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Förord

Hösten 1998 tillsattes en projektgrupp inom Utrikesdepartementet
för att göra en genomlysning av politiska, ekonomiska och sociala för-
hållanden i Mellanöstern och Nordafrika. Inom ramen för detta pro-
jekt har en skriftserie tillkommit, vari denna studie ingår. För innehål-
let i de enskilda studierna svarar enbart författarna själva och det speg-
lar därför inte nödvändigtvis Utrikesdepartementets position i frågan.

Den föreliggande skriften behandlar folkrättsliga aspekter på tre
aktuella politiska frågor i Mellanöstern: Golanhöjderna och al Hamma-
enklaven, Jerusalem och de heliga platserna samt de brittiska och ame-
rikanska bombningarna av Irak i december 1998. Det sistnämnda av-
snittet utgör en bearbetad version av en artikel, som tidigare tryckts i
Juridisk Tidskrift och som även kommer att publiceras på engelska i
Scandinavian Studies in Law.

Författare till skriften är Pål Wrange, kansliråd vid Utrikesdeparte-
mentets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.

Redaktionen
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A 1923 eller 1967 års gränser?
Golanhöjderna och al-Hamma-
enklaven

När fredsförhandlingarna mellan Syrien och Israel återupptogs den 16
december 1999, stod det klart att en av de avgörande frågorna var om
det var 1923 års eller 1967 års gränser som skulle gälla som utgångs-
punkt. När man talar om gränserna från den 4 juni 1967 – d v s dagen
före kriget – inkluderar man från syriskt håll al-Hamma-fickan och
några andra områden, vilka låg under syrisk kontroll före sexdagarskriget.
Med 1923 års gränser, däremot, avses det tidigare syriska mandatom-
rådet, som alltså inte omfattar detta territorium.

Den israeliska ockupationen av Golanhöjderna är folkrättsligt gan-
ska okomplicerad; redan i 1923 års uppdelning mellan mandat-
områdena Palestina och Syrien låg Golanhöjderna på syrisk sida. Mer
komplicerad och mindre känd är frågan om al-Hamma-enklaven i
treriksröset Israel/Jordanien/Syrien, vilken ockuperades av Syrien
1951 och kom att ligga under syrisk kontroll fram till och med den
4␣ juni 1967.

Denna uppsats inleds med ett inledande historiskt avsnitt om de
israelisk-syriska gränsförhållandena, varpå Golanfrågan behandlas folk-
rättsligt. Därefter behandlas al-Hamma, till att börja med förhållandet
mellan Israel och Syrien, därefter möjligheten av palestinska krav. Dessa
frågor går inte att utreda utan att diskutera giltigheten av de avgräns-
ningar mellan Israel och arabstaterna som blev ett resultat av striderna
vid tiden för Israels tillblivelse.1

1 Vad avser gränserna mellan Israel, Egypten och Jordanien brukar man tala om 1967
års gränser, och då avse de temporära avgränsningar som blev resultatet av striderna
och stilleståndsförhandlingarna 1949. Som kommer att framgå nedan kan man dock
inte sätta något likhetstecken mellan 1949 och 1967 vad avser gränserna mellan Israel
och Syrien.
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I Historia
I den hemliga Sykes-Picot-överenskommelsen 1916 gjorde Storbri-
tannien och Frankrike upp om en framtida fördelning av de områ-
den i Mellanöstern som då tillhörde det ottomanska imperiet. I denna
överenskommelse hamnade Golanhöjderna inklusive al-Hamma på
den syriska sidan.2  Efter första världskrigets slut beslöt de vikti-
gaste segrarmakterna vid konferensen i San Remo 1920 att bilda de
båda mandatområdena Palestina och Syrien.3  Detta stadfästes ge-
nom beslut av NF år 1922, vilket slutligt trädde i kraft 1923, efter
freden i Lausanne med Turkiet.4  I gränsdragningen 1920 hamnade
en del av Golanhöjderna på Palestinasidan, men detta reviderades
genom förhandlingar mellan Frankrike och Storbritannien och från
1923 hörde Golanhöjderna till det franskadministrerade mandat-
området Syrien, medan al-Hamma-enklaven låg inom det brittiska
mandatområdet Palestina.5  Det är också denna gräns som ofta upp-
fattas som den internationella gränsen mellan Syrien och Israel, även
om Syrien protesterat mot gränsen och fortfarande inte accepterar
den helt.6

Syftet med mandatområdena var att de så småningom skulle bilda
självständiga stater. Mandaten var uppdelade i olika klasser: A, B, och
C. För A-områdena gällde att de kunde provisoriskt erkännas som själv-
ständiga nationer, ”subject to the rendering of administrative advice
and assistance by a Mandatory”, tills dess att de kunde klara sig själva.7

Syrien var ett A-område medan Palestinas ställning var oklar, då detta
mandat inte innehöll någon uttrycklig hänvisning till klassificeringen. I
Palestinamandatet infördes istället en hänvisning till den s␣ k
Balfourdeklarationen från 1917 om upprättandet av ett judiskt ”natio-
nal home” i Palestina.8  Med undantag för Palestina har samtliga mandat-

2 Lemke, s 25.
3 Även Jordanien och Irak bildade mandatområden i det gamla ottomanska riket.
4 ”… the future of these territories and islands being settled or to be settled by the
parties concerned” (artikel 16). van de Craen, s 275.
5 Se Shalev, s 23–26. Detta beslut bekräftades av NF år 1935 (Shalev, s 27).
6 Hof. Redan 1946 ville man förhandla med den brittiska mandatmakten i Palestina
om saken (Shalev, s␣ 27).
7 Artikel 22.4, Förbundsakten (d v s NF:s stadga).
8 Se fotnot 37.
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områden inom det tidigare ottomanska riket sedermera bildat själv-
ständiga stater inom hela mandatområdet.9

Syrien blev fullt självständigt 1946 och Israel utropade sin självstän-
dighet natten mellan den 14 och den 15 maj 1948 (britterna upphörde
att utöva mandatet den 15 maj). Den 15 maj intervenerade ett antal
arabstater, däribland Syrien, militärt i det gamla mandatområdet, inklu-
sive Israel. Enligt FN:s delningsplan i resolution 181 (se nedan) skulle
Syrien inte ha haft någon gräns mot den tilltänkta arabiska staten i man-
datområdet Palestina, utan gränsat enbart gentemot det som kom att bli
Israel. Under kriget avancerade Syrien något in på det palestinska man-
datområdet, och vid 1949 års stilleståndsavtal mellan Israel och Syrien
demilitariserades de områden inom det gamla mandatet som låg under
syrisk kontroll (av vilka vissa senare återtogs av Syrien; se nedan, avsnitt
2). 1967 års junikrig (även sexdagarskriget) ledde till att Israel kom att
ockupera hela Golanhöjderna, inklusive de områden som Syrien besatte
1948–1949. Under oktoberkriget 1973 ockuperade Israel ytterligare ter-
ritorium nordöst om Golanhöjderna. Genom avtal 1974 drog sig Israel
tillbaka något väster om den linje som gällt sedan 1967, och på den
syriska sidan inrättades en demilitariserad zon (DMZ) att patrulleras av
UNDOF (United Nations Disengagmenet Observer Force). 1981
utsträckte Israel sin jurisdiktion över Golanhöjderna. Det finns olika
uppfattningar om huruvida det var en formenlig annektion,10  men be-
slutet hade ändå den effekten, praktiskt sett.

II Golanhöjderna – folkrättslig analys
Eftersom både Israel och Syrien är successorer (d v s arvtagare) till
mandatområdena Palestina respektive Syrien, är de bundna av de gamla
gränserna från 1923. Nästan samtliga f␣ d kolonier har erkänt de kolo-
niala gränserna som giltiga, och i territoriekonflikter mellan f␣ d kolo-
nier åberopas regelmässigt gamla kartor och andra dokument från ko-
lonialtiden.11  När Israel annekterade Golanhöjderna 1981 anförde

9 En del andra mandatområden har delats upp inför självständigheten. Se allmänt,
Rauschning.
10 Shalev, s 84 och s 87.
11 Ett aktuellt exempel är konflikten mellan Eritrea och Etiopien, där italienska kartor
utgör de kanske främsta bevisen bland det material som Eritrea presenterat. (Etiopien
har, såvitt bekant, inte presenterat några motsvarande bevis.) Om denna s k uti
possidetis-doktrin, se Wooldridge, s 519–520.
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dåvarande premiärministern Menachem Begin att Israel inte kunde
känna sig bundet av avtal mellan stormakter, d v s Sykes-Picot-avtalet.
Som framgått är detta fel.

Inte heller händelserna efter 1923 förändrar situationen. Territorie-
förvärv genom våld är otillåtet enligt folkrätten, även om detta våld
utgörs av ett försvarskrig.12  Friendly Relations-deklarationen från 1970,
som utgör en utveckling av FN-stadgans principer, anger klart att ”[n]o
territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be
recognized as legal”. I enlighet med denna princip har det varit stats-
samfundets folkrättsligt välgrundade inställning att krigsresultaten 1967
inte skall förändra några gällande gränser. Resolutionerna 242 och 338
anger att Israel skall dra sig tillbaka från områden som ockuperades
1967 (och därefter). Den engelska versionen av res 242 är oklar i så
måtto att den talar om ”occupied territories” i obestämd form, men i
samtliga övriga officiella FN-språk används den bestämda formen. Det
var också en allmän uppfattning att även om den engelska versionen
inte uteslöt förändringar av 1967 års gränser, så kunde det endast bli
fråga om mindre och ömsesidiga justeringar.13  Visserligen är dessa re-
solutioner inte bindande i sig, men de bygger på och bekräftar allmän
folkrätt, och resolution 242 hänvisar till den princip som finns i den
nyssnämnda Friendly Relations-deklarationen, när det i preambeln till
resolutionen står att säkerhetsrådet ”emphasizes the inadmissibility of
the acquisition of territory by war”.14

Israel har alltså inte skaffat sig någon rättstitel till området genom
ockupationen. Säkerhetsrådet fördömde i resolution 497 också den
israeliska annektionen av Golan och förklarade den för ogiltig (”null
and void”).

Även folkens rätt till självbestämmande kan åberopas. Fram till dess
att Israel, i strid med artikel 49 i den fjärde Genèvekonventionen från
1949, etablerade bosättningar har det i vart fall i modern tid aldrig
funnits någon nämnvärd judisk befolkning på Golanhöjderna.15

12 Även om Israel var den stat som först gick till anfall under sexdagarskriget har det
hävdats att det var folkrättsenligt som ett preventivt försvarskrig. Som framgått är
detta irrelevant för suveränitetsfrågan.
13 Persson, s 147. Se även fotnot 59.
14 Deklarationen antogs först 1970, men dess utformning var redan 1967 föremål för
diskussioner i FN.
15 Dock fanns där viss sionistisk kolonisering redan före mandattiden (se Shalev, s 25).
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Det måste dock tilläggas att detta inte nödvändigtvis innebär att
den israeliska ockupationen av Golan som sådan skall anses illegal. Man
måste nämligen göra en distinktion mellan annektion – d v s att per-
manent införliva ett område – och ockupation – som är ett temporärt
tillstånd som tillkommit under väpnad konflikt eller liknande förhål-
landen. Om kriget mot Syrien 1967 var ett folkrättsstridigt anfallskrig
(vilket är en vanlig uppfattning), är ockupationen självfallet folkrätts-
stridig. Om det däremot var ett legalt försvarskrig, var ockupationen
inte folkrättsstridig, i vart fall inte om den kunde anses nödvändig för
att undvika nya anfall från Syrien. I så fall skulle Israel kunna upprätt-
hålla ockupationen intill dess att Damaskus accepterar en rimlig fredsö-
verenskommelse, som inte innebär territorieavträdelser för Syrien.16

Det finns dock ingen anledning att gå närmare in på denna fråga, efter-
som vi här enbart behandlar frågan vem som har rätt till suveränitet
över området.

Sammanfattning: De områden som tilldelades mandatområdet och
sedermera staten Syrien och fortsatte att ligga under syrisk överhöghet
till 1967 tillhör Syrien och skall – såvitt inte annat avtalas – återlämnas
till Syrien.17

III Al-Hamma-enklaven – historia
Al-Hamma (ibland angiven som Al-Hammeh, Al-Himeh, El-Himma
eller El-Hamma18  och numera kallad Hamat-Gader) har en historia

16 Syrien vägrade under lång tid förhandla med Israel. År 1975 förklarade den syriska
presidenten al-Asad sig villig att underteckna ett fredsfördrag under förutsättning att
Golan återlämnades och en palestinsk stat bildades på Västbanken och i Gaza (Sune
Persson, s 185). Båda kraven är folkrättsligt rimliga. Israel förklarade sig omedelbart
efter kriget 1967 berett till fred med fullständigt återlämnande av Golan, men änd-
rade bara några månader därefter uppfattning. Inte förrän under förhandlingarna i
samband med Madridprocessen år 1991 och framåt har det varit klart att Israel kunnat
tänka sig att återlämna Golan (se Sune Persson, s 53–59). Se även Lemke, m␣ fl, s 34.
17 De områden som låg i det tidigare mandatområdet Palestina men genom kriget
1948–49 eller stridshandlingarna 1951 kom under syrisk kontroll har en något mer
osäker status; se nedan om al-Hamma.
18 Det är ofta svårt att översätta namn från andra alfabet till det latinska. Vad gäller
arabiska tillkommer den omständigheten att detta skriftspråk inte innehåller några
vokaler.
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som skiljer sig från Golan. Al-Hamma är en by c:a en mil sydost om
Jordanflodens utflöde ur Genesaret (även känd som Tiberias sjö,
Galileiska sjön och Yam Kinneret) och på Jarmukflodens norra strand,
och den enklav som omger byn utgör en blindtarm av israeliskt terri-
torium omedelbart sydväst om treriksröset Israel/Jordanien/Syrien.
Al-Hamma är för israeler kanske mest känd för en krokokodilfarm
och utgör ett populärt utflyktsmål för arabiska israeler, men har också
stor betydelse för den framtida vattenförsörjningen från
Jarmukfloden.19  Det finns också uppgifter om ett israeliskt damm-
bygge i området. Såväl Israel som Syrien och palestinierna gör an-
språk på detta område.

Som nämnts tillhörde al-Hamma mandatområdet Palestina, men låg
före junikriget 1967 under syrisk kontroll. Därutöver finns några an-
dra områden med liknande historia, framförallt en smal landremsa på
Tiberiassjöns nordöstra strand norr om Ein Gev, men också en del ome-
delbart norr om Tiberias sjö samt ett parti väster om Baniasfloden.20

Vad som sägs om al-Hamma har motsvarande tillämpning på dessa
områden; denna uppsats koncentreras dock på al-Hamma-enklaven,
eftersom den omnämns oftare än de andra områdena, och eftersom
det dessutom finns ett (måhända bara potentiellt) palestinskt krav på
denna landbit.

Syrien besatte under kriget 1948–49 en del mindre områden vilka
tidigare tillhört det brittiska Palestinamandatet och i delnings-
resolutionen tilldelats den judiska staten, förutom al-Hamma även den
östra stranden av Tiberiassjön, området runt den sedermera torrlagda
Hulasjön i Galiléen samt ett par andra mindre områden norr om
Tiberias. Dessa områden – totalt omfattande c:a 66 kvadratkilometer
– kom i stilleståndsavtalet från 1949 mellan Syrien och Israel (art V)
att utgöra demilitariserade zoner mellan å ena sidan den ”internatio-
nella gränsen” som avgränsade de båda tidigare mandatområdena och
å andra sidan stilleståndslinjen.21

19 Lemke, m fl, ss 65 och 71. Jfr även Lindholm, 71–72, och Beschorner, passim och
s 13.
Redan under stilleståndsförhandlingarna mellan Syrien och Israel 1949 gjorde Israel
klart att gränsdragningen var inte bara en politisk och militär fråga utan också en fråga
om vattenanvändning i området (Bar-Yaakov, s 41).
20 Lemke, m fl, s 81.
21 I vapenstilleståndsöverenskommelsen gjordes en distinktion mellan tre sorters lin-
jer: vapenvilelinjerna (”truce lines”, d v s de linjer för de israeliska respektive syriska
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Varje framryckande in i en demilitariserad zon skulle anses som en
”flagrant violation” av avtalet (artikel V.5.b). Det bör också nämnas att
artikel I i avtalet angav att ”[t]he injunction of the Security Council
against resort to military force in the settlement of the Palestine question
shall henceforth be scrupulously respected by both Parties”. I resolu-
tion 73 den 11 augusti 1949 beslöt säkerhetsrådet att det ”reaffirms,
pending the final peace settlement, the order contained in its resolu-
tion 54 (1948) to the Governments and authorities concerned, pursuant
to Article 409 of the Charter of the United Nations, to observe an
unconditional cease-fire …”

Vilken status har då dessa områden? I artikel II av avtalet angav
parterna två principer, den första att ”no military or political advantage
should be gained under the truce ordered by the Security Council”,
och den andra att ”no provision of this Agreement shall in any way
prejudice the rights, claims and positions of either Party hereto in the
ultimate peaceful settlement of the Palestine questions…” Artikel V
stipulerade att ”the following arrangements for the Armistice
Demarcation Line … and for the Demilitarized Zone are not to be
interpreted as having any relation whatsoever to ultimate territorial
arrangements affecting the two Parties to this agreement”. Liknande
bestämmelser om parternas krav inflöt f␣ ö också i avtalen med Egyp-
ten (art IV.3 & V.2), Libanon (II.2 och V.1) samt Jordanien (II.2 samt
VI.8 och 9). Stilleståndsavtalet gjorde alltså klart att det inte syftade
till att utgöra någon slutlig reglering av territoriefrågan. Den låg där-
med öppen.

