

någonstans mellan fredens och krigets lagar enligt dåvarande system. Dessa åtgärder var 

relativt trubbiga, med fokus på hämndaktioner och repressalier mot fientliga och rent 

olagliga handlingar. Oftast tog dessa insatser form av breda embargon och blockader 

som inte sällan ledde till större fientlighet eller till och med krig.27  

 Utvecklingen av den globala handeln gjorde det även enklare för stater som var 

föremål för sanktioner att undgå dessa. Under första världskriget skedde en omfattande 

förändring av sanktionerna, bland annat genom de Allierades ekonomiska blockad mot 

Tyskland och Österrike med extra-territoriell tillämpning på neutrala länder.28 Det 

dröjde dock till 1920-talet innan större stater såg ekonomiska sanktioner som 

fullvärdiga alternativ till militära åtgärder, genom bildandet av Nationernas Förbund 

(NF). Som medel för att tvinga stater till rättelse vid krigsföring i strid med NF:s regler 

intog internationella sanktioner en central roll i det kollektiva säkerhetsarbetet.29 Detta 

samarbete ledde även till den första koordineringen av sanktioner genom en 

internationell organisation. Bland annat utnyttjades sanktioner för att motverka italiensk 

och japansk expansion och aggressivitet under 1930-talet, åtgärder som dock inte var 

särskilt effektiva.30 I praktiken blev också implementeringen bristfällig på grund av 

staternas motvilja att införa åtgärderna på ett effektivt sätt. Det rådde även stor oenighet 

kring huruvida det förelåg en skyldighet för stater att tillämpa sanktioner och när dessa 

skulle införas. NF:s första och enda verkligt konkreta användning av sanktioner var 

åtgärder mot Italien. Denna experimentliknande åtgärd var en respons på invasionen av 

Abessinien och blev på det stora hela ett misslyckande som inte ledde till sitt mål.  
                                                
25 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 8. 
26 Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law s. 46-47. 
27 Ibid. s. 48ff. 
28 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 14. 
29 Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law s. 53. 
30 Cameron, EU Sanctions s. 3. 
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När sanktionsregimen avskaffades stod det klart att det fortfarande inte fanns något 

objektivt sätt att på internationell nivå avgöra när sanktioner skulle införas. Bland annat 

var det svårt att övertyga större stater om att implementera sanktionerna.31 Det skulle 

dröja till efter andra världskriget innan verkliga framsteg gjordes på området. 

2.3 Sanktioner beslutade av FN:s säkerhetsråd 
När FN bildats påverkades utformningen av sanktionsmakten av de tidigare bakslagen i 

NF:s sanktionsarbete. FN:s två huvudorgan blev Generalförsamlingen, bestående av 

samtliga medlemsstater, respektive säkerhetsrådet, bestående av ursprungligen elva och 

numera 15 medlemsstater med fem permanenta medlemmar med vetorätt. 

Säkerhetsrådet fick mandat att besluta om både icke-bindande rekommendationer och 

bindande resolutioner, bland annat på sanktionsområdet. Grunden för att införa 

säkerhetsrådsresolutioner på sanktionsområdet återfinns än idag i kapitel VII i FN-

stadgan, artikel 39. Säkerhetsrådet ska enligt artikel 39 avgöra förekomsten av hot mot 

internationell fred och säkerhet och därefter rekommendera eller besluta om åtgärder i 

enlighet med artikel 41 och 42. Artikel 41 reglerar de fall av åtgärder som inte innebär 

våldsanvändning, exempelvis ekonomiska sanktioner.  

Sanktioner beslutade av FN:s säkerhetsråd ges en speciell status i folkrätten genom 

att medlemsstaterna i enlighet med artikel 25 i FN-stadgan har åtagit sig att genomföra 

säkerhetsrådsresolutioner. Dessa har enligt artikel 103 företräde före andra folkrättsliga 

skyldigheter. Rent formellt krävs det att säkerhetsrådet i enlighet med artikel 39 fastslår 

att det föreligger ett hot mot internationell fred och säkerhet. Formuleringen är dock 

mycket bred och säkerhetsrådet har stort handlingsutrymme att besluta om en situation 

kräver sanktioner. Därigenom är det enda hindret i praktiken säkerhetsrådets 

beslutandeordning.  Det krävs enligt FN-stadgans artikel 27 (3) att nio av medlemmarna 

i rådet måste rösta för ett beslut om sanktioner och att ingen av de permanenta 

medlemmarna använder sin vetorätt.  

2.4 Utveckling i modern tid  
Motsättningar mellan världens nya stormakter resulterade i Kalla kriget (1945-1999) 

med de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna USA och Ryssland som största 

bromsklossar. Att endast två sanktionsregimer antogs under denna tidsperiod torde 

kunna kopplas till det politiska klimat som rådde under denna. Säkerhetsrådets första 
                                                
31 Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law s. 56. 
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beslut om sanktioner togs 1968 gentemot Rhodesia, med fokus på den vita minoriteten i 

Södra Rhodesia.32 På grund av implementeringsproblem och svårigheter att engagera 

länder i Rhodesias närhet kan dessa sanktioners effektivitet ifrågasättas.33 

Säkerhetsrådet införde även vapenembargo mot Sydafrika under 1977.34   

 Efter Kalla kriget följde en expansion av sanktionsområdet under 1990-talet, med 

bland annat sanktioner mot Irak (1990-2003), forna Jugoslavien (1991-1996) och Haitis 

militärregim (1993-1994).35 Ofta infördes sanktioner med anledning av inbördeskrig 

eller inhemska konflikter, som i Liberia, Angola och Kosovo.36 Sanktionsregimerna var 

inte sällan mycket breda och drabbade stora delar av de samhällen som träffades av 

sanktionerna. Framförallt ansågs sanktionerna mot Irak medföra mycket allvarliga 

följder för civila, vilket underminerade sanktionernas legitimitet och effektivitet. Vissa 

betonade därför tidigt vikten av att sanktionsregimerna inte skulle kränka rättigheter, då 

en olaglig handling inte legitimerar en annan olaglig handling.37 Motreaktionerna kom 

vidare att leda till ett skifte under slutet av 90-talet, från breda till så kallade riktade 

(eller ”smarta”) sanktioner. Med andra ord infördes sanktioner med målet att påverka 

enskilda samtidigt som dessa skulle minimera oönskade konsekvenser för oskyldiga.38 

Dessa sanktioner kom även att riktas mot icke-statliga aktörer och konfliktvaror, som 

mot rebellgrupper i Angola och mot handel av diamanter i landet.39  

 Utvecklingen skedde snabbt på området för bekämpandet av terrorism. Den 

amerikanska modellen med smarta sanktioner mot terrormisstänkta bildade basen för de 

sanktionsregimer som riktades mot terrorister i slutet av 1990-talet.40 Under det senaste 

decenniet har det skett en dramatisk ökning i antalet och omfattningen av riktade 

sanktionsregimer i allmänhet och sanktioner mot icke-statliga aktörer i synnerhet. Ett 

stort fokus har lagts på att ställa upp hinder för finansiering av terrorgrupper, då 

finansiering anses som en essentiell del av den moderna terrorismen. Koordinationen 

mellan stater och internationella organ för att förhindra finansieringen ses därför som en 

oumbärlig del för att bemöta ett hot som inte tar hänsyn till konventionella gränser.41 

                                                
32 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 25. White & Abass s. 552, Säkerhetsrådets 
resolution 253 (1968). 
33 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 25. 
34 Säkerhetsrådets resolution 421 (1977). 
35 Säkerhetsrådets resolutioner 661 (1990), 713 (1991), 841 (1993). 
36 Säkerhetsrådets resolutioner 788 (1992), 890 (1993), 1160 (1998). 
37 White & Abass s. 553. 
38 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 27, Cameron, EU Sanctions s. 4. 
39 Security Council resolution 1173 (1998). 
40 Kern, Economic Sanctions – Law and Public Policy s. 27. 
41 Marguiles s. 52. 
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2.5 Sanktioners karaktär 
Som framgår ovan har utvecklingen snabbt gått från mycket breda sanktioner i form av 

bland annat handelsembargon till specifika sanktioner inriktade på ett visst mål. 

Skillnaden mellan breda och riktade sanktioner är dock inte helt självklar, eftersom en 

riktad sanktion mot viktiga institutioner i ett visst land kan göra handelsförbindelser lika 

omöjliga som ett generellt handelsembargo skulle göra. Det finns dock avgörande 

skillnader mellan de två kategorierna när det gäller utformningen av 

sanktionsinstrumentet. Riktade sanktioner fungerar regelmässigt så att den aktuella 

resolutionen innehåller specifika listningsskäl och listningsgrunder som anger vilka 

kategorier av personer eller varor som ska träffas av sanktionerna. En 

sanktionskommitté utses även för att ansvara för genomförandet av resolutionen. 

Personer och/eller varor identifieras sedan och ”svartlistas” efter förslag från 

exempelvis medlemsstater eller FN-sekretariatet.42  

Frysningsåtgärder är oerhört stränga åtgärder och regelmässigt kopplade till förbud 

mot att tillhandahålla tillgångar till den som fått sina tillgångar frysta. En frysning 

innebär inte att själva äganderätten övergår, däremot förhindras den listade från tillgång 

till sina ekonomiska resurser. Eftersom bestämmelserna är tänkta att vara heltäckande 

berövas den som är föremål för sanktionen från nästan alla möjligheter till försörjning.43 

Frysningssanktioner är därför till sin karaktär mer ingripande än andra ekonomiska 

sanktioner, med stora effekter framförallt för enskilda individer.  

Enligt FN är internationella sanktioner preventiva och inte föremål för nationella 

straffrättsliga standarder.44 Även EU betraktar sina restriktiva åtgärder som preventiva 

och icke punitiva.45 Flera säkerhetsrådsmedlemmar har vid flera tillfällen argumenterat 

att då rådet inte är ett ”rättsligt” organ finns det ingen anledning att anta rättsliga eller 

semi-rättsliga regler.46  En avvikande mening framförs av Emerson, Specialrapportör på 

området för skyddet för mänskliga rättigheter och fundamentala friheter vid 

terroristbekämpning. Emerson menar att FN-sanktionerna antagit formen av kvasi-

straffrättsliga åtgärder i sin nuvarande kontext.47 En liknande åsikt har framförts i 

svensk doktrin.48 Emellertid måste det skiljas på fallet att bli föremål för nationella 

                                                
42 Cameron, EU Sanctions s. 3. 
43 SOU 2006:41 s. 165. 
44 Säkerhetsrådets resolutioner 1373 (2001) p. 3, 1735 (2006) preambeln st. 10. 
45 Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP artikel 4, EEAS Sanctions policy. 
46 Säkerhetsrådets rapport (2011) s. 38. 
47 Rapport från FN:s Specialrapportör Emerson s. 6. 
48 Cameron SvJT s. 67. 



 12 

straffrättsliga ingrepp på grund av brott mot terrorlagstiftning och att föra upp någon på 

en sanktionslista på grund av samröre med en viss organisation för att förebygga brott. I 

det senare fallet torde det finnas större skönsmässigt utrymme än vid bedömningar av 

straffrättsliga skuldfrågor.49 Därmed minskar vikten av processuella krav något. 

Sanktioner är tänkta att vara temporära, vilket också kan ifrågasättas.50 Bland annat 

har EU-domstolen tidigare betonat sanktioners temporära natur, vilket senare har 

ifrågasatts av domstolen själv.51 Klassificeringen påverkas av att identifieringen av hot 

mot internationell fred och säkerhet oftast baseras på tidigare händelser. Detta var 

exempelvis fallet i de så kallade Kadi-målen som analyseras i kapitel 6. Sanktionerna 

tillämpas dessutom ofta under lång tid, i Kadis fall i över tio år.  

Det finns således en risk att åtgärdernas preventiva och temporära karaktär ifrågasätts 

allt oftare, framförallt i en EU-kontext.52 När sanktioner utformas som temporära, 

administrativa åtgärder men tillämpas under mycket lång tid finns det risk för att 

åtgärderna kan betraktas som kvasi-straffrättsliga och permanenta ingrepp i enskildas 

privata sfär. Detta får till följd att ytterligare processuella garantier kan anses behövliga. 

Den snabba utveckling som skett på sanktionsområdet de senaste tjugo åren blir än 

tydligare när den beskrivs genom en historisk tillbakablick. Genomgången av 

sanktioners karaktär visar även att det råder delade meningar kring vad sanktionerna 

egentligen är och bör vara. Det finns en viss ironi i att det var kritiken av en bristande 

respekt för mänskliga rättigheter som ledde till utvecklingen från breda till riktade 

sanktioner. Än idag är det just denna bristande respekt som är en stor källa till kritik. 

Därmed kvarstår fortfarande en grundläggande fråga som ständigt varit en del av 

diskussionen kring icke-militära påtryckningsmedel, det vill säga hur sanktioner ska 

vara effektiva utan att oönskade konsekvenser uppstår. Överfört på denna uppsats 

fokusområde är frågan hur säkerhetsrådet ska kunna fortsätta att införa effektiva 

sanktioner mot enskilda, utan att rätten till en rättvis prövning kränks. Svaret på frågan 

kräver lämpligen först en genomgång av regelverken på området.  

  

                                                
49 Österdahl SvJT s. 667. 
50 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s.11f, Watson report 2009 s. 16. 
51 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 p. 130, 358. T-85/09 p. 150. 
52 Cuyvers, Common Market Law Review s. 1780. 
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3. Internationella sanktioner mot terrorism 
3.1 Sanktionsregimen mot ISIL och Al-Qaida 

3.1.1 Bakgrund till riktade sanktioner mot terrorism 

Den sjunde augusti 1998 drabbades de amerikanska ambassaderna i Tanzania och 

Kenya och lokala invånare av två självmordsbombningar. Den amerikanska responsen 

mot Al-Qaida och Usama bin Laden, som ansågs ligga bakom attackerna, var kraftfull 

och kort därefter antog säkerhetsrådet resolution 1189 som fördömde attackerna.53 

Vidare antogs två resolutioner som syftade till att få bin Laden utlämnad från 

Afghanistan och att motverka terroristverksamhet i landet.54 På grund av bristen på 

efterlevnad av kraven antog säkerhetsrådet resolution 1267 i oktober 1999, med en 

hänvisning till hot mot internationell fred och säkerhet. Sanktionsregim 1267 har 

genomgått flera förändringar under åren. Ursprungligen fokuserade den på då styrande 

talibanerna i Afghanistan. Sanktionerna innebar ett begränsat flygembargo och frysning 

av tillgångar gentemot talibanerna samt individer och grupper som hade samröre med 

talibanerna och Usama Bin Laden. Resolutionen inrättade även en sanktionskommitté 

med uppgift att övervaka implementering, rapportera om viss information och besluta 

om eventuella undantag.55 

Drygt ett år senare antogs resolution 1333. Genom denna utvidgades sanktionerna till 

att omfatta Al-Qaida samt personer och enheter knutna till nätverket.56 Ett par år senare 

beslutades att kopplingen till Afghanistan helt skulle tas bort. Sanktionsregimen riktades 

istället mot individer, grupper med flera som ansågs ha samröre med talibanerna, Al-

Qaida och bin Laden.57 Därmed skapades det första exemplet på en ”öppen” 

sanktionsregim, utan länk till ett specifikt territorium.58 Trots att 1267-regimen från 

början var tänkt att avvecklas om ändamålen med resolutionen uppnåddes, skulle 

regimen istället komma att genomgå åtskilliga förändringar.59  Resolution 1333 införde 

en tidsfrist på 12 månader för giltigheten av sanktionerna.60 Senare resolutioner har inte 

angett några kriterier för sanktionsregimens upphörande. Numera är den tidigare 

                                                
53 Säkerhetsrådets resolution 1189 (1998). 
54 Säkerhetsrådets resolution 1193 (1998), Säkerhetsrådets resolution 1214 (1998). 
55 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) preambeln st. 8, p. 4. (a)-(b), p. 6. 
56 Säkerhetsrådets resolution 1333 (2000). 
57 Säkerhetsrådets resolution 1390 (2002). 
58 Ginsborg & Scheinin s. 8. 
59 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) p. 1-2, p. 14. 
60 Säkerhetsrådets resolution 1333 (2000) p. 23. 
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geografiskt avgränsade och tidsmässigt bestämda sanktionsregimen således utan 

begränsningar i tid och rum. Detta gör att regimens relation till ett specifikt hot mot 

internationell fred och säkerhet kan ifrågasättas.61 Mot detta kan det invändas att 

internationell terrorism till sin natur är gränsöverskridande, och att bekämpningen av 

denna måste anpassas därefter. När det gäller bristen på begränsning i tiden finns det 

översynsklausuler som anger att åtgärderna ska ses över, med syftet att eventuellt stärka 

dessa.62 Detta kan dock jämföras med flera landsspecifika sanktionsregimer som 

uttryckligen anger möjligheten att lyfta sanktionerna.63 

Under 2011 beslutades att sanktionerna mot talibanerna skulle separeras och regleras 

i en egen sanktionsregim som tog sikte på situationen i Afghanistan. Bin Ladens död 

medförde att regimen bytte namn genom resolution 1989, som även samlade alla 

gällande regler inklusive uppdateringar som dittills gjorts.64 På grund av det ökade hotet 

mot internationell fred och säkerhet som terrorism utgjorde och med uttryckliga 

hänvisningar till terrorgruppen ISIL, bytte sanktionslistan under 2015 namn till ”ISIL 

(Da’esh) och Al-Qaida-sanktionslistan”.65 Sanktionerna är därmed numera riktade mot 

ISIL och Al-Qaida samt individer och grupper med koppling till dessa grupper. 

3.1.2 Materiella regler 

Efter att sanktionsregimen blivit tillämplig på individer, grupper et cetera som hade 

”samröre med” Al-Qaida skedde flera förändringar i tillämpningen. Genom resolution 

1617 preciserades definitionen av listningskriterierna till att omfatta (i) deltagande i 

bland annat finansiering, planering och utförande av dåd för (ii) tillhandahållande och 

försäljning av vapen till (iii) rekrytering för eller (iv) på annat sätt stödja aktiviteter 

utförda av Al-Qaida.66 Även sanktionstyperna utökades successivt, från ursprungliga 

flygförbud och frysningsåtgärder till diplomatiska, finansiella, och kemiska sanktioner 

samt ett vapenembargo.67 Genom resolution 1390 fokuserades regimen på tre 

sanktionstyper: frysningsåtgärder (med ett kopplat förbud mot tillgängliggörande), 

reserestriktioner och vapenembargo.68 Det har även införts undantag från 

                                                
61 Ginsborg & Scheinin s. 8. 
62 Säkerhetsrådets resolutioner 2253 (2015) p. 98, 1989 (2011) p. 59. 
63 Elfenbenskusten - Säkerhetsrådets resolution 1572 (2004) p.13, Eritrea - Säkerhetsrådets resolution 
1907 (2009) p. 21, Guinea-Bissau - Säkerhetsrådets resolution 2048 (2012) p. 12. 
64 Säkerhetsrådets resolution 1989 (2011) p. 2, Säkerhetsrådets resolution 1988 (2011) p. 2. 
65 Säkerhetsrådets resolution 2253 (2015). 
66 Säkerhetsrådets resolution 1617 (2005) p. 2. 
67 Säkerhetsrådets resolutioner 1267 (1999) p. 4 (a), (b) och 1333 (2000) p. 5,7,8,9,10,11. 
68 Säkerhetsrådets resolution 1390 (2002). 
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sanktionsreglerna, som för resor för pilgrimsfärder och rättegångar och inresor till 

landet där personen är medborgare.69 De mest omfattande undantagen för humanitära 

syften infördes genom resolution 1452, gällande grundläggande utgifter för till exempel 

mat och kläder.70 Även andra utgifter kan undantas efter godkännande.71 

3.1.3 Listning och avlistning 

Sanktionsregim 1267 tillämpas gentemot personer, grupper, företag och enheter som är 

upptagna (svartlistade) på sanktionslistan. Sanktionskommittén har ansvar för att 

upprätta och uppdatera listan löpande enligt procedurreglerna i kommitténs riktlinjer. 

Själva listningen sker genom att exempelvis en medlemsstat lämnar förslag till 

kommittén med en beskrivning av grunderna och information för identifiering.72 Utöver 

dessa krav finns det inga krav på kvalitet. Den förslagsställande medlemsstaten har rätt 

att neka offentliggörande av vem som lämnat förslaget, vilket torde vara vanligt då 

informationen allt som oftast är hemligstämplat.73 Kommittén har regelmässigt 

maximalt tio dagar på sig att utreda förslaget. Numera kommuniceras beslut med den 

listade och listorna publiceras på nätet med en sammanfattning av skälen.74  

Beslut av kommittén tas med konsensus och genom skriftligt förfarande, där 

medlemsstaterna har fem arbetsdagar på sig att komma med invändningar.75 Proceduren 

har kritiserats för att vara uteslutande administrativt, med rutinmässiga antaganden utan 

närmare diskussion.76 Fram till år 2002 fanns ingen mekanism för avlistning i 1267-

regimen. Det dröjde till år 2006 innan individer själva kunde vända sig till 

sanktionskommittén. Istället skulle regeringen i den berördes hemland sköta 

avlistningsärenden, vilket dock inte var en skyldighet. Fokalpunkten som sedan 2006 

tagit emot individuella klagomål ersattes 2009 av en ombudsperson, med mandat att 

pröva avlistningar.77 Reformerna redogörs för mer ingående i kapitel 4. 

3.2 1373-regimen 
Resolution 1373, som antogs som ett svar på terrordåden den 11 september 2001, 

bygger på ett annat system än 1267-regimen för att sköta svartlistning. Genom 1373-
                                                
69 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) p. 4 (a), (b), Säkerhetsrådets resolution 1735 (2006) p. 1. (b). 
70 Säkerhetsrådets resolution 1452 (2002). 
71 Säkerhetsrådets resolution 2253 (2015) p. 37, 75-76. 
72 Sanktionskommitténs riktlinjer p. 6.  
73 Ibid. p. 6. (i), Sullivan & Hayes s. 13. 
74 Sanktionskommitténs riktlinjer p. 6 (o), (p), (v). 
75 Ibid. p. 4 (a), (b). 
76 Sullivan & Hayes s. 13. 
77 Säkerhetsrådets resolutioner 1730 (2006),1904 (2009), 1989 (2011). 
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regimen åläggs medlemsstaterna att frysa tillgångar för den som begår eller medverkar 

till terroristhandlingar. Sanktionsregimen riktas mot de personer, grupper och enheter 

som inte omfattas av 1267-regimen, och dessa ska identifieras av medlemsstaterna. 

Resolutionen innehåller ett frysningspåbud och ett förbud mot att göra tillgångar 

tillgängliga för listade personer. Precis som för 1267-regimen instiftades en 

sanktionskommitté för att övervaka implementeringen.78  

1373-regimen är ett parallellt och decentraliserat system för svartlistning och innebär 

att stater själva kan tolka och tillämpa sanktioner mot terrormisstänkta. Regimen har 

beskrivits som det mest svepande sanktionssystemet någonsin antaget av säkerhetsrådet. 

Samtidigt har de som listats i enlighet med resolution 1373 en formell möjlighet att 

bestrida anklagelserna inför nationella och regionala domstolar, även om det finns 

praktiska begränsningar.79  

3.3 Genomförandet av FN:s sanktionsregimer inom EU 

3.3.1 EU:s implementering av 1267-regimen 

EU genomför 1267-regimen genom den gemensamma ståndpunkten 2002/402/GUSP 

och rådsförordningen (EU) nr 881/2002. Genom rättsakterna har ett antal personer och 

organisationer listats efter beslut av FN:s säkerhetsråd. Nya namn på FN-listan överförs 

direkt och utan prövning av kommissionen i en bilaga till EU-förordningen, varpå alla 

inom EU måste följa listningsbeslutet.80  

3.3.2 EU:s implementering av 1373-regimen 

I enlighet med de generella föreskrifter som återfinns i 1373-regimen har EU beslutat 

om att upprätta egna listor.81 Listningsförslag kan insändas av såväl EU:s medlemsstater 

som av tredje land, varpå listorna beslutas enhälligt av ministerrådet. Uppdateringar 

sker vid nya listningar respektive halvårsvis vid en föreskriven genomgång. Vissa krav 

ställs för att kunna svartlista en person eller enhet. Exempelvis kan detta ske om en 

nationell behörig myndighet har inlett en förundersökning på misstanke om 

terroristbrott.82 Förslag kan teoretiskt sett lämnas på både EU-externa och EU-interna 

individer och enheter. EU:s medlemsstater har dock än så länge inte lyckas nå en 

överenskommelse när det gäller restriktiva åtgärder riktade mot EU-interna. 
                                                
78 Säkerhetsrådets resolution 1373 (2001) preambeln st. 2, p.1, p.1 c) och d), p. 6. 
79 Sullivan & Hayes s. 14. 
80 Rådets gemensamma ståndpunkt 2002/402/GUSP p.1, 2. Rådets förordning nr 881/2002 art. 2, 7, 11. 
81 Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/930/GUSP och 2001/931/GUSP. Rådets förordning 2580/2001. 
82 Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP artikel 1.4, 1.6. 
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3.4 Implementeringen i svensk rätt 
Den följande genomgången av svensk rätt har betydelse för analysen genom att visa på 

att såväl implementeringsåtgärder som respekt för internationella skyldigheter på 

nationell nivå krävs för att genomföra sanktioner. Liksom andra medlemsstater i FN har 

Sverige en folkrättslig skyldighet att följa resolutioner antagna med stöd i kapitel VII i 

FN-stadgan. Vid svartlistning enligt resolution 1267 har Sverige därför en skyldighet att 

vidta frysningsåtgärder utan dröjsmål. Resolutionen blir folkrättsligt bindande vid 

antagandet, men kräver nationellt genomförande genom reglering i svensk rätt eller 

gemensamt med andra EU-medlemsstater.  

 År 1971 antogs lag (1971:176) om vissa internationella sanktioner för att Sverige 

skulle leva upp till förpliktelserna. I takt med att sanktionsarbetet på FN-nivå 

intensifierades under 1990-talet antogs en ny lag, lag (1996:95) om internationella 

sanktioner (”Sanktionslagen”), uppbyggd som en beredskapslag. I och med att Sverige 

blev medlem i EU ändrades lagen under 1993 och 1996 till att enligt 1§ även omfatta 

beslut på EU-nivå. Lagen är till sin karaktär även en fullmaktslag, där regeringen enligt 

3-4§§ har bemyndigande att genom förordningar och föreskrifter meddela förbud för att 

genomföra sanktioner mot stater, områden, personer m.m. Lagen innehåller även ett 

straffstadgande, med straffskala från böter till fängelse upp till 4 år (8§). Sedan Sverige 

blev en del av EU regleras FN-sanktionerna i EU:s rättsakter genom beslut och 

förordningar, där den senare kategorin är direkt tillämplig. Sanktionslagen gör det 

möjligt att genomföra sanktioner som inte omfattas av EU-förordningar.  

 Till skillnad från vissa andra av EU:s medlemsstater har Sverige inte något nationellt 

system för svartlisning.83 Denna brist aktualiserades i den utredning som 2005 fick 

uppdrag att se över Sanktionslagen. Uppdraget innehöll bland annat en uppmaning att 

analysera hur Sverige uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter på sanktionsområdet. 

Utredningen föreslog intermistiska frysningsbeslut efter beslut i FN i väntan på 

genomförande i EU och nationell reglering av åtgärder mot EU-interna medborgare 

genom en ny lag om frysningar.84 Utredningen resulterade dock inte i några åtgärder, 

med den officiella förklaringen att kommande ändringar i EU-fördragen kunde minska 

behoven.85  

 

                                                
83 Kommittédirektiv 2015:91 s. 7. 
84 SOU 2006:41 s. 27, 169, 189-192. 
85 Kommitédirektiv 2015:91 s. 5. 



 18 

Det kan dock spekuleras om huruvida motivet även kan ha varit politiskt. Den allmänna 

opinionen emot frysningsåtgärder torde nämligen påverkats av fallet med de så kallade 

Somaliasvenskarna och al Barakaat-nätverket, ett fall som omnämns i kapitel 6. Därtill 

utsattes 1267-regimen för ytterligare kritik i Sverige under 2006 när en svensk-

marockansk man listats.86 Trots viss oklarhet kring vilken den egentliga anledningen var 

till att inga förändringar genomfördes 2006, valde regeringen under 2015 att tillsätta en 

ny utredning med liknande mandat som tidigare. Kommittédirektivet gör en uttrycklig 

hänvisning till organisationen the Financial Action Task Force (FATF), en policy-

skapande organisation för åtgärder inom bland annat terrorismfinansiering. FATF har 

utkommit med en rad rekommendationer på området.87 Rekommendation 6, om 

terrorismfinansiering och frysningsåtgärder, ställer krav på mekanismer för identifiering 

och listning.88 FATF har riktat skarp kritik mot Sverige för avsaknaden av en nationell 

listningsmekanism och krävt lagstiftning för att Sverige ska uppfylla skyldigheterna på 

sanktionsområdet.89 Utredningen ska redovisa sitt förslag i slutet av 2016 och lämna 

förslag på hur personer och enheter ska identifieras och listas i enlighet med Sveriges 

skyldigheter.90 Kritiken mot brister i svensk rätt har framförts parallellt med en svensk 

kritik av brist på rättssäkerhet inom FN:s sanktionsregimer och Sverige har under 2000-

talet varit mycket aktivt i rättssäkerhetsarbetet på internationell nivå. Enligt 2006 års 

utredning uppvisade sanktionsregimerna sådana allvarliga rättssäkerhetsbrister att de 

inte uppfyllde rättsstatliga minimikrav och reformer ansågs behövas.91 Reformerna som 

följde fick dock både skiftande karaktär och mottagande. 

  

                                                
86 Bring, O., Mahmoudi, S. & Wrange, P., Sverige och Folkrätten s. 209. 
87 FATF hemsida. 
88 FATF:s rekommendationer, rekommendation 6 s. 39. 
89 FATF:s rapport om Sverige s. 19. 
90 Kommittédirektiv 2015:91 s. 8. 
91 SOU 2006:41 s. 16f. 
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4. Reformer av sanktionsregimen 
4.1 Inledande reformer genom undantag och preciseringar 
Sedan FN:s säkerhetsråd infört finansiella sanktioner mot talibanerna i Afghanistan 

under 1999, följde flera år av mindre förändringar av denna för sin tid unika 

sanktionsregim. Mer omfattande förändringar dröjde dock något, trots högljudd och 

utspridd kritik mot ordningen som inrättats genom 1267-regimen. Sanktionskommittén 

genomförde under de första tre åren själv vissa undantag, bland annat genom procedurer 

för humanitära undantag och avlistning.92 Därefter följde även reformer som 

genomfördes genom bindande säkerhetsrådsresolutioner, vilket säkerligen berodde på 

den kritik som rådet tagit emot under sanktionsregimens första år.93 

Under år 2002 introducerade resolution 1452 uttryckliga undantag från finansiella 

sanktioner. Undantagen avsåg både grundläggande och i vissa fall extraordinära utgifter 

för individens leverne.94 Problemet med bristande implementering uppmärksammades 

året därefter, genom resolution 1455 som bland annat krävde av sanktionskommittén att 

kommunicera listan till medlemsstaterna var tredje månad.95 Genom den efterföljande 

resolution 1526 krävdes det av staterna att inkludera detaljerad information för 

identifiering och bakgrund till listningsbeslutet.96 Ytterligare förändringar skedde när 

säkerhetsrådet antog resolution 1617, som krävde detaljerade skäl och närmare angav 

vilken typ av information som skulle ges in till kommittén. Samma resolution krävde 

dessutom av medlemsstaterna att informera den listade, och öppnade upp för att kunna 

dela viss information om listningen till andra stater.97  

Vid en första anblick kan dessa första resolutioner te sig som relativt modesta. 

Emellertid kan de även ses som ett första steg mot mer rättssäkra procedurer vid både 

listning och avlistning. Flera av resolutionerna betonar vikten av rätt identifiering och 

större transparens, vilket var steg framåt jämfört med den ursprungliga resolutionen.98  

Samtidigt uttryckte FN:s generalförsamling redan 2005 att säkerhetsrådet behövde 

säkerställa att rättvisa och precisa processer för listning och avlistning och humanitära 

                                                
92 Watson report 2012 s. 8. 
93 Watson report 2009 s. 1. 
94 Säkerhetsrådets resolution 1452 (2002) p. 1. 
95 Säkerhetsrådets resolution 1455 (2003) p. 4. 
96 Säkerhetsrådets resolution 1526 (2004) p. 14, 17. 
97 Säkerhetsrådets resolution 1617 p. 5, 6. 
98 Säkerhetsrådets resolution 1617 preambeln st. 6, Säkerhetsrådets resolution 1526 (2004) p. 17. 
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undantag var på plats.99 Reformerna hade helt enkelt inte varit tillräckliga. 

 Reformerna skulle kunna utökas genom att resolutionerna stadgade fler situationer 

där humanitära undantag kan vara tillämpliga. Listningskriteriena skulle även kunna 

preciseras ytterligare i framtiden. En annan åtgärd skulle kunna vara att införa så kallade 

”Sunset Clauses”, som skulle innebära att listningar blev tidsbegränsade.100 

Tidsbegränsade listningar skulle inte lösa problemet med bristande respekt för rätten till 

en rättvis prövning, men åtminstone motverka att sanktionerna tillämpas under för lång 

tid för att anses preventiva. Dessutom skulle listningskriterierna kunna blir tydligare. 

Motiveringarna skulle kunna uppdateras oftare och innehålla mer specifika 

identifieringsfaktorer. Dessa åtgärder skulle minska risken för felidentifiering och att 

listningar utan tillräckliga skäl genomförs. 

4.2 Administrativ kontaktpunkt för avlistning 
År 2006 markerade en vändpunkt för 1267-regimen. Förändringarna som infördes 

genom resolution 1730 (2006), 1735 (2006) och 1822 (2008) kom att kallas för fröna till 

en administrativ process baserad på rättsstatliga principer.101 Den första av dessa tre 

resolutioner införde en kontaktpunkt, en så kallad Focal Point, som förändrade 

avlistningsprocessen avsevärt. Tidigare hade en listad person varit tvungen att vända sig 

till staten där denne var medborgare eller bosatt för att låta staten sköta kontakten med 

sanktionskommittén. Genom kontaktpunkten kunde enskilda vända sig till kommittén 

direkt med sitt ärende. Denna kontaktpunkt, bestående av en enskild person inom FN-

sekretariatet, utrustades emellertid inte med någon som helst beslutanderätt och 

användes inte frekvent. Dessutom ledde bara drygt en tredjedel av fallen till 

avlistning.102 Att resolution 1730 möjliggjorde för enskilda att slippa förlita sig på sina 

staters vilja att föra deras fall framåt var ett stort steg framåt. Emellertid tyder det mesta 

på att försöket med ett administrativt, brevlådeliknande förfarande var ett misslyckande.  

4.3 Ökad information och transparens 
De två andra större förändringarna under 2006-2008 fokuserade främst på möjligheten 

att ta del av och dela information. Genom resolution 1735 (2006) preciserades bland 

annat kraven på att inge skälen för listning och dessutom angavs en möjlighet att 

                                                
99 FN:s Generalförsamlings resolution 60/1 p. 109. 
100 Rapport från FN:s Specialrapportör Emerson s. 22. 
101 Watson report 2009 s. 2. 
102 Ibid. s. 3, Säkerhetsrådets resolution 1730 (2006). 
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offentliggöra delar av sådan information.103 Två år senare förbättrades processen för 

delgivning samt transparensen ytterligare. Resolution 1822 (2008) föreskrev tvingande 

regler för att tillgängliggöra skälen för listningar inför sanktionskommittén och att utge 

kortare sammanfattningar till de som listats.104 Resolutionen innehöll även ett krav på 

fullständig utvärdering av tidigare listningar med ett intervall om högst tre år och 

rekommenderade förbättringar i processens transparens. Genom dessa förändringar 

gjordes omfattande ändringar i sanktionskommitténs lista. Dessutom offentliggjordes 

mer detaljerad information om de listade på kommitténs hemsida.105   

Dessa förändringar kan visserligen ses som betydande förbättringar när det gäller 

transparensen och rättssäkerheten som omgärdade själva listan. Det finns dock 

omfattande problem kvar när det gäller den information listningarna utgår ifrån. Allt 

som oftast baseras listningar av terrormisstänkta på nationell underrättelseinformation. 

Eftersom reglerna endast föreskriver att staterna ska utge kortfattade skäl bakom 

beslutet torde det vara svårt för den enskilde att ta del av den egentliga grunden bakom 

beslutet att lista.  Dessutom får sanktionskommittén sällan ta del av allt material som 

ligger till grund för listningen. Detta har fått kritiker att hävda att kommittén ägnat sig åt 

”rubber stamping”, och tar beslut utifrån de förenklade beskrivningar länderna vill dela 

med sig av.106 En ytterligare förbättrad transparens kan därför ses som en viktig väg att 

gå. Att de enskilda staterna skulle vara villiga att fritt dela underrättelseinformation får 

dock enligt min mening ses som tämligen osannolikt.  

Ett alternativ skulle kunna vara att säkra informationsdelningskanaler upprättas stater 

emellan. Bland annat skulle detta möjligen kunna gå att genomföra på EU-nivå. Att 

medlemmarna i säkerhetsrådet skulle gå med på att dela information med varandra om 

sitt underrättelsearbete torde vara svårare att uppnå. Ett annat alternativ skulle kunna 

vara bilaterala avtal om reciprokt informationsutbyte. Om sanktionskommittén genom 

någon av dessa åtgärder skulle få tillgång till mer information inför en listning skulle 

själva beslutsprocessen givetvis bli mer rättssäkert. Det skulle emellertid inte åtgärda 

problemet med att de som faktiskt listar sällan får reda på grunden för beslutet. Fler 

förslag på mer ingripande åtgärder för att förbättra transparensen i såväl listnings- som 

avlistningsprocessen analyseras i kapitel 7. 

 
                                                
103 Säkerhetsrådets resolution 1735 (2006) p. 5,6. 
104 Säkerhetsrådets resolution 1822 (2008) p. 12-17. 
105 Watson report 2012 s. 11. 
106 Hovell, The Power of Process: the Value of Due Process s. 14. 
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4.4 Ombudspersonens intåg 
Ett år efter stegen mot ökad transparens genomfördes en reform som skulle 

revolutionera överprövningsprocessen för svartlistningar inom FN. Trots flera reformer 

under 00-talet ansåg många bedömare att säkerhetsrådets processer för avlistning 

fortfarande uppvisade stora brister när det gällde processuella rättigheter.107 I slutet av 

2009 kom en respons som har kallats den mest innovativa och vågade reformen 

någonsin antagen av säkerhetsrådet.108 Genom resolution 1904 infördes flera reformer 

för att strömlinjeforma processen för listning och förbättra informationsutbyte 

ytterligare. Det som kom att röna störst uppmärksamhet var dock instiftandet av en så 

kallad ombudsperson. Genom resolutionen fick denne mandat att under inledningsvis 18 

månader understödja sanktionskommittén vid avlistningsärenden, varpå förfarandet med 

en focal point avskaffades. I annex II till resolutionen angavs ombudspersonens fulla 

mandat, bland annat att utreda avlistningsansökningar, samla information och rapportera 

om arbetet. Ombudspersonen gavs dock ingen rekommendationsrätt, men överlag 

skönjdes en vilja från säkerhetsrådet att åtminstone agera på den kritik som riktats mot 

tidigare processer.109  

Nästa reform som fokuserade på ombudspersonens mandat genomfördes under 2011, 

delvis i ljuset av den fortsatta kritiken mot att avlistningsprocessen fortfarande 

uppvisade brister när det gällde rätten till en rättvis prövning. Framförallt ansågs 

ombudspersonen sakna oberoende och möjlighet att erbjuda effektiv gottgörelse.110 

Mandatet utökades genom resolution 1989 till att omfatta en rekommendationsrätt för 

ombudspersonen gentemot sanktionskommittén angående att bevilja eller avslå en 

begäran om avlistning. Genom resolutionen blev dessutom rekommendationerna 

slutgiltiga och automatisk tillämpliga om dessa inte avslogs av kommittén eller genom 

omröstning i säkerhetsrådet.111 Tack vare dessa reformer ansåg vissa att det första 

oberoende organet för granskning av säkerhetsrådets beslut hade inrättats.112 

Processen hos ombudspersonen består av i huvudsak två steg. Inledningsvis samlas 

information och en dialog förs med den som lämnat in ansökan om avlistning. 

Informationsinsamlingen sker normalt under fyra månader, varpå den två månader långa 

                                                
107 Cortright m.fl. s. 2. 
108 Monitoring Team, 13th report p. 10. 
109 Säkerhetsrådets resolution 1904 (2009), p. 20-21, Annex II. Säkerhetsrådets pressmeddelande om 
ombudspersonen.  
110 Watson Report 2012 s. 7, Willis s. 676. 
111 Säkerhetsrådets resolution 1989 (2011) p. 21-22, 23. 
112 Watson report 2012 s. 7. 
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dialogen möjliggör för den sökande att höras och uttrycka sin mening. Efter denna del 

av processen ska ombudspersonen förse sanktionskommittén med rekommendationer 

kring huruvida den enskilde ska vara kvar på listan.113 Under högst femton dagar 

utvärderar kommittén rekommendationerna, varpå de läggs på kommitténs agenda. 

Utvärderingen av sanktionskommittén måste genomföras inom trettio dagar från 

mottagande av ombudspersonens rapport. Om ombudspersonen rekommenderar att 

avlistning bör övervägas ska personen eller enheten tas bort från listan inom sextio 

dagar från det att kommittén slutfört sin bedömning av rekommendationerna. Detta 

förutsätter att sanktionskommittén inte beslutar att avlistning inte ska ske efter 

konsensus. Om konsensus inte kan nås kan frågan hänskjutas till säkerhetsrådet, som då 

har ytterligare sextio dagar på sig att ta ett beslut. Ombudspersonens arbete i övrigt går 

ut på att producera rapporter om sanktionskommitténs arbete, notifiera listade och att 

med två års mellanrum redovisa sitt arbete till säkerhetsrådet.114 Säkerhetsrådet har inte 

närmare angivit vilka kriterier som ska beaktas vid avlistningsärenden, däremot har 

ombudspersonen infört vissa standardiserade bedömningskriterier för sin prövning.115  

Ombudspersonens rekommendationer har godtagits av sanktionskommittén i relativt 

många fall. Trots detta finns det fortfarande en omfattande kritik mot organet, 

framförallt när det rör förmågan att hålla sig oberoende gentemot kommittén och 

säkerhetsrådet samt att utgöra ett rättsligt och effektivt rättsmedel.116 Ombudspersonens 

inträde lyckades sammanfattningsvis inte tysta den kritik och det rättssäkerhetsarbete 

som företagits ända sedan början av 2000-talet. 

4.5 Internationellt rättssäkerhetsarbete 

4.5.1 Inledande initiativ 

Inledningsvis bedrevs rättssäkerhetsarbetet på sanktionsområdet framförallt av enskilda 

stater, universitet och institut. Det så kallade ”Targeted Sanctions Project” som 

lanserades av Watston-institutet fokuserade på bland annat rättvisare och tydligare 

procedurer. Den första rapporten publicerades 2006 och uppdaterades under 2009 och 

2012. Samtliga rapporter underströk behovet av reformer inom säkerhetsrådet när det 

                                                
113 Säkerhetsrådets resolution 2253 (2015) Annex II p. 1-8. 
114 Ibid. Annex II p. 15-16, 20. 
115 Office of the Ombudsperson of the Security Council’s 1267 Committee. 
116 Rapport från FN:s Specialrapportör Emerson s. 14-15, Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-
595/10 P p. 131-134, Sullivan & Hayes s. 109, Lord Hope i Ahmed m.fl. mot Storbritannien p. 78. 
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gällde procedurerna för riktade sanktioner.117 Säkerhetsrådet antog flera av rapporternas 

rekommendationer, bland annat inrättandet av ombudspersonen. Den senaste rapporten 

välkomnar visserligen flera av reformerna men förespråkar även ytterligare reformer.118  

Flera stater var tidigt aktiva i arbetet med att förbättra utformningen av sanktioner på 

FN-nivå. Bland annat fokuserade den schweiziska regeringen på att göra riktade 

sanktioner mer effektiva genom initiativet med den så kallade Interlaken-processen, 

som bland annat behandlade procedurer för avlistning.119 Den tyska regeringen följde 

upp arbetet genom ”Bonn-Berlin-processen”, som fokuserade på implementering.120 

Den svenska regeringen tog sedan över stafettpinnen och publicerade en rapport som 

främst tog sikte på riktade sanktioners effektivitet. Rapporten innehöll också förslag om 

hur procedurerna för avlistning inom säkerhetsrådet kunde förbättras.121 Flera år senare 

sjösattes mellanstatliga samarbeten som var mer inriktade på förbättrad rättssäkerhet. 