Den syriska uppfattningen var att den demilitariserade zonen skulle
tillhöra varken Syrien eller Israel.22  Man gjorde inte formellt anspråk
på områdena men ville reservera sin hållning till senare fredsförhand-
lingar. Av detta skäl motsatte Syrien sig termen ”international boundary”,
men som en kompromiss fick man acceptera denna term i den engel-
ska versionen, medan den franska versionen innehöll den mer mångty-

truppernas positioner som gällde när den temporära vapenvilan ingicks), vapenstille-
ståndslinjerna (”armistice demarcation line”, d v s gränsen efter vapenvileförhandling-
arna) samt de internationella gränserna (”international boundaries”). Vapenstillestånds-
linjen skulle ligga mellan ”truce lines”. I de fall vapenstilleståndslinjen inte sammanföll
med ”den internationella gränsen” (d v s 1923 års gräns mellan de båda mandat-
områdena) skulle området mellan de båda vara demilitariserat.
22 jfr t ex Bar-Yaakov, s 83.
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diga ”limite international”.23  Den syriska förhandlaren ansåg att det
inte fanns någon internationell gräns mellan Israel och Syrien, medan
det fanns en ”politisk gräns” mellan Syrien och Palestina;24  vad som
menas därmed är inte helt klart.

Israel ansåg under vapenstilleståndsförhandlingarna i Lausanne 1949
att det var klart att syftet med förhandlingarna måste vara ett återtåg
till ”pre-war territory”.25  Man jämförde därvidlag med resultatet i för-
handlingarna med Libanon, men inte med Jordanien och Egypten (i
vilka avtal uttrycket ”international boundary” för övrigt inte använ-
des); vad gäller förhållandet mellan Israel och de två senare staterna
hade ju alla tre framryckt till positioner inne på den del av det gamla
mandatområdet som skulle ha utgjorts av en arabisk stat.

När det blev överenskommet att vissa områden skulle vara
demilitariserade, var det den israeliska uppfattningen att dessa områ-
den ändå låg under israelisk suveränitet.26  Som framgått lyckades man
inte få in någon klar skrivning om detta i avtalet, ej heller något om att
israelisk förvaltning skulle gälla i detta område. Istället fick israelerna
nöja sig med en ”explanatory note” från medlaren Ralph Bunche, vari
det stod att ”civil administration, including policing, will be on a local
basis, without raising general questions of administration, jurisdiction,
citizenship and sovereignty” (YB 56).27  Ordföranden i den kommis-
sion som bildades genom vapenstilleståndsavtalet, generalmajoren Riley,
drog slutsatsen att DMZ ej låg under israelisk suveränitet och att Israel
inte hade auktoritet i t␣ ex polisfrågor i området.28

Under tiden 1949–1967 förekom sporadiska strider om dessa områ-
den. Båda sidor bröt vid olika tillfällen mot stilleståndsavtalet, men det
förefaller som om det var Israel som hade en strategisk strävan att
förändra status quo, bl␣ a genom att praktiskt försöka stärka sina
suveränitetsanspråk och maktutövning.29  Al-Hamma återmilitarisera-
des av Israel 1951 i samband med konflikten rörande Israels projekt

23 Bar-Yaakov, s 61. Den mer precisa franska termen är ”frontière”, men det vagare
”limite” kan referera också till andra avgränsningar än gränser mellan statsterritorier.
24 Bar-Yaakov, s 47.
25 Vilket Ben-Gurion skrev i ett brev den 12 maj 1949 (Bar-Yaakov, s 45).
26 Bar-Yaakov s 64 och 85. Bar-Yaakov hänvisar till UN Doc /S/PV.542, 25 April 1951.
27 Noten togs in i protokollet för konferensen.
28 Bar-Yaakov, s 102; se även s 72.
29 Jfr Shalev, s 45, 49 samt Hof.



16

att torrlägga sjön Hula (som ligger norr om Tiberias sjö, vid en helt
annan del av gränsen), men kort därefter övertog Syrien kontrollen
över enklaven, samt några andra områden.30  Syrien kontrollerade där-
efter och fram till sexdagarskriget 1967 al-Hamma, den nordöstra
strandremsan vid Tiberias sjö, ett område väster om floden Banias, samt
den östra stranden av Jordanfloden – totalt c:a 18 kvadratkilometer –
men dessa områden annekterades aldrig av Syrien. Samtidigt återtog
Israel den militära kontrollen över andra demilitariserade områden.
Den linje som blev resultatet av dessa händelser utgör alltså varken
1949 års vapenstilleståndslinje eller 1923 års gräns mellan mandat-
områdena. Åren 1952–53 fördes hemliga samtal mellan det två par-
terna om att dela upp de demilitariserade zonerna, men de ledde inte
till något beslut.31

Under kriget 1967 ockuperades Al-Hamma-enklaven av Israel till-
sammans med Golanhöjderna. Som framgått var det den israeliska
uppfattningen att al-Hamma ingick i staten Israel redan 1948, varför
annektionen av Golanhöjderna 1981 inte inkluderade al-Hamma, vil-
ket framgår av den karta som finns tillfogad beslutet.

IV Al-Hamma – folkrättslig analys
IV 1 Bakgrund – den arabisk-israeliska konflikten
Frågan om al-Hamma öppnar upp hela diskussionen rörande Israels
rätt till de områden som erövrades under striderna 1947–1949. P␣ g␣ a

30 Det torde vara fråga om den incident som beskrivs i Br-Yaakov, s 77–79, och som
ägde rum den 2-5␣ april. Den 2 april ockuperade syriska trupper den israeliska polissta-
tionen. Två dagar senare dödades sju israeliska poliser från en syrisk postering, vilken,
såvitt kan bedömas, låg utanför den demilitariserade zonen, samt av beväpnade araber
i al-Hamma. Följande dag bombades al-Hamma av Israel, vilket fördömdes av säker-
hetsrådet den 18 maj. Se Bar-Yaakov, s 80.

Det är uppenbart att de syriska aktionerna stred mot avtalet, liksom den israeliska
bombningen. Det är dock möjligt att även Israels agerande med polis utgjorde ett
brott mot vapenstilleståndsavtalet, eftersom Israel inte hade någon auktoritet i polis-
frågor, då polisverksamhet skulle bedrivas på lokal basis. I synnerhet gäller detta, om
det är korrekt som den f d amerikanske regeringstjänstemannen Hof hävdar, att polis-
männen i själva verket var utklädda israeliska soldater. Det kan tilläggas att en direkt-
länk till denna artikel finns på det israeliska utrikesministeriets hemsida om Israel-
Syrien-förhandlingarna.
31 Shalev, s 18, 31–32.
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detta faktum, och p␣ g␣ a att denna diskussion har ett intresse i sig, kom-
mer jag därför att gå igenom argumenten för den israeliska ståndpunk-
ten. Som kommer att framgå nedan, kan dessa argument, i vart fall i
viss mån, åberopas mot Israel vad gäller al-Hamma.

I november 1947 antog generalförsamlingen resolution 181 som
stadgade om en delning av mandatområdet Palestina i en arabisk och
en judisk del. Palestinaaraberna förkastade delningsplanen och bildade
inte någon stat, men staten Israel utropades den 14 maj 1948, och
dagen efter gick arabiska styrkor in i det gamla mandatområdet. När
vapenstillestånd slöts i olika omgångar under våren och sommaren hade
Israel utökat sitt territorium.

De israeliska argumenten går i korthet ut på att FN:s generalförsam-
ling inte kunde fatta ett bindande beslut. Endast om samtliga parter –
mandatmakten Storbritannien, judarna och palestinaaraberna – hade
accepterat beslutet hade det blivit bindande. Israel godtog delnings-
planen, men endast under förutsättning att araberna också skulle ac-
ceptera, och eftersom det inte skedde blev Israel inte bundet av reso-
lution 181.32  Istället tillskapades Israel som ett faktum, vilket erkänts
av majoriteten av stater.33  Därmed fick gränserna i delningsresolutionen
ingen bindande kraft,34  medan Israels existens som sådan – och där-
med också dess rättigheter som suverän stat – erkändes folkrättsligt.

I de delar av det gamla mandatområdet Palestina som inte skulle
tillhöra den judiska staten enligt resolution 181 uppstod ett ”suveräni-
tetsvakuum”, ansåg Israel vidare. Detta kunde fyllas av den som hade
bäst rätt, d v s Israel, som erövrade områden i ett legitimt försvarskrig
gentemot arabstaterna. Israel skaffade sig därmed laglig suveränitet
också över dessa områden. Den jordanska annektionen av Västbanken,
däremot, var olaglig, eftersom Jordanien engagerat sig i ett angrepps-
krig mot Israel.35

Den israeliska argumentationen bygger alltså för det första på att

32 Draper, s 155. När Israel hänvisade till delningsresolutionen i sin självständighetsför-
klaring gjorde man det som ett ”historiskt” och inte som ett juridiskt faktum
(Lauterpacht, s 943 not). De arabiska motargumenten är bl␣ a att den israeliska accepten
av delningsresolutionen knappast kan ha varit villkorad av arabisk accept, eftersom det
den 14 maj 1948 var klart att araberna hade förkastat delningsresolutionen (Draper, s
159).
33 Lauterpacht, s 943.
34 Lauterpacht, s 944.
35 Se Draper, s 156, Lauterpacht, s 946 och 966–970 och Malanczuk, ”Israel”, s 173.
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det förelåg ett suveränitetsvakuum. Vad gäller suveränitet över man-
datområdet Palestina finns olika uppfattningar, som att den var ”in
abeyance”,36  att den låg hos folket i området, etc. En rimlig uppfatt-
ning är att suveräniteten, i brist på självständig statsmakt, vilade hos
folket, och att delningsresolutionen inte kunde vara bindande med
mindre än att båda parter accepterade den, vilket inte skedde.37  Lik-
väl, även om den kraftfullt bestritts av Palestina-vänliga kommentatorer,
så är den kanske vanligaste uppfattningen att mandatmakten tillsam-
mans med NF ändå hade rätt att disponera över mandatets territo-
rium.38  När Palestinamandatet avslutades hade visserligen NF slutat
existera, men internationella domstolen fann 1950 i ett rådgivande
yttrande om dåvarande mandatet Sydvästafrika, att kompetensen att
bestämma och modifiera ett mandatområdes internationella status lig-
ger hos mandatmakten, med medgivande från FN:s generalförsamling,
som var NF:s efterträdare.39

Storbritannien accepterade inte uttryckligen delningsresolutionen
(och avstod vid omröstningen), men man förkastade den inte heller,
man bad inte generalförsamlingen om någon ny rekommendation, och
britterna genomförde tillbakadragandet den 15 maj 1948.40  Detta har

36 Se härom domaren McNairs särvotum i Internationella domstolen i South West
Africa Case, ICJ Reports, 1975, s 150.
37 Malanczuk, ”Israel”, 174. Att Palestina skulle bli en enda självständig stat hade varit
det naturliga med beaktande av att självbestämmanderätten nästan alltid utövas så att
ett visst territorium blir självständigt i sin helhet, vilket har gällt kolonier, mandat-
områden och förvaltarskapsområden. Å andra sidan var motsättningarna mellan ara-
ber och judar så svåra vid denna tidpunkt, att det kanske inte fanns någon annan
möjlighet än att i just detta fall tillämpa principen om folkens självbestämmanderätt
så att varje folk fick sitt eget territorium. Som ett folkrättsligt faktum tillkommer
också stadgandet i artikel 2 av mandatet om etablerandet av ett ”Jewish national home”,
vilket kan, men inte behöver, betyda etablerandet av en judisk stat.
38 ”[I]f the test of sovereignty rests in determining who had the power to dispose of
any part of a territory under Mandate, the answer is that sovereignty lay in the League
and the administering authority acting jointly” (Lauterpacht, s 937 f). Cassese, s 144–
145, håller med. Detta behöver inte betyda att suveräniteten låg hos NF och Storbri-
tannien, bara att de tillsammans utövade de befogenheter som tillkom suveränen: De
kan alltså ses som ett slags ombud. Arabstaterna ville 1947 ställa en fråga till interna-
tionella domstolen i Haag om mandatet. Detta förslag röstades ner (Persson, s 52;
Malanczuk, ”Israel”, s 160).
39 Cassese, s 145; van de Craen, s 276.
40 Storbritannien avstod i omröstningen om resolution 181. Man anförde också att man
inte kunde garantera genomförandet av resolutionen. Detta innebar dock inte nödvän-
digtvis att man motsatte sig innehållet i resolutionen som sådan (Feinberg, s 445).
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allmänt ansetts innebära att britterna godtog resolution 181, och där-
med skulle den bli bindande.41  Även om man skulle anse att det därtill
krävdes att de båda befolkningsgrupperna accepterade förslaget – vil-
ket ju inte skedde – så måste det ändå sägas att, i brist på överenskom-
melse, måste generalförsamlingens resolution väga tungt.

Slutsatsen av denna diskussion om det första israeliska argumentet
är alltså att delningsresolutionen tillsammans med vad som skulle kunna
kallas en brittisk accept utgör den legala grunden för territorieför-
ändringar genom mandatets avslutande, d v s att det på mandatområ-
det skulle bildas en judisk och en arabisk stat.

Det andra ledet i den Israels argumentation bygger på uppfattningen
att ”defensiv erövring” är tillåten. Detta är inte korrekt vad gäller rätts-
läget 1967, och var sannolikt inte korrekt ens 1948.42  Vidare förutsät-
ter detta argument att kriget 1948–1949 var ett legalt självförsvarskrig
mot ett arabiskt angrepp. Inte heller det är helt överensstämmande
med verkligheten. När Israel utropades den 14 maj 1948 pågick tre-
frontsstrider i mandatområdet Palestina mellan brittiska, judiska och
arabiska styrkor.43  De judiska styrkorna hade redan då erövrat områ-
den som sträckte sig utöver vad delningsresolutionen avsåg att den
judiska staten skulle inneha (bl␣ a Jaffa).

Som antytts är det uppenbart att tillkomsten av den judiska staten
var legitim genom att den grundade sig på en resolution i FN:s gene-
ralförsamling. En arabisk attack som syftade till att förgöra denna isra-

41 van de Craen, s 276 och Cassese, s 145–146. Man skulle kanske kunna beteckna det
brittiska agerandet som en konkludent accept. Med konkludent menas att en accept
framgår av partens beteende snarare än av något muntligt eller skriftligt yttrande.
42 Fakta är motstridiga. I standardverket Lassa Oppenheim & Hersh Lauterpacht, In-
ternational Law, vol II, 7 u, 1952, sägs att erövring är tillåten (s 611). Samtidigt sägs i
FN:s Friendly Relations-deklaration att ”No territorial acquisition resulting from the
threat or use of force shall be recognized as legal”. Även om deklarationen antogs först
1970, sägs i titeln att den utvecklar principer ”in accordance with the Charter of the
United Nations”, och den princip som det nyss citerade avsnittet hämtats från – vålds-
förbudet – utgör ett ordagrant citat från artikel 2.4 i FN-stadgan. Det kan alltså hävdas
att principen att territorium inte får erövras – ens i försvarskrig – ligger immanent i
FN-stadgan. Denna uppfattning har också väglett de många författare citeras nedan
och som funnit att erövringarna 1947–49 inte var lagliga.
43 Se Persson, s 52–53. Jfr bl a de två säkerhetsrådsresolutioner som behandlade stri-
derna redan 17 april och 23 april 1948, d v s flera veckor före den arabiska invasionen.
Båda parter var som sagt inriktade på att omintetgöra delningsplanen – araberna ge-
nom att helt stoppa etablerandet av den judiska staten, judarna genom att utöka sitt
territorium med sikte på att erövra hela Palestina.
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eliska stat hade därför utgjort en folkrättsstridig aggression. Det fanns
dock anledning att hävda att det som pågick i det f␣ d mandatområdet
Palestina den 15 maj 1948 var antingen ett fortsatt inbördeskrig i man-
datområdet eller ett internationellt krig mellan Israel och det palestin-
ska folket, i vilket arabstaterna intervenerat efter inbjudan från
palestinierna.44  Även om detta krig delvis var betingat av behovet att
försvara den israeliska statsbildningen och judiska bosättningar, inom
både den judiska och den arabiska delen, fanns det också en klart ex-
pansionistisk israelisk intention, och Ben-Gurion planerade så sent som
hösten 1948 – under vapenvila – för framstötar över hela Västbanken.45

Om inte arabstaterna hade fallit in i Palestina, hade Israel sannolikt
erövrat hela det gamla mandatområdet. Staten Israel proklamerade
inga gränser när den bildades,46  och de områden som erövrades 1947–
49 ockuperades inte i avvaktan på ett fredsfördrag utan annekterades
omedelbart.

Kriget mellan Israel och arabstaterna kan därför ses på två sätt, och
båda torde vara korrekta samtidigt. Dels försiggick ett judiskt
expansionskrig mot den arabiska befolkningsgruppen, dels ett arabiskt
krig för att krossa den israeliska statsbildningen.47  De judiska
krigsansträngningarna var legitima i den mån de syftade till att för-
svara det territorium som var tilldelat den judiska staten, samt möjli-
gen också för att skydda övriga judars fysiska existens (jfr de kontro-
versiella doktrinerna om humanitär intervention), medan de arabiska

44 Den arabiska interventionen skedde efter begäran av de representativa palestinska
organ som fanns, nämligen Arab Higher Committee och All-Palestine Government (se
The Palestine Question, s 338). Palestinaaraberna valde först att inte etablera någon stat
på sitt territorium, men den 1 oktober 1948 utropades en palestinsk stat, som dock
inte lyckades etablera någon effektiv kontroll (Malanczuk, ”Israel...”, s 166). Att grän-
serna hade en viss internationell status redan före den 15 maj antyds av att generalför-
samlingens resolution 181 stadgade att varje överskridandet av 1947 års gräns skulle
betraktas som en artikel 39-situaton enligt FN-stadgan, d v s som ett hot eller brott
mot freden eller en angreppshandling.
45 Rosenberg, s 324–326; Persson, s 54, fotnot 9, och s 66.
46 I lagstiftning den 9 september 1948 angavs att ”[a]ny law applying to the whole of
the State of Israel shall be deemed to apply to the whole of the area including both the
area of the State of Israel and any part of Palestine which the Minister of Defence has
defined by proclamation as being held by the Defence Army of Israel” (Area of
Jurisdiction and Power Ordinance (5708-1948), citerad i Malanczuk, Israel, s 164).
Lagen ändrades sedan 1967 (5727-1967).
47 Vilket inte med nödvändighet betyder detsamma som att krossa alla dess invånare.



21

krigsansträngningarna var legitima i den mån de syftade till att för-
svara det territorium som var tilldelat den arabiska staten. Båda sidor
överskred emellertid respektive gräns för vad som var legitima krigs-
mål, och båda bröt också vid olika tillfällen mot säkerhetsrådets olika
beslut och rekommendationer om eld-upphör och vapenvila under
1948.48  Den israeliska argumentationen måste därför tillbakavisas i
sin helhet.49

Frågan är om de israeliska erövringarna sedermera legitimerats ge-
nom medgivande eller preskription, d v s ett slags explicit eller impli-
cit medgivande från berörda parter.50  Det internationella samfundets
attityd har viss betydelse eftersom samfundet har ett folkrättsligt in-
tresse av att konflikten löses på ett folkrättsenligt sätt; detta beror på
att ett antal folkrättsliga obligatoriska principer av högsta dignitet (jus
cogens och erga omnes51) är involverade, som principen att gränser
inte skall förändras med våldsamma medel och principen om folkens
självbestämmanderätt. Men det är arabernas, och framförallt palestini-
ernas, attityd som är avgörande, eftersom konflikten handlar om terri-
torium som palestinaaraberna gör anspråk på. Med beaktande av arab-
sidans – inklusive palestiniernas – vägran att godkänna de avgränsningar
som uppstod genom stilleståndsavtalen 1949 som lagliga gränser, är
det svårt att se att de skulle kunna uppfattas som legitima under perio-
den före 1967. Situationen hade möjligen kunnat vara annorlunda om
världssamfundet – genom FN – explicit hade deklarerat att annektione-
rna 1949 var legala, men det har inte skett.

Efter 1967 verkar statssamfundet ha diskuterat en tillbakagång en-
dast till 1967 års gränser. Även arabsidan har huvudsakligen hänvisat

48 Persson, s 57–58. I sina resolutioner nummer 54 från den 15 juli 1948 samt nummer
74 från den 11 augusti 1949 fattade rådet bindande beslut enligt artikel 40 i FN-
stadgan. (Visserligen finns det olika uppfattningar om beslut enligt artikel 40 alltid är
bindande, men i resolutiorna 54 och 74 använde rådet orden ”orders” respektive ”dec-
ides”.) Tidigare beslut var icke bindande.
49 Samma gäller självfallet också den arabiska, som vid denna tid byggde på uppfatt-
ningen att resolution 181 och delningen var illegal. Det är dock irrelevant för detta
resonemang.
50 Se härom, Brownlie, s 53–59, som dock för ett betydligt mer sofistikerat resone-
mang än den korta diskussion som här kan utföras. Rörande fakta, se Persson, s 47–49.
51 Dessa två uttryck betecknar att det är tvingande regler respektive att brott mot
dessa regler är brott riktade mot hela statssamfundet, och inte bara mot den direkt
drabbade parten.
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till säkerhetsrådsresolutionerna 242 och 338.52  Detta har tolkats så att
erövringarna 1947–1949 är eller med tiden blivit lagliga.53  Men det
har inte skett något uttryckligt erkännande. Den kända amerikanska
folkrättsprofessorn Quincy Wright drog slutsatsen att ”[t]here seems
to be no such ’general recognition’ of the additional territory occupied
during the hostilities of 1948 and of 1967”.54  Tidigare folkrätt-
sakkunnige vid UD Bo Johnson Theutenberg skriver att ”grunden för
synsättet [måste] vara att de områden som staten Israel inte skulle ha
[enligt delningsresolutionen], skulle tillfalla den palestinska befolk-
ningen”.55  Däremot kan det hävdas att 1967 års gränser senare fått
viss legitimitet såvitt avser Egypten och Jordanien genom fredsavtalen
med dessa två stater56  men det gäller inte i förhållande till palestinierna,
och det är inte avgörande för den nu aktuella frågan, d v s al-Hamma.

52 Persson, s 179.
53 T ex skrev Jevgenij Primakov i en artikel publicerad i bl␣ a New York Times 1969 att
en uppgörelse skulle ha två element, israeliskt tillbakadragande från allt arabiskt terri-
torium som ockuperats 1967 samt etablerandet av en rättvis och hållbar fred (Norton
Moore, vol II, s 1092). Brittiske dåvarande utrikesministern Sir Alec Douglas-Home
höll 1970 ett tal med innehåll i stort sett att de framtida gränserna ska baseras på 1967
års gränser (Norton Moore, vol II, s 1119).

Jfr även de i detta avseende tvetydiga rekommendationer som presenterades av kom-
mittén ”on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People”, som är ett
underorgan till FN:s generalförsamling. I dessa sägs att israeliska styrkor skall dras till-
baka från ”the areas occupied in 1967”. När en palestinsk entitet etablerats på detta
område skall därefter vidtas ytterligare åtgärder för att till fullo implementera ”the
inalienable rights of the Palestinian people”. Detta kan tolkas så att även 1967 års
gränser kan justeras, och det kanske även till Israels nackdel. Se Henry Cattan, The
Implementation of United Nations Resolutions of Palestine, i Question of Palestine:
Legal Aspects, FN 1992, s 32 på s 36.
54 Wright, s 117. Cassese drog en liknande slutsats avseende Jerusalem, nämligen att
ett sådant erkännande inte kan ”be merely implied” (Cassese, s 150).
55 Johnson Theutenberg, s 543. Theutenberg frågar sedan, sannolikt retoriskt, om ”en
enskild medlem av statssamfundet [kan] ‘ta sig rätt’” (ibid). Se även van de Craen, s
278, som är av samma uppfattning.
56 Artikel 3.2, fredsavtalet Israel/Jordanien, 1994: ”The boundary, as set out in Annex
I (a), is the permanent, secure and recognised international boundary between Israel
and Jordan, without prejudice to the status of any territories that came under Israeli
military government control in 1967.”

Artikel II, fredsavtalet Israel/Egypten, 1979: ”The permanent boundary between
Egypt and Israel is the recognized international boundary between Egypt and the
former mandated territory of Palestine, as shown on the map at Annex II, without
prejudice to the issue of the status of the Gaza Strip. The Parties recognize this boundary
as inviolable.”
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Även palestinierna bygger numera sin ståndpunkt på resolution 242,
som kan hävdas acceptera 1967 års gränser. Men de har inte gjort några
utfästelser som innebär en definitiv legalisering av 1949/1967 års grän-
ser.

Sammanfattningsvis är det svårt att finna någon annan legal grund för
territorieinnehav i det f␣ d mandatområdet än delningsresolutionen.57

Mandatet var instiftat av NF för att leda fram till självständighet i nå-
gon form, och det enda organet med någon som helst auktoritet att
fortsätta NF:s uppdrag var generalförsamlingen. Resolution 181 gav
en rätt till judarna att bilda en stat. När Israel, under ianspråktagande
av denna rätt, utropade en egen stat med effektiv kontroll över territo-
rium, blev Israel en stat, och en legal sådan. Men legaliteten gäller i
första hand 1947 års gränser. Förändringar genomförda med våld kan
inte bli legitima. Även principen om folkens självbestämmande i arti-
kel 1 i FN-stadgan talar mot denna ståndpunkt. Varken FN eller
palestinierna har explicit erkänt erövringarna 1948–49 eller 1967.
Däremot är det knappast troligt att det finns någon politisk grogrund
för krav på återgång till delningsresolutionens gränser,58  och 1967
(eller 1949) års gränser kan legitimeras genom avtal mellan parterna. I
detta sammanhang bör det påpekas att det var den allmänna uppfatt-
ningen 1967, när resolution 242 skrevs, att den endast medgav mindre,
ömsesidiga förändringar, dikterade av praktiska skäl.59

IV.2 Israels respektive Syriens anspråk på al-Hamma
Efter denna bakgrund kan parternas argument analyseras. Ett första
möjligt syriskt argument är att man inte erkänt mandatområdets grän-
ser. Om detta kan följande sägas: Mandatområdet uppkom som en

57 Till detta kan till sist anmärkas att både Israel och ”Palestina” vid sina respektive
självständighetsförklaringar (1948, 1988) åberopat res 181. Ingen av dem accepterade
därmed de däri föreslagna gränserna som absoluta.
58 Jfr Malanczuk, ”Israel ...”, s 164.
59 David Paul. Se bl␣ a citaten från dåvarande brittiske utrikesministern Caradon och
den amerikanske kollegan Dean Rusk. Se även Caradon, A Plan for Middle East Peace,
Norton Moore, vol II, s 1111, där det framstår som klart att vad Caradon avser är
mindre justeringar i vapenstilleståndslinjerna för att t␣ ex rätta till det faktum att dessa
linjer skar av huvudvägen till Jerusalem och vägen till Hebrew University. För ett
annat men inte motsägande perspektiv, se Rostow, s 895. Se dock Blum.
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följd av uppgörelserna efter första världskriget, inklusive freden i
Lausanne 1923, där Turkiet avträdde sin rätt över området till de allie-
rade. Såvitt ej annat avtalas, tar en ny stat över gamla gränser gentemot
tredje land. Detta gäller även för t␣ ex kolonier och mandatområden.
Detta innebär att de gränser som gällde för mandatområdena, fram
tills dess att Syrien blev en självständig stat, binder även Syrien. Att
Syrien ej accepterat Lausannefördraget eller överenskommelser och
beslut av Frankrike, Storbritannien och Nationernas Förbund är därför
irrelevant, eftersom Syrien inte blev fullt självständigt förrän 1946.
Om det inte finns några andra folkrättsligt relevanta invändningar gäl-
ler mandatets gränser, intill dess att annat överenskommes. Situatio-
nen torde alltså före 1948 ha varit den att al-Hamma inte utgjorde en
del av Syrien utan av mandatområdet Palestina.

När Israel utropades den 14 maj 1948 ingick al-Hamma i det om-
råde som staten Israel gjorde anspråk på att omfatta.60  Syriens anspråk
baseras på kontroll över området t␣ o␣ m den 4 juni 1967, vilken etable-
rats först genom kriget 1948–49 och därefter åter genom händelserna
1951. Redan 1951 var emellertid annektering efter aggression folk-
rättsligt otillåten.61  Även om Syrien inte formellt annekterade områ-
det, så gäller ändå principen att erövring inte kan utgöra en laglig grund
för förvärv av territorium. Det fanns också ett beslut från 1950 inom
Arabförbundet som förbjöd annektering av områden inom mandat-
området Palestina.62  Beslutet måste tolkas så att inget arabland skulle
lägga under sig mark i mandatområdet för egen del. Resolutionen är
inte bindande i sig, men den kan åberopas för att bekräfta allmänna
folkrättsliga regler om att territorieförvärv efter våldsanvändning är
förbjuden.63  Det faktum att Syrien de facto innehade al-Hamma 1951–

60 Israel hävdade alltså suverän jurisdiktion över området. Vad som detta datum enligt
israelisk uppfattning utgjorde Israel är f␣ ö inte helt lätt att utreda. Israel har utsträckt
sin jurisdiktion men har aldrig uttryckligen angivit något statsterritorium. Se lagstift-
ning från den 9 september 1948; fotnot 46.
I stilleståndsförhandlingarna i Lausanne 1949 åberopade Israel sig på mandattidens
gränser och inte på delningsplanen (UN Doc A/927 (1949)).
61 I 1970 års Friendly Relations-deklaration anges att varje annektion som är ett resul-
tat av våldsanvändning – utan skillnad på angrepp och försvar – är ogiltig; som utretts
ovan gick kanske annektionsförbudet sannolikt så långt även 1951. Se fotnot 42.
62 Malanczuk, ”Israel”, s 171; Persson, s 78. Jordanien motsatte sig detta beslut.
63 Det är möjligt att resolutionen inte riktade sig mot områden som enligt resolution
181 skulle tillfalla Israel. Detta har dock knappast någon betydelse för dess relevans
för sedvanerätten.
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1967 utgör alltså inget tillräckligt skäl för att Syrien under denna tid
skulle haft rätt till överhöghet (suveränitet) över området. Om al-
Hamma före stridigheterna 1948–49 och 1951 de jure tillhörde en
annan, stat borde den syriska ockupationen – vare sig den åtföljdes av
formell annektion eller ej – därmed inte grunda något överhöghetsan-
språk.

Från syriskt håll skulle kunna hävdas att incidenten 1951 ej utgjorde
erövring utan blott var en fortsättning av 1948–49 års krig, och att
området inte kom under kontroll efter ett anfallskrig. Det fanns dock
ett stilleståndsavtal, och FN:s säkerhetsråd hade i resolutionerna 54
och 73 från 1948 och 1949 beslutat om en vapenvila mellan Israel och
arabstaterna enligt artikel 40 i FN-stadgan; den sistnämnda resolutio-
nen hänvisade också till de fyra vapenstilleståndsavtalen, och som
nämnts hade parterna i avtalet förbundit sig att efterleva ”[t]he
injunction of the Security Council against resort to military force” (ar-
tikel 1). En preliminär slutsats är alltså att Israel har en bättre rätt än
Syrien till al-Hamma.

Å andra sidan kan syrierna åberopa en rad punkter i det israeliska
agerandet sedan 1948 till stöd för sina krav, agerande som varit i strid
med just de principer som resulterat i den preliminära slutsatsen ovan.
Det kan för det första hävdas att Israel inte idag kan åberopa sig på
mandattidens gränser. Israel har trätt tillbaka från 1923 års gränser
mellan mandatområdena genom den deklaration som gjordes i sam-
band med annektionen av Golanhöjderna den 14 december 1981, då
man förnekade giltigheten av dessa gränser.64

Vidare erövrade också Israel vissa områden i strid med FN-beslut
om eld upphör.65  Från syrisk sida skulle därtill kunna sägas att effektiv
kontroll har varit ett avgörande faktum, när det gäller det territorium
som Israel erövrade utöver det område som den judiska staten tilldela-
des i delningsresolutionen 181. Medan Egypten och Jordanien efter
hand förklarat sig inte ha några suveränitetsanspråk på de respektive
områden de ockuperade 1948–49, har Israel däremot annekterat alla
områden som ockuperades i detta krig. Från israeliskt håll torde häv-
das att detta har accepterats av statssamfundet, även om detta argu-
ment – som framgått ovan – är tvivelaktigt. Den israeliska synen på

64 Shalev, s 82. Se även premiärminister Begins tal inför Knesset den 14 december
1981, som finns arkiverat på Utrikesdepartementet.
65 Persson, s 57–58.
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Israels gränser per 1949–1967 medför följaktligen att Damaskusregimen
har viss grund för sina anspråk, om samma kriterier skall tillämpas på
de områdena som Syrien erövrade.

Å andra sidan kan det sägas att den israeliska expansionen inte gällde
de internationella gränserna mellan två mandatområden utan grän-
serna inom ett existerande mandatområde. Beträffande förhållandet
mellan Israel och Syrien talas det i vapenstilleståndsavtalet om ”inter-
nationella gränser”, varmed avses just gränserna mellan mandat-
områdena. Syrien har dock reserverat sig beträffande beteckningen ”in-
ternationella gränser”, och enligt artiklarna V och XI i stilleståndsav-
talet skulle ju 1949 års linjer inte heller uppfattas som slutliga gränser
eller på annat sätt påverka staternas ställning. Det kan dessutom näm-
nas att inte heller ordföranden i vapenstilleståndskommissionen var av
uppfattningen att Israel hade någon suveränitet över dessa områden.66

Ett starkare syriskt argument är att det inte finns anledning att göra
skillnad mellan gränser mellan mandatområden och andra gränser.
Gränserna i resolution 181 var avsedda att bli lika erkända och ”inter-
nationella” som de mellan mandatområdena.67

Genom annektionen 1981 har Israel vidare så grovt brutit mot re-
geln om att gränser inte kan ändras genom våld att man inte kan åbe-
ropa den, skulle syrierna kunna hävda.