4.5.2 Initiativet med Like-minded group 

Den 23 oktober 2014 höll den norske ambassadören Pedersen ett tal i säkerhetsrådet, 

där han å flera ”likasinnade” staters vägnar la fram förslag och idéer på förbättringar av 

procedurerna för vissa riktade sanktioner.122 Redan ett halvår tidigare hade dessa stater 

lagt fram förslagen för säkerhetsrådet.123 I slutet av 2015 inkom denna informella grupp 

vid namn ”Like-minded group”, bestående av Sverige och tio andra stater, med ännu ett 

brev till säkerhetsrådet. Till brevet bifogades en rapport med förslag på åtgärder för 

rättvisa och tydliga procedurer för ett mer effektivt sanktionssystem på FN-nivå.124  

Gruppen la fram flera förslag som var inriktade på 1267-regimen. De första förslagen 

var att ge ombudspersonen beslutanderätt och att betona att denne bör vara första 

instans för avlistning istället för nationella eller regionala domstolar. Vidare föreslogs 

att ombudspersonens oberoende skulle stärkas genom att permanent inrätta 

ombudspersonens kontor i FN-strukturen.125 När det gällde problem med transparensen 

ansågs att delning av information skulle underlättas. Detta avsåg information både från 

medlemsstaterna till ombudspersonen och från kommittén till nationella och regionala 

                                                
117 Watson report 2006, Watson report 2009, Watson report 2012. 
118 Watson report 2012 s. 40. 
119 Watson institute, Summary of the Interlaken Process s. 1-2. 
120 Watson institute, Summary of the Bonn-Berlin Process. 
121 Rapport från Stockholmsprocessen p. 285, 318-319. 
122 Norges FN-representation. 
123 Brev från Like-minded Group till Säkerhetsrådet, Bilagan. 
124 Brev till ordförande i säkerhetsrådet, Förslag från Like-minded group 2015. 
125 Förslag från Like-minded group s. 3-5. 
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domstolar.126 Därtill ansåg gruppen att transparensen skulle ökas genom att 

tillhandahålla tydliga skäl till beslutet i enskilda fall. Andra rekommendationer var att 

en redigerad version av ombudspersonens rapport till sanktionskommittén skulle 

publiceras samt att tidigare praxis skulle kodifieras.127 Slutligen föreslogs att 

ombudspersonens mandat skulle utökas till prövning av humanitära undantag och 

assistans till avlistade.128 

4.5.3 High Level Review  

High Level Review of United Nations Sanctions (HLR) presenterades av bland annat 

Sverige inför FN:s Generalförsamling i juni 2015. HLR bygger vidare på tidigare 

processer för utvecklingen av FN:s internationella sanktioner.129 Rapporten är 

slutprodukten av ett arbete som har fokuserat på implementeringen av FN-sanktioner 

och innehåller 150 rekommendationer. Avseende garantier för processuella rättigheter 

presenterar rapporten fem rekommendationer. Exempelvis föreskrivs att säkerhetsrådet, 

oavsett formella ansökningar, bör omvärdera listningar löpande. Säkerhetsrådet bör 

enligt HLR även uppmana stater att tillhandahålla skälen och ombudspersonens mandat 

bör utökas till att omfatta fler sanktionsregimer. Rapporten uppmärksammar även att det 

fortfarande finns ett starkt stöd för att förbättra omprövningsmekanismerna på FN-nivå 

och att transparensen vid listningar bör öka.130  

Sammantaget utgör HLR ett omfattande arbete som är välkommet främst ur 

implementeringssynpunkt, men även en fortsättning i arbetet för förbättrad rättssäkerhet 

inom FN:s sanktionsregimer. Det är tydligt att upphovsmännen ansett att 

ombudspersonen utgör en relativt god lösning på de problem som identifierades 

inledningsvis, trots kritik mot en sådan syn. Det är viktigt att betona att arbetet drivits av 

enskilda stater, vilket gör att politiska överväganden kan ha påverkat resultatet. HLR:s 

rekommendationer kan på grund av detta enligt min mening inte ses som lösningar på 

de problem som uppstått vid tillämpningen av FN:s sanktionsregimer mot terrorism. 

HLR är dock en bit på vägen mot rättssäkrare procedurer med flera bra 

rekommendationer för att förbättra nuvarande process. 

                                                
126 Förslag från Like-minded group s. 5-6. 
127 Ibid. s. 7-8. 
128 Ibid. s. 8-9. 
129 High Level Review s. 3. 
130 Ibid. s. 30-34. 
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4.5.4 Framtida rättssäkerhetsarbete 

Reformerna ovan har gjort att tidigare identifierade rättssäkerhetsproblem ter sig som 

något mindre alarmerande än tidigare. Samtidigt finns det flera problem kvar när det 

gäller respekten för rätten till en rättvis prövning. Detta är särskilt problematiskt då 

sanktionsregimen är väldigt bred och inbegriper alla som anses ha ”samröre med” 

utpekade grupper. Dessutom är listningsprocessen i hög grad politiserad och drivs 

framåt av enskilda stater med egna agendor. Det ska även betonas att den viktigaste 

reformen med inrättandet av en ombudsperson tillkom först efter att EU-domstolen 

underkänt FN-systemets procedurer. Sanktionerna tillämpas även, till skillnad från de 

flesta landspecifika sanktionsregimerna, utan begränsningar i tid och rum. Till detta 

kommer att det går att argumentera för att sanktioners karaktär tagit formen av kvasi-

straffrättsliga ingrepp i den enskildes rättighetssfär. Vid en granskning av FN:s åtgärder 

för att uppnå krav på rätten till en rättvis prövning är det sammanfattningsvis relativt 

tydligt att FN i första hand varit reaktiva och ägnat sig åt att släcka bränder.  
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5. Sanktioner mot terrorism i ljuset av rätten till 
en rättvis prövning 
5.1 Säkerhetsrådet och mänskliga rättigheter 
För att på ett konstruktivt sätt kunna argumentera för ändringar av sanktionsregim 1267 

torde det krävas att det finns grundläggande brister i nuvarande system, och att dessa 

måste åtgärdas. Inledningsvis bör det konstateras att det råder delade meningar i en 

fundamental fråga som rör rätten till en rättvis prövning vid avlistningar på FN-nivå. 

Det finns nämligen olika uppfattning om säkerhetsrådet överhuvudtaget är skyldigt att 

respektera mänskliga rättigheter i sin sanktionsanvändning. Det finns även de som 

menar att sanktionsregimen i fråga numera uppfyller krav på processuella rättigheter.  

 Argumentet mot att förändra det rådande systemet med hänvisning till mänskliga 

rättigheter har att göra med säkerhetsrådets unika roll i folkrätten. Argumentationslinjen 

utgår från det faktum att rådet har så kallad kompetenz kompetenz när det gäller 

regelefterlevnad. I linje med detta är det säkerhetsrådets bedömning av om ett beslut om 

sanktioner bryter mot en mänsklig rättighet som är normerande, utan möjlighet för 

andra organ att motsätta sig detta.131 Det enda explicita hindret mot säkerhetsrådets 

makt finns i Artikel 24 (2) i FN-stadgan, som anger att rådet ska agera i enlighet med 

syftet och principerna i stadgan. Trots att denna inbegriper grundläggande rättigheter, 

har säkerhetsrådet möjlighet att trumfa sådana regleringar med hänvisning till FN:s 

medlemsstaters implicita acceptans av säkerhetsrådets makt i artikel 25 av FN-stadgan. 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där rätten till rättvis prövning 

ingår, innehåller även möjligheter till inskränkningar av rättigheter med hänvisning till 

public emergency i artikel 4 (1). Terrorhot mot internationell fred och säkerhet skulle 

genom en analogi kunna klassas som ett sådant nödläge.132 Därtill har FN-stadgan enligt 

artikel 103 företräde framför andra folkrättsliga instrument. Säkerhetsresolutionerna 

anger även ofta uttryckligen att resolutionen går före andra eventuella 

överenskommelser som stipulerar rättigheter och skyldigheter.133  

 Samtidigt betonas numera även vikten av att handla i enlighet med FN-stadgan och 

mänskliga rättigheter vid införandet av sanktioner.134 Dessutom kan flera invändningar 

göras mot argumenten ovan. För det första bör FN vara bundet av samma normer som 
                                                
131 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s. 13f. 
132 Ibid. s. 14, Fassbender, Targeted sanctions and Due Process s. 7. 
133 Säkerhetsrådets resolution 1267 (1999) p.7. 
134 Säkerhetsrådets resolution 2253 (2015) preambeln st. 8. 
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organisationen själv påtvingat stater sedan andra världskriget. Att ingenting skulle 

kunna legitimera avsteg från ett proklamerat bevarande av internationell fred och 

säkerhet ter sig tämligen uppseendeväckande. Likt alla andra organ inom internationella 

organisationer bör säkerhetsrådet vara bundet av sitt mandat och mer specifikt till 

internationella normer om mänskliga rättigheter. För det andra kan stater inte undslippa 

de krav som konstitutionella och internationella regler och principer ställer genom att 

överlåta makt till ett internationellt organ. Frågan bör således inte vara om utan när 

avsteg från dessa normer är så pass ingripande att gränser måste uppställas när det gäller 

säkerhetsrådets handlingsutrymme.135 Som en ytterligare invändning kan nämnas att 

artikel 103 inte innebär att säkerhetsrådets sanktioner trumfar mänskliga rättigheter. 

Stadgan får istället anses inbegripa en skyldighet att respektera dessa rättigheter. Det 

finns med andra ord ingen inbyggd logisk motsägelse mellan användandet av sanktioner 

och respekten för rättigheter, utan sanktionerna bör utmejslas för att vara i 

överensstämmelse med rättigheterna.136  

 Säkerhetsrådet har i linje med dessa argument en skyldighet att balansera det 

generella intresset av internationell fred och säkerhet med det särskilda intresset hos 

individen att rättigheter respekteras.137 Detta tycks också vara den rådande 

uppfattningen i praxis.138 I övrigt kan det argumenteras för att rättsutvecklingen, med 

allt fler överenskommelser på området för mänskliga rättigheter, lett till att 

rättighetsnormer kan jämföras med intresset av internationell fred och säkerhet. FN-

stadgan ska enligt Wienkonventionen artikel 31 p. 3 liksom andra traktat tolkas med 

hänsyn till efterföljande praxis och relevanta internationella rättsregler. Det framgår 

dessutom av FN-stadgan artikel 1 (3) att ett av FN:s ändamål är att främja mänskliga 

rättigheter. Vidare anges i stadgans artikel 55-56 att FN ska främja respekt för och 

iakttagande av mänskliga rättigheter och att staterna ska förbinda sig att samarbete i 

detta främjande. Trots att det i folkrätten inte finns något sätt att pröva huruvida 

säkerhetsrådsbeslut överensstämmer med FN-stadgan torde det således finnas utrymme 

att argumentera för att säkerhetsrådet är bundet att följa en miniminivå av rättigheter. 

Denna miniminivå torde inbegripa FN-stadgans ordalydelse och ändamål samt 

processuella rättigheter som rätten till en rättvis prövning, då rättigheten igår i flera 

fundamentala rättighetsdokument.  
                                                
135 Cameron, Targeted sanctions and legal safeguards s. 16-17. 
136 Ibid. s. 18. 
137 Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process s. 7. 
138 The Prosecutor v. Tadic, ICTY p. 28.  
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På ett praktiskt plan kan det även tänkas att sanktionernas effektivitet påverkas negativt 

om statliga aktörer, som ska genomföra sanktionerna, inte känner tilltro till 

säkerhetsrådets respekt för rättigheter. Det är således ett intresse även för säkerhetsrådet 

att sanktionerna utformas i enlighet med rättssäkerhetsgarantier. Legitimiteten för själva 

sanktionsregimen hänger dessutom på att enskilda stater, framförallt i områden där 

terrorgrupper verkar i större utsträckning, upprätthåller stödet för sanktionerna i fråga. 

Detta kräver i sin tur en respekt för säkerhetsrådets förmåga att balansera effektivitet 

och trovärdighet. Att hänvisa till en derogationsrätt som ”public emergency” ter sig 

enligt min mening som någorlunda märkligt. Sanktionsregimen i fråga har nämligen 

funnits på plats i nästan två decennier samt tillämpas utan begränsning i tid och rum. 

 Det kan visserligen konstateras att vissa anser att avlistningsprocessen idag är mer 

eller mindre fullgott alternativ till rättslig prövning.139 Kritiken mot ombudsperson är 

dock fortfarande synlig, och en stor del av oenigheten har att göra med hur man ser på 

den aktuella rättigheten. De som förespråkar att rätten till rättvis prövning inbegriper 

tillgång till helt oberoende och beslutande organ med bestämmanderätt de jure fortsätter 

därför att kritisera den gällande ordningen.140  

5.2 Synen på sanktioner i folkrätten 
Frågan om sanktioner i ljuset av rätten till en rättvis prövning kan även angripas på ett 

annat plan, kopplat till redogörelsen i kapitel 2 om sanktioners karaktär. En 

delförklaring till dikotomin mellan förespråkare av ytterligare processuella garantier och 

de som anser att ombudspersonen är tillräcklig kan vara olika syn på internationella 

sanktioner. Det kan i linje med den senare kategorin av bedömare tyckas rimligt att anse 

att säkerhetsrådet redan uppfyller krav på en rättvis prövning. Prövningen är visserligen 

administrativ, men gäller enligt dessa ett administrativt beslut. Emellertid tycks 

argumentationslinjen hittills främst ha skapat ett dödläge där fokus framförallt läggs på 

formen snarare än funktionen av ett mer eller mindre rättsligt organ.141  

 Enligt min mening är det mindre konstruktivt att försöka sortera in internationella 

sanktioner, som i både folkrättsligt och nationellt hänseende är unika företeelser, under 

redan befintliga institut. Diskussionen mellan förespråkare av rättslig prövning och de 

som anser att listningar kan skötas genom ett administrativt förfarande skulle istället 

                                                
139 Watson report 2012. 
140 Sullivan & Hayes s. 109, Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P p. 131-134, Lord 
Hope i ”Ahmed and others” p. 78. 
141 Jfr Hovell, The power of process: The Value of Due Process s. 47. 
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gynnas av att fokusera på effekten av svartlistning. Därefter kan det diskuteras om 

exempelvis ombudspersonen är rätt organ för att hantera avlistningsärenden. Detta 

gäller framförallt då viktiga aktörer som EU- och Europadomstolen ifrågasatt en 

ordning som bestämts på internationell nivå. Dödläget kan anses ha skapats av ett 

konstruerat behov att karaktärisera sanktioner som antingen administrativa eller rättsliga 

åtgärder. I europeisk rätt står det klart att frysningsåtgärder utgör ingrepp i individens 

civila rättigheter och att avlistningsproceduren inom FN inte uppfyller krav på en 

effektiv prövning.142 Det torde därtill inte vara alltför svårt att medge att 

frysningsåtgärder är allvarliga inskränkningar i den enskildes privata sfär, även enligt 

folkrättsliga standarder. Balansgången mellan intressen av internationell säkerhet och 

rättssäkerhet måste baseras på någon form av förståelse för de områden som angränsar 

till sanktionsområdet, bland annat mänskliga rättigheter. Användandet av sanktioner 

innebär att vissa krav på processuella rättigheter alltid måste följas. Åtminstone gäller 

detta folkrättsliga minimikrav på rätten till en rättvis prövning.143  

 Med andra ord krävs det mer än diskussioner kring huruvida sanktioner ska klassas 

som administrativa, politiska, kvasi-straffrättsliga eller preventiva för att avgöra frågan 

om förändring bör ske. Det råder stor oenighet kring vad för slags åtgärd sanktioner mot 

enskilda egentligen utgör. Det krävs en förståelse på båda sidor, både när det gäller 

vikten av att skydda enskilda mot ingrepp i privatlivet och vikten av att skydda 

individer och stater mot terrorism. Slutsatser om sanktioners karaktär tjänar därför mer 

som vägledning än som facit. Om sanktionerna bör liknas vid straffrättsliga förfaranden 

finns det å ena sidan större anledning att ställa högre krav på procedurerna som gäller 

avlistning. Å andra sidan gäller det alltjämt att vissa krav på rätten till en rättvis 

prövning bör följas, oavsett klassificeringen av sanktioner. Sammanfattningsvis kan 

frågan ovan besvaras med att en majoritetsuppfattning är att säkerhetsrådet är bundet av 

vissa grundläggande mänskliga rättigheter och att FN-stadgan ställer upp vissa yttre 

hinder för säkerhetsrådets sanktionsanvändning. Det kan även ifrågasättas om de 

reformer som har genomförts verkligen till fullo uppfyller kraven på en rättvis prövning. 

Efter att ha behandlat denna fråga om säkerhetsrådets mandat krävs en analys av 

innebörden av den aktuella rättigheten. 

 

                                                
142 Cameron, the European Convention on Human Rights, Due Process and United Nations Security 
Council Counter-Terrorism Sanctionss. 10-12, Sullivan & Hayes s. 28.  
143 OHCHR rapport s. 39. 
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5.3 Den aktuella rättigheten i fokus 

5.3.1 Rätten till en rättvis prövning 

I allmänhet används termerna rätten till en rättvis rättegång eller rätten till en rättvis 

prövning (due process) för att beteckna rättigheten för individer att skyddas från 

godtycklig eller orättvis behandling från statliga institutioner.144 I denna uppsats 

används termen rätten till en rättvis prövning, eftersom det hittills inte har varit aktuellt 

med ett rättegångsförfarande inom FN. Rättigheten i fråga riktades ursprungligen 

gentemot stater och inte mot internationella organisationer. Emellertid finns det enligt 

ovan visst stöd för att anse att även internationella organ är bundna att följa vissa krav 

på mänskliga rättigheter så som rätten till en rättvis prövning.145  

En fundamental del av en svartlistad individs möjlighet att göra olika rättigheter 

gällande är att i första hand ge denne rätt till en rättvis prövning. I folkrätten garanteras 

rätten till en rättvis prövning explicit i flera internationellt bindande instrument. Enligt 

artikel 10 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR) är var och 

en berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk 

domstol. Detta gäller vid varje beslut som rör den enskildes rättigheter och skyldigheter 

samt varje straffrättslig anklagelse mot denne. I linje med detta anger Artikel 14 (1) i 

Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) en rätt till en rättvis 

och offentlig prövning av en kompetent, oberoende och opartisk domstol vid beslut som 

rör den enskildes rättigheter och skyldigheter. Trots att inte äganderätten i strikt mening 

förändras vid frysningsåtgärder kan det argumenteras för att effekten blir en 

rättighetsinskränkning och att listningsbeslut indirekt påverkar individens rättigheter. 

Även i europeisk rätt finns liknande bestämmelser, som artikel 6 (1) i den Europeiska 

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(EKMR). Artikeln anger en rätt för var och en att få en rättvis och offentlig prövning 

inom skälig tid av en oberoende och opartisk domstol. Det kan diskuteras om 

svartlistning ska anses falla in under stadgandet i EKMR. Detta beror på om riktade 

sanktioner ses som civilrättsliga eller straffrättsliga, eller är utanför tillämpningsområdet 

på grund av en administrativ och preventiv karaktär. Unionsdomstolarna har dock 

anammat en bred syn på artikel 6 när det gäller sanktioner, och ansett att artikeln är 

tillämplig på processen för svartlistning. Det avgörande är främst beslutets allvarliga 

                                                
144 Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process s. 9. 
145 Se även De Wet, Holding the United Nations Security Council accountable for human rights violations 
through domestic and regional courts s. 144. 
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konsekvenser för den enskilde.146 De olika elementen av rätten till en rättvis prövning 

kan enligt doktrin och praxis sammanfattas som en rätt att bli hörd, rätt att bli 

informerad samt rätt till rättslig prövning och effektiva rättsmedel.147  

Rätten att bli hörd innebär en skyldighet för organet som skött listningen att 

informera om åtgärden och ge en möjlighet för den enskilde att komma med eventuella 

invändningar. Rättigheten bör i allmänhet realiseras i anslutning till beslutet. På grund 

av den uttalat preventiva karaktären av sanktioner kan det dock vara tillräckligt att 

realisera rättigheten så snart som möjligt. Åtminstone bör den realiseras inom skälig tid 

efter att beslut tagits.148 Rätten att bli informerad innebär i sin tur en skyldighet att 

redogöra för skälen bakom åtgärden, vilket den listade numera kan åberopa i enlighet 

med resolution 1822 (2008) och 1904 (2009). Sanktionskommittén åläggs dock enligt 

resolutionerna endast att presentera en kort sammanfattning av skälen till beslutet.  

Rätten till ett effektivt rättsmedel garanteras av såväl UDHR och ICCPR som 

EKMR. Enligt artikel 8 i UDHR har var och en rätt till ett effektivt rättsmedel vid en 

kompetent nationell domstol. Enligt artikel 2 (3) i ICCPR sätts standarden lägre, då 

stater enligt konventionen har en skyldighet att ge tillgång till en kompetent, rättslig, 

administrativ eller legislativ myndighet.  På europeisk nivå anger artikel 13 i EKMR en 

rätt till en effektiv prövning vid sidan av den allmänna rätten till en rättvis rättegång 

enligt artikel 6 (se ovan). Artikel 13 öppnar visserligen för möjligheten att respektera 

rättigheten genom en icke-rättsligt, administrativt organ, men måste åberopas 

tillsammans med en annan rättighet som kränkts och är således subsidiär till artikel 6. 

Enligt Europadomstolen behöver förfarandet inte vara rättsligt i strikt mening, men 

organet måste kunna ge bindande beslut för att vara ”effektivt”.149  

5.3.2 Analys av nuvarande ordning 

Sammanfattningsvis måste proceduren för avlistning, för att ske i enlighet med rätten 

till ett effektivt rättsmedel i folkrätten, vara effektiv, oberoende och opartisk. Att det 

organ som beslutar om listningar, sanktionskommittén, skulle vara oberoende torde 

kunna uteslutas.150 Ombudspersonen, som numera kan rekommendera om avlistningar, 

har kritiserats för att inte heller vara ett oberoende granskningsorgan.151 Därtill innebär 

                                                
146 Sullivan & Hayes s 28. 
147 Ibid. s. 27-28 ff. Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process s. 28. 
148 Sullivan & Hayes s. 28. 
149 Leander mot Sverige (1987) p. 81-84. 
150 Sullivan & Hayes s. 32f. 
151 Venedigkommissionens rapport s. 19. 
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det faktum att ombudspersonen endast kan ge rekommendationer att kommittén kan 

hindra avlistning i det enskilda fallet. Flera bedömare anser att ombudspersonen inte 

heller uppnår krav på en ”effektiv” prövning genom att inte kunna leverera bindande 

beslut.152 Alla dessa beståndsdelar av rätten till en rättvis prövning är därtill svåra att 

separera i praktiken. Genom att inte bli tillräckligt informerad och inte eller i begränsad 

utsträckning bli informerad om skälen till dessa, berövas den enskilde möjligheten att 

över huvud taget påkalla sin rätt till effektiva rättsmedel inför oberoende granskare.  