Samtidigt måste det påpekas att det kan vara problematiskt för syrie-
rna att både hävda att erövringen 1948–1951 är tillåten och att den
israeliska ockupationen 1967 och annektionen 1981 är otillåten. Syrie-
rna måste i så fall hävda att annektion är tillåten efter försvarskrig, och
att den syriska aktionen 1948 och framåt utgjorde ett försvarskrig på
palestiniernas sida, medan 1967 års krig var ett israeliskt angreppskrig.
Men som nämnts ovan torde man inte kunna göra en sådan distink-
tion.

Från syrisk sida kan till sist hävdas att det internationellt oftast
talas om 1967 (och inte om 1949 eller 1923) års gränser, vilket stäm-
mer med Syriens eget språkbruk, ett språkbruk betingat av just al-
Hamma. Det skulle därmed kunna tolkas som ett internationellt er-
kännande av Syriens rätt till al-Hamma. Huruvida intentionsdjupet
bakom användningen av denna formel sträcker sig till al-Hamma är

66 Se fotnot 28.
67 Jfr fotnot 44.
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dock oklart, och dessutom kom vi tidigare fram till att det inte är det
internationella samfundets inställning som är viktigast, utan motpart-
ens, d␣ v␣ s Israels.

Slutsats: Den rimligaste uppfattningen är att en rätt till al-Hamma
inte kan grundas på erövring utan på gränserna mellan mandatområdena
samt på delningsresolutionen, vilket skulle innebära att Syrien inte har
någon rätt till al-Hamma. Om samma princip skall gälla för al-Hamma
som Israel hävdar för de områden som Israel erövrade 1947–49, har
Syrien dock viss grund för sina anspråk. Syrien kan också hävda att
Israel inte kan åberopa sig på en princip – ”no fruits of aggression” –
som man själv brutit mot.

IV.3 Palestiniernas anspråk
Enligt flera uppgifter har palestinierna rest anspråk på i vart fall al-
Hamma.68  Palestiniernas eventuella anspråk kan synas vila på bräcklig
grund, eftersom området inte tilldelades den planerade arabiska staten
i delningsresolutionen 181 från 1947. Samtidigt kan det, som nämnts,
konstateras att Israel omfattar betydande territorier som inte ingick i
det område som hade tilldelats den judiska staten.

I det ögonblick då staten Israel utropades, d v s 14 maj 1948, kan
den ha haft både anspråk på och kontroll över de nu aktuella områ-
dena.69  Situationen skiljer sig därmed från vad som var fallet med de
territorier Israel erövrade 1947–49, vilka inte tillhörde någon etable-
rad och erkänd stat. Israel hade emellertid aldrig full och stadigva-
rande kontroll över al-Hamma, eftersom Syrien omedelbart invade-
rade området. I enlighet med den argumentation som fördes om Syri-
ens anspråk kan det finnas skäl att hävda att Israels rätt inte är oom-
stridd. Allmän folkrätt och resolution 181 talar för Israel, men Israels
eget agerande utgör argument för att man inte kan åberopa regler och

68 De flesta av dessa uppgifter har kommit från diplomatiska källor som inte kan cite-
ras här. En öppen källa är dock den gamla artikel 24 i PLO:s stadga, vari sägs att
stadgan inte skulle förstås så att PLO gjorde anspråk på suveränitet över Västbanken,
Gazaremsan eller Al-Hamma-regionen. Denna artikel togs bort 1968, då PLO började
bearbeta idén att bilda en palestinsk stat på Västbanken och Gaza (Malanczuk, ”Is-
rael”, 166). Om palestinska anspråk, se även Lemke, s␣ 71.
69 Fakta är motstridiga. Se kartorna i Gilbert, s 44–46.
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beslut som man själv brutit mot. Om det skulle kunna sägas att Syrien
erövrade området för palestiniernas räkning – vilket skall diskuteras i
nästa stycke – borde palestinierna ha lika stor rätt till al-Hamma som
Israel kan ha till nordvästra Galiléen och andra områden som erövra-
des 1947–49.

Frågan blir då vilken rätt palestinierna har gentemot Syrien. I enlig-
het med principen om folkens självbestämmande måste det sägas att
Palestinamandatet ytterst syftade till att ge befolkningen i området
möjlighet att med tiden bilda en stat (eller två stater), inte att territo-
rium skulle överlåtas på någon annan stat. Arabförbundets beslut år
1950 pekar i samma riktning. Det innebar att alla områden i mandat-
området som ockuperats av arabstater skulle återlämnas till mandatets
invånare (varav en majoritet var palestinier, vilket var viktigt för Arab-
förbundet). Syrien deltog i detta beslut, och måste därför ha åtagit sig
att, i enlighet med detta beslut och med palestiniernas självbestäm-
manderätt, sätta palestiniernas territoriella intressen framför sina egna.
Enligt detta resonemang kan Syrien inte ha ockuperat området med
annat syfte än att förvalta det för palestiniernas räkning. Att syrierna
idag inte torde ha tänkt sig att ge upp al-Hamma till palestinierna
förändrar inte denna folkrättsliga slutsats.

Som framgått ovan kan inte sexdagarskriget förändra situationen
eftersom territorieförvärv efter våld inte är tillåtet, och det råder näs-
tan total enighet om att detta gäller de områden som ockuperades
1967.

Slutsats: Israel kan ha en bättre rätt än Palestina till al-Hamma grundat
på kontroll den 15 maj 1948 eller – ett starkare argument – på delnings-
resolutionen. Men det kan vara svårt för Israel att framföra dessa
folkrättsliga argument för en rätt till al-Hamma utan att samtidigt
underminera grunderna för sitt eget innehav av de områden som eröv-
rades 1947–49.

V Rabins löfte
Enligt uppgifter från flera håll avgav premiärminister Rabin ett löfte i
juli 1994 till president al-Asad, via president Clinton eller utrikesmi-
nister Christopher, om att hela Golan till gränserna den 4 juni 1967
skulle återlämnas till Syrien, om Israel i utbyte fick fred och säkerhets-
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70 Mina huvudkällor för detta påstående är inte offentliga. Jfr dock Sagie, samt Lemke,
s 43.
71 Se därom kommentarerna till artikel 2 i FN:s folkrättskommission utkast till artiklar
om ensidiga statshandlingar: UN Doc A/CN.4/500, Second Report on Unilateral Acts
of States.

arrangemang.70  Detta påstådda löfte har spelat en stor roll i freds-
förhandlingarna.

Muntliga eller skriftliga utfästelser kan vara bindande. I kraft av en
sådan utfästelse tvingades Norge genom en dom i den fasta mellan-
folkliga domstolen år 1933 (Internationella domstolens föregångare)
avstå från östra Grönland. Detta rör den komplicerade folkrättsliga
frågan om s␣ k ensidiga åtaganden. För att ett sådant åtagande skall vara
folkrättsligt bindande bör det vara avsändarens avsikt att det skall vara
bindande. De fall som brukar åberopas i den folkrättsliga doktrinen
har därtill varit offentliga.71  Det är därför svårt att hävda att Rabins
löfte utgör ett bindande ensidigt åtagande. Det är mer rimligt att se
det som ett anbud, som inte får någon slutlig juridisk verkan, förrän
Syrien besvarat det.

En särskild fråga är om Israel fortsätter att vara bundet av det på-
stådda löftet – om man någonsin var det – trots att Yitzak Rabin inte
längre är premiärminister. Det kan vara så att det eventuella löftet
bara var avsett som ett löfte från politikern Rabin, vilket endast skulle
binda honom personligen. Som premiärminister måste det dock
presumeras att han agerade å statens vägnar, och i så fall förändras inte
löftets relevans av ett regeringsskifte.
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B Jerusalem och de
heliga platserna

Av alla de svåra frågor som diskuteras under de nu pågående slutstatus-
förhandlingarna mellan PLO och Israel är Jerusalemfrågan en av de
allra svåraste. Detta avsnitt kommer att behandla såväl frågan om Je-
rusalems juridiska status, som den speciella frågan om de heliga plat-
sernas ställning.

I Jerusalems status
I.1 Västra Jerusalem, ”corpus separatum”
För att utreda Jerusalems status är det nödvändigt att diskutera hän-
delserna 1947 och de närmast följande åren. Diskussionen i denna del
bygger på den redogörelse som gjorts i uppsatsen om al-Hamma i detta
häfte.

Enligt FN:s generalförsamlings delningsresolution 181 från den 29
november 1947 (del B.III) skulle Jerusalem vara ett s␣ k corpus
separatum, med en internationell regim ställd under FN:s administra-
tion genom förvaltarskapsrådet. Efter striderna 1948–49 annekterades
emellertid västra Jerusalem av Israel och östra Jerusalem av Jordanien.

Slutsatsen av diskussionen i al-Hamma-uppsatsen var att delnings-
resolutionen, tillsammans med vad som skulle kunna kallas en brittisk
accept, utgör den enda legala grunden för territorieförändringar ge-
nom mandatets avslutande. Stridigheterna 1947–1949 kan inte för-
ändra situationen. Båda sidor överskred respektive gräns för vad som
var legitima krigsmål – för arabernas del att försvara palestinierna mot
ett judiskt expansionskrig, för Israels del att försvara det i resolution
181 tilldelade territoriet mot arabiska angrepp. Det israeliska argu-
mentet att det var fråga om ett försvarskrig legaliserar alltså inte den
israeliska erövringen av västra Jerusalem.

Frågan är om detta innehav sedermera legaliserats genom något slags
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samtycke. Som framgick av diskussionen om al-Hamma är det de be-
rörda parternas intressen som är viktigast. Det ena av de två huvud-
syftena med Jerusalems internationalisering var att motverka konflik-
ten mellan judar och araber genom att bevara freden mellan religio-
nerna,1  och det kan hävdas att det i första hand är parterna själva som
bör förfoga över detta intresse. I detta avseende gäller resonemanget
om al-Hamma: Såväl statssamfundet i stort som arabsidan har efter
1967 huvudsakligen hänvisat till säkerhetsrådsresolutionerna 242 och
338.2  Men det har inte skett något uttryckligt erkännande av erövringa-
rna 1948–49. Även om det kan hävdas att dessa – d v s det som brukar
benämnas 1967 års gränser – senare fått viss legitimitet genom freds-
avtalen med Egypten och Jordanien,3  så gäller inte det i förhållande
till palestinierna.4  Även palestinierna bygger numera sin ståndpunkt
på resolution 242, och i den palestinska självständighetsförklaringen
den 15 november 1988 kräver man israeliskt tillbakadragande från
palestinskt och arabiskt territorium som ockuperades 1967, inklusive
”det arabiska Jerusalem” (”Arab Jerusalem”).5  Detta får sägas uttrycka
en politisk beredskap att legalt acceptera 1967 års gränser.6  Men det
innebär inte en definitiv accept, och palestinierna har vidare explicit
sagt att Jerusalem skall vara huvudstad i ett framtida Palestina.7

Samtidigt finns det också ett internationellt intresse som är starkare
än för de andra ockuperade områdena. Enligt delningsresolutionen var

1 Se UN Special Committission Report, UN Doc.A/364, tryckt Norton Moore, Volume
III, s 297.
2 Persson, s 179.
3 Artikel 3.2, fredsavtalet Israel/Jordanien, 1994: ”The boundary, as set out in Annex I
(a), is the permanent, secure and recognised international boundary between Israel
and Jordan, without prejudice to the status of any territories that came under Israeli
military government control in 1967.” Det görs en reservation beträffande Jordaniens
ställning avseende muslimska heliga platser, men inte avseende Jerusalems ställning i
stort.

Det bör dock påpekas att varken Egypten eller Jordanien har någon möjlighet att
förfoga över palestiniernas rättigheter.
4 I Camp David-förhandlingarna hölls Jerusalem explicit utanför, vilket var ett israeliskt
krav.
5 Återgiven i Lapidoth & Hirsch, s 348.
6 Jfr Malanczuk, Jerusalem, s 13–14.
7 Enligt principdeklarationen den 13 september 1993 är Jerusalem en av de frågor som
ska diskuteras under slutstatusförhandlingarna. Enligt palestinsk uppfattning omfattar
detta stadens status som sådan, medan israelerna anser att det endast kan röra arrange-
mangen kring de heliga platserna.
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Jerusalem inte avsett enbart för palestinierna utan var ämnat att bli en
internationell stad, öppen för båda befolkningsgrupperna, inklusive den
judiska. Delningsresolutionen hade därtill som syfte att skydda de he-
liga platserna, vilket är ett intresse för inte bara israeler och palestinier.
Efter den israeliska erövringen av västra Jerusalem framhärdade gene-
ralförsamlingen i att Jerusalem skulle vara ett corpus separatum (reso-
lution 303, 1949). Flera stater, bl␣ a Sverige, menade vid denna tid att
idén blivit orealistisk, och att man istället borde eftersträva en funktio-
nell – till skillnad från territoriell – internationalisering av de heliga
platserna. (Trots uppmaningar från generalförsamlingen, vidtog aldrig
säkerhetsrådet några åtgärder för att realisera internationaliseringen av
Jerusalem.) Ändå fick förvaltarskapsrådet genom resolution 303 i upp-
drag av generalförsamlingen att utarbeta en stadga för Jerusalem, vil-
ket också skedde.8

Mellan 1952 och 1967 behandlades Jerusalemfrågan i princip inte i
generalförsamlingen, och detta har av Israelvänliga bedömare tolkats
så att generalförsamlingen gradvis accepterat att internationaliserings-
planen omöjliggjorts av händelseutvecklingen. Det är emellertid svårt
att tolka tystnad från generalförsamlingen på detta vis. Generalförsam-
lingen – liksom säkerhetsrådet – fördömde först den indonesiska inva-
sionen av Östtimor, för att sedan, från 1982, sluta diskutera frågan.
När den sedan blev aktuell igen 1999, visade det sig att FN inte hade
ändrat uppfattning.9  På samma sätt återupptogs det internationella
samfundets intresse för Jerusalem efter junikriget 1967. Från 1967 har
ett stort antal resolutioner antagits, där Israels åtgärder beträffande
staden förklarats ogiltiga (”invalid”) och där krav ställts om att Israel
skall avstå från alla åtgärder som kan riskera att ändra Jerusalems sta-
tus.10  Även om åtgärder vidtagna i västra Jerusalem inte omnämnts

8 Såväl FN:s förlikningskommission för Palestina som ett svenskt-holländskt förslag
förordade en internationalisering begränsad till de heliga platserna, vilket f␣ ö även
Israel förespråkade (de heliga platserna låg ju 1949–67 i stort sett inom det jordansk-
kontrollerade Jerusalem).

Förvaltarskapsrådets plan kunde dock inte antas och implementeras, bl␣ a p␣ g␣ a att
varken Israel eller Jordanien accepterade förslagen. Se bla Mallison & Mallison, 213 ff.
Se även avsnitt II.2.
9 Ställningstagandet 1999 uttrycks dock inte lika klart som 1975.
10 Bl a säkerhetsrådets resolutioner 252 (1968), 267 (1969), 271 (1969), 298 (1971),
465 (1980), 476 (1980) och 478 (1980). I generalförsamlingen bl␣ a resolution 2253
(ES-V), som antogs under den␣ s␣ k Unitimg for Peace-formeln, samt ett antal årliga
resolutioner; se nästa fotnot samt bilagorna till Cattan, Jerusalem.
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explicit, så fördöms ändå diverse åtgärder avseende östra Jerusalem –
t␣ ex ”Basic Law” (se nedan) – för deras implikationer på hela stadens
ställning. Ibland hänvisas uttryckligen till den israelisk-ockuperade delen
av Jerusalem (”the Israeli-occupied section of Jerusalem”), men oftast
talar resolutionerna om vilken följd olika israeliska åtgärder har för
den heliga staden Jerusalem (”the Holy City of Jerusalem”) eller för
”Jerusalem”, kort och gott.11

Det internationella samfundet har visat betydligt större motvilja
mot att juridiskt erkänna de facto-situationen i västra Jerusalem än
för de övriga områden som intogs av Israel 1947–49. Trots att Israel
flyttade regeringskansliet från Tel Aviv till Jerusalem redan 1949 och
Jerusalem utropades till huvudstad 1950, har andra stater i stort sett
valt att inte erkänna denna ort som huvudstad, och endast två stater
har idag ambassad i Jerusalem. De stater som har generalkonsulat i
Jerusalem har inte sökt exekvatur i Tel Aviv, och generalkonsulaten
sorterar direkt under respektive utrikesministerium. Detta utgör en
indikation på att det inte är erkänt att Israel är suverän över västra
Jerusalem.12

11 Exempel: säkerhetsrådets resolution 476 (1980), antagen med anledning av Israels
Basic Law om Jerusalem:

/—/ 3. Reconfirms that all legislative and administrative – measures and actions
taken by Israel, the occupying Power, which purport to alter the character and status
of the Holy City of Jerusalem have no legal validity and constitute a flagrant violation
of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War and also constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive,
just and lasting peace in the Middle East;

4. Reiterates that all such measures which have altered the geographic, demographic
and historical character and status of the Holy City of Jerusalem are null and void and
must be rescinded in compliance with the relevant resolutions of the Security Coun-
cil; /—/

USA uttalade 1 juli ”...unilateral acts which have sought to change the character of
the city outside a negotiated settlement ... are inconsistent not only with international
law but, indeed, with the very nature of negotiation, which is essential to peace”.