 När det gäller att tillskriva terrororganisationer som Al-Qaida rättigheter finns det 

fler problematiska aspekter. Det torde inte vara alltför oväntat om säkerhetsrådet aktivt 

motarbetar en rätt för dessa organisationer att hävda sin rätt till prövning, för att undvika 

att implicit legitimera gruppen som sådan.153 Emellertid är mänskliga rättigheter till sin 

natur gällande för alla människor, oavsett personens bakgrund eller det eventuella 

brottets karaktär. Problemet är dock att internationella rättighetsdokument som ICCPR 

oftast hänvisar till individers rättigheter. Detta har i fallet sanktioner även tagits upp av 

Generalförsamlingen, som ansett att individer indirekt drabbas om inte också grupper 

kan överpröva beslut.154 FN bör därför inte ägna sig åt att differentiera skyddsnivåer.  

 Rätten till en rättvis prövning får inte bara betydelse inom folkrätten utan i hög grad 

även på regional och nationell nivå. Rättsordningar kan ha olika syn på vad en specifik 

rättighet innebär och vilka skyddsnivåer som anses tillräckliga, både generellt och i 

enskilda fall. Redogörelsen ovan har visat att rätten till en rättvis prövning garanteras 

inom folkrätten. På regional nivå, framförallt inom Europa, finns starka garantier. 

Enskilda stater har därtill allt som oftast konstitutionella rättighetsbestämmelser för att 

förhindra att individens rätt träds för när. Om regionala och nationella domstolar 

ifrågasätter en viss sanktionsregim med hänvisning till nationella principer kan det dock 

underminera legitimiteten för både sanktionsregimen och säkerhetsrådet. Genom egna 

definitioner av rättigheter kan domstolarna även distansera sig från säkerhetsrådet. Detta 

kan i sin tur leda till mer ineffektiva och mindre rättssäkra system. I förlängningen kan 

domstolars motvilja att godta procedurerna få betydelse för utformningen av 

sanktionsregimen. Inga tidigare eller senare rättsfall visar detta tydligare än rättsfallen 

som analyseras nedan. En längre genomgång av dessa rättsfall krävs därför för att 

identifiera det problem sanktionsregimen riskerar att dras med även i framtiden. 

                                                
152 Rapport från FN:s specialrapportör Emerson s. 14-15, Cameron, EU Sanctions s. 9. 
153 Farrall, United Nations Sanctions and the Rule of Law s. 219. 
154 Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process s. 32. 
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6. Europeiska domstolars förhållningssätt 
gentemot säkerhetsrådets sanktioner  
6.1 Bakgrund till Kadi-målen 
Den 17 oktober 2001, bara drygt en månad efter attackerna den 11 september, upptogs 

den då knappt femtio år gamle saudiske affärsmannen Yassin Abdullah Kadi, med 

betydande tillgångar i EU, på Al-Qaida-listan under sanktionsregim 1267.155 Kadi 

anvisades tillsammans med andra namn som associerad med Usama bin Ladin och Al-

Qaida, och hans tillgångar frystes omedelbart. Den 18 december 2001 väckte Kadi talan 

vid förstainstansrätten om ogiltigförklaring av aktuella EU-förordningar i den del dessa 

avsåg honom. Kadi hävdade ett åsidosättande av bland annat rätten att yttra sig, rätten 

till respekt för egendom, och rätten till ett effektivt domstolsskydd.156 Varken grunderna 

eller bevisen som låg till grund för listningarna tillgängliggjordes för Kadi. Detta var 

början på en följetong som skulle få stor betydelse för Kadi själv, frågor om EU-rättens 

förhållande till folkrätten samt krav på skälen för listningar i allmänhet.  

Med ”Kadi I” avses de domar som rörde den första listningen av Kadi under 2001. 

Kadi listades på nytt under 2008, och de domar som hänför sig till Kadis andra talan 

refereras till som ”Kadi II”. I båda vändorna överklagades underinstansens domar, 

varför de två instansernas domar i respektive mål analyseras.157 

En liknande rättsprocess som berörde svenska medborgare hade också sitt ursprung i 

uppdateringen av Al-Qaida-listan 2001. Denna ”rättsskandal” fick stort utrymme i den 

svenska debatten om rättsäkerheten i FN:s sanktionsregimer.158 De tre svenskar med 

somalisk härkomst som listades hade anknytning till ett informellt Hawala-nätverk för 

internationell pengaöverföring vid namn ”Al Barakaat”. Namnet skulle likt ”Kadi” få 

stor betydelse för diskussionerna kring terrorlistningar. EG-domstolen slog samman 

överklagandena i förstainstansrättens dom i Kadi med Al Barakaat-domen. Slutsatserna 

rörande EG-domstolens dom i Kadi I gäller därför även Al Barakaat. Efter att svenska 

regeringen på främst diplomatisk väg lyckats avlista de svenska medborgarna kvarstod 

den svenska avdelningen av nätverket.159 

                                                
155 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10P p. 16-17, de Búrca s. 17. 
156 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10P p. 18. 
157 Förstainstansrätten och EG-domstolen bytte efter Lissabonfördraget namn till Tribunalen respektive 
EU-domstolen, Lissabonfördraget Artikel 2 p. 2) n), Artikel 9 F. 
158 Cameron, SvJT s. 82-83. 
159 Ibid. s. 82. 
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6.2 Förstainstansrättens dom i Kadi I 
Förstainstansrätten meddelade sin dom i Kadi I-målet i september 2005 och avslog 

samtliga Kadis yrkanden.160 För denna framställning räcker detta att konstatera när det 

gäller den materiella prövningen av de enskilda rättigheterna. Ur ett folkrättsligt 

perspektiv är grunden för resonemanget mer intressant. Förstainstansrätten inledde med 

att undersöka på vilket sätt folkrätten förhåller sig till nationella rättsordningar 

respektive EU-rätten.161 Via hänvisningar till FN-stadgan och artikel 103 om stadgans 

företräde samt till artikel 25, avslog domstolen Kadis dualistiska argument om att EU-

rätten är självständig i förhållande till FN.162 När det gäller det som diskuterats häftigast 

efter domen, omfattningen av den legalitetskontroll domstolarna ska göra, kom 

domstolen till en kritiserad slutsats. Enligt domstolen var EU-förordningar som 

implementerar internationella skyldigheter under immunitet från judiciell prövning. 

Dessutom ansåg domstolen att den är skyldig att så långt som möjligt tolka och tillämpa 

EU-rätten i enlighet med skyldigheterna i FN-stadgan.163 Det enda undantaget ansågs 

vara befogenheten att indirekt pröva lagenligheten i förhållande till jus cogens, det vill 

säga tvingande folkrättsliga normer.164 Mot bakgrund av detta monistiska 

förhållningssätt prövades slutligen de grunder som avsåg åsidosättande av Kadis 

grundläggande rättigheter. Samtliga grunder avslogs. Domen utsattes för omfattande 

kritik från flera håll och följdes av en dom som skulle vända upp och ner på en ordning 

som dittills rått mellan säkerhetsrådet och EU.165 Både Kadi och Al Barakaat 

överklagade sina domar och yrkade inför EG-domstolen att den skulle upphäva de 

domar som meddelats tre år tidigare.166 

6.3 EG-domstolens dom i Kadi I 
EG-domstolen kom i sin dom av den 3 september 2008 fram till ett helt annat resultat än 

förstainstansrätten. Domstolens resonemang kring vilken laglighetsprövning som skulle 

göras skiljde sig i grunden från de tidigare domarnas domskäl. EG-domstolen avvisade 

nämligen argumentet att domstolarna bör undvika att laglighetspröva säkerhetsrådets 

resolutioner. Domstolen ansåg att ett sådant undantag skulle innebära ett ”betydande 

                                                
160 Mål T-315/01 p. 252, 260, 276, 291. 
161 Ibid. p. 178-179. 
162 Ibid. p. p. 182-186, 208. 
163 Ibid. p. 225. 
164 Ibid. p. 226, 231. 
165 Cameron SvJT s. 64, Larik s. 28 f. 
166 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P p. 1. 
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avsteg” från domstolsskyddet i EG-fördraget. Detta ansågs inte motiverat med hänsyn 

till att omprövningsförfarandet inför sanktionskommittén ansågs sakna de garantier ett 

domstolsskydd ger.167 Det omprövningsförfarande som avsågs var den kontaktpunkt 

som ett år senare ersattes av ombudspersonen.  

Domstolen betonade att den endast prövade förordningen enligt EU-rätten, men att 

denna prövning skulle innebära ”en i princip fullständig kontroll av lagenligheten av 

samtliga gemenskapsrättsakter i förhållande till de grundläggande rättigheterna”. Enligt 

domstolen inbegrep detta även EU-rättsakter med syfte att ”genomföra resolutioner som 

antagits av säkerhetsrådet med stöd av kapitel VII i Förenta nationernas stadga”.168 Med 

stöd av detta ansåg EG-domstolens att förstainstansrätten gjort sig skyldig till felaktig 

rättstillämpning genom att begränsa prövningen till jus cogens. 

När det gäller prövningen av de ”allmänna principer” i EU-rätten som enligt EG-

domstolen ansågs inbegripa grundläggande rättigheter kom domstolen till ännu en 

avvikande slutsats. De sökande hade inte fått någon motivering till listningen och inte 

heller fått rätten till kännedom om dessa omständigheter inom rimlig tid. De hade därför 

inte haft möjlighet att ge sin ståndpunkt till känna. Enligt domstolen ansågs inte deras 

rätt till försvar och i synnerhet rätt att yttra sig ha iakttagits.169 Med anledning av dessa 

brister och kopplingen till rätten till ett effektivt rättsmedel inför domstol, ansåg 

domstolen att även denna rättighet åsidosatts. I linje med detta resonemang bifölls Kadis 

och Al Barakaats talan om ogiltigförklaring. EG-domstolen biföll även Kadis talan om 

att förordningen skulle ogiltigförklaras med hänvisning till den grundläggande rätten till 

respekt för den egna egendomen. Emellertid betonade domstolen att rättigheten inte var 

absolut, utan måste beaktas i ljuset av intressen som exempelvis internationell fred och 

säkerhet. Med hänsyn till detta och risken för att de klagande skulle hindra framtida 

frysningsåtgärder ansåg EG-domstolen att verkningarna av förordningen skulle fortsätta 

gälla under maximalt tre månader efter domen.170 Detta gav även EU:s råd möjlighet att 

genomföra ny lagstiftning, vilken infriade kraven.171 

 

 

                                                
167 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P p. 321-322 
168 Ibid. p. 327 
169 Ibid. p. 346-348 
170 Ibid. p. 355, 363, 371-376. 
171 Cameron SvJT s. 83. 
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6.4 Analys av domarna i Kadi I 
För att kunna göra en djupare analys av domarna i Kadi I krävs det att fler aspekter än 

själva domskälen betraktas. Även händelser innan och efter domarna påverkar nämligen 

slutsatserna kring vad dessa i själva verket avgjorde och deras framtida effekt.  Efter att 

förstainstansrättens dom publicerats kritiserades domstolen starkt, framförallt av 

människorättsjurister. Främst kritiserades slutsatsen att prövningen begränsades till jus 

cogens.172  Förstainstansrätten avslog visserligen Kadis dualistiska argument och 

inrättade klart och tydligt gemenskapen som underordnad säkerhetsrådets 

maktbefogenheter. Trots detta valde domstolen att företa en prövning, som dock inte 

begränsades till mänskliga rättigheter som en del av EU-rätten utan till tvingande, 

internationella normer. Därigenom blev förstainstansrätten föremål för kritik från såväl 

de som motsatte sig en prövning av säkerhetsrådets resolutioner, som de som 

förespråkade en mer ingående prövning. Tre år senare kom sedan EG-domstolens dom, 

som trots en större skara anhängare än tidigare skulle ge nytt liv åt debatten om EU-

rättens förhållande till säkerhetsrådsresolutioner. 

Innan domskälen formulerats inkom Generaladvokat Maduro i början av 2008 med 

ett förslag till avgörande som diskuteras än idag. I sitt förslag betonade Maduro att EU-

rättens självständighet och konstitutionella grund inte innebär att EU-rätten och 

folkrätten förekommer parallellt utan att samspela. Med andra ord passerar inte 

rättsordningarna varandra som ”ships in the night”.173 EU-rätten framställdes av Maduro 

som en traditionellt aktiv och konstruktiv aktör inom folkrätten, varför EU-rätten bör 

beakta skyldigheter som åligger gemenskapen på internationell nivå. Detta återspeglas 

numera i EU-fördragen, där ett av målen uttryckligen är att följa internationell rätt, 

inklusive principerna i FN-stadgan.174 När det gäller samspelet mellan säkerhetsrådet 

och domstolarna menade Maduro att domstolen visserligen måste erkänna vissa organs 

maktbefogenheter men inte kan negligera grundläggande värderingar i EU-rätten. Det 

kan därför finnas situationer där domstolarna måste ompröva och eventuellt upphäva 

åtgärder av EG:s institutioner, även om åtgärderna emanerar från säkerhetsrådet.175 

Maduro underströk även att om det funnits en effektiv prövning på FN-nivå skulle 

möjligen domstolarna kunna underlåta domstolsprövning av genomförandeåtgärder. 

Eftersom rätten till prövning av oberoende domstol inte säkerställts på FN-nivå kan 
                                                
172 Hovell, Kadi: King-slayer or King-maker s. 151-152, De Burca s. 22, Larik s. 28. 
173 Förslag till avgörande av Generaladvokat Maduro 21-22. 
174 Fördraget om Europeiska Unionen artikel 3 (5). 
175 Förslag till avgörande av Generaladvokat Maduro p. 44 
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domstolarna inte underlåta ”korrekt” domstolsprövning.176  

Trots att Generaladvokatens förslag tydligt påverkat domen, ställer förslaget inte lika 

tydligt upp en dikotomi mellan gemenskapen och FN jämfört med EG-domstolens dom, 

genom att Maduro bjuder in till en dialog mellan de två rättsordningarna. Trots en 

dualistisk ton använder sig Maduro av ett resonemang som har liknats vid solange-

fallen, som avgjordes av den tyska författningsdomstolen. Fallen avgjordes i en tid där 

en kraftig expansion av EU-rätten och EG-domstolens syn på sin roll som uttolkare av 

rätten möttes av konstitutionella domstolars ovilja mot att acceptera att grundläggande 

nivåer inte accepterades på EU-nivå.177 Solange I innebar att den tyska 

författningsdomstolen reserverade sig rätten att pröva EU-rättsakter konformitet med 

den tyska konstitutionen. Det senare målet, Solange II, innebar att domstolen nöjde sig 

med EU:s generella standarder och förklarade att den skulle underlåta prövning av EU-

åtgärder så länge (”solange”) som en generell standard upprätthölls.178 EG-domstolens 

dom i Kadi I har också liknats med Solange-domarna. Det handlade i fallet Kadi istället 

om EU:s vilja att skydda sina standarder. Domstolens resonemang är i jämförelse med 

Maduros förslag mer försiktigt och dualistiskt. Detta har beskrivits som att domstolen 

undvek det förhållningssätt fokuserat på dialog från solange-fallen för att istället vända 

sig inåt, mot EU-rättens principer och autonomi.179 Samtidigt är förhållningssättet 

mindre försiktigt i det att säkerhetsrådets företräde på området utmanas.180 

Domstolen använder sig av flera markörer för att visa att säkerhetsrådets resolutioner 

och listningar inte underkänns som sådana. Bland annat nämner domstolen att 

åtgärderna i sak kan vara berättigade, men bör underkännas i det aktuella fallet på 

processuella grunder. Ett ytterligare exempel på detta är att domstolen, trots betoning på 

att prövningen inte utmanar resolutionernas företräde, erkänner att ogiltigförklaringen 

påverkar de restriktiva åtgärdernas effektivitet.181 Därtill kan domstolens resonemang 

om att frysningar i sig inte kan anses som oproportionerliga ses som ett försök att jämka 

uttalanden som i princip ifrågasätter systemet för FN-listningar. Domstolen försöker 

således med ett försiktigt förhållningssätt balansera två motstående slutsatser.  

EG-domstolens dom var inte vägs ände för Kadi. Kort tid efter domen lät 

sanktionskommittén Kadi att ta del av en kortfattad summering av skälen till listningen. 
                                                
176 Förslag till avgörande av Generaladvokat Maduro p. 54. 
177 Hovell, Kadi: King-slayer or King-maker s. 156f. 
178 Ibid. s. 157. 
179 De Búrca s. 44. 
180 Österdahl SvJT s. 664. 
181 Förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P p. 373. 
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Kadi hade listats på grund av att han hade grundat en välgörenhetsstiftelse med 

koppling till Al-Qaida. Därtill fanns kontaktytor med bin Laden och aktieägande i en 

bank som anklagades för medverkan i planeringen av ett terrordåd som pekade på Kadis 

koppling till terrorism.182 Kommissionen hänvisade till dessa skäl för att motivera att 

Kadi skulle vara kvar på listan trots domen, och gav Kadi tillfälle att komma med 

synpunkter i enlighet med kraven i domen. Både Kadi och Al Barakaat blev kvar på 

listan.183 Kadi överklagade även denna listning, och nio år efter den ursprungliga 

listningen fick förstainstansrätten på nytt möjligheten att pröva fallet Kadi.  

6.5 Tribunalens dom i Kadi II 
Kadi II-fallen inleddes med tribunalens dom av den 30 september 2010. Efter domarna i 

Kadi I hade betydande förändringar gjorts på både FN- och EU-nivå för att förbättra 

rättssäkerheten för enskilda. På EU-nivå infördes efter Kadi I en skyldighet att 

tillhandahålla en summering av listningsgrunderna och möjligheter att yttra sig.184 

Förändringarna på FN-nivå har redogjorts för mer utförligt i kapitel 4. FN:s 

övervakningsgrupp konstaterade under 2011 att tillräckliga förbättringar gjorts för att 

möta problemen med bristande överprövningsmöjligheter.185 Säkerhetsrådets mål bör 

enligt rapporten vara att övertyga domstolarna att sanktionsregimen var rättvis för att 

undvika att domstolarna med hänvisning till Kadi I äventyrade implementeringen.186 

Förhoppningen om att domstolarna skulle acceptera den nya ordningen grusades dock 

redan innan rapporten publicerades. 

Den inledande bedömningen i domen andas visserligen skarp kritik mot EU-

domstolen i Kadi I. Bland annat ansåg tribunalen att kritiken mot den högre instansens 

likställande av FN-stadgan med ett internationellt avtal inte varit helt grundlös. Därtill 

betonade tribunalen att domstolsprövningen som förespråkades av EU-domstolen i Kadi 

I riskerar att inkräkta på säkerhetsrådets befogenheter.187 Trots den inledande 

genomgången av det som talar mot en prövning valde underinstansen ändå att tillämpa 

den logik som EG-domstolen byggde Kadi I på. Domstolen valde att upprepa 

skyldigheten att företa en ”i princip fullständig” kontroll av lagenligheten av den 

angripna förordningen i förhållande till grundläggande rättigheter. Detta ansåg 

                                                
182 Fontanelli, Kadieu: Connecting the Dots I: Kadi on Trial s. 17, T-85/09 p. 50-54. 
183 Kommissionens förordning (EU) nr 1190/2008. 
184 Cuyvers, European Constitutional Law Review s. 487. 
185 FN:s övervakningsgrupps elfte rapport s. 5. 
186 Ibid. s. 13. 
187 Mål T-85/09 p. 114, 120-121. 
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domstolen gälla åtminstone så länge (jämför med solange ovan) som överprövningen 

uppenbarligen inte gav de garantier som rätten till ett effektivt domstolsskydd 

innebär.188 En motstående ordning skulle enligt domstolen ge en skenbild av en effektiv 

domstolsprövning.189 Det bör understrykas att detta gällde även när den då nyligen 

tillsatta ombudspersonen beaktades, då denna inte ansågs kunna jämställas med effektiv 

domstolsprövning. Tribunalen fortsatte med att försvara EG-domstolen från kritiken att 

omfattningen av prövningen inte framgår av Kadi I.190 Motiveringen är inte helt 

övertygande, och bygger på att ”i princip fullständig” skulle ha en inneboende innebörd.  

Därtill noterade tribunalen att prövningen inte är begränsad till huruvida skälen är 

välgrundade utan även omfattar underliggande bevisning. Prövningens omfattning 

innebär att listningar inte kan baseras på bevis som inte kommunicerats till domstolen. 

Detta gör att institutionerna inte kan hänvisa till sekretess för att underlåta att lämna 

information till domstolarna.191 I ett avsnitt som tangerar definitionen för ett obiter 

dictum, uppmärksammades även problemet med att sanktionerna antagits som 

preventiva och temporära åtgärder. Domstolen menade att det kan ifrågasättas om 

karaktären av sanktioner bör jämställas mer med straffrättsligt förfarande. Utan att gå 

vidare i frågan underströk domstolen att principen om en fullständig prövning är än mer 

motiverad på grund av åtgärdernas oerhört ingripande karaktär.192 Den i vissa läger 

förändrade synen på sanktioners karaktär är således något som på sikt kan få effekt på 

regionala och nationella domstolars syn på prövningens omfattning.  

De enstaka och vaga uppgifter som lämnats till Kadi inför beslutet att behålla honom 

listad var enligt domstolen uppenbart otillräckliga. Kadis rätt till försvar ansågs endast 

ha iakttagits på ett skenbart och formellt sätt och ansågs åsidosatt. Kadi hade därmed 

inte heller kunnat tillvarata sina rättigheter och även rätten till effektiva rättsmedel 

ansågs åsidosatt.193 Trots att domen till viss del andades motvillighet mot resonemanget 

i Kadi I tillämpades samma principer och ännu en förordning ogiltigförklarades. Kadi II 

var inte heller första gången en förordning som implementerade FN-sanktioner med 

hänvisning till Kadi I ogiltigförklarade.194 Det var således bara en tidsfråga innan 

överklagandet skulle lämnas in till EU-domstolen. 