Generalförsamlingens resolutioner – senast resolutionerna 54/76, 54/77, 54/78 och
54/79 – använder likaledes namnet ”Jerusalem”, som beteckning på ockuperat om-
råde. Samtidigt kan noteras att det i t␣ ex resolution 54/77 talas om “the Occupied
Palestinian Territory, including Jerusalem, and other Arab territories occupied by Is-
rael since 1967”. Den naturligaste – om än inte den enda – läsningen av detta uttryck
är att resolutionen enbart omfattar de områden som ockuperades 1967.
12 Storbritannien gjorde 1987 ett uttalande som klargör denna syn på Jerusalems sta-
tus. Se Malanczuk, Jerusalem, s 15.
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I.2 Specifikt om östra Jerusalem
Eftersom Jordanien inte hade någon rätt till östra Jerusalem, vilket
annekterades efter kriget 1948–49, var den jordanska annektionen utan
verkan, och den erkändes också av endast en stat, Pakistan. Enligt isra-
elisk uppfattning innebär det att Israel var fritt att ta östra Jerusalem
genom sitt enligt egen uppgift legitima försvarskrig 1967.13  Denna
argumentation är inte hållbar. Det är riktigt att Jordanien inte hade
någon rätt till östra Jerusalem, men lika litet hade Israel någon rätt till
västra Jerusalem. Och oavsett detta kan ett krig idag inte grunda nå-
gon rätt till territorium. Israels erövring av östra Jerusalem kan därför
inte upphäva palestiniernas eller det internationella samfundets rät-
tigheter.

Israel införde 1967 lagstiftning som utvidgade Jerusalem till att
omfatta också de östra och nyligen ockuperade delarna. Det var oklart
om detta skulle uppfattas som en annektion – vilket bestreds av flera
Israel-vänliga kommentatorer – men genom den ”Basic Law” som ut-
färdades 1980 klargjordes att hela Jerusalem är en del av Israel och
dess huvudstad.14

I.3 Folkrättsliga slutsatser
Det är svårt att finna någon annan legal grund för territorieinnehav
i det f␣ d mandatområdet än delningsresolutionen. Mandatet var in-
stiftat av NF för att leda fram till självständighet i någon form, och
generalförsamlingen var det enda organet med någon som helst auk-
toritet att fortsätta NF:s uppdrag. Resolution 181 gav en rätt för
judarna att bilda en stat. Men förändringar genomförda med våld
kan inte bli legala. Även principen om folkens självbestämmande i
artikel 1 i FN-stadgan talar mot denna ståndpunkt. Varken FN, de
enskilda staterna eller palestinierna har erkänt erövringarna 1948–
49 eller 1967.

13 Draper 157. Man kan alltså tycka att det är märkligt att Israel i sin argumentation
antar att den israeliska erövringen 1948–49 av ena halvan av Jerusalem var legal men
inte den jordanska erövringen av den andra halvan. Det israeliska argumentet bygger
dock på det enligt min mening felaktiga antagandet att det israeliska kriget helt och
hållet var ett försvarskrig. Vidare kan de jordanska annektionsåtgärderna knappast för-
ändra det palestinska folkets ställning.
14 Malanczuk, Jerusalem, s 11–12.
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Enligt den kände folkrättsprofessorn Peter Malanczuks utvärdering
i det folkrättsliga standardverket ”Encyclopedia of Public Internatio-
nal Law” var det statssamfundets uppfattning om situationen före 1967
att Israel och Jordanien endast utövade de facto suveränitet över västra
respektive östra Jerusalem. Malanczuk menar, i korthet, att Israel inte
har någon rättstitel till Jerusalem, och att det inte heller finns något
internationellt erkännande av Jerusalem som en del av Israel som skulle
kunna s␣ a␣ s bota det faktum att annektionen ursprungligen var ille-
gal,15  ej heller något erkännande från palestinierna. Även den förre
folkrättssakunnige vid UD, Bo Johnsson Theutenberg, kommer till en
liknande slutsats, liksom förre chefen för UD:s enhet för Mellanöstern
och Nordafrika, Jan Nordlander.16

Folkrättsligt råder alltså ingen skillnad vad gäller rätten till västra
respektive östra Jerusalem. Av olika skäl tycks Israels illegala an-
nektering av västra Jerusalem trots detta inte ha fördömts lika ex-
plicit; som dåvarande utrikesministern Lena Hjelm-Wallén anförde
har ”det internationella samfundet valt att de facto godta Israels
kontroll över västra Jerusalem”.17  Här bör ordvalet noteras – ”de
facto”, inte ”de jure”, ”kontroll” och inte ”suveränitet” eller ”rätt”.
Situationen skulle kanske kunna förklaras folkrättsligt på följande
sätt. Den allmänna uppfattningen är att östra Jerusalem är ockupe-
rat; annektionen var enligt bl␣ a säkerhetsrådets resolution 476 inte
bara illegal utan också ”null and void”, d v s helt utan rättsverkan,
varför den inte ska räknas, och därför måste området, logiskt sett,
vara ockuperat, vilket är ett tillfälligt tillstånd. Inget hindrar dock
att också västra Jerusalem kan vara illegalt annekterat, men att detta
inte helt saknar rättsverkan. Så erkände t ex Sverige annektionen av
de baltiska staterna, trots att den var illegal. Balterna hade en rätt
att bli fria, men tills vidare (alltså 1940–1991) var ändå Sovjet härs-
kare i området, trots att man egentligen inte hade någon rätt till
territoriet. Statssamfundet lät alltså effektiviteten slå igenom såtill-
vida att man erkände att Israel tills vidare utövade makt i Jerusa-
lem, även om dess slutliga status skulle avgöras senare. På detta sätt
kan man säga att annektionen av västra Jerusalem är illegal, men

15 Malanczuk, Jerusalem, s 14–16.
16 Johnson Theutenberg, s 534; Nordlander, s 66.
17 Svar på fråga 1996/97:38 i riksdagen. Se även belysande uttalanden från bl␣ a USA
och Storbritannien, citerade i Cassese, s 147–149.
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inte helt utan rättsverkan (”null and void”), eftersom världssam-
fundet inte har gjort någon sådan förklaring.18

FN har juridiskt sett fortfarande kvar ett visst ansvar och ett berätti-
gat intresse av att frågan får en lösning. Det får sägas att detta ansvar
och legala intresse i första hand ligger hos FN och inte hos medlems-
staterna, eftersom det var FN som hade rätt att (tillsammans med
mandatmakten) förfoga över Palestina, och dessutom ett ansvar gente-
mot mandatet. Den dåvarande israeliske representanten Abba Eban
medgav 1949 i det politiska ad hoc-utskottet att FN har ett intresse av
vissa frågor om Jerusalem.19  Även staterna som sådana har dock ett
legitimt intresse, i vart fall vad avser de religiösa frågorna (se nedan om
de heliga platserna). På grund av Jerusalems specifika karaktär och
stora religiösa betydelse för miljoner fler människor än dem som re-
presenteras av den israeliska regeringen och av PLO, och på grund av
det ansvar FN övertog från NF, kan världssamfundet hävda att Jerusa-
lems framtid skall förhandlas under internationell medverkan.

Vidare finns det, som nämnts, vissa folkrättsliga begränsningar av
vad parterna kan uppnå, även beträffande de politiska och territori-
ella frågorna. Enligt jus cogens, alltså obligatorisk folkrätt, är annek-
tion efter aggression förbjuden. Vidare är avtal som strider mot jus
cogens ogiltiga, och detsamma gäller avtal som är tillkomna under
hot om mellanstatligt våld. Som framkommit ovan kan det hävdas
att varje lösning som inte tillgodoser resolution 181 är ogiltig, efter-
som den tillkommit efter folkrättsstridigt våld. Det är dock inte den
enda möjliga slutsatsen av folkrätten, eftersom folkens – det isra-
elisk-judiska och det palestinska – självbestämmanderätt också måste
vägas in. Politiskt-praktiskt är det förstås också mycket svårt att helt
hålla fast vid corpus separatum-principen. En rimlig folkrättslig slut-
sats är dock att det inte finns någon anledning för statssamfundet att
aktivt välkomna en lösning som enbart är grundad på den ena par-
tens militära styrka.

18 Denna tolkning kan förefalla en smula sofistisk. En annan tänkbar tolkning är att
västra Jerusalem egentligen blott är ockuperat, på samma sätt som östra Jerusalem är
det. Om det är fallet, måste det konstateras att det internationella samfundet har
brustit i att kräva efterlevnad av den fjärde Genèvekonventionens bestämmelser om
ockuperat område vad avser denna del av staden.
19 Official Records of the Third Session of the General Assembly, Part II, Ad Hoc
Political Committee, Summary Records of Meetings 6 April–10 May 1949, s 286–
287, och Cattan, Jerusalem, s 60.
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II De heliga platsernas status
II.1 Före 1948
Denna fråga gäller huruvida de regler rörande de heliga platserna som
det ottomanska riket utfärdade 1757 och 1852, och som brukar kallas
”status quo”, är bindande för Israel. Förordningen (”firman”) från 1757
gällde rätten att förvalta de heliga platserna samt att hålla gudstjänst.
Detta åtagande blev ett internationell åtagande gentemot sex europe-
iska stormakter genom artikel 62 i Berlinfördraget 1878. Enligt artikel
13 av mandatet om Palestina från 1922 skulle mandatmakten ansvara
för att upprätthålla existerande rättigheter och tillträde (”preserving
existing rights and … preserving access”) till de heliga platserna.20  I
vart fall genom denna bestämmelse övertog mandatmakten det
ottomanska rikets förpliktelser.

II.2 1948–1967
Det stadgades i delningsresolutionen bl␣ a att ”existerande rättigheter
avseende heliga platser och religiösa byggnader eller platser skall inte
förnekas eller hindras” (artikel 13.a)21  samt att ”fri tillgång till heliga
platser och religiösa byggnader eller platser och det fria utövandet av
gudstjänst skall säkerställas i enlighet med existerande rättigheter och
med förbehåll för kraven på allmän ordning och decorum” (artikel
13.b).22  Med termen ”existing rights” kan knappast förstås något annat
än ”status quo”. Enligt min mening tyder resolutionen också på att det
var generalförsamlingens uppfattning att dessa rättigheter gällde i sig,
eftersom åtagandet inte bestod i att s␣ a␣ s förnya dessa rättigheter utan
att respektera dem.23

20 Jones, 923.
21 “Existing rights in respect of Holy Places and religious buildings or sites shall not be
denied or impaired.”
22 “Free access to the Holy Places and religious buildings or sites and the free exercise
of worship skall be secured in conformity with existing rights and subject to the
requirements of public order and decorum.” Liknande formuleringar finns i del B.I
(C.1.1), riktade till parterna.
23 Jfr f␣ ö även formuleringen av mänskliga rättigheter, som i allmänhet har en liknande
struktur. De är utformade så att det antas att de redan gäller – givna av naturen? – och
att statens enda åtagande är att respektera dem. Det kan tyckas att det är ett retoriskt
trick, åtminstone om man har en skeptisk inställning till naturrätten. Vad gäller “status
quo” förhåller det sig dock annorlunda, eftersom det finns folkrättsliga skäl för upp-
fattningen att det fortsätter att binda varje suverän i området.
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Också Israel har gjort åtaganden och uttalanden som är relevanta. I
självständighetsförklaringen angavs att Israel skall säkerställa alla
religioners heliga platser (”safeguard the Holy Places of all religions”),
och detta utvecklades i det telegram som den israeliska regeringen sände
till generalsekreteraren.24  De heliga platserna behandlas även i artikel
8 i vapenstilleståndsfördraget mellan Jordanien och Israel, vari sägs att
en kommitté skall utarbeta arrangemang för bl␣ a fri tillgång till de he-
liga platserna och kulturella institutionerna (”free access to the Holy
Places and cultural institutions”), om vilket parterna var eniga ”i prin-
cip”. Kommittén kom emellertid aldrig att fungera och Jordanien följde
inte dessa regler gällande judiska heliga platser.25

När den israeliska representanten Abba Eban med anledning av Is-
raels medlemskapsansökan till FN år 1949 utfrågades i ad hoc-kom-
mittén för politiska frågor, fick han bl␣ a en fråga rörande diskussioner
med en påvlig envoyé. Eban åberopade då paragraf 7 i resolution 194,
vari generalförsamlingen förklarade att de heliga platserna – inklusive
Nasaret – dvs religiösa byggnader och platser, skall skyddas och att fri
tillgång till dem skall vara försäkrad, i enlighet med existerande rättig-
heter och historisk praxis.26  Eban sa sedan, som sin uppfattning (”opi-
nion”), att ”om religiösa myndigheter kommer till oss … och åberopar
existerande rättigheter och historisk praxis … är det en skyldighet för
den israeliska regeringen att ge sig in i sådana förhandlingar”. Eban
anförde också att ”de religiösa myndigheterna i Palestina har att eta-
blera sina exakta rättigheter och skyldigheter gentemot den världsliga
myndigheten, som de tidigare hade gjort under mandatmakten”.27  Detta
utgör inget juridiskt bindande ensidigt åtagande av staten Israel, men
det utgör en klar indikation om att den israeliska regeringen 1949 an-

24 I detta sägs bl␣ a att “State of Israel … will guarantee full freedom of conscience,
worship …, will safeguard sanctity and inviolability of shrines and Holy Places of all
religions…” UN Doc. S/747.
25 Feinberg, 479, Lauterpacht 934.
26 “Resolves that the Holy Places – including Nazareth – religious buildings and sites in
Palestine should be protected and free access to them assured, in accordance with
existing rights and historical practice…” Official Records of the Third Session of the
General Assembly, Part II, Ad Hoc Political Committee, Summary Records of Meetings
6 April–10 May 1949, s 279–280.
27 “It is … for the religious institutions of Palestine to establish their exact rights and
privileges vis-à-vis the civil power, as they had previously done under the Mandate
régime.”
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såg att de existerande rättigheterna fortfarande gällde, och att de var
oförändrade sedan mandattiden.

Som nämnts fortsatte det internationella samfundet under en tid
sina ansträngningar med att skapa en internationell regim för Jerusa-
lem efter det att kriget mellan arabstaterna och Israel avslutats. I det
förslag till stadga för Jerusalem som FN:s förvaltarskapsråd antog den
4 april 1950 fanns en bestämmelse om skydd för de heliga platserna.28

Även om Israel inte accepterade förslaget i stort, accepterade man dock
idén om en internationell regim för de heliga platserna.29

När FN:s förlikningskommission i november 1949 uppmanade Is-
rael och arabstaterna att ge garantier för de heliga platserna gjorde
båda åtaganden rörande dessa substansregler, även om ingendera sidan
accepterade procedurreglerna om övervakning, tvistlösning, m m och
ingen var villig att ge upp territoriell kontroll. I artikel 19 av förlik-
ningskommissionens utkast för Jerusalem sägs att ”rättigheter i kraft
den 14 maj avseende heliga platser, religiösa byggnader och platser
skall fortsätta att vara i kraft, särskilt de rättigheter och praxis som är
kända som ‘status quo’, vilket etablerades 1757".30  I generalförsam-
lingen diskuterades 1949–1950 flera förslag om en regim för de heliga
platserna eller för Jerusalem som helhet; ett av dessa förslag var israeliskt
och ett annat var utarbetat av Sverige och Nederländerna.31  Trots stora
skillnader finns det vissa gemensamma drag i dessa förslag vad avser de
heliga platserna. Det israeliska uttalar preambulärt (i inledningen) att
man vill upprätthålla de existerande rättigheterna beträffande de he-
liga platserna, och särskilt dem som var i kraft den 14 maj 1948.32

Operativt sägs att rättigheter, immuniteter och privilegier för religiösa
grupper avseende heliga platser skall bevaras såsom de existerade den
14 maj 1948.33  Här talas alltså om existerande rättigheter (”existing

28 Se fotnot 8.
29 Mallison & Mallison 213 ff.
30 “… rights in force on 14 May with regard to Holy Places, religious buildings and sites
shall remain in force, in particular those rights and practices known as the ‘status quo’
established in 1757…”
31 Se härom bl a Lauterpacht, s 954 f.
32 ”Desiring to maintain the existing rights in the Holy Places, and in particular those
rights and practices in force 14 May 1948.”
33 ”Rights, immunitites and privileges of religious denominations with respect to Holy
places,... shall be preserved as they existed on 14 May 1948.” Se artikel II i appendix.



40

rights”).34  Genom att lägga ett eget förslag med detta innehåll kan det
sägas att Israel därtill också erkände FN:s och andra staters legitima
intressen i frågan.35

II.3 Efter 1967
I den ”Basic Law” som antogs i Israel 1980 fanns bestämmelser om
skydd av de heliga platserna: ”De heliga platserna skall skyddas från
skändning och varje annan kränkning och från allt som sannolikt kom-
mer att kränka friheten till tillgång för medlemmarna av de olika reli-
gionerna till de platser som är heliga för dem eller kränka deras känslor
avseende dessa platser.”36  Man kan här notera att ”kränka” (”violate”)
förutsätter en existerande rätt, eftersom den israeliska regeringen up-
penbarligen inte fann det nödvändigt att i lagen nedlägga dessa rättig-
heter. Israel har i stort sett respekterat rätten till tillgång till dessa plat-
ser för icke-palestinier, medan det funnits stränga begränsningar för
palestinier.

I 1993 års grundavtal mellan Israel och den Heliga Stolen tillkänna-
ger Israel ”sitt fortsatta åtagande för att bevara och respektera ‘status
quo’” (artikel 4).37  Även om avtalet bara binder parterna utgör det en
indikation på att det är Israels uppfattning att ”status quo”-rättighe-
terna redan gäller.