                                                
188 Mål T-85/09 p. 126-127. 
189 Ibid. p. 123, 128. 
190 Ibid. p. 130-135. 
191 Ibid. p. 144-145. 
192 Ibid. p. 150-151. 
193 Ibid. p. 171, 174, 181. 
194 Mål T-318/01 p. 82-99, mål T-135/06-138/06 p. 30-39. 
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6.6 EU-domstolens dom i Kadi II 
EU-domstolens dom i Kadi II var fjärde och sista gången Kadi stod inför 

unionsdomstolarna, efter att EU-kommissionen, EU:s ministerråd och Storbritannien 

överklagat underinstansens dom. Grunden, felaktig rättstillämpning, gällde att 

förordningen inte undantagits från prövning, hur ingående domstolskontrollen skulle 

vara och bedömningen av att Kadis rättigheter åsidosatts.195  

EU-domstolen inledde med att bekräfta att den aktuella förordningen inte skulle 

undantas från prövning enbart på grund av att den genomför en säkerhetsrådsresolution. 

Prövningen av rättsaktens lagenlighet i förhållande till unionens fundamentala 

rättigheter utgjorde nämligen enligt domstolen en ”konstitutionell garanti” inom EU. 

Genom hänvisningar till bland annat sina egna uttalanden i Kadi I fastslog domstolen att 

hänsynen som måste tas till FN-institutionerna inte kan anses innebära att en 

laglighetsprövning inte företas. Utgångspunkten var här grundläggande rättigheters 

status som allmänna unionsrättsliga principer.196 Precis som i de två tidigare domarna i 

Kadi-fallen konstaterade domstolen att en ”i princip fullständig kontroll” ska göras av 

rättsakternas lagenlighet i förhållande till mänskliga rättigheter. Detta gäller oavsett om 

dessa implementerar FN-resolutioner. Denna prövning ifrågasatte enligt domstolen inte 

i sig säkerhetsrådets resolutioners företräde på internationell nivå.197 

EU-domstolen företog därefter en genomgång av hur långt rätten till försvar och ett 

effektivt domstolsskydd sträcker sig samt gjorde en avvägning av dessa rättigheter 

gentemot målet med att upprätthålla internationell fred och säkerhet.198 Efter att ha tagit 

hänsyn till resolutionernas lydelse och syfte samt FN-stadgan, menade domstolen att 

listade måste ges möjlighet att få kännedom om skälen bakom listningsbeslutet och få 

bemöta dessa skäl.199 Enligt domstolen krävdes visserligen inte detaljerade 

beskrivningar, men motiveringen skulle innehålla individuella, specifika och konkreta 

skäl.200 Rätten till en effektiv domstolsprövning innebär att det inte räcker med en 

begränsad bedömning av huruvida skälen är sannolika i abstrakt mening. Bedömningen 

ska istället inriktas på om det föreligger stöd för dessa skäl, varpå det räcker med att 

åtminstone ha stöd för ett av skälen som i sig räcker som grund för beslutet. Oavsett om 

                                                
195 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P p. 59-64. 
196 Ibid. p. 65-67. 
197 Ibid. p. 67, 97. 
198 Ibid. p. 106. 
199 Ibid. p. 111-112 
200 Ibid. p. 116. 
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det rör sig om handlingar under sekretess ska unionsdomstolen uppmana myndigheter 

att ge in relevant bevisning.201 Problemet med att lämna ut uppgifter bemöttes med att 

en intresseavvägning måste göras mellan rätten till effektivt domstolsskydd respektive 

EU och medlemsstaternas säkerhet och internationella relationer.202  

När det kommer till laglighetsprövningen gäller att om domstolen finner åtminstone 

ett skäl tillräckligt precist och konkret, stöds på fakta och i sig är en tillräcklig grund, 

ska det faktum att andra skäl inte uppfyller kriterierna inte leda till ogiltigförklaring. 

Om inget av skälen uppfyller detta krav ska domstolen ogiltigförklara listningsbeslutet. 

Domstolen påpekade även att kontrollen är absolut nödvändig för att säkerställa en 

balans mellan enskildas rättigheter och internationell fred och säkerhet. Detta gör sig än 

mer gällande på grund av sanktioners betydande inverkan i den enskildes rättighetssfär. 

Det faktum att förfarandena för avlistning inom FN enligt domstolen inte uppfyllde krav 

på effektivt domstolsskydd talade i samma riktning.203 Det bör betonas att det vid 

tillfället för domen fanns en ombudsperson med förstärkt mandat. Trots detta ansåg 

domstolen att förbättringarna inte gav tillräckliga garantier. 

EU-domstolen ansåg även att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning 

genom att anse att rätten till försvar och effektivt domstolsskydd åsidosatts. Tribunalen 

ansågs även gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte pröva skälen ett 

och ett. Samtidigt kom EU-domstolen till slutsatsen att det saknats tillräckliga uppgifter 

till stöd för skälen, varför överklagandena ändå ogillades.204 EU-domstolen underkände 

därmed stora delar av förstainstansens materiella bedömning, men vidhöll den 

principiella ståndpunkten som förfäktats sedan andra domen i Kadi I. Med andra ord 

bekräftade domstolen att den förbehöll sig en i princip fullständig prövning av rättsakter 

som implementerar FN-resolutioner. Av förklarliga skäl avstannade inte debatten om 

relationen mellan EU och FN genom att Kadi fått rätt i tre av fyra instanser. 

6.7 Analys av domarna i Kadi II 

Trots att EU-domstolen nådde samma slutsatser som i de två föregående domarna, 

utmärker sig EU-domstolens bedömning i Kadi II på ett betydande plan. EU-domstolen 

i Kadi II uttrycker nämligen en mer pragmatisk och mindre EU-intern inställning. 

Domstolen var tydlig med att konflikten mellan internationell fred och säkerhet 

                                                
201 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P p. 119-120. 
202 Ibid. p. 128. 
203 Ibid. p. 131-134. 
204 Ibid. p. 164-165. 
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respektive skyddet för rättigheter måste balanseras rättvist. Bland annat avfärdade 

domstolen resolutionernas immunitet från rättslig prövning på ett mer kärnfullt sätt än i 

Kadi I. Kortfattade hänvisningar gjordes till konstitutionella garantier istället för 

hänvisningar till primär EU-rätt. EG-domstolens dom i Kadi I riskerar att tolkas som att 

det är EU-rätten som system som skyddas.205 I kontrast till detta lyckades EU-

domstolen i Kadi II lyfta rättigheterna till ett högre plan, där balansgången gentemot 

internationell fred och säkerhet är avgörande. Därmed byter domstolen roll från 

rättighetsförespråkare till normativ aktör, redo att ogiltigförklara förordningar som 

genomför listningar vilka inte uppnår ”a fair balance”.206 Domens slutsatser kan delas 

upp i tre kritiska aspekter som har bäring på den följande analysen.  

För det första medför laglighetsprövningens omfattning (”en i princip fullständig 

prövning”) praktiska effekter för den framtida relationen mellan EU och FN och 

sanktionsregimen i sig. Som Generaladvokat Bot framhöll i sitt förslag till avgörande, 

finns det flera argument mot alltför ingående prövningar. Sanktioners uttalat preventiva 

karaktär innebär att senare omprövning tappar i värde. Det finns även starkt stöd för att 

föra kampen mot terrorism på internationell nivå med samlad kraft. Dessa argument 

samt den internationella och politiska karaktären av listningar innebär att EU-

domstolarna bör undvika att bli framtida forum för överklaganden av beslut av 

säkerhetsrådet.207 Prövningen riskerar således att påverka säkerhetsrådets företräde. 

 För det andra medför tolkningen av de bevis som enligt domstolarna krävs för att 

rätten till en rättvis prövning ska respekteras att EU-domstolen sätter agendan för 

framtida prövningar av FN-sanktioner på såväl unionsnivå som nationell nivå. De höga 

krav som uppställs i den sista Kadi-domen torde även fortsättningsvis upprätthållas, 

vilket är problematiskt när det gäller just sanktioner mot terrorism. I princip hade endast 

ett av sanktionskommitténs skäl räckt för att upprätthålla förordningen på EU-nivå. 

Domstolen skiljde på fallet att underlåta att ge Kadi och domstolen bevisen bakom 

listningen och att som domstol inte finna stöd för skälen. Det innebär inget 

åsidosättande av de processuella rättigheterna om domstolen inte tillhandahåller 

information som endast sanktionskommittén eller en medlemsstat besitter. Emellertid 

kan domstolen i ett sådant fall inte beakta några ytterligare omständigheter än de skäl 

                                                
205 Österdahl SvJT s. 660. 
206 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P p. 131. 
207 Förslag till avgörande av generaladvokat Bot p. 67-71. 
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som faktiskt finns hos domstolen.208 Problemet med detta resonemang är att i 

sanktionsrelaterade fall har sällan EU-institutionerna mer bevis än skälen bakom 

listningen. Detta innebär i princip att en mer eller mindre ny prövning görs av bevisen 

bakom listningen, men en mindre underbyggd sådan. Detta kan leda till att fler fall 

underkänns, men också att fel förordningar ogiltigförklaras. Listningen av Kadi kan 

anses vara ett relativt bristfälligt underbyggt fall. Det kan tänkas att det i framtiden finns 

praktiska problem för prövningen när skälen och bevisen är svårare att tyda och kanske 

till och med helt hemlighetsstämplade. Även detta leder till att säkerhetsrådets makt 

undermineras av en domstol som inte sällan saknar stor del av bevisningen, vilket i 

längden även påverkar den enskilde individen. 

En tredje aspekt är att resonemanget skulle kunna begagnas av nationella domstolar 

som inte är övertygade av processuella garantier på FN-nivå eller är mindre välvilligt 

inställda till FN-sanktioner i allmänhet. Det kan tänkas att dessa kommer vara 

återhållsamma eller underlåta att ifrågasätta säkerhetsrådets resolutioner, av rädsla inför 

konflikter med rådet och de permanenta medlemmarna. Samtidigt har motviljan hos 

domstolar att implementera FN-sanktioner mot terrorism blivit allt tydligare senaste 

åren.209 Den sista Kadi-domen riskerar att skapa en alltför stark dikotomi mellan fokus 

på mänskliga rättigheter på ena sidan och ett fokus på internationell fred och säkerhet på 

den andra. Visserligen bör, som domstolen konstaterar, en rimlig balans uppnås. En 

alltför rigid uppdelning är dock varken bra för sanktionernas effektivitet eller enskildas 

rättssäkerhet. I ljuset av FN-stadgan artikel 103 riskerar EU:s medlemsstater nämligen 

att hamna i ett ”moment 22”. Det finns med andra ord risk för situationer där staterna 

måste välja mellan att följa mänskliga rättigheter enligt EU-rätt eller att följa bindande 

säkerhetsrådsresolutioner. Detta torde varken vara i FN:s eller EU:s intresse.210 En 

positiv följd av Kadi-fallen är samtidigt att oförmågan för FN att genomföra sanktioner i 

EU, ett viktigt område för fri handel med en stor finansiell sektor, sätter press på 

säkerhetsrådet att skapa starkare garantier för processuella rättigheter. 

 

 

 

 

                                                
208 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 p. 137-139. 
209 Genser & Barth s. 197. 
210 Ziegler s. 15. 
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6.8 Europadomstolens domar i fallen Nada och al-Dulimi 
Europadomstolen fick i fallet Nada mot Schweiz år 2012 möjligheten att ge sin syn på 

frågan om förhållandet mellan EKMR och bindande säkerhetsrådsresolutioner. Domen 

kom sju år efter domstolens dom i det så kallade Bosphorus-fallet. Detta tidigare fall 

gällde förhållandet mellan EU-rätten och EKMR. Europadomstolen ansåg i domen att 

den har jurisdiktion över frågor där en stat implementerar skyldigheter som emanerat 

från medlemskap i en internationell organisation. Domen ställer även upp en 

presumtion, Bosphorus-presumtionen, för att stater uppfyller sina skyldigheter enligt 

EKMR om ett ”motsvarande skydd” uppställs av den aktuella organisationen.211  

Europadomstolen fick i och med fallet Nada för första gången avgöra frågan om en 

stat agerat i enlighet med EKMR vid implementeringen av FN:s sanktioner mot 

terrorism. Den då åttiotvåårige affärsmannen Youssef Moustafa Nada placerades 

(liksom Kadi) i slutet av 2001 på FN:s sanktionslista och blev föremål för reseförbud. 

Nada fördes även upp på Schweiz nationella lista.212 Efter att ha överklagat besluten på 

nationell nivå vände sig Nada till sanktionskommittén för 1267-regimen, utan att bli 

borttagen från listorna. Nada inkom därför under 2008 med en ansökan till 

Europadomstolen. Nada hävdade brott mot i första hand rätten till respekt för privat- 

och familjeliv enligt artikel 8 EKMR och i andra hand brott mott rätten till effektiva 

rättsmedel enligt artikel 13 EKMR.213 Invändningarna från den schweiziska regeringen 

kan sägas ge uttryck för en klassisk syn på formell hierarki i internationell rätt. 

Tillsammans med ett antal intervenerande regeringar åberopades säkerhetsrådets 

företräde enligt artikel 103 i FN-stadgan.214  

Domstolen inledde sin bedömning med att konstatera att stater har en viss frihet vid 

implementering av säkerhetsresolutioner. Schweiz ansågs ha haft en ”begränsad men 

likväl riktig” möjlighet att välja form för implementeringen.215 Den inaktivitet som 

uppvisats av schweiziska myndigheter kunde inte ursäktas enbart med hänvisning till 

bindande resolutioner för att undvika skyldigheter enligt EKMR. Domstolen valde dock 

att undvika en explicit bedömning av hierarkin mellan skyldigheter enligt EKMR 

respektive säkerhetsrådsresolutioner. Istället nöjde sig domstolen med att konstatera att 

Schweiz misslyckats med att harmonisera dessa skyldigheter, och att ett brott mot 

                                                
211 Bosphorus Airways mot Irland (2005) p. 151-156. 
212 Nada mot Schweiz (2012) p. 11-63. 
213 Ibid. p. 1, 11-21. 
214 Ibid. p. 102-103, 107-11. 
215 Ibid. p. 180. 
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artikel 8 förelåg. När det gällde brott mot artikel 13, ansåg domstolen att Nada inte hade 

något effektivt sätt att ta bort sitt namn från listan.216 Europadomstolen hänvisade bland 

annat till den Schweiziska domstol som menat att procedurerna för avlistning på FN-

nivå inte uppfyllde kraven på en rättvis prövning enligt artikel 13 EKMR. Detta trots att 

den nationella domen avgjordes 2007 när ombudspersonen ännu inte var inrättad.217 

Domstolen hänvisar intressant nog även till EG-domstolen i Kadi I. Europadomstolen 

vidhöll därmed resonemanget om att folkrättsliga principer inte innebär att kraven på en 

rättslig prövning är exkluderade endast för att åtgärderna ifråga ger effekt till en 

säkerhetsresolution antagen enligt FN-stadgan kapitel VII.218  

Till skillnad från förstainstansrätten i Kadi I ansåg Europadomstolen i fallet Nada 

inte att FN:s sanktionsregimer hade oinskränkt auktoritet. Domstolen anammade dock 

inte heller de senare Kadi-målens syn på förhållandet gentemot FN. Istället hänsköt 

Europadomstolen frågan till nationell rätt och implementeringsåtgärder som där tas. 

Dessa åtgärder omgärdas av nationella krav på att följa mänskliga rättigheter, varpå 

nationella myndigheter istället får göra sin bedömning av huruvida FN-sanktionerna 

bryter mot exempelvis processuella normer. En problematisk aspekt av domen är att det 

inte framgår hur stort handlingsutrymmet för implementering är. Precis som med EU-

domstolens dom i Kadi II finns det nackdelar med att domstolarna inte tydligt anger 

utrymmet för omprövning. Det råder även delade meningar om Europadomstolens 

förhållningssätt är pluralistiskt, genom försök att harmonisera rättsordningarna i fråga, 

eller konstitutionellt, genom att se EKMR som hinder mot implementering av FN-

sanktioner. Möjligen kan domen ses som att den ger uttryck för båda förhållningssätt 

samtidigt, och därigenom undvek domstolen en direkt konflikt mellan EKMR och FN-

stadgan.219 Det framstår dock som tydligt att stater som har skyldigheter enligt både 

EKMR och FN-stadgan inte kan bortse från rättigheter som garanteras i EKMR.  

Ett år efter Nada-fallet valde Europadomstolen att pröva en talan som gällde 

säkerhetsrådets resolution mot Irak och som även denna berörde frågan om EKMR:s 

förhållande till skyldigheter enligt FN-stadgan. Al-Dulimi, en irakisk man som påstods 

ha varit finanschef för Iraks underrättelsebyrå under Saddam Husseins styre, hade efter 

flera års prövningar på schweizisk nivå vänt sig till Europadomstolen för att bli 

                                                
216 Nada mot Schweiz (2012) p. 214. 
217 Ibid. p. 211. 
218 Ibid. p. 86, 212. 
219 Willems s. 59, Cameron, EU Sanctions s. 19. 
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avlistad.220 Domstolen inledde med att betona vikten av att harmonisera staters 

skyldigheter enligt FN-stadgan respektive EKMR.221 Vidare upprepade domstolen 

Bosphorus-presumtionen, applicerat på Al-Dulimi.222 ”Motsvarande skydd”-kriteriet 

prövades sedan gentemot säkerhetsrådsresolutionen i fråga. Sanktionsregimen mot Irak 

ansågs dock sakna en möjlighet för stater att välja hur resolutionen skulle 

implementeras. Detta var en skillnad gentemot Nada-fallet där domstolen ansåg att 

Schweiz haft ett visst utrymme för implementering. När det gäller själva skyddet för 

fundamentala rättigheter ansåg domstolen i Al-Dulimi att fokalpunkten som användes 

för sanktionsregimen inte uppfyllde kraven på en rättvis prövning enligt artikel 6 

EKMR.223 Intressant nog hänvisade domstolen även till Specialrapportör Emerson, som 

i sin rapport ansåg att inte heller Ombudspersonen utgjorde en effektiv prövning.224  

Al-Dulimi-domen är ännu ett exempel på hur europeiska domstolar efter Kadi- och 

Nada-målen fortsättningsvis utmanar säkerhetsrådets företräde. Liknelser med EU-

domstolens resonemang i Kadi II kan med fördel göras. Båda domstolarna ansåg att 

EU:s regler och EKMR kräver en rättslig prövning, oaktat att källan till prövningen är 

FN-sanktioner. Precis som är fallet med Kadi-målen sätter Europadomstolens domar i 

Nada och Al-Dulimi FN- och Europarådets medlemsstater i en mycket svår situation. 

De som är bundna av båda organisationerna lyder under två konkurrerande 

internationella skyldigheter, som är svåra att förena i praktiken i ljuset av dessa rättsfall. 

”Motsvarande-skydd”-kriteriet som det tillämpas i Al-Dulimi har visserligen potential 

att leda till en harmonisering mellan FN:s och Europarådets procedurer, vilket enligt 

min mening är en välkommen öppnad dörr från Europadomstolen. Problemet är dock att 

kraven på ett sådant skydd är relativt högt ställda och kan tänkas kräva ett 

domstolsförfarande i strikt mening, vilket torde vara mycket svårt att få till på FN-nivå.  

Sammanfattningsvis har de europeiska domstolarna i Strasbourg och Bryssel visat 

enad front emot FN:s säkerhetsråd när det gäller implementeringen av sanktioner mot 

enskilda. Korshänvisningarna domstolarna emellan visar att FN kommer behöva 

förhålla sig till mer än en domstol i framtiden. Konkurrensen mellan FN och regionala 

aktörer är problematisk ur flera aspekter, och kan ses som ett grundläggande problem 

med nuvarande ordning, vilket analyseras i det följande. 

                                                
220 Al-Dulimi och Montana Inc. mot Schweiz (2013) p. 10, 21, 32, 39, 42. 
221 Ibid. p. 111-112. 
222 Al-Dulimi och Montana Inc. mot Schweiz (2013) p. 114. 
223 Ibid. p. 117-120. 
224 Rapport från FN:s Specialrapportör Emerson s. 14-15. 
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7. Ett vägval mellan fragmentering och närmande 
7.1 Effekter av fragmentering på sanktionsområdet 
Rättsfallsgenomgången ovan har visat att det finns omfattande problem med att 

implementera FN:s sanktioner mot terrorism i Europa, där domstolarna tagit sig stora 

friheter att ompröva denna implementering. Å ena sidan är detta ett argument för att 

förändra systemet på FN-nivå. Å andra sidan skulle en sådan förändring kunna signalera 

att säkerhetsrådet böjer sig för europeisk kritik, vilket i teorin kan påverka rådets 

auktoritet på området.  

Det finns huvudsakligen två faktorer som kan anses ha bidragit till den konkurrens 

som uppstått mellan FN respektive EU och i viss mån Europarådet på sanktionsområdet. 

Den första faktorn är historisk och har behandlats i kapitel 2. Internationella sanktioner 

som instrument har utvecklats till att ofta vara riktade istället för breda och till att riktas 

mot enskilda individer istället för mot stater. Detta har medfört att grunden i FN-stadgan 

för sanktionsanvändningen ställs i kontrast mot en växande skara folkrättsliga 

instrument som garanterar rättigheter för enskilda. FN-stadgan, som uttryckligen skrevs 

för att tillämpas stater emellan, tillämpas numera gentemot enskilda som dessutom 

skyddas av flera processuella garantier i nationell och regional rätt, framförallt i Europa. 

Flera tillämpningsproblem har uppstått när sanktionerna under 2000-talet förändrats 

från mellanstatliga instrument till verktyg mot enskilda aktörer, utan att grunden för 

sanktionerna förändrats.  

 Den andra faktorn är folkrättslig, och tätt sammankopplad med den historiska faktorn 

ovan. Sedan andra världskrigets slut har FN-stadgan i allt större utsträckning följts av 

flera specialiserade och relativt autonoma traktat, regelkomplex och internationella 

regler på folkrättens område.225 Folkrätten har fyllts av underområden som ”mänskliga 

rättigheter” och ”EU-rätt”, som i sin tur spridits till nya områden. Det finns problem 

med denna specialisering och uppkomsten av i vissa fall konkurrerande rättsordningar. 

Bland annat riskerar utvecklingen att ske utan att tillräcklig uppmärksamhet riktas mot 

angränsande områden och folkrättsliga principer. De konflikter som då kan uppstå är i 

sig problematiska, men kan i längden även leda till att rättssäkerheten och 

förutsebarheten på internationell nivå minskar och att folkrätten eroderas.226 Den term 

som ofta används för detta problem eller fenomen är ”fragmentering”. Det finns en 
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debatt om huruvida fragmentering verkligen kan sägas ske och om detta är 

problematiskt över huvud taget samt hur fenomenet ska analyseras.227 Vissa bedömare 

hävdar att fragmentering endast är ett teoretisk och tekniskt problem som på ett naturligt 

sätt har uppstått på grund av globalisering och ökad internationell aktivitet.228  

 I uppsatsen används termen så som den definieras i International Law Commissions 

rapport om folkrättens fragmentering, och främst för att påvisa ett specifikt problem.229 

Oavsett om fragmentering ses som negativt eller positivt i allmänhet, uppkommer 

nämligen flera praktiska problem ur konkurrensen mellan rättsordningar på just 

sanktionsområdet.230 Utöver nämnda implementeringsproblem finns exempelvis risken 

att konkurrensen på området leder till ett minskat förtroende för internationella 

organisationers möjlighet att genomföra sanktioner.  

 Åsikterna går isär när det gäller vilka effekter på systemnivå Kadi-domarna kommer 

att få. Som Ziegler påpekar riskerade EG-domstolens konstitutionella resonemang i 

Kadi I leda till en centrifugalkraft inom systemet, som fragmenterar folkrätten 

ytterligare.231 Även de Wet menar att omprövningar på EU-nivå skulle kunna få en 

systempåverkande effekt, där EU och FN framträder som två isolerade aktörer som 

företräder två klart separerade rättsordningar med olika innehåll. Följden av detta kan 

enligt de Wet bli en fragmentering av FN-stadgans enhetliga system för upprätthållandet 

av internationell fred och säkerhet genom sanktioner. Det finns därför en risk att det 

anses finnas en inneboende normkonflikt mellan säkerhetsrådets sanktionsregim och 

nationella eller regionala system som ses som olöslig. De senare kan anses värdesätta 

mänskliga rättigheter mer än säkerhetsrådet, varför förtroendet för rådet torde minska.232 

Andra ser denna systemiska påverkan som själva värdet av domarna, genom att visa på 

att rättssäkerhetsbrister inte kan beslöjas av säkerhetspolitiska resonemang.233 

Problemet med normkonflikter blir dock detsamma om domstolen i själva verket menar 

att en i princip fullständig prövning innebär ny prövning. Enligt Fontanelli är 

säkerhetsrådets enda val att följa EU- och europarättsliga krav på rättvis prövning.234   

 Larik framför ett alternativt sätt att se på domarna, där EU-domstolens balansgång 

kan ses som ett sätt att undvika att en konflikt med FN-stadgan uppstår och där 
                                                
227 Max Planck Encyclopedia, Economic Sanctions p. C. 13-18. 
228 Koskenniemi, M., Fragmentation of international law s. 12. 
229 Ibid. s. 11. 
230 Max Planck Encyclopedia, Economic Sanctions p. D.19. 
231 Ziegler s. 297. 
232 De Wet, From Kadi to Nada s. 799. 
233 Fontanelli, Kadieu: Connecting the Dots I: Kadi on Trial s. 13. 
234 Ibid. s. 21f. 
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folkrättsliga krav på att följa säkerhetsrådsresolutioner faktiskt respekteras.235 

Därigenom framstod EU-domstolen enligt Larik som den största vinnaren i Kadi II, 

genom att lyckas så upp mot ”kafkaeska” avlistningsmekanismer inom FN. Samtidigt 

bekräftade domstolen skyldigheten att följa sanktionsregimer.236 Mot detta kan anföras 

att EU-domstolen gjorde ett misstag som i Kadi II tog resonemanget från rebellisk till 

normativ nivå. Domstolen kan nämligen kritiseras för att inte förstå de aktuella 

rättigheterna i en global kontext utan snarare i en EU-kontext. Hovell nämner även det 

faktum att domstolen inte ens försöker utvärdera den då nya ombudspersonen, till 

skillnad från exempelvis Generaladvokaten i Kadi II.237 Domstolen valde således att 

inte att följa Generaladvokatens förslag att på grund av ombudspersonens intåg ställa 

upp en uttrycklig solange-liknande presumtion för respekt av rättigheter på FN-nivå.238 

Faktum är att EU-domstolen inte ens nämner ombudspersonen i sina domskäl.  

7.2 Identifiering av det grundläggande problemet för 1267-regimen 
EU-domstolarna lyckades visserligen undvika att uttryckligen och öppet ifrågasätta 

säkerhetsrådsresolutionernas auktoritet. EU kan efter Kadi II därtill framstå som en 

rättighetsförespråkare som står upp mot säkerhetsrådet. Samtidigt innebär EU-

domstolens otydlighet om gränserna för prövningen att domstolen framstår som att den 

är beredd att företa en ny prövning så fort ett säkerhetsrådsbeslut ifrågasätts. En uttalad 

solange-liknande presumtion hade haft fördelen att både säkerhetsrådet och enskilda 

stater fått en förvarning om hur ofta implementeringsåtgärder kommer omprövas. Vissa 

menar visserligen att en sådan presumtion går att utläsa ur domen, men detta är enligt 

min mening inte helt självklart.239 Att EU-domstolen bekräftade tribunalens slutsats om 

att inte undanta förordningen från prövning kan dock ses som en indikation på att 

omprövningar skulle kunna ske så länge FN-systemet för avlistning uppvisar brister.240 

Som konstateras ovan finns det risk för att fler regionala och nationella domstolar 

följer resonemanget i de senare Kadi-målen. Risken finns nämligen att domstolarna 

anser att staternas internationella skyldigheter att genomföra sanktioner strider mot 

regler och principer i den nationella rätten som rör mänskliga rättigheter. Detta riskerar 

att leda till att sanktionerna i sin implementering blir verkningslösa och hotar en del av 

                                                
235 Larik s. 39. 
236 Ibid. s. 41. 
237 Hovell, Kadi: King-slayer or King-maker s. 161-162. 
238 Förslag till avgörande av generaladvokat Bot p. 90. 
239 Shirlow s. 548. 
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arbetet med internationell fred och säkerhet.241 Den kollision som i Kadi II uppkom 

mellan konkurrerande skyldigheter har således potential att leda till ännu ett steg i denna 

fragmenteringsprocess, där sanktionsregimen i sin implementeringsfas splittras. Stater 

som automatiskt implementerar resolutionerna kan komma att kontrasteras av stater 

beredda att ompröva implementeringen genom regionala och nationella förfaranden. 

Den senare kategorin av prövningar kan dessutom komma att skilja sig åt inbördes, 

både när det gäller omfattningen av prövningen och huruvida implementeringen godtas.  

Det finns även praktiska risker för forum shopping och safe harbour, vilket är ett 

generellt problem med fragmentering.242 Med andra ord kan enskilda listade komma att 

söka hjälp av stater som visar en större ovilja att implementera resolutioner mot 

terrorism. Detta kan leda till en ytterligare ökning av fall inför nationella och regionala 

domstolar.243 Hittills har aktörer på internationell, regional och nationell nivå utmanat 

implementeringen av säkerhetsrådsresolutioner. Utöver redan nämnda EU- och 

Europadomstol har detta bland annat skett i FN:s MR-kommitté, Schweiz federala 

domstol, Storbritanniens högsta domstol och överhus samt Kanadas federala domstol.244 

Detta tyder på att problemet kommer bli ännu mer omfattande. 

EU-domstolarnas tre senare domar och åtminstone solange-liknande resonemang i 

Kadi-målen kan ses som försök att koordinera folkrättsliga skyldigheter med 

konstitutionella krav. Europadomstolens domar, med sina argument om ”motsvarande 

skydd”, visar också tecken på att försöka förena skyldigheter på internationell nivå med 

rättigheter på regional nivå. Denna typ av förhållningssätt är dock svårare att få gehör 

för på internationell nivå än när det gäller relationen mellan EU eller Europarådet 

respektive deras medlemsstater. Dessa senare relationer är vad både solange och 

Bosphorus-presumtionen ursprungligen grundade sig i. Relationen mellan EU och 

Europarådet respektive säkerhetsrådet karakteriseras istället av en mycket svagare 

institutionell närhet.245 Frågan är därför om koordineringen mellan skyldigheter och 

rättigheter är lika ändamålsenlig inom folkrätten. Förhållningssättet kan leda till ett 

starkare skydd för rättigheter på både europeisk och internationell nivå. Om inte 

säkerhetsrådet godtar ett sådant förhållningssätt finns dock risken att sanktionsregimen i 

sin tillämpning fortsätter att fragmenteras och att EU och Europarådet distanserar sig 
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244 Ibid. s. 197. 
245 Shirlow s. 549. 



 52 

från diskussionerna om förbättrad rättssäkerhet på FN-nivå. Detta skulle vara negativt 

för rättighetens genomslag på internationell nivå. Säkerhetsrådet är samtidigt i en 

position där det för att minska riskerna av omprövningar kan behöva välja mellan att 

förbättra sina procedurer för listning och avlistning eller motivera avsteg från rätten till 

en rättvis prövning. Det senare alternativet riskerar att ytterligare försämra legitimiteten 

för rådet. Framförallt gäller detta i förhållande till stater som redan uttryckt oro inför 

sanktionsregimens effekt på enskildas rättigheter. Sammanfattningsvis finns det risk att 

nuvarande konkurrens mellan rättsordningar leder till såväl mindre skydd för 

processuella rättigheter som mindre effektiva sanktioner. 

I enlighet med resonemanget ovan kan den konkurrens mellan rättsordningar som 

uppstått på sanktionsområdet identifieras som det grundläggande problemet för 1267-

regimen i ljuset av rätten till en rättvis prövning. Denna konkurrens riskerar att leda till 

ett dödläge mellan regionala och nationella aktörer, där varken rättssäkerhetsgarantier 

eller implementeringsåtgärder genomförs. Detta problem leder även till minskat 

förtroende för säkerhetsrådet som den slutliga bevakaren av internationell fred och 

säkerhet.246 Problemet är grundläggande, då det leder till både minskad effektivitet och 

trovärdighet, två värden som är essentiella när det gäller sanktioner mot terrorism.  

EU-domstolens och i viss mån även Europadomstolens domar har således 

konsekvenser på systemnivå, genom att ifrågasätta en ordning som tidigare rått med 

säkerhetsrådet som ensam auktoritet på sanktionsområdet. Konkurrensen har i sin tur att 

göra med att den nutida sanktionsanvändningen förändrats utan att grunden ändrats. 

Framväxandet av specialiserade regler och ett starkare fokus på processuella rättigheter 

har dessutom lett till en ny syn på vilka garantier som bör finnas för avlistning på FN-

nivå. En allt mer fragmenterad tillämpning av sanktionerna och ett alltför svagt skydd 

för rätten till en rättvis prövning på FN-nivå kan således komma att kräva ett närmande 

mellan FN och andra aktörer. 

7.3 En nyansering av problemet 
Det kan samtidigt finnas vissa fördelar med en decentralisering av prövningen, som den 

prövning EU-domstolen har gjort avseende förordningar som implementerar 

säkerhetsrådsresolutioner. Som Tzanakopoulous skriver, kan det som ser ut som ett 

hinder för koherent implementering i själva verket vara ett sätt för systemet att bli mer 

centraliserat. Aktörer som säkerhetsrådet kan genom överprövningen drivas till att ta 
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nya steg mot en förbättrad process på grund av självbevarelsedrift.247 Detta är också vad 

som i viss utsträckning hittills har skett, i linje med FN:s reaktiva inställning till 

reformer som beskrivits i kapitel 4. I linje med detta resonemang menar Ziegler att det 

på sikt kan finnas en fördel om en solange-liknande situation uppstår. Därigenom kan 

säkerhetsrådet tvingas införa ytterligare garantier för en rättvis prövning.248 Det är dock 

för tidigt att säga om EU-domstolen i Kadi II verkligen öppnar dörren för en solange-

presumtion.249 Det är samtidigt en nackdel om EU-domstolarna antar en alltför 

introspektiv syn på tillämpningen av folkrättsliga skyldigheter. Detta kan till och med i 

längden leda till lägre standarder för mänskliga rättigheter genom att EU:s institutioner 

isoleras från diskussioner om rättigheternas innebörd. Därför är kritiken mot EU-

domstolens alltför eurocentriska synsätt allvarlig.  

Ytterligare en nackdel med ett alltför starkt dualistiskt förhållningssätt uppstår om 

vissa aktörer alltför lättvindigt gör avsteg från den grundläggande traktaträttsliga regeln 

att intern rätt inte kan åberopas för att låta bli att följa folkrättsliga skyldigheter.250 

Förhållningssättet kan dessutom begagnas av andra än förespråkare för mänskliga 

rättigheter.251 Fördelen med EU-domstolens dom i Kadi II jämfört med i Kadi I är att 

domstolen fokuserar på rättigheter som överordnade konstitutionella principer istället 

för att hänvisa till intern EU-rätt. Detta gör enligt min mening att avsteget från 

internationella skyldigheter ter sig som mindre allvarligt då det åtminstone görs med 

syftet att i längden skapa starkare garantier på en internationell nivå. Möjligen bör EU-

domstolen i framtiden ännu tydligare hänvisa till internationella standarder för rätten till 

en rättvis prövning för att undvika ett alltför eurocentriskt förhållningssätt. Det återstår 

därtill att se om utmaningarna av FN-systemet på regional nivå kommer vara tillräckligt 

inflytelserika för att större förändringar ska ske på internationell nivå.252 Att domarna 

ovan haft en viss systempåverkande effekt är däremot relativt tydligt. 

Det bör även betonas att det råder viss oenighet även inom EU när det gäller frågan 

om säkerhetsresolutionernas företräde. EU-kommissionen och EU:s ministerråd var 

bland annat drivande i att överklaga förstainstansens dom i Kadi II. Dessa institutioner, 

tillsammans med vissa av EU:s medlemsstater, verkar således vara mer benägna att låta 

argument om internationella skyldigheter ta överhanden. Detta gör att EU kan framstå 
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som något ambivalent när det gäller avvägningar mellan säkerhetspolitik och rättigheter. 

Balansgången mellan internationell fred och säkerhet och enskildas rättigheter 

aktualiseras ständigt när det kommer till sanktioner mot enskilda. Sanktionerna måste 

med hänsyn till den ökande konkurrensen på området företas genom ett ständigt utbyte 

mellan de konkurrerande rättsordningar som kommer till olika resultat i sin bedömning 

av hur balansen ska uppnås. Ett strikt hierarkiskt förhållningssätt som tycks förespråkas 

av säkerhetsrådet och som innebär att resolutionerna implementeras utan avsteg, bör 

inte anses uppnå en sådan balans.  

Aktörerna på området, och framförallt de enskilda som berörs, gynnas inte heller av 

att systemen betraktas som isolerade system utan möjlighet till interaktion. Det som 

enligt min mening måste åstadkommas är därför i första hand någon form av 

växelverkan mellan de två mest aktiva aktörerna på området, EU och FN. Därigenom 

kan även Kommissionen och Rådet, som genom att överklaga domstolarnas domar 

framhåller en bild av EU som ett subjekt bland andra i folkrätten, ges en roll i 

övervakningen. I ett nästa läge kan det diskuteras om ytterligare åtgärder bör tas för att 

motverka bristande implementering, vilket följer i kapitel 8. 

7.4  Förslag på ett närmande mellan EU och FN på sanktionsområdet 

7.4.1 Alternativ för framtiden 

Olika system inom folkrätten har tillkommit på olika sätt med olika syften. När flera av 

dessa system blir tillämpliga samtidigt finns det en risk att dessa leder till skilda följder i 

sin tillämpning. Den kollision mellan folkrättsliga rättskällor som uppstår måste därför 

lösas, vilket skulle kunna ske på tre sätt när det gäller 1267-regimen.  

 Ett första alternativ är att säkerhetsrådets resolutioner strikt följs och att nationella 

och regionala aktörer implementerar sanktionerna utan omprövning. Ett argument mot 

detta alternativ är att detta är det system som varit gällande. Domstolarna har tidigare 

visat en generell benägenhet att undvika konflikter med bindande säkerhetsresolutioner. 

Det är just denna ordning som nu har utmanats av EU- och Europadomstolen samt 

andra aktörer på senare år, och inget tyder på att detta kommer ändras om inte 

förändringar görs på internationell nivå.  EU-domstolens resonemang i Kadi II kan i 

jämförelse med tidigare Kadi-domar ses som ett stort steg framåt vad gäller skydd för 

mänskliga rättigheter. Förstainstansrättens dom i Kadi I var nämligen problematisk på 

två plan, utöver kritiserade slutsatser om jus cogens. För det första kan den ensidiga och 

formella tillämpningen av FN-stadgans artikel 25 och 103 och godkännandet av 
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säkerhetsrådets näst intill oinskränkta makt innebära att legitimiteten för rådet de facto 

minskar. Utan rättssäkerhetsgarantier kan det finnas en risk att flera statliga och icke-

statliga aktörer tappar förtroendet för ett råd som upplevs som maktfullkomligt. För det 

andra finns det konstitutionella problem med domen. Genom att underlåta att ersätta 

konstitutionella garantier inom EU-rätten med andra, riskerar domstolens avgörande att 

leda till att maktutövningen mot enskilda sker utan en kontroll av maktens användning 

av tvångsmedel.253 Frysningsåtgärder bör anses utgöra en sådan maktutövning, oavsett 

en eventuell ”administrativ” karaktär. Detta är oacceptabelt i de rättsstater vars invånare 

listas, och kan indirekt leda till att individer, civilsamhälle och näringsliv ser ännu mer 

skeptiskt på sanktionsregimen. Varken säkerhetsrådet eller EU-institutionerna torde 

vilja riskera ett sådant effektivitetstapp i kampen mot terrorfinansiering. EU-domstolens 

avgörande i Kadi II bör således välkomnas även med hänsyn till syftet bakom 

sanktionerna. 

 Ett andra alternativ är att olika rättskällor och rättsordningar tillåts samspela, vilket 

torde kräva någon form av kompromiss eller åtminstone en ömsesidig inbördes respekt. 

EU-domstolen har även betonat vikten av en balans mellan internationella skyldigheter 

och rättigheter i sina senare domar. Det kan dock tänkas att EG-domstolens resonemang 

i Kadi I om balansen mellan internationell säkerhet och mänskliga rättigheter riskerar att 

leda till ett tredje alternativ, där EU antar ett ännu mer isolationistiskt förhållningssätt. 

När det gäller detta tredje alternativ, är det viktigt att betona att EG-domstolen i Kadi I 

tydligt separerar FN- och EU-systemen för att undvika ett direkt underkännande av 

FN:s sanktionsregim. Med domstolens ord utgör EU-rättens förordningar en ”autonom 

rättsordning”. Grundläggande rättigheter utgör däri ett uttryck för en ”konstitutionell 

garanti” som internationella överenskommelser inte kan inkräkta på. Behörighetsfrågan 

bör i linje med detta ses inom ramen för denna autonoma rättsordning. Inom EU anser 

domstolarna sig behöriga att laglighetspröva gemenskapens rättsakter i ljuset av 

grundläggande rättigheter.254 Genom detta dualistiska förhållningssätt distanserar sig 

domstolen till viss del från en traditionell bild av EU som en aktör inom folkrätten.  

 Samtidigt är det osäkert hur stor omprövning som faktiskt ska göras. EG-domstolen 

ersatte inte underinstansens jus cogens-gräns med annat än att ”en i princip fullständig” 

prövning i förhållande till grundläggande rättigheter ska göras. Redogörelsen ovan har 

visat på risker med en fragmentering på sanktionsområdet. EU bör därför inte distansera 
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sig ännu mer från säkerhetsrådet. EU-rätten och folkrätten bör enligt min mening inte 

segla förbi varandra som skepp i natten, för att använda Maduros ord.255  En sådan 

ordning torde nämligen vara en stor nackdel för systemen på både EU- och FN-nivå, 

och riskerar, vilket även konstateras ovan, att istället sänka skyddsstandarden.256 Det 

finns inte heller något som tyder på att detta skulle förespråkas på europeisk nivå. 

EG-domstolen i Kadi I fastslog visserligen att omprövningen inte handlar om att 

kontrollera lagenligheten av en säkerhetsrådsresolution, utan om att kontrollera 

lagenligheten av en gemenskapsrättsakt som implementerar resolutionen.257 Samtidigt 

kan prövningen få en liknande effekt. EU-domstolen upprepade även i Kadi II att 

prövningen inte ska ses som att man ifrågasätter företrädet för säkerhetsresolutioner på 

det folkrättsliga planet.258 Det är dock svårt att tänka sig att domstolarna själva skulle 

acceptera att nationella domstolar vägrar följa EU-rättsliga krav med hänvisning till att 

detta inte i sig ifrågasätter EU-rättens företräde på ett ”europeiskt plan”.259 EU kan 

dessutom genom samarbetet på det utrikes- och säkerhetspolitiska området, anses utgöra 

en del av den internationella nivån. Detta skulle göra att argumentet tappar ytterligare i 

slagkraft. EU tycks trots allt se sig som en internationell aktör och inför egna sanktioner 

mot tredje land. Det bör ligga i domstolarnas intresse att klargöra den exakta 

omfattningen av laglighetsprövningen och på vilket sätt systemet på FN-nivå är 

otillräckligt. EU-domstolen borde således ha utvärderat det förbättrade systemet för 

avlistning för att undvika oklarheter kring vad det är för system som underkänns. 

 Enligt min mening är därför det andra alternativet att föredra, det vill säga att de 

aktuella rättskällorna och rättsordningarna tillåts samspela. Fördelarna gäller både målet 

att upprätthålla internationell fred och säkerhet och respekten för enskildas processuella 

rättigheter. Anledningen till detta är att sanktioner mot enskilda utvecklats utan att 

grunden för åtgärderna förändrats. FN-stadgan är anpassad för en sanktionsanvändning 

som var riktad brett och gentemot stater. Starkare garantier på området för mänskliga 

rättigheter och utvecklingen av innebörden av due process kräver att sanktionssystemet 

utvecklas med hänsyn till detta.  
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7.4.2 Förslag på ökat informationsutbyte mellan EU och FN 

Ett förslag i linje med diskussionen ovan är ett fördjupat samarbete mellan EU och FN 

på sanktionsområdet. Ett stort problem med svartlistning, vilket blev tydligt i Kadi-

målen och som har berörts på flera ställen ovan, är att besluten ofta baseras på hemlig 

underrättelseinformation. Detta är ett problem både på internationell nivå och inom EU. 