II.4 Folkrättsliga slutsatser
Frågan gäller alltså om ”status quo” fortfarande är i kraft. För att avgöra
det måste man diskutera om Israel har tagit över den ottomanska sta-
tens förpliktelser. Varje förändring av ett territoriums status innebär
folkrättsligt sett succession, alltså ett arv.38  Succession betyder ett to-

34 Även resolution 194 – antagen efter det att striderna utbrutit och den internatio-
nella regimen fallit – talar om “existing rights and historical practice”.
35 Se även fotnot 19.
36 ”The Holy Places shall be protected from desecration and any other violation and
from anything likely to violate the freedom of access of the members of the different
religions to the places sacred to them or their feelings with regard to these places.” Se
även “Protection of Holy Places Law” från 1967.
37 “its continuing commitment to maintain and respect the ‘status quo’”
38 Sovjetiska folkrättsjurister trodde på en successionslös övergång från tsarvälde till
sovjetvälde, men det synsättet tillbakavisades.
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talt eller delvis övertagande av rättigheter och skyldigheter med avse-
ende på ett visst territorium. Mandatområdet Palestina var därför en
successor till det ottomanska imperiet (genom fredsfördraget 1923 i
Lausanne och genom NF:s mandatbeslut), medan Israel är successor
till mandatområdet.39

Vad gäller succession finns det olika doktriner och regler för olika
aspekter, liksom för olika typer av succession (avkolonisering, ”avknopp-
ning”, upplösning, etc). I vissa fall och avseenden får den nya staten ta
över gamla förpliktelser, i andra fall inte. Det är dock en vanlig upp-
fattning att en ny stat – hur den än ska kategoriseras – tar över den
gamla statens förpliktelser när det gäller territoriella regimer, alltså regler
som begränsar hur en viss del av territoriet skall utnyttjas. Doktrinen
är inte helt okontroversiell, men 1978 års konvention om statssuccession
avseende traktater – utarbetad av FN:s folkrättskommission – bygger
på denna uppfattning.40

Frågan är då gentemot vem förpliktelsen gäller. Det finns inget uni-
versellt avtal om ”status quo”. Ottomanska riket blev dock bundet gen-
temot sex europeiska stormakter genom Berlinfördraget 1878, varför i
vart fall dessa stater torde kunna ställa krav på att ”status quo” skall
upprätthållas. Vidare kan det sägas att mandatet utgör ett sådant avtal,
vilket blev gällande gentemot Nationernas Förbund, som representant
för statssamfundet. Till sist kan det hävdas att ”status quo” uppnått
sedvanerättslig status, och därmed blivit bindande gentemot alla sta-
ter, vilket resonemangen från 1947–1950 antyder. Kontentan är att
regimen för de heliga platserna har succederats till Israel och sannolikt
är gällande gentemot alla stater.

Det råder inget tvivel om att Israel, i stort sett och i princip, accep-
terar de regler som gällt sedan ”status quo”. Däremot har Israel, såvitt
kan förstås, aldrig explicit förklarat sig folkrättsligt bundet av dessa
regler. Succession av detta slag inträffar emellertid oberoende av om
en stat erkänt det eller inte. Ett flertal citat ovan pekar också på att det
var såväl FN:s som Israels uppfattning att ”status quo” fortsatte att

39 I resolution 181 förutsägs att de nya staterna skulle vara successorer till mandatet.
Se delningsplanen, del C, kapitel 3, paragraf 2.
40 Artikel 12.2: “A succession of States does not as such affect: (a) obligations relating
to the use of any territory, or to restrictions upon its use,. established by a treaty fot the
benefit of a group of States or of all States and considered to be attaching to that
territory.”



42

gälla. Eftersom de allmänna successionsreglerna pekar i samma rikt-
ning kan slutsatsen inte bli annan än att ”status quo” fortsätter att gälla,
möjligen med sedvanerättsliga modifikationer. Vidare kan de israeliska
deklarationerna i samband med självständigheten uppfattas som ensi-
diga åtaganden, som blir bindande för staten Israel, gentemot FN och/
eller statssamfundet.

Oavsett den principiella fortsatta giltigheten av ”status quo” kom-
mer det dock att finnas ett behov av att utreda dess exakta utsträck-
ning, samt att modifiera den utifrån tidens krav.

III Sammafattning och utblick
Israel har ingen ensam laglig rätt till Jerusalem; definitivt inte till den
östra delen och högst sannolikt inte till den västra delen. Sedan 1952
har icke-erkännandet av annekteringen av västra Jerusalem varit min-
dre explicit, men staternas praxis rörande ambassader pekar ändå på
denna uppfattning. Jerusalems politiska status och dess gränser är i
första hand en fråga för parterna. En lösning får dock inte gå emot
folkrättens grundläggande regler, bl␣ a den om att aggression inte skall
löna sig. Vidare har FN ett legitimt intresse. I vart fall vad gäller frågor
som berör de heliga platserna, men sannolikt också rörande olika reli-
giösa samfunds och gruppers ställning i stort, bör ingen lösning accep-
teras som inte godkänts av FN:s generalförsamling, eller möjligen av
något annat organ för statssamfundet.

Även om såväl FN som statssamfundet som sådant alltså har en rätt
att lägga sig i frågan om stadens framtid, behöver inte detta betyda att
denna rätt skall utnyttjas fullt ut. Det behöver inte innebära en territo-
riell internationalisering av hela Jerusalem eller ens av den gamla sta-
den. FN (säkerhetsrådet) förmådde inte genomföra internationalise-
ringen år 1948. Här kan nämnas att Israel 1949 föreslog en funktionell
internationalisering med funktionell FN-jurisdiktion över de heliga
platserna. Distinktionen mellan territoriell suveränitet över hela sta-
den och funktionell jurisdiktion över de heliga platserna är fortfarande
en vägledande princip för staten Israel. Shimon Peres sa i en intervju i
juli 1994 att Israel är öppet för förslag om att bestämma den framtida
statusen för muslimska och kristna platser i Jerusalem, men samtidigt
slog han fast att hela staden måste kvarstå under israelisk territoriell
suveränitet. ”Jag har sagt att Jerusalem är stängt politiskt och öppet
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religiöst.” 41  Denna uppfattning förefaller vägledande även för Barak-
regeringen.

Som konstaterats ovan kan denna inställning inte godtas av det in-
ternationella samfundet. Samtidigt kan konstateras att det genom åren
har laborerats med en mängd olika lösningar på problemet två huvud-
städer/en stad. Förutom corpus separatum-tanken har det gällt förslag
om en delad stad för två stater,42  en sammanhållen stat med säte för
två regeringar eller en sammanhållen stad med två kommunala för-
valtningar. Vilken lösning som än väljs, får den inte vara ett resultat
endast av den ena sidans starkare militära ställning, och varje lösning
måste också beakta det internationella samfundets intressen i de he-
liga platserna.

Vad gäller de heliga platserna torde Israel vara bundet av den regim
rörande de heliga platserna som utvecklats från 1757 (”status quo”).
Det närmare innehållet i denna regim behöver dock preciseras.

För att säkra ”status quo” och övriga religiösa rättigheter skulle det
kunna införas en internationell övervaknings- och/eller tvistlösnings-
mekanism, dels för att det internationella samfundet skall kunna för-
säkra sig om att alla får sina rättmätiga intressen tillgodosedda, dels
möjligen även för att avlasta den politiska/sekulära makthavaren i
området. Två typer av tvister är tänkbara, dels mellan de olika samfun-
den, främst avseende nyttjanderätter och äganderätter till de olika egen-
domarna, dels tvister mellan å ena sidan ett samfund eller en individ
och å den andra sidan den politiska/sekulära makten, avseende reli-
giösa mänskliga rättigheter och samfundens privilegier och immunite-
ter.43

41 Jerusalem Post, 13 juli 1994
42 Se bl␣ a Avneri och Abu Odeh samt Mallison & Mallison, s 229 ff.
43 Samtliga de förslag som diskuterades fram t␣ o␣ m 1950 innehöll någon mekanism av
detta slag.
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C De brittiska och amerikanska
bombningarna av Irak i
december 1998

I Inledning
Den 16–19 december 1998 bombade amerikanska och brittiska styr-
kor ett antal mål i Irak i den s␣ k Operation ökenräv. Dessa bombningar
utgjorde det tredje exemplet inom ett år på att USA använt våld i ett
ärende som stod på säkerhetsrådets dagordning, utan att rådet aukto-
riserat våldet.1  Iraks hot mot dess grannar och den irakiska regimens
förtryck av den egna befolkningen utgör stora problem, och säkerhets-
rådets tryck på Irak är därför i högsta grad motiverat. Likväl måste
frågas om bombningarna är förenliga med folkrätten. Legaliteten är
förstås viktig i sig från ett folkrättsligt perspektiv. Men den har också
en politisk betydelse för aktionens effektivitet, liksom för diskussionen
om säkerhetsrådets auktoritet.

Bakgrunden är bekant, i vart fall i sina huvuddrag. Den 2 augusti
1990 invaderade Irak grannlandet Kuwait. Säkerhetsrådet antog i rask
följd – med början samma dag – en rad resolutioner som fördömde
Irak och införde olika slag av sanktioner.2  I op3  2 av resolution 678 den
29 november 1990 auktoriserade säkerhetsrådet den USA-ledda koa-
litionen att använda ”all necessary means to uphold and implement
resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and to

1 De övriga tillfällena var bombningarna av mål i Afghanistan och Sudan den 20 au-
gusti 1998 (se härom Wrange, Pål, Terrorism och folkrätt, Internationella studier, 1998,
nr 3, s 8) samt NATO:s bombningar av Förbundsrepubliken Jugoslavien den 24 mars
till 10 juni 1999.
2 Resolutionerna samt de viktigaste övriga FN-dokumenten finns samlade i den av FN
utgivna volymen The United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict 1990–1996, United
Nations, New York, 1996.
3 Säkerhetsrådsresolutioner består i allmänhet av preambulära paragrafer (pp) och
operativa paragrafer (op). Beslut förekommer endast i operativa paragrafer, men ope-
rativa paragrafer kan också – liksom de preambulära – ha icke-bindande karaktär.
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restore international peace and security in the area”. Den efterföljande
Operation ökenstorm inleddes natten till den 17 januari 1991 och av-
slutades den 28 februari samma år, då irakiska trupper hade utrymt
Kuwait. Strax därefter, den 2 mars, antogs resolution 686 om vissa
åtgärder som var en direkt följd av striderna, bl␣ a utväxling av krigs-
fångar. I resolution 687 från den 3 april 1991 deklarerade säkerhetsrå-
det i op 33 vapenvila (”cease-fire”), samtidigt som rådet införde en
mängd bestämmelser för denna vapenvila, inklusive de berömda be-
stämmelserna i sektion C, vilka gällde inspektion, övervakning och för-
störande av Iraks massförstörelsevapen och dess kapacitet att tillverka
sådana vapen. Detta skulle genomföras av atomenergiorganet IAEA
samt av det särskilt inrättade organet UNSCOM.

Efter ett antal kriser avbröt Irak 1998 samarbetet med UNSCOM
och IAEA genom beslut den 5 augusti och 31␣ oktober. Rådet konsta-
terade i resolution 1205 att detta utgjorde en ”flagrant violation” av
Iraks förpliktelser. Med amerikanska bombflygplan i luften den 14
november tog Irak tillbaka beslutet. Den 15 december kunde emeller-
tid UNSCOM-chefen Richard Butler rapportera irakiska handlingar
som åter innebar brott mot samarbetsplikten på ett antal punkter,4

och därefter följde de amerikanska och brittiska attackerna.
De amerikanska och brittiska bombningarna strider mot FN-stad-

gans våldsförbud, om de inte kan rättfärdigas. Självförsvar har inte åbe-
ropats i sammanhanget, utan de amerikanska och brittiska argumen-
ten5  hänvisar till säkerhetsrådets resolutioner, eftersom rådet, enligt
kapitel VII i stadgan, har makt att auktorisera våld som inte utgör själv-
försvar. Den amerikanska motiveringen går i korthet ut på att
våldsauktorisationen i resolution 678 lever kvar och åter träder i kraft
om Irak bryter mot föreskrifterna för vapenvilan i resolution 687, vil-
ket skett genom dess agerande före den 16 december 1998. För att

4 UN Doc S/1998/1172.
5 De har presenterats i debatten i säkerhetsrådet den 16 december 1998 samt i brev
samma dag till säkerhetsrådets ordförande UN Doc S/PV 3955 respektive UN Doc S/
1998/1181. Som källa till de amerikanska argumenten – som i officiell version är
tämligen kortfattade – har jag också använt mig av argument levererade av akademi-
ker som stödjer den amerikanska ståndpunkten. Dessa finns redovisade i Scott, Dou-
glas, Memorandum on the Question whether Existing Security Council Resolutions Are
Sufficient to Authorize the US to Take Military Action against Iraq, en utredning gjord för
den kanadensiska icke-statliga Marklandsgruppen (www.hwcn.org/link/mkg/
index2.html).
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avgöra om detta är riktigt kommer jag att undersöka varje led i argu-
mentationen noga. Först kommer jag att fråga om auktorisationen le-
ver kvar, så att säga i vilande form, samt om den över huvud taget
täcker bombningar som rör Iraks massförstörelsekapacitet (avsnitt 2).
Om den fortfarande skulle vara i kraft, innebär det att den skulle kunna
aktiveras igen, d v s legitimera våld, under vissa förutsättningar. Däref-
ter kommer jag att diskutera frågan vem som har rätt att avgöra om
vapenvilebestämmelserna brutits samt vilka konsekvenser som följer
därav (avsnitt 3). Sist följer några avslutande reflexioner (avsnitt␣ 4).

En varning till läsaren är befogad. Analysen kan synas onödigt ex-
egetisk. Samtidigt kan den tjäna som ett exempel på hur besvärligt det
kan vara att utröna vad ett säkerhetsrådsbeslut betyder. Inte bara som
en stat med självständig utrikespolitik, utan också som medlem av sä-
kerhetsrådet under 1997–1998, var Sverige tvunget att ha en uppfatt-
ning om alla de folkrättsliga och politiska frågor om Irak som med
jämna mellanrum dök upp på rådets bord, och där den eventuella rät-
ten att använda våld ofta låg i bakgrunden. Även om denna fråga för-
stås hade utomordentligt viktiga politiska implikationer, var den yt-
terst ett folkrättsligt spörsmål och ett ställningstagande måste därför
grundas på en folkrättslig analys.

Min utredning är baserad på en mycket nära läsning av resolutions-
texterna. Jag skulle ha kunnat gå tillväga på annat sätt. Det finns po-
licy-argument för båda sidor, och de skulle kunna ha använts för att
”förenkla” analysen. Bland dem kan nämnas argumentet att auktorisa-
tioner inte bör vara implicita. Vidare kan hävdas att det finns en pre-
sumtion i FN-stadgan om att fredliga medel bör användas i första hand.
Ytterligare ett argument är att de relevanta resolutionerna antogs för
åtta till nio år sedan, och att skälen för att vara försiktig med att ut-
nyttja auktorisationer ökar med tiden. Möjliga motargument är att man
inte skall ta lätt på sådana bestämmelser som finns i sektion C av reso-
lution 687 om massförstörelsevapen, eller argumentet att det inte finns
någon anledning att anta att det alltid är viktigare att undvika av våld,
när andra viktiga värden står på spel.

Också jag har åsikter av detta slag. Mina principöverväganden har
emellertid lett mig till att avstå från öppna policyargument och istället
förlita mig på en noggrann läsning av texten. En auktorisation från
säkerhetsrådet att använda våld måste tillämpas strikt, vilket betyder
varken liberalt eller restriktivt. Säkerhetsrådet fick sin omfattande makt
under förutsättning att den inte skulle kunna utnyttjas bortom vad
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rådet kommit överens om, men att den inte heller skulle vara mer
begränsad. Våldsanvändning är en mycket allvarlig sak, men det kan
finnas andra företeelser som är lika allvarliga, och eftersom FN:s med-
lemsstater gett rådet makten att auktorisera våld, måste man förut-
sätta att våld inte alltid är det större onda. Att avgöra det är en sak som
överlämnats till rådet.

Dessa beslut måste tas allvarligt, studeras och tillämpas som juri-
diska texter. Naturligtvis är juridiska texter aldrig otvetydiga, och
tolkningsmetoderna är motstridiga. När jag läser resolutionstexterna
kommer jag att tillämpa samma metoder som används för att tolka
traktater,6  med följande möjliga modifikation. Rådets beslut ligger i
texten – eller snarare, beslutet är texten – d v s, det finns ingen annan-
stans, som t␣ ex i medlemmarnas vilja. Medlemmarna i säkerhetsrådet
har ofta olika uppfattningar om vad texten betyder, men de har röstat
för texten såsom den står. Vad gäller traktater måste grundregeln vara
att ingen stat har tolkningsföreträde framför någon annan, eftersom de
är jämställda avtalsparter och alla parters tolkningar därmed måste
bedömas med samma måttstockar. Rådets resolutioner är emellertid
inte traktater, utan de är beslut av ett organ som är styrt av vissa
procedurregler, inklusive den berömda regeln om vetot i artikel 27.3 i
FN-stadgan. Besluten måste därför tolkas mot bakgrund av detta. Om
texten är oklar, kommer jag att göra ett hypotetiskt test av om det är
sannolikt att den ena eller den andra omskrivningen (tolkningen) skulle
ha fått erforderlig majoritet i rådet. Detta betyder att det ofta – men
inte alltid – blir den mindre långtgående versionen som blir tillämplig,
eftersom det i allmänhet är svårt att ena rådet om långtgående sank-
tioner.