EU-domstolarna har vid flera tillfällen upprepat att EU:s ministerråd inte kan införa 

sanktioner utan att dela relevant information som legat till grund för beslutet.260 Som 

framgår i kapitel 4 ovan, har FN:s sanktionsregimer vid flera tillfällen förändrats för att 

underlätta informationsdelning, men problemen kvarstår. Som Österdahl påpekar är 

samtidigt centrala frågor om sanktionsregimen politiska.261 Därför krävs öppenhet från 

både kommittén och de domstolar som prövar listningarna för att undvika politiska 

spekulationer kring bakgrunden till vissa listningar. Ett förslag på ett fördjupat 

samarbete är att möjliggöra ett ökat informationsutbyte mellan EU- och FN-organ. 

 På ett generellt plan har säkerhetsrådet ett intresse av ett ökat utbyte med regionala 

och nationella aktörer. Regionala domstolars ifrågasättande av rådets mandat har å ena 

sidan kapacitet att minska effektiviteten i arbetet för internationell fred och säkerhet. Å 

andra sidan har säkerhetsrådets ifrågasättande av andra aktörers inblandning en 

motsvarande kapacitet att underminera organets legitimitet. Hovell förespråkar viss 

maktdelning mellan säkerhetsrådet och andra aktörer, för att undvika att aktörer som 

EU-domstolen tar för sig av det ansvar som i folkrätten åvilar säkerhetsrådet.262 Mer 

långtgående förslag än informationsdelning enligt ovan är att integrera ombudspersonen 

inom rättsskyddet i EU eller att EU ökar sitt stöd för organet.263 Problemet är dock 

enligt min mening att EU-domstolen redan underkänt denna prövningsmekanism som 

sådan, vilket kan signalera en ovilja att göra en helomvändning i frågan.  

 En ökad växelverkan mellan EU och FN är viktigt för att bryta dödläget som i viss 

mån har uppstått i och med Kadi-målen. Om EU och FN ska lyckas med ett system för 

informationsdelning vid listningar krävs samtidigt många säkerhetsåtgärder för att 

hemligt underrättelsematerial inte ska hamna fel. Det torde finnas en motvilja hos 

många stater att deras underrättelsematerial hamnar i händerna på säkerhetsrådets 

medlemmar, som säkerligen delar denna med sina huvudstäder. Medlemmarna är 

troligen aningen tveksamma att dela all information som insamlas inför en listning. 
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Enligt min mening bör en sådan informationsdelning ske via den oberoende 

ombudspersonen, som därigenom kan ges en mer funktionell roll än idag. Det kanske 

inte är politiskt möjligt att få säkerhetsrådet att fastställa en skyldighet för staterna att 

dela information med ombudspersonen.264 Möjlighet till informationsdelning är dock 

åtminstone början på ett ökat samarbete. Detta kan utökas med gemensam rapportering 

om sanktioners implementering och ökad kommunikation kring kommande listningar 

och avlistningar. Utbyte av konfidentiell information skulle kunna göras på avtalsenlig 

väg mellan EU och FN, eller ske mer informellt, beroende på den politiska viljan till 

samarbete. En sådan avtalsenlig informationsdelning har redan kommit till stånd mellan 

ombudspersonen och femton stater, till exempel mellan Storbritannien och Frankrike.265 

En utökning av mekanismen skulle innebära ytterligare transparens. 

7.5 Effekter av ökat informationsutbyte 
Intensifierade informationskanaler mellan EU och FN skulle avhjälpa en fundamental 

källa till problem som behandlades i Kadi-målen. Sanktionskommittén har utöver de 

summeringar av skälen som numera ska lämnas ingen skyldighet att redovisa 

informationen som legat till grund för ett listningsbeslut. Många av problemen i 

relationen mellan EU och FN har att göra med kontrasten mellan EU:s skyldigheter att 

respektera rättigheter och sanktionskommitténs brist på lika långtgående skyldigheter.266 

Det är samtidigt viktigt att betona att EU-domstolen i sin sista dom i Kadi-följetongen 

underströk att underlåtenheten att ge ut bevis som legat till grund för skälen inte i sig 

innebär en automatisk kränkning av rätten till försvar.267 Emellertid kommer domstolen 

endast att bedöma den information som finns till hands. Detta gör att ett utökat 

informationsutbyte kan leda till att domstolar blir mindre benägna att ogiltigförklara 

implementeringsåtgärder kopplade till säkerhetsrådsresolutioner. Detta torde ligga i 

såväl EU:s som FN:s intresse. Ett fördjupat samarbete mellan EU och FN skulle därmed 

leda till en högre effektivitet vid implementering av FN:s sanktioner.  

 Ett rättsfall som tillkom efter den första domen i Kadi II kan användas som ett 

praktiskt exempel på hur ett ökat utbyte mellan EU och FN kan motverka att 

implementeringsåtgärder underkänns på EU-nivå. I detta fall prövades kraven i Kadi-

domen om att EU självständigt ska pröva bevis till grund för listningen.  

                                                
264 Hollenberg s. 70. 
265 Hovell, Kadi: King-slayer or King-maker s. 162 fotnot 79. 
266 Fontanell, Kadieu: Connecting the Dots I: Kadi on Trial s. 12 
267 Förenade målen C-584/10 P, C-593/10 P och C-595/10 P p. 137. 
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Kommissionens nära kontakt med sanktionskommittén, den relativt korta tiden till 

avlistning och möjligheten att bestrida anklagelserna talade för att Kommissionen 

uppfyllt de processuella garantierna i Kadi II.268 Även motiveringsskyldigheten ansågs 

uppfylld.269 Domen visar på att domstolarna fortsätter ompröva implementeringen av 

FN-resolutioner. Domstolen visar sig samtidigt beredd att godta implementering som 

görs genom utbyte mellan FN:s och EU:s organ och kontakter med sanktionskommittén.  

 Det kan även finnas politiska lösningar på problemet för EU-domstolarna med att få 

tillgång till information. Exempelvis skulle de av EU:s medlemsstater som sitter i 

säkerhetsrådet kunna begära utlämnande av information till grund för listningar. Om 

denna information sedan överlämnades till EU:s institutioner skulle EU-domstolarna 

överprövning på grund av brist på information kunna undvikas.270 Detta förslag är 

emellertid helt beroende av medlemsstaters vilja att utnyttja sådan politisk makt och 

löser inte problemet med bristande rättssäkerhet på FN-nivå. 

 Det ska betonas att domstolen i senare fall har kommit fram till samma slutsats som i 

Kadi II både när det gäller kompetensen att pröva lagenligheten och att ogiltigförklara 

implementeringen. I fallet Ayadi, som liknade Kadi-fallen på många sätt, ansåg 

domstolen under 2015 att omlistningen inte varit tillräckligt underbyggd. Precis som i 

Kadi II ansågs rätten till försvar endast ha iakttagit på ett mest formellt och ytligt sätt.271 

Genom att tillämpa Kadi II analogt bekräftade domstolen att implementeringen av FN-

sanktioner även efter Kadi-målen kommer möta motstånd i Luxemburg. Det torde 

därför vara ännu mer angeläget att ett utökat samarbete mellan EU och FN kommer till 

stånd, när konsekvenserna av Kadi-fallen blir allt tydligare.  

 Ett samarbete med FN är ett viktigt mål för EU i allmänhet.272 Därtill är ökat 

informationsutbyte mellan EU och FN ett specifikt mål från Kommissionens sida.273 

Åtgärderna ovan skulle möjligen även blidka Europadomstolen, som tillsammans med 

EU-domstolen bildat enad front mot procedurerna. Problemet med förslagen ovan är 

dock uppenbart när det kommer till tillämpningen; långt ifrån alla stater som 

implementerar 1267-regimen är medlemmar i EU eller Europarådet. Individer i icke 

EU- eller Europarådsstater som listas har således inte samma möjlighet att föra talan 

mot beslut tagna i FN och kommer inte heller på ett direkt plan hjälpas av ett ökat 
                                                
268 Mål T-134/11, p. 67-69, 71. 
269 Ibid. p. 79-80 
270 Ginsborg & Scheinin s. 19 
271 Mål T-527/09 p. 75-76, 86-87. 
272 Fördraget om Europeiska Unionen art 3 (5), 21 (1) och 21 (2) (c) 
273 Kommissionens handlingsplan mot finansieringen av terrorism p.1.2. 



 60 

informationsutbyte eller samarbete mellan FN och EU. Multilaterala och informella 

kontakter mellan likasinnade stater har tidigare lett till resultat (se kapitel 4), och skulle 

därför kunna vara ett alternativ eller ett komplement till åtgärderna ovan. Detta leder 

dock också till större skillnader i tillämpningen, och är enligt min mening inte en 

lösning på sikt. Förslaget ovan om ett ökat samarbete mellan EU och FN är inte heller 

en lösning på det grundläggande problemet med brister i överprövningen på FN-nivå, 

utan endast en bit på vägen. Ökad informationsdelning löser flera problem med 

transparensen i processerna och i längden kan detta leda till att problemet med 

konkurrerande rättsordningar motverkas något. I längden krävs det emellertid åtgärder 

på FN-nivå för att på ett mer ingripande sätt motverka problemet. 

7.6 Krav på förbättrad rättsäkerhet på FN-nivå 
Det är viktigt att betona att en viss pluralism inom folkrätten inte måste vara något 

negativt. Både koherens och pluralism kan vara värdefullt i det folkrättsliga systemet. 

Rättigheter och skyldigheter kan och kommer att skilja sig åt beroende på vilket organ 

som är utsett att skydda och sanktionera dessa. Samtidigt kräver en fragmenterande 

effekt att specialiserade ”regimer”, som sanktionsregimen ifråga, tillämpas med hjälp av 

icke-traditionella tekniker.274 Ett exempel på en sådan teknik skulle enligt min mening 

kunna vara ett ökat utbyte mellan rättsordningar och en utveckling på internationell nivå 

som i viss mån följer utvecklingen på regional och nationell nivå. Dessutom kräver en 

ökad pluralism och rättsordningars ifrågasättandet av andra system åtminstone dialog 

och kompromisser för att uppnå såväl effektivitet som trovärdighet.  

Det finns argument för att inte ändra det nuvarande systemet på grund av nationellt 

och regionalt ifrågasättande. Det skulle exempelvis kunna hävdas att argument om due 

process passar mindre väl in i FN-systemet, då säkerhetsrådet kan luta sig tillbaka på 

FN-stadgans bestämmelser om organets mandat. Det stora intresset av att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet och att staterna följer sina skyldigheter enligt FN-

stadgan talar också för att systemet inte bör ändras.275 Det kan även invändas att FN inte 

är uppbyggt som EU och att EU inte är medlem i FN och således har större utrymme än 

enskilda stater att ifrågasätta implementering av säkerhetsrådsresolutioner. Slutligen kan 

det invändas att EU:s interna rättigheter inte är tillämpliga i FN och att FN-stadgan 

uttryckligen föreskriver att konflikter mellan medlemsstaternas internationella 
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skyldigheter ska lösas genom att FN-stadgan ges företräde.  

Enligt min mening är dessa argument relativt formalistiska, och kan dessutom leda 

till att implementeringen ytterligare försvåras i praktiken. FN bör respektera mänskliga 

rättigheter som rätten till en rättvis prövning i sitt arbete, även vid arbetet med 

internationell fred och säkerhet.276 Även enligt folkrättsliga normer krävs oberoende och 

effektiva rättsmedel. Att EU ifrågasätter implementeringen innebär inte att enskilda 

stater skulle undvika detta, snarare tvärtom. EU-domstolens argument om att den inte 

ifrågasätter FN-resolutionerna genom att överpröva implementeringen kan visserligen 

ifrågasättas. Eftersom EU-förordningarna ger effekt till varje listning och avlistning som 

görs av sanktionskommittén, kan prövningar av skälen till listningen i förlängningen 

anses innebära en prövning av beslutet på FN-nivå.277 Det ligger därmed i 

säkerhetsrådets intresse att tillräckliga garantier uppställs för att garantera rätten till en 

rättvis prövning. Detta skulle kunna leda till bredare stöd för sanktionerna. Riktade 

sanktioner är i sin implementering inte starkare än den svagaste länken.278  

Implementeringen på nationell nivå skulle också dra fördel av att rätten till en rättvis 

prövning garanterades på FN-nivå. Som nämndes i kapitel 3 har Sverige ännu inte en 

nationell mekanism för listningsåtgärder. Möjligen kan brister i svensk rätt ses som en 

reflektion av de från svenskt håll påtalade bristerna när det gäller överprövningen. Det 

ska betonas att kritiken i det tidigare kommittédirektivet formulerades 2006, innan 

någon ombudsperson fanns på plats. Emellertid torde det från svenskt håll fortfarande 

finnas viss tveksamhet om huruvida överprövningen till fullo uppfyller kraven på en 

rättvis prövning. Om processerna förbättras ytterligare på FN-nivå kan möjligen stater 

som Sverige ta större steg mot effektivare nationell implementering. Detta skulle vara 

positivt för sanktionernas genomslag. Idag tyder mycket på att nationella domstolar och 

lagstiftare kommer att kräva mer än nuvarande ombudsperson för att tillfredsställa oron 

över hur rättigheter respekteras inom FN:s sanktionssystem.279 

Att nationella domstolar ser sig som bevakare av mänskliga rättigheter såsom rätten 

till en rättvis prövning kan ses som ett framsteg. En ökning av rättsliga prövningar av 

FN-resolutioner riskerar dock att en Pandoras ask öppnas och leder till en ökad 

fragmentering.280 Detta skulle i längden kunna leda till bristande effektivitet. Ett ökat 
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ifrågasättande har dessutom potential att erodera FN-sanktioners trovärdighet.281 Den 

numera nyanserade bilden av sanktioners karaktär och ett fortsatt fokus på kriget mot 

terrorism med hjälp av sanktioner ställer ännu högre krav på tillräckliga 

rättssäkerhetsgarantier.  

Med hänsyn till såväl intresset av att respektera mänskliga rättigheter som att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet finns det således skäl att argumentera för 

fortsatta reformer av FN:s sanktionsregim mot terrorism. Under de senaste åren har 

många förslag på hur sådana reformer ska utformas framförts och det finns fortfarande 

ett brett stöd för förbättringsåtgärder.282 Förslagen innehåller allt från att helt avskaffa 

systemet med FN-listningar till att inrätta en oberoende rättslig instans inom FN, men 

det finns även stöd att förbättra nuvarande mekanismer. Vissa menar att det enda sättet 

att undvika att EU-domstolarna på nytt överprövar beslut tagna av säkerhetsrådet är att 

processerna inom FN förändras.283  

I ljuset av analysen och slutsatserna ovan bör reformer av avlistningsprocessen 

införas på FN-nivå. Sådana åtgärder skulle kunna motverka det grundläggande 

problemet med konkurrerande rättsordningar. Ovan besvaras således frågan om varför 

sanktionsregimen bör förändras, mot bakgrund av det grundläggande problem som 

identifierats i enlighet med uppsatsens syfte. I kapitel 7 har det även diskuterats hur 

relationen mellan vissa aktörer och säkerhetsrådet kan förbättras för att motverka det 

grundläggande problemet i ett första stadie. Nedan följer en analys av hur problemet 

skulle kunna motverkas på längre sikt genom att förbättra processen för avlistning på 

FN-nivå. 
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8. Förslag på åtgärder på FN-nivå 
8.1 Inledande kommentarer 
I anslutning till genomgången av reformerna av 1267-regimen i kapitel 4 har förslag på 

åtgärder som tar sikte på brister i beslutsprocessen presenterats. Dessa åtgärder är 

viktiga steg för att undvika att fel personer listas och att svartlistning allt oftare ses som 

icke temporära åtgärder som liknar straffrättsliga ingrepp. Förslaget om ökad 

informationsdelning mellan EU och FN ökar därtill chanserna att färre personer listas på 

fel grunder. Avlistningsprocessen gynnas om möjligheten att ta del av information ökar, 

då denna möjlighet är en direkt förutsättning för att hävda såväl avlistning som specifika 

rättigheter. Trots att åtgärder på beslutsnivå således är av stor vikt, bör det betonas att 

listning av sanktionskommittén är en mycket politiserad process. I takt med att kriget 

mot terrorismen intensifieras ökar också politiska incitament för att lista fler 

terrormisstänkta och att utöka sanktionsregimerna. Det är därför av stort värde att 

processen i viss mån avpolitiseras och görs mer oberoende och effektiv. Detta kräver 

dock i första läget politiskt stöd i säkerhetsrådet, oaktat det goda syftet att öka 

rättssäkerheten för enskilda.  

Vissa föreslår att systemet med FN-listningar avskaffas helt.284 Det skulle därmed bli 

upp till nationella och regionala aktörer att lista utefter kriterier uppställda av 

säkerhetsrådet. En sådan ordning finns dock i viss utsträckning redan genom 1373-

regimen. Dessutom tyder inget på att det finns tillräckligt politiskt stöd för att avskaffa 

FN-systemet för listningar. Snarare torde listningarna öka i och med att ISIL 

uttryckligen inkluderats under år 2015. 

Det kan tänkas att bristerna i FN-systemet när det gäller skyddet för rätten till en 

rättvis prövning kommer att leda till fler ogiltigförklaringar i regionala och nationella 

domstolar i framtiden. Kanske krävs det både att EU tar mer hänsyn till befintliga 

förbättringar av procedurerna på FN-nivå och att fler förändringar kommer till stånd för 

att undvika ytterligare konkurrens mellan rättsordningarna.285 Inrättandet av procedurer 

som tar större hänsyn till rätten till en rättvis prövning gynnar säkerhetsrådets auktoritet 

och lindrar problem med domstolar som utmanar listningarna.286 Flera bedömare 

argumenterar samtidigt för att ytterligare garantier för processuella rättigheter är 
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politiskt ogenomförbara eller mindre troliga.287 Mot detta kan invändas att förbättringar 

på senare tid skett, trots ursprunglig motvilja i säkerhetsrådet. Detta kan tyda på att 

sanktionsregimen i fråga är inne på en föränderlighetens väg.288 Ytterligare förändringar 

kanske därför inte är så osannolika trots allt. 

8.2 En starkare ombudsperson 
En potentiell åtgärd för att förbättra procedurerna på FN-nivå kan vara att stärka 

ombudspersonen på olika sätt. Det ska redan inledningsvis betonas att organet trots sina 

kritiker även har ett brett stöd. Att ombudspersonen har stöd från säkerhetsrådet är en 

stor fördel. Vissa menar dessutom att organet nu gjort att procedurer på FN-nivå gått 

från politiska till semi-juridiska.289 Majoriteten av ombudspersonens rekommendationer 

har följts, bland annat Kadis slutliga avlistning, vilket bör ses som en praktisk fördel. 

Det finns även en poäng i att betrakta skyddet för processuella rättigheter som en 

glidande skala mellan fullständigt och obefintligt skydd.290 I linje med detta kan 

ombudspersonen ses som en realistisk och tillräcklig åtgärd mot tidigare obefintliga 

mekanismer för avlistning. Det finns emellertid till och med enligt ombudspersonen 

möjligheter till förbättring.291  

Ombudspersonen är ett relativt nytt sätt att reglera överprövning på FN-nivå, och än 

så länge är det bland övriga sanktionsregimer endast 1267-regimen som utrustats med 

ett sådant organ. Det finns enligt min mening för närvarande två grundläggande brister i 

processen för avlistning hos ombudspersonen. För det första finns det brister i 

transparensen i processen och problem för ombudspersonen att få tillgång till 

information. För det andra finns det problem med ombudspersonens oberoende. 

Bristerna gör att organet i nuvarande skepnad inte kan anses uppfylla kraven på rätten 

till en rättvis prövning. Trots att organet medför processuella fördelar har det inte 

lyckats lösa två fundamentala problem med systemet, bristen på tillgång till information 

och effektiva rättsmedel.292 Åtgärderna som föreslås bör beakta dessa brister.  

 Bristerna i transparensen har bland annat att göra med att sanktionskommittén inte 

har någon skyldighet att dela med sig av information bakom en listning. Säkerhetsrådet 

har visserligen uppmanat kommittén att dela med sig av informationen till 
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ombudspersonen när detta är ”lämpligt”.293 Detta är dock inte en skyldighet, och inte 

heller finns någon skyldighet för ombudspersonen att, om sådan information trots allt 

ges, dela med sig av en sådan information i anslutning till sitt beslut. Därmed kan denne 

framstå som såväl oinformerad som icke-transparent.294 Detta gör att domstolar torde 

vara mer benägna att ifrågasätta procedurerna hos ombudspersonen och att rätten att bli 

informerad kränks. Därtill leder motviljan från enskilda stater att dela med sig av 

information till ombudspersonen till att besluten kan komma att grunda sig på bristfällig 

information, vilket minskar legitimiteten för processen.295 En möjlig åtgärd kan vara att 

stadga en skyldighet för sanktionskommittén att dela med sig av information till 

ombudspersonen. Därtill bör ombudspersonen åläggas en skyldighet att dela mer 

information till listade liksom en skyldighet att basera beslut på tillräckligt konkreta 

grunder, vilka bör redovisas. Den dialog som nu ska föras med den listade bör rimligtvis 

innehålla en möjlighet för den tilltalade att ta del av information till grund för 

listningen. Processen är idag på ett otillbörligt sätt höljt i dunkel.296 

 Det största problemet med ombudspersonen, och som blivit tydligt vid 

laglighetsprövningar i europeiska domstolar, är bristen på slutlig bestämmanderätt. Som 

framgår i kapitel 5 innebär rätten till ett effektivt rättsmedel att prövningen måste vara 

effektiv, oberoende och opartisk. Själva existensen av en möjlighet för säkerhetsrådet 

att motsätta sig ombudspersonens beslut innebär att det senare organet är nära 

sammankopplat med samma aktör som genomför listningen.297 Att större delen av 

rekommendationerna har följts talar för att problemet inte är så stort i praktiken. Det kan 

dock tänkas att ett organ som ses som mer effektivt och oberoende skulle resultera i fler 

ansökningar än vad som nu är fallet. Det finns således utrymme att hävda att det 

nuvarande mandatet måste förstärkas för att svartlistade ska ges en rättvis prövning.  