Tyvärr är resolutionerna inte klart skrivna, vilket kan ha flera skäl –
politiska, mänskliga etc. Amerikanerna har sannolikt strävat efter att
både få rådets auktoritet och bevara sin handlingsfrihet, vilket naturli-
gen leder till både motsättningar och motsägelser, särskilt eftersom
andra stater kan ha andra intressen.

6 Se 1969 års Wienkonvention om traktaträtten, Sveriges överenskommelser med främ-
mande makter, 1975:1.
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II Lever våldsauktorisationen kvar, om än i vilande form,
och täcker den målet att tvinga Irak att efterleva
sektion C om massförstörelsevapen i resolution 687?

För att de brittiska och amerikanska bombningarna ska vara lagliga
krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda. I detta avsnitt ska de
två första behandlas. Den första av dessa är att våldsauktorisationen i
resolution 678 från 1990 fortfarande måste vara i kraft, i vilande form,
så att den kan aktiveras efter ett irakiskt brott mot vapenvilebestäm-
melserna. Om detta är uppfyllt och auktorisationen inte dog ut redan
1991, när målet med resolution 678 uppnåtts, så måste nästa förut-
sättning granskas: att auktorisationen täcker syftet med de brittiska
och amerikanska bombningarna, nämligen att få Irak att efterleva be-
stämmelserna om massförstörelsevapen i vapenvilan (sektion C av re-
solution 687).

II.1 Våld för att ”återställa internationell fred och säkerhet i
regionen”?

Ett första argument för att auktorisationen kvarlever är att våldsaukto-
risationen gavs för att ”restore international peace and security in the
area” (op 2, resolution 678), och detta måste innebära en rätt att in-
gripa mot alla hot som Irak kan frambringa, inklusive långsiktiga hot
som kan uppstå genom innehav av massförstörelsevapen.

Den vida auktorisation att använda våld som USA m fl fick i resolu-
tion 678 av ett delvis motvilligt säkerhetsråd gavs emellertid med syf-
tet att implementera resolutionerna 660–678, fr a att Kuwaits suverä-
nitet skulle återställas. Resolution 678 hänvisade till de tidigare
resolutionerna, som alla berörde den irakiska ockupationen av Kuwait,
och i säkerhetsrådsdebatten nämndes inte något annat mål än att ge-
nomdriva Iraks tillbakadragande samt verkställande av då antagna re-
solutioner. Alltså tyder både ordalagen och rådsmedlemmarnas utta-
landen på att syftet med beslutet den 29 november 1990 var att åt-
gärda just det fredsbrott som ägde rum den 2 augusti samma år, d v s
ockupationen av Kuwait, inte varjehanda framtida brott eller hot mot
freden och säkerheten i regionen.7

7 Annars skulle man t␣ o␣ m kunna tolka op 2 så att den ger auktorisation att ingripa mot
t␣ ex Iran, om Iran skulle anses utgöra ett hot mot freden och säkerheten i området.
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Vidare kan det hävdas att denna auktorisation upphörde genom att
vapenvilan i resolution 687 accepterades av Irak den 6 april 1991 i
enlighet med op 33.8  Men det finns också ett antal fakta rörande man-
datet i sig som talar för att auktorisationen ändå hade utslocknat i april
eller maj 1991.

För det första bör det då nämnas att resolution 678 talade om att
återställa, d v s inte upprätthålla fred och säkerhet. Detta måste uppfat-
tas så att det var fråga om att återställa från den situation som rådde när
resolution 678 antogs, och då detta mål uppnåtts måste auktorisationen
upphöra att gälla. Den i resolution 687 deklarerade vapenvilan kan sä-
gas tyda på att rådet ansåg att freden och säkerheten hade återställts den
3 april 1991, och därmed också att auktorisationen var utsläckt.

Ett antal formuleringar i resolution 686, tillsammans med op␣ 6 i
resolution 687, pekar i samma riktning. För det första: Resolution 686
angav (”recognizes”) i op 4 att auktorisationen i resolution 678 fortsatt
är i kraft för den period det tar för Irak att uppfylla ett antal villkor i op
2 och op 3 av 686. Alla dessa krav rör de direkta följderna av de mili-
tära operationer som auktoriserades, bl␣ a frigivande av krigsfångar.9  Det
kan alltså hävdas att det var rådets uppfattning att auktorisationen
inte längre gällde, när dessa villkor väl uppfyllts. Det är därför logiskt
att resolution 687 – till skillnad från resolution 686 – inte stadgade att
auktorisationen fortsatte att vara i kraft. För det andra: I op 6 av reso-
lution 687 noterade rådet att så snart generalsekreteraren notifierat
rådet om att observatörsstyrkan UNIKOM kommit på plats, skulle så-
dana förhållanden föreligga att koalitionen kunde ”bring their military
presence in Iraq to an end consistent with resolution 686”. Eftersom
generalsekreteraren den 9 maj 1991 kunde rapportera att UNIKOM
var på plats,10  var det rådets uppfattning att det från detta datum inte
fanns skäl att hålla främmande trupp på irakisk mark.11  Rådet får där-

8 UN Doc S/22456. Se vidare 3.2, nedan.
9 Irak skall upphöra med handlingar som syftar till att annektera Kuwait, erkänna
skadeståndsansvar, frige kvarhållna icke-irakier och krigsfångar, m␣ m, återställa kuwaitisk
egendom, upphöra med fientliga och provokativa handlingar mot koalitionsstyrkorna,
utse militära befälhavare som tillsammans med koalitionen kan arrangera för ett upphö-
rande av fientligheterna, lämna information om minor och BC-vapen m␣ m i Kuwait.
10 UN Doc S/22580.
11 Detta beslut rör visserligen inte vapenvilan utan koalitionens temporära ockupation
av delar av Irak i samband med Operation ökenstorm, men det har mindre betydelse
för denna diskussion.
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med sägas ha tillkännagett implicit att det i resolution 678 uppställda
målet för aktionen i stort sett uppfyllts.12

En passus i den betydligt senare resolution 949 tyder emellertid på
att auktorisationen inte helt har utslocknat. I denna resolution bekräf-
tade (”reaffirm”) rådet ett antal tidigare resolutioner, inklusive op␣ 2 i
resolution 678. Resolution 949 handlade emellertid om militära hot
och inte om nedrustning av Iraks massförstörelsekapacitet. Även om
denna resolution skulle visa att auktorisationen fortfarande var giltig,
visar den inte att den täcker frågan om massförstörelsevapen.13

Sammanfattningsvis är det inte osannolikt att den vida våldsaukto-
risationen har upphört och högst sannolikt att den inte gäller annat
än att skydda Kuwaits territoriella integritet. Antingen kan man tolka
resolutionerna 686 och 687 så att de faktiskt fastställde att mandatet
hade uppfyllts och att auktorisationen därmed hade upphört när må-
len uppnåtts,14  eller, mer rimligt, utgör resolution 686 och op 6 i reso-

12 Visserligen kan det möjligen hävdas att auktorisationen kvarstår såvitt avser just de
förhållanden som berörs i op 2 och 3 av resolution 686, men inget av dessa är aktuellt
i detta fall, varför den frågan inte berörs ytterligare. (Se fotnot 9. Villkoren rör som
nämnts de direkta följderna av striderna. Vissa villkor följer direkt av auktorisationen
att driva ut Irak ur Kuwait, andra följer av humanitär rätt och annan folkrätt.)
Se även det starka språket angående Kuwaits gräns i op 4, resolution 687, upprepat i
op␣ 1, resolution 806:

”Decides to guarantee the inviolability of the ... international boundary [between
the State of Kuwait and the Republic of Iraq] and to take as appropriate all necessary
measures to that end in accordance with the Charter of the United Nations”

Denna paragraf kan eventuellt tolkas så att koalitionen har rätt att även i framtiden
ingripa för att försvara Kuwait – jfr ordet ”guarantee”. (Detta följer i och för sig även av
den allmänna självförsvarsrätten.) Men en annan naturlig tolkning är det är en garanti
för att rådet skall besluta om nödvändiga åtgärder. Någon lika långtgående skrivning
har rådet aldrig gjort vad gäller den här relevanta sektion C om massförstörelsevapen
i resolution 687.
13 Se vidare i fotnot 38.
14 Här kan tilläggas följande, som jag av utrymmesskäl lagt i fotnot. Till skillnad från
resolution 686 upprepar inte resolution 687 att auktorisationen är i kraft, och än min-
dre stadgas att den gäller för de syften som finns i resolution 687. Eftersom rådet fann
det nödvändigt att upprepa auktorisationen i resolution 686 men inte gjorde det-
samma i resolution 687 kan man därför dra endera av följande två slutsatser: antingen
har den helt utslocknat efter resolution 687, eller gäller den i vart fall inte för de mål
som står uppställda i resolution 687 men som inte nämns i resolutionerna från 660 till
686, d v s den gäller inte för de mål som sektion C omfattar.

Mot detta står att op 1 i resolution 687 bekräftade alla tidigare resolutioner, vilket i sig
är ett argument för att auktorisationen kvarstår. Samtidigt gjordes detta med undantag
för allt som uttryckligen angavs i resolution 687, inklusive om en formell vapenvila.
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lution 687 tolkningsdata som visar på att det var rådets syfte redan
med resolution 678 att auktorisationen inte skulle sträcka sig längre än
till att förverkliga dessa mål, d v s att befria Kuwait.15

Det finns dock ett argument för att auktorisationen gällde även ak-
tioner som direkt eller indirekt syftade till att undanröja Iraks
massförstörelsekapacitet. I en preambulär (inledande) paragraf i reso-
lution 687 säger rådet att det är ”conscious of the threat that all weapons
of mass destruction pose to peace and security in the area” samt, i de
två sista preambulära paragraferna, att det agerar mot bakgrund av
målet att återställa fred och säkerhet i regionen (”bearing in mind its
objective of restoring international peace and security in the area ...
conscious of the need to take the following measures acting under
Chapter VII of the Charter”. 16  Därför kan det sägas att auktorisationen
i resolution 678 täcker också målen i sektion C av resolution 688,
eftersom de inkluderas i målet att återställa fred och säkerhet. Det
finns emellertid ett starkt motargument: den citerade preambulära
paragrafen om massförstörelsevapen implicerar att sektion C inte av-
ser återställande av fred och säkerhet, utan undanröjande av hot mot
fred och säkerhet, vilket är ett syfte som är av en lägre dignitet än det
för vilket våldsauktorisationen gavs i resolution 687, nämligen åter-
ställande av den fred och säkerhet som Irak brutit genom invasionen
av Kuwait.

En rimlig slutsats är att rådets våldsauktorisation eventuellt inte längre
är giltig och att den sannolikt inte täcker eliminerande av Iraks mass-
förstörelsekapacitet.

15 Artikel 31.3.b i 1969 års traktaträttskonvention anger att efterföljande överenskom-
melser och praxis skall användas för att uttyda meningen av en traktat. Traktaträtts-
konventionens regler om tolkning av traktater är inte direkt tillämpliga på säkerhetsråds-
resolutioner, men de får ändå sägas ge vägledning, i brist på annat.
16 Tilläggas kan även att koalitionen under själva Gulfkriget bl␣ a förstörde anläggningar
där massförstörelsevapen tillverkades, och därmed gjorde tolkningen att
massförstörelsehotet ingick i hotet mot freden och säkerheten i regionen, och detta
mig veterligen utan några kraftigare protester inom statssamfundet. Förstörande av
militär produktionskapacitet under en väpnad konflikt är dock närmast per definition
ett legitimt militärt mål. Det som nu är aktuellt är förstörande av anläggningar när det
inte råder väpnad konflikt.
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II.2 Våld för att implementera resolutioner efter resolution
678?

Ett annat argument för att USA får använda våld är att op 2 av resolu-
tion 678 auktoriserar våld för att implementera alla resolutioner i fram-
tiden, alltså även efter den 29 november 1990. En närläsning av reso-
lution 678 ger emellertid att ”subsequent relevant resolutions” i op 2
syftar på de elva redan existerande resolutioner, som räknas upp i
preambulära paragraf 1 av samma resolution. Debatten ger heller ingen
annan tolkning. Någon annan slutsats vore också orimlig, eftersom det
knappast kan ha varit rådets avsikt att tillåta våld för att genomdriva
varje framtida resolution. De allra flesta säkerhetsrådsresolutioner verk-
ställs ju inte med militära medel.

II.3 Vad betyder ordet ”vapenvila”?
Idag avslutas krig sällan med formella fredsavtal, varför krig de facto
ofta slutar genom ett vapenstillestånd (”armistice”), i vart fall om det
är allmänt (till skillnad från lokalt). Resolution 687 talar emellertid
om ”cease-fire”. Även om den ordagranna översättningen är eldupp-
hör, har det ofta översatts med ”vapenvila”. En vapenvila är allmänt
sett endast ett tillfälligt och lokalt tillstånd, och användningen av ordet
”cease-fire” utgör därmed ett argument för att auktorisationen kvar-
står.17

Termen ”cease-fire”, som huvudsakligen förekommer i säkerhetsråds-
resolutioner och andra FN-sammanhang – används emellertid också
om mer permanenta arrangemang. Resolutionerna 233–235 och 338
under sexdagarskriget 1967 respektive Yom Kippurkriget 1973 upp-
manade parterna till ”cease-fire”. Mellan Israel och Syrien finns fortfa-
rande inget fredsavtal, men det torde vara den dominerande uppfatt-
ning att det inte råder väpnad konflikt dem emellan,18  och säkerhets-

17 Det är därför säkert ingen slump att USA (som till stor del skrev resolution 687)
valde just termen ”cease-fire” och inte ”armistice”.
18 Situationen mellan Israel och Libanon är mer komplicerad. Det förändrar dock inte
saken vad gäller betydelsen av ordet ”cease-fire” i detta sammanhang.
Det kan tilläggas att det hävdats att bilaterala vapenstillestånd som slutits under FN-
medverkan inte längre förfogas av parterna. Som bekant var FN:s medverkan i resolu-
tion 687 än mer långtgående, genom att säkerhetsrådet slog fast villkoren för vapenvi-
lan.
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rådet deklarerade i resolution 248 att repressalier utgör ”grave violations”
av vapenvilan. Detta betyder att en motåtgärd med våld mot ett brott
mot vapenvilan är olaglig – såvida det inte är fråga om självförsvar.
Detta, i sin tur, antyder att det inte är möjligt att suspendera vapenvi-
lan. Slutsatsen är att ”cease-fire” kan betyda också ett allmänt upphö-
rande av fientligheterna.

Vidare är de arrangemang och åtaganden som återfinns i 687 syn-
nerligen omfattande – resolution 687 har ofta jämförts med fredsfördra-
get i Versailles – och också det faktum att vapenvilebestämmelserna
beslöts och godkändes på högsta politiska nivå i såväl FN som Irak
tyder på att det var fråga om ett permanent arrangemang.19

Enligt den gamla folkrätten innebar en allvarlig kränkning av en va-
penvila att den andra sidan kunde säga upp vapenvilan och fortsätta
striderna.20  Våldsförbudet i FN-stadgan förändrade förutsättningarna
för denna regel, och som framgått ovan bekräftar säkerhetsrådets praxis
att det inte längre står en stat fritt att suspendera en vapenvila efter en
kränkning från den andra sidan, såvida det inte är fråga om självförsvar.
Som slutsats kan därför hävdas att det som råder egentligen är ett va-
penstillestånd, d v s de facto fred. I vart fall finns det inte tillräckliga
skäl för att hävda att just användningen av termen vapenvila (”cease-
fire”) medför en rätt att använda våld.

II.4 Slutsats
En försiktig slutsats av detta avsnitt är att det finns rimliga – men inte
helt avgörande – argument för att rådets våldsauktorisation helt upp-
hört, samt mycket goda argument för att den inte täcker de ändamål
som sektion C i vapenvileresolutionen skall tillgodose, dvs eliminering
av Iraks massförstörelsekapacitet. 21

19 Både USA och Sovjetunionen talade också i debatten den 3 april 1991 om ”perma-
nent cease-fire”, även om de gjorde det i olika termer. Det förefaller ha varit Sovjetu-
nionens uppfattning att vapenvilan skulle vara permanent, i vart fall redan från Iraks
accept och UNIKOMS deployering, medan det amerikanska anförandet lämnar frågan
öppen. UN Doc S/PV, 2981.
20 Se artikel 40, Lantkrigsreglementet, bilaga till den fjärde Haagkonventionen från
1907, SFS 1910:153.
21 Det bör tilläggas att det torde vara okontroversiellt att det finns en begränsad, kvar-
stående auktorisation att använda våld enligt resolution 665 för att implementera FN:s
handelsembargo gentemot Irak genom en blockad i Persiska viken.
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III Hur kan vapenvilan suspenderas eller
upphöra?