 Ombudspersonen bör därför utrustas med bindande beslutanderätt. Ett sådant 

mandat, tillsammans med en större möjlighet att ta del av och dela information, skulle 

kunna leda till ett effektivare system för avlistning på FN-nivå. På grund av bristen på 

direkt beslutanderätt begränsas ombudspersonen idag till en roll som förmedlare av 

information. FN:s specialrapportör har ifrågasatt ombudspersonens möjlighet att erbjuda 

ett effektivt rättsmedel och därför ansett att organet inte uppfyller kraven i artikel 14 
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ICCPR.298 Som framgår ovan har europeiska domstolar kommit till samma resultat vid 

en jämförelse med europeiska krav på rätten till en rättvis prövning. Genom ökad 

transparens och de jure-bestämmande skulle ombudspersonen kunna sköta både 

insamling av information och prövning utan risk för att säkerhetsrådet trumfar beslutet.  

 Inrättandet av en ombudsperson har kommit att bli den mest uppmärksammade och 

mest långtgående åtgärden för att rätta till brister i 1267-regimen.299 Även om 

ombudspersonen i enlighet med förslagen ovan utrustades med ett mandat som innebar 

såväl ökad transparens som beslutanderätt skulle organet dock fortfarande vara 

beroende av såväl stater som säkerhetsrådet som kollektiv. Säkerhetsrådet har möjlighet 

att välja om mandatet ska förlängas och staterna kommer troligen även fortsättningsvis 

förbehålla sig rätten att undanta viss information från prövning. Ett permanent 

inrättande av ombudspersonen skulle kunna förstärka oberoendet.300 Strukturen med en 

ensam ombudsperson med ett fåtal medarbetare och utan större resurser innebär dock att 

mycket av framgångarna beror på ombudspersonens personliga kvaliteter.301 Detta 

skulle inte ens ett förslag om ökade resurser till ombudspersonen lösa.  

 Det är dessutom inte säkert att regionala och nationella domstolar kommer anse att 

åtgärderna ovan är tillräckliga. Den administrativa karaktären av prövningen inför 

ombudspersonen riskerar att utesluta att en sådan ordning accepteras. Trots att 

Europadomstolen godkänt icke-rättsliga organ och ICCPR godtar administrativa 

instanser, finns det fortfarande en risk att ombudspersonen anses alltför kopplad till 

säkerhetsrådet. Eftersom EU-domstolen i Kadi II inte utvärderade organet är det än så 

länge oklart om domstolarna kommer att acceptera en något förstärkt ombudsperson. 

Det är inte säkert att en starkare ombudsperson skulle lösa det grundläggande problemet 

med konkurrerande rättsordningar. Även ombudspersonen kan nämligen, trots sina 

fördelar, anses vara en del av ett bristfälligt FN-system för avlistning.302 En viktig fördel 

med att stärka ombudspersonen, vilket inte bör underskattas, är dock att det kan gå att få 

politiskt stöd för en sådan lösning och vara ett naturligt steg i reformarbetet på FN-nivå. 

Frågan är om mer långtgående åtgärder är möjliga att införa. 

 

                                                
298 Rapport från FN:s Specialrapportör Scheinin s. 39, 57. 
299 Sullivan & Hayes s. 108. 
300 Genser och Barth s. 228-229. 
301 Eckes, Common Market Law Review s. 903. 
302 Ibid. s. 892, Michaelsen s. 457. 



 67 

8.3 Möjligheten att införa rättslig prövning 
Om en rättslig prövning av domstol eller i ett domstolsliknande förfarande istället skulle 

inrättas på FN-nivå skulle systemet förändras på ett fundamentalt sätt. Ett sådant system 

har potential att erbjuda de processuella rättigheter som tillerkänns i flera 

rättighetsdokument. En sådan åtgärd skulle dessutom i större mån undvika den 

överprövning som identifierats som det grundläggande problemet för sanktionsregimen.  

 Först och främst bör det avgöras vilken slags prövning som är aktuell. Prövningen 

kan för det första vara inriktad på att utgöra en garanti mot felbehandling, det vill säga 

en post hoc-överprövning av tidigare beslut. För det andra skulle prövningen kunna vara 

av preventivt slag, som en gottgörelse för den listade.303 En sådan typ av prövning 

passar dock mindre väl ihop med FN-sanktioner. Bland annat kan denna slags prövning 

göra att tidsutdräkten vid listning ökar trots att behovet av listning för stunden kan te sig 

alarmerande. Det är dessutom mindre troligt att säkerhetsrådet accepterar en sådan 

prövning. Det kan även hävdas att en sådan prövning skulle kunna ersättas med 

säkerhetsåtgärder vid listning som har att göra med åtgärder inriktade på 

beslutsprocessen. Därför bör prövningen handla om att i efterhand överpröva listningar 

som inte är grundade på tillräckliga skäl och där ett hot mot internationell fred och 

säkerhet inte längre föreligger. En frysningssanktion skulle i linje med detta kunna 

accepteras som en tillfällig säkerhetsåtgärd om det är möjligt att häva åtgärden.304  

En annan fråga rör omfattningen av prövningen. Det torde finnas en glidande skala 

mellan ingen prövning alls och fullständig prövning. Exempelvis skulle prövningen av 

avlistning på FN-nivå kunna hänföra sig endast till de grunder som ursprungligen 

åberopats, utan att ny informationssamling krävs. Skulle sådan informationsinhämtning 

krävas av den listande staten skulle det kunna vara upp till denna att införskaffa och 

förmedla information som den anser talar för att listningen fortfarande är befogad.  

 En ytterligare fråga är vilket beslut som prövas. En överprövning av en listning bör 

inte ses som att säkerhetsrådets resolution eller listningskriterierna däri som sådana 

underkänns. Istället är det nivån under, det vill säga sanktionskommitténs beslut om 

listning i det enskilda fallet, som bör vara föremål för prövning.305 Detta skulle kunna 

anföras som argument mot de som hävdar att säkerhetsrådet aldrig kommer acceptera en 

prövning av sina egna listningar.  

                                                
303 Wallensteen s. 196. 
304 SOU 2006:41 s. 178. 
305 Ibid. s. 180-181. 
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Samtidigt kan flera argument anföras mot att inrätta en särskild ”FN-domstol”. Flera 

generella argument mot förändring har tagits upp i kapitel 7. Därtill finns det praktiska 

argument mot en rättslig prövning på FN-nivå. Risken finns att inrättandet av en 

prövningsinstans leder till krav på fler instanser för andra slags sanktioner och att 

systemet blir både byråkratiskt och dyrt. Mot detta kan anföras att sådana processer 

faktiskt skulle undvika dyra rättegångsprocesser på nationell och regional nivå och att 

antalet fall de facto skulle vara begränsat.306 Båda dessa argument har skäl för sig, men 

kostnaderna torde bero främst på prövningens omfattning och organets mandat. Om 

förfarandet utformades som en ad hoc-process, med en sammansättning som sköttes 

inför varje enskilt fall, skulle exempelvis kostnaderna kunna hållas nere. Det behöver 

således inte vara fråga om en domstol i egentlig mening, så länge som förfarandet 

uppvisar drag av tvåpartsförfarande och objektivt dömande. 

Det finns därtill redan möjligheter för säkerhetsrådet att skapa rättsliga organ. Detta 

har tidigare gjorts just för att upprätthålla internationell fred och säkerhet, som genom 

Internationella krigsförbrytartribunalerna för forna Jugoslavien och Rwanda. 

Internationella domstolen har även antytt en skyldighet för FN att inrätta rättsliga organ 

när det krävs för skydd av mänskliga rättigheter.307 Det går således att finna visst 

folkrättsligt stöd för rättslig prövning på FN-nivå. Det finns dock ett problem för just 

sanktioner mot terrorism. Erfarenhet av internationella rättsliga organ som behandlar 

hemligt underrättelsematerial är nämligen mycket begränsad.308 Emellertid kan den 

relativt nyligen skapade möjligheten att lista enskilda anses innebära att säkerhetsrådet 

fått en rättslig eller kvasi-rättslig roll.  Om säkerhetsrådet har satt sig i en sådan sits, kan 

det tyckas vara av vikt att rådet följer processuella krav som ställs på andra rättsliga och 

kvasi-rättsliga organ.309  

8.4 Inrättande av en domstolsliknande instans  
I kapitel 7 nämndes att fragmenteringen av folkrätten kan kräva att icke-traditionella 

tekniker används för att lösa vissa frågor. Möjligen bör i linje med detta vissa avsteg 

göras från traditionella argument om säkerhetsrådets ”privilegier”.310 En möjlig åtgärd 

skulle kunna vara att inrätta en särskild, domstolsliknande instans för avlistningsärenden 

                                                
306 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s. 15, 20. 
307 Ibid. s. 19. 
308 Ibid. s. 46. 
309 Ginsborg & Scheinin s. 9. 
310 Watson Report 2009 s. 31. 
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på FN-nivå. Det som talar för en sådan prövning är bland annat att den generella 

misstron gentemot sanktionsregimen ifråga motverkas.311 En sådan process skulle på ett 

tydligare sätt respektera rätten till en rättvis prövning och därigenom skulle 

överprövningar av nationella och regionala domstolar kunna undvikas i större mån. Att 

sanktioner mot enskilda antagit formen av mer kvasi-rättsliga och mindre preventiva 

åtgärder talar också för en rättslig prövning. Exempelvis innehåller resolution 2253 så 

pass många blandade åtgärder, både sanktionsrättsliga och straffrättsliga, att gränsen 

mellan områdena alltmer suddas ut. Mot detta står en inneboende politisk motsättning 

mot att inrätta instanser som överprövar säkerhetsrådets beslut. Ett förslag på en 

domstolsliknande prövningsinstans som respekterar rätten till en rättvis prövning måste 

vara realistiskt utformat och ta hänsyn till politiska överväganden på FN-nivå. 

En möjlig åtgärd, som dock i en liknande skepnad tidigare avslagits av 

säkerhetsrådet, skulle kunna vara att införa ett slags skiljedomsliknande förfarande.312 

Cameron föreslår att en sådan instans skulle sitta i paneler, som väljs av både den 

listade och den stat som listat. Som Cameron själv konstaterar innebär detta ett 

kostnadseffektivt och ur sekretessperspektiv relativt säkert alternativ, även om förslaget 

inte är idealt ur någons perspektiv. Förslaget är därtill inte optimalt för just 

terrorlistningar, vilka allt som oftast baseras på just hemligt material som vissa länder 

aldrig kommer godta prövas inför domstol.313  

En annan möjlig lösning är att ha en kvasi-rättslig prövningsinstans inom 

ombudspersonens sekretariat. En sådan skulle kunna vara ett komplement till 

ombudspersonen med en opt-out-klausul för de stater som inte skulle acceptera 

prövning av en oberoende instans.314 Klausulen skulle dock omöjliggöra universell 

tillämpning av due process-normer som skulle krävas för att ordningen skulle 

accepteras av alla aktörer. Tillsammans med förslaget ovan om en starkare 

ombudsperson skulle ett förslag på en ny prövningsinstans möjligen vara godtagbart i 

ljuset av rätten till en rättvis prövning. Därmed skulle de fall som inte kräver alltför 

noggrann prövning och som är för politiskt känsliga kunna skötas av ombudspersonen. 

Resterande fall skulle kunna prövas av experter, varav vissa kan utses av såväl 

säkerhetsrådet som den stat som listat den enskilde. Den enskilde skulle även kunna ges 

en rätt till ombud och därigenom en starkare rätt till försvar. Kraven på experternas 
                                                
311 Hovell, Kadi: King-slayer or King-maker s. 164. 
312 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s. 47, Michaelsen s. 456. 
313 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s. 47-48. 
314 Marguiles s. 62-63. 
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oberoende skulle samtidigt behöva vara högt ställda, och förslagsvis skulle en av 

experterna kunna vara permanent placerad inom ombudspersonens sekretariat. Det 

politiska motståndet mot att konfidentiell information behandlas i en ”domstol” skulle 

dock kvarstå. Kanske krävs därför vissa skyddsmekanismer för att staterna i 

säkerhetsrådet ska acceptera prövningen. Denna ordning skulle i längden nämligen 

kunna motverka problemet med konkurrerande rättsordningar på sanktionsområdet, 

vilket torde ligga i samma staters intresse. 

8.5 Prövning av sekretesskyddat material 
För att komma till stånd med en lösning av problemet med att svartlistningar ofta 

grundas på hemligt underrättelsematerial har Eckes, inspirerad av debatter i 

Storbritannien, analyserat en möjlig lösning för prövningar på EU-nivå. Processen går 

under namnet Closed material procedures. Prövningen består av två steg, där en 

ingående sekretessprövning följs av en materiell prövning där speciella och 

säkerhetsklassade ombud sköter kontakten med det känsliga materialet.315 Förslaget är 

baserat på lösningar i nationell rätt och föreslås för processen i EU-domstolarna, men 

grundidén skulle enligt min mening kunna överföras på prövningar på FN-nivå.  

Problemet med att den sökande inte får ta del av all information, och därmed berövas 

en del av rätten att bli informerad, skulle uppvägas av att prövningen trots allt är 

oberoende och sker inom ett domstolsliknande förfarande med skydd för sekretess. 

Även här skulle experter kunna utses som ”domare” och vissa av dessa skulle även 

kunna utses av säkerhetsrådet för att göra förslaget mer rustat för politiska 

invändningar. Som Eckes konstaterar är förslaget med Closed material procedures på 

EU-nivå svårt att genomföra, och kanske krävs det även här en opt-out-klausul.316 

Emellertid kan detta också vara det enda sättet att få staterna att dela med sig av den 

information som krävs för att prövningen ska bli rättvis. Detta gör sig även (och om 

möjligt ännu mer) gällande i en säkerhetsrådskontext.  

 Ett problem med både Closed material procedures och kvasi-rättsliga förfaranden i 

allmänhet är att det inte är säkert att det blir så stor skillnad i praktiken jämfört med 

ombudspersonen. Om det finns en möjlighet att undvika en mer ingående process och 

istället vända sig till ombudspersonen finns det risk för att större och mer politiska eller 

komplicerade fall hänvisas till ombudspersonen. Därför är det av vikt att skyldigheten 

                                                
315 Eckes, Decision-making in the dark I: Cameron, EU Sanctions s. 192 f. 
316 Ibid. s. 197. 
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att dela information med ombudspersonen kommer till stånd i ett första läge. Oavsett en 

administrativ eller rättslig karaktär av prövningen bör ombudspersonen som konstateras 

ovan ges bindande beslutanderätt och de jure-bestämmande för att anses oberoende. 

Därtill kan individen redan anses vara i ett sådant underläge gentemot säkerhetsrådet att 

inte ens överprövning på FN-nivå skulle leda till godtagbara resultat.317  

 Det måste oavsett val av åtgärd till en balansgång mellan en lösning som kan godtas 

på politisk väg inom FN likväl som av förespråkare av mänskliga rättigheter på regional 

och nationell nivå. I längden skulle 1267-regimen gynnas av att en någorlunda rättslig 

prövning kommer till stånd på FN-nivå. I ljuset av analysen av EU- och 

Europadomstolens domar ovan bör detta anses vara i EU:s, FN:s och enskilda individers 

intresse. Användandet av sanktioner är ett exempel på samarbete på flera nivåer inom 

folkrätten. Eftersom sanktionskommittén är ansvarig för listningar och informationen 

oftast finns där skulle det vara en fördel om rättsliga prövningar av avlistningar kom till 

stånd på FN-nivå. Detta skulle inte bara främja respekten för rätten till en rättvis 

prövning, utan även hjälpa regionala och nationella aktörer att undvika att framstå som 

att de går emot folkrättsliga skyldigheter i FN-stadgan. Ur ett politiskt perspektiv är det 

dock mer troligt att förslagen på en starkare ombudsperson skulle accepteras av 

säkerhetsrådet.  

 Kritiken mot FN:s sanktionsregimer mot terrorism lär hur som helst inte tystna, 

varken i den akademiska debatten eller i domstolar. Tills vidare kommer således 

regionala och nationella domstolar agera väktare av en rättighet som de anser att 

säkerhetsrådet inte till fullo respekterar. Frågan säkerhetsrådet bör ställa sig är om den 

tidigare reaktiva strategin i reformarbetet verkligen har varit lyckosam. 

Sanktionsregimens effektivitet och trovärdighet torde istället gynnas av en proaktiv 

inställning till skydd för mänskliga rättigheter. Möjligen innebär det i uppsatsen 

identifierade och grundläggande problemet med konkurrerande rättsordningar att en 

sådan inställning anammas på sikt. Om detta leder till nya åtgärder på FN-nivå krävs det 

samtidigt att domstolar och debattörer uppmärksammar förbättringarna. En 

fragmenterad tillämpning av 1267-regimen riskerar att leda till såväl mindre effektivitet 

som bristande trovärdighet. Detta torde inte ligga i någon aktörs intresse. 

 

                                                
317 Österdahl SvJT s. 667. 
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9. Sammanfattning av slutsatser 
Inledningsvis hänvisades till det som många betraktar som början på kriget mot 

terrorismen. Vidare beskrevs den intensifiering av kriget som har skett under 2000-talet. 

Terrorism ses med rätta som ett stort hot mot internationell fred och säkerhet. De 

metoder som används kräver dock rättssäkerhetsgarantier för de enskilda som påverkas 

av åtgärderna. Detta gäller särskilt på sanktionsområdet, inom vilket en omfattande 

expansion har skett under det senaste decenniet.  

I uppsatsen har en nyanserad bild av sanktioners karaktär förmedlats. Det har 

konstaterats att sanktioner mot enskilda kan anses ha kvasi-straffrättsliga drag och leder 

till omfattande konsekvenser för den enskilde individen. Även sanktioners preventiva 

och temporära karaktär kan ifrågasättas. Samtidigt har det betonats att vissa minimikrav 

för rätten till en rättvis prövning gäller oavsett klassificering av sanktioner. Det har i 

uppsatsen argumenterats för att säkerhetsrådet är bundet att respektera vissa minimikrav 

vid sanktionsanvändningen som inbegriper FN-stadgan och rätten till en rättvis 

prövning. Efter att ha utrett frågan om rättighetens innebörd har det konstaterats att 

tidigare reformer inte har varit tillräckliga. 

Analysen av för uppsatsen relevanta rättsfall har påvisat omfattande problem med att 

implementera sanktioner i en europeisk kontext, trots folkrättsliga skyldigheter för 

aktörerna att följa säkerhetsrådsresolutioner. Den konkurrens som uppstått mellan olika 

rättsordningar på sanktionsområdet har identifierats som det grundläggande problemet 

för 1267-regimen i ljuset av rätten till en rättvis prövning. I uppsatsen har två 

huvudsakliga anledningar till konkurrensen och bristerna i sanktionsregimen 

identifierats. Den ena faktorn är historisk, och har att göra med utvecklingen från breda 

sanktioner mot stater till riktade sanktioner mot enskilda. Den andra faktorn är 

folkrättslig, och i uppsatsen har effekter av den så kallade fragmenteringen av 

folkrätten, överfört på sanktionsområdet, analyserats. Oavsett hur domarna i EU- och 

Europadomstolen tolkas kan domarna anses ha vissa konsekvenser på systemnivå. 

Konkurrensen har lett till problem för sanktionernas effektiva genomslag och kan i 

förlängningen leda till större fragmentering samt praktiska problem. Problemet är därför 

grundläggande för 1267-regimen. 

Flera förslag på potentiella åtgärder för att motverka detta problem har presenterats i 

uppsatsen. I anslutning till genomgången av tidigare reformer har vissa nya reformer av 

beslutsprocessen föreslagits. När det gäller frågan om hur relationen mellan europeiska 
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aktörer och säkerhetsrådet bör förbättrats har ett fördjupat samarbete föreslagits, med ett 

särskilt fokus på samarbeten ur informationshänseende. En sådan åtgärd löser främst 

problem med transparens och det har hävdats att det även krävs åtgärder på högre nivå.  

I uppsatsen har därför flera förslag på potentiella åtgärder på FN-nivå analyserats. 

Som har konstaterats ovan torde de flesta av säkerhetsrådets medlemmar vara motvilliga 

att acceptera processer i domstolsliknande instanser på FN-nivå. Säkerligen befaras 

sådana processer begränsa säkerhetsrådets auktoritet. Frågan är dock om inte just ett 

ifrågasättande av auktoriteten är precis vad som sker om fler röster höjs mot 

sanktionsregimen och fler domstolar väljer att följa resonemangen i EU- och 

Europadomstolens domar. Mer rättssäkra processer på FN-nivå skulle i linje med detta 

kunna leda till det resultat säkerhetsrådet eftersträvar, samtidigt som individuella 

rättigheter respekteras. På kort sikt är dock ett stärkande av ombudspersonen mer 

troligt. Om denne ges bindande bestämmanderätt och får mer tillgång till information 

kan problemet med konkurrerande rättsordningar motverkas i ett första läge. På sikt 

krävs dock processer som tydligare uppfyller kraven på en rättvis prövning. Samtidigt 

krävs det att europeiska och nationella aktörer uppmärksammar förändringar på FN-nivå 

och ser rättigheten som kontextuell.  

Arbetet med att upprätthålla internationell fred och säkerhet är visserligen primärt 

säkerhetsrådets ansvar. Det är dock ett arbete som angår aktörer på flera nivåer. 

Attackerna den 11 september hade inte kunnat utföras om det inte var för den 

internationella finansiering som via okonventionella vägar nådde USA innan 

terrordåden.318 Attackerna och det efterföljande kriget mot terrorismen påverkar en stor 

del av säkerhetspolitiken än idag. Bekämpandet av terrorfinansiering är fortfarande en 

viktig del i både EU:s och FN:s arbete mot terrorism. Sanktioner som riktas mot 

terrormisstänkta måste samtidigt förenas med tillräckliga garantier för rätten till en 

rättvis prövning för att sanktionsregimen ska kunna anses effektiv och trovärdig.  

Tidigare har 1267-regimen jämförts med Franz Kafkas berättelse om en process helt 

utan rättssäkerhetsgarantier.319 Liknelsen bör möjligen ses som en överdrift idag, men 

ytterligare förändringar är likväl önskvärda. Den som läser det sista kapitlet i Kafkas 

bok Processen vet hur berättelsen slutar. I kontrast till Processen är användningen av 

FN-stadgans kapitel VII gentemot enskilda en pågående berättelse. Förhoppningsvis går 

denna senare berättelse en konstruktiv framtid till mötes. 

                                                
318 Cameron, Targeted Sanctions and Legal safeguards s. 13. 
319 Abdelrazik mot Kanada, 2009 Federal Court 580, p. 53. 
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