Om det är riktigt att våldsauktorisationen helt upphört, eller att den
inte omfattar frågor relaterade till sektion C av resolution 687 och
Iraks massförstörelsevapen, så kan en suspension av vapenvilan inte
innebära att våld får tillgripas för ändamål som rör UNSCOM:s och
IAEA:s verksamhet utan ett nytt uttryckligt säkerhetsrådsbeslut. Med
andra ord, om slutsatsen i det förra avsnittet är riktig, var de brittiska
och amerikanska bombningarna olagliga. Eftersom den slutsatsen inte
var helt säker, måste det ändå, för fullständighetens skull, utredas
om, och under vilka omständigheter, våldsauktorisationen åter kan
träda i funktion efter ett irakiskt brott mot föreskrifterna för vapen-
vilan.

I detta avsnitt kommer jag först att försöka avgöra vad som krävs för
att vapenvilan ska kunna suspenderas eller sägas upp, nämligen ett
”material breach” (väsentligt brott) av vapenvilebestämmelserna (III.1).
Därefter kommer analysen att fortsätta med den proceduriella frågan
om vem som har rätt att avgöra när ett ”material breach” har inträffat
(III.3) och vem som har rätt att suspendera eller säga upp vapenvilan
(III.4). Som en preliminär fråga till dessa två (III.3 och III.4) kommer
jag att ta upp den folkrättsliga grunden för vapenvilan (III.2). Till sist
skall jag behandla konsekvenserna av att vapenvilan suspenderas eller
upphör (III.5).

III.1 Vilka omständigheter kan föranleda att vapenvilan
suspenderas eller upphävs?

Den första frågan är under vilka omständigheter vapenvilan kan sus-
penderas.22

Enligt allmänna rättsprinciper för avtal bör vapenvilan kunna sägas
upp eller suspenderas om Irak kraftigt bryter mot vapenvilebestäm-

22 Inledningsvis kan noteras att resolution 687 inte anger att införandet av vapenvilan
är villkorat av att Irak efterlever besluten i resolution 687. Det enda uttryckliga villko-
ret är att Irak accepterar villkoren. Resolution 687 anger inte att vapenvilan skall sus-
penderas eller upphöra, om Irak inte efterlever resolution 687 eller om man inte längre
accepterar de åligganden som resolutionen innehåller. Det har därför hävdats att vapen-
vilans fortlevnad över huvud taget inte är villkorad av Iraks efterlevnad.
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melserna i resolution 687.23  Ett sådant brott måste dock vara ”mate-
rial” (”väsenligt brott”, jfr art 60, traktaträttskonventionen). Det är na-
turligtvis en bedömningsfråga om ett brott är ”material”. De irakiska
besluten den 5 augusti och 31 oktober 1998 att avbryta samarbetet
med UNSCOM och IAEA utgör helt klart ”material breach”.24  (Dessa
beslut återtogs den 14 november.) När säkerhetsrådet behandlade dessa
irakiska handlingar i resolution 1205, använde man trots det ett annat
uttryck, nämligen ”flagrant violation”. Rent juridiskt torde dessa ord
ha ungefär samma betydelse som ”material breach”,25  men flera
rådsmedlemmar ville ändå undvika termen ”material breach”. Detta
kan dock knappast ha berott på att de inte uppfattade brotten som
”material”, utan snarare på att de var medvetna om att en del stater
menar att det är tillåtet att använda våld så fort rådet konstaterat ”ma-
terial breach”, och att det var en effekt de ville undvika.

Däremot är knappast varje överträdelse ett ”material breach”. Vis-
serligen varnade säkerhetsrådet i op 3 av resolution 1154 för att ”any
violation” kommer att ha ”severest consequences”. Den rimligaste tolk-
ningen är dock att op 3 innehåller en varning till Irak för de åtgärder
som kan komma att vidtas av rådet – inte att enskilda stater får an-
vända våld för minsta irakiska överträdelse (se III.4). De brott som
UNSCOM-ordföranden Butler rapporterade den 15 december 1998 –
d v s omedelbart före bombningarna – kan möjligen tillsammans sägas
utgöra ”material breach” eller ”flagrant violation”. Det är dock svårt att

23 Se artikel 60, traktaträttskonventionen.
I synnerhet gäller detta om vapenvilan har ingåtts mellan USA/Kuwait och Irak och

alltså är att betrakta som ett mellanstatligt avtal (vilket utredningen ovan dock angav
att den inte är). Oavsett vilka som är parter i vapenvilan så har dess juridiska status
betydelse för frågan om vem som får avgöra om det föreligger grund för att häva eller
suspendera avtalet, liksom för frågan om vem som får fatta beslutet att häva eller
suspendera och avgöra vad som följer av detta. Se avsnitten III.2–III.4.

Villkoren i resolution 687 får sägas inkludera senare relevanta resolutioner om
UNSCOM, liksom det Memorandum of Understanding som Iraks vice premiärminis-
ter Tariq Aziz och FN:s generalsekreterare skrev under den 23 februari 1998 (UN Doc
S/1998/166), eftersom dessa elaborerar UNSCOM:s mandat och Iraks förpliktelser,
men i stort sett inte torde införa några nya förpliktelser som inte kan tolkas in i sektion
C av resolution 687 (jfr t␣ ex op 3, SC Res 1154).
24 Jfr även ordförandeuttalandet den 28 februari 1992 (UN Doc S/23663). Jfr fotnot 33.
25 Visserligen betecknar ”flagrant” att brottet är uppenbart – d v s lätt att konstatera –
medan ”material” betyder att det är väsentligt, alltså ett slags kvantitetsbedömning.
Det är dock inte sannolikt att denna subtila meningsskillnad var aktuell för rådets
medlemmar. Ingenting i debatten tyder på att så skulle ha varit fallet.
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ta ställning till den saken utan ingående kunskaper om UNSCOM:s
arbetssätt och om Iraks massförstörelsevapen. Oavsett detta, kvarstår
frågan om vem som får besluta att vapenvilan skall suspenderas och
våld få användas. Detta skall avhandlas i de följande avsnitten.

III.2 På vilken juridisk grund bygger vapenvilan?
Efter diskussionen om vilka omständigheter som rättfärdigar en sus-
pension av vapenvilan är det dags att diskutera frågan vem som kan
fatta beslutet. Som en preliminär fråga måste det först avgöras vem
det var som införde vapenvilan – koalitionen eller säkerhetsrådet. Om
det var rådet som införde vapenvilan skulle det stödja uppfattningen
att det endast är rådet som får besluta om suspension av vapenvilan
och om användning av våld.

I resolution 687 beslöt (”decides”) rådet om villkoren för vapenvilan.
I op 33 deklarerades att ”a formal cease-fire is effective” så snart Irak
accepterat villkoren i de föregående 32 paragraferna, vilket skedde i brev
till generalsekreteraren och säkerhetsrådets ordförande den 6 april 1991.26

Frågan är om detta innebär att det var rådet som införde vapenvi-
lan. I op 33 använde sig rådet av ordet ”declares” och inte ”decides”.
Det kan därför möjligen sägas att rådet beslöt om villkoren (”dec-
ides”) men inte om vapenvilan i sig (”declares”). Denna tolkning måste
förstås så, att rådet endast beslöt om de villkor som skall iakttagas
om vapenvila skulle ingås, men att såväl koalitionen som Irak däref-
ter hade att besluta om de ville acceptera villkoren i ett rent bilater-
alt avtal. Att det skulle vara på det sättet framgår emellertid inte av
resolutionen, ej heller finns det något stilleståndsavtal mellan USA/
Kuwait-koalitionen och Irak.27  Irak skrev att man hade ”decided ...
to agree to United Nations Security Council resolution 687”.28  Ob-

26 UN Doc S/22456.
27 Det finns inte något brev från koalitionen med accept av villkoren, och Iraks accept
av villkoren har inte ställts till Kuwait eller till USA utan till FN:s generalsekreterare
och till säkerhetsrådets ordförande.
28 Irak angav i det omedelbart föregående brevet av den 6 april 1991 att man hade ”no
choice but to accept this resolution” (UN Doc S/22456). I säkerhetsrådsordförandens
svarsbrevet till Irak den 11 april skrevs att han blivit informerad om att brevet från den
6 april innebar Iraks ”acceptance” av resolution 687, samt att rådets medlemmar hade
bett honom ”note that the conditions established in paragraph 33 of resolution 687
(1991) have been met and that the formal cease-fire referred to in paragraph 33 of
that resolution is therefore effective” (UN Doc S/22485).
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serveras bör vidare att rådet visserligen inte använde ordet ”decides”,
men inte heller ”notes”, ”welcomes” eller liknande utan det mellan-
liggande ”declares”. ”Declares” får sägas betyda att rådet på ett bin-
dande sätt uttrycker sin uppfattning om rättsläget.29  Även folkrätts-
lärda som stödjer amerikansk rätt att attackera menar att det var re-
solution 687 som införde vapenvilan.

En slutsats är därför att säkerhetsrådet inte bara beslöt om reg-
lerna för vapenvilan utan att resolutionen, tillsammans med Iraks
accept, utgör den juridiska grunden för vapenvilan. Det är vidare
rimligt att hävda att konsekvensen av detta är att det nu är säkerhets-
rådet som förfogar över vapenvilan, vilket kommer att diskuteras yt-
terligare nedan.

III.3 Vem har rätt att avgöra om ett ”väsentligt brott”
föreligger?

Nästa fråga är vem som har rätt att avgöra om ”väsentligt brott”
föreligger. För att analysera problemet behövs en kort diskussion
om vilken karaktär Operation ökenstorm hade. Den kan ses på två
sätt: verkställande av ett säkerhetsrådsbeslut eller kollektivt själv-
försvar.30

Den första, och idag aktuella, tolkningen är att koalitionens aktioner
syftade till att verkställa ett säkerhetsrådsbeslut. I den väpnade kon-
flikten med Irak 1990–91 agerade koalitionen på FN-mandat, även
om FN inte var part. Vapenvilan bestämdes, som utretts, av säkerhets-

29 Det är oklart om det är ett performativt uttryck, d v s det är oklart om rättsläget
träder in genom att rådet gör uttalandet – vilket är fallet med ordet ”decides” – eller
om det är ett konstaterande uttalande (i filosofen J.L. Austins terminologi). ”Declare”
används vanligen i FN-sammanhang för att beteckna ett konstaterande av ett sakför-
hållande eller ett rättsförhållande. Om det används om rättsförhållanden är det med
bindande verkan, såtillvida att det organ som gör uttalandet binder sig för den upp-
fattningen, men utifrån förutsättningen att deklarationen i sig inte innebär någon för-
ändring av rättsläget.
30 Man kan också tänka sig en kombination av de två, och ett sådant synsätt verkar
nödvändigt för det amerikanska argumentet: Rådet bekräftade Kuwaits rätt till kollek-
tivt självförsvar (en amerikansk och brittisk uppfattning), samtidigt som man gav koa-
litionen auktorisation att vidta åtgärder som gick utöver vad som var nödvändigt för
att häva ockupationen men som likväl behövdes för att återupprätta fred och säker-
het. Detta förändrar dock inte diskussionen nedan, eftersom USA likväl måste grunda
varje attack på endera av dessa två grunder.
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rådet och inte genom avtal mellan Irak och koalitionen. Det torde där-
för vara rådet som förfogar över vapenvilan och som skall avgöra när
det har ägt rum ett ”material breach” (och om detta berättigar åter-
upptagande av fientligheterna, se III.4). Man bör också erinra sig att
rådet i op 34 av resolution 687 beslöt att ”remain seized of the matter
and to take such further steps as may be required for the implementa-
tion of the present resolution and to secure peace and security in the
area”. Rådets företrädesrätt tar inte över självförsvarsrätten vid väpnat
angrepp, men de amerikanska och brittiska bombningarna 1998 utgör
inte självförsvar i egentlig bemärkelse.

Den andra tolkningen av händelserna 1990–1991 – den amerikan-
ska och brittiska under Gulfkrisens gång – var att det var fråga om ett
kollektivt självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan. Koalitionen var
enligt denna princip berättigad att vidta alla nödvändiga åtgärder till
Kuwaits försvar, men bara så långt Kuwait själv begärde. USA och Stor-
britannien har dock inte anfört att bombningarna skulle utgöra kollek-
tiva självförsvarsåtgärder för Kuwait, och som nämnts ovan skulle ett
sådant påstående inte heller vara folkrättsligt rimligt.31

Rådet har tidigare vid ett par tillfällen fastställt ”material breach”.32

USA, Storbritannien och Frankrike utförde den 13, 17 och 18 januari
1993 bombningar mot Irak först efter ett ordförandeuttalande den 11
januari,33  i vilket det deklarerades att Irak begått ett ”material breach”.
Även om detta fall inte utgör något slutligt bevis för att bara rådet har
rätt att fastställa ”material breach”, kan ändå konstateras att de tre
staterna ingrep först efter det att brottet fastställts av rådet. I resolu-
tion 1205 fastställde rådet att en ”flagrant violation” hade ägt rum,

31 Kuwaitiska flygbaser användes under Operation ökenräv, men den kuwaitiska reger-
ingen underströk att den inte var medaktör. En kuwaitisk begäran vore relevant bara
avseende kollektivt självförsvar mot väpnat angrepp, inte för att genomdriva sektion C
av resolution 687. En sådan aktion skulle möjligen kunna kallas för preventivt självför-
svar, men när Israel 1981 utförde en liknande aktion mot Osirak i Irak fördömdes
detta av ett enigt säkerhetsråd (UN Doc SC Res 487).
32 Det första var resolution 707. Här fördömde (”condemns”) rådet i op 1 ”Iraq’s serious
violation of a number of its obligations under section C of resolution 687 (1991) ...
which constitutes a material breach of the relevant provisions of resolution 687 which
established a cease-fire and provided the conditions essential to the restoration of
peace and security in the region”.
33 UN Doc S/25091. Ett ordförandeuttalande är ett uttalande som säkerhetsrådets
ordförande gör å rådets vägnar. Uttalandet antas och tillkännages i ett formellt möte.
Ordförandeskapet roterar månadsvis mellan rådets medlemmar.



59

men inför aktionen 16–19 december fällde inte rådet något som helst
omdöme om det irakiska beteendet.

En slutsats i denna del är att det är rådet som ska fastställa ”material
breach”, och att rådet inte gjort det beträffande den situation som rådde
den 15 december 1998.

III.4 Vem har rätt att besluta om att vapenvilan skall
suspenderas eller upphävas?

För att vapenvilan skall suspenderas eller upphävas räcker det, som
nämnts, inte att ett ”material breach” har begåtts och fastställts. Det
torde också krävas att någon beslutar att suspension eller hävning skall
ske.34  Frågan är om det beslutet får fattas enbart av säkerhetsrådet
eller också av varje enskild stat som ingick i koalitionen.

Eftersom analysen ovan utmynnade i slutsatsen att det är rådet som
”äger” situationen, pekar den på att det också endast är rådet som har
rätt att suspendera eller upphäva vapenvilan. Till skillnad från vad som
gäller beträffande självförsvar, finns inget utrymme i allmän folkrätt
för att ingripa mot massförstörelsevapen, och denna rätt måste därför
härledas från säkerhetsrådet.

Om USA och Storbritannien är av uppfattningen att de har rätt att
suspendera eller upphäva vapenvilan, borde de ha offentligt deklarerat
en suspension, vilket inte har skett. Även om vapenvilan är ett avtal
mellan den USA-ledda koalitionen och Irak – vilket analysen ovan dock
bestred – är dessa stater bundna av detta avtal intill dess att man
suspenderat eller upphävt det.

Det har hävdats att de amerikanska, brittiska och franska bomb-
ningarna den 13, 17 och 18 januari 1993 utgör ett bevis för att vapen-
vilan upphör eller suspenderas, om rådet konstaterar ”material breach”,
samt att dessa händelser klargör att en enskild stat efter ett sådant
konstaterande kan bestämma följderna av avtalsbrottet. Händelserna i
januari 1993 utgör emellertid stöd för denna tes endast om det var
rådets uppfattning att USA m␣ fl hade rätt att bomba. Det har inte
visats, utan tvärtom var rådet, inklusive de fem permanenta medlem-

34 Denna slutsats följer av allmänna traktaträttsliga principer. Ett avtal upphör eller
suspenderas inte automatiskt enbart av det skälet att en part bryter det. Det krävs att
den förfördelade säger upp eller suspenderar det. Se även artikel 65, traktaträttskon-
ventionen.
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marna, splittrat i frågan.35  Dessutom var omständigheterna annorlunda,
vilket gav 1993 års aktion ett element av kollektivt självförsvar av
Kuwait.36  I ordförandeuttalandet fann rådet att Irak hade brustit i sam-
arbete med UNSCOM och UNIKOM, och att Irak också vid ett par
tillfällen hade kränkt kuwaitiskt territorium, bl a i en aktion med 200
irakier då man tog vapen och annan materiel ”by force”. Även om
rådet inte uttryckligen säger det, så kränkte denna aktion den garanti
av Kuwaits gräns som rådet utfärdat.37

Faktum är att resolution 1205 tyder på att många medlemmar inte
accepterade den tolkning av händelserna 1993 som en del USA-vän-
liga kommentarorer gjort. Om dessa stater hade menat att våld var
tillåtet efter det att rådet fastställt ett ”material breach”, så skulle de ha
accepterat att den termen användes i resolution 1205. Istället var de
försiktiga med att använda dessa ord, just genom att de kände till hur
de tolkades och brukades 1993, nämligen som en licens för militärt
ingripande mot Irak.

Det finns ett annat argument som rör en senare resolution än nr
687. I op␣ 3 av resolution 1154 sa rådet att ”any violation” – alltså inte
bara ett ”material breach” – skulle medföra ”severest consequences”,
och resolution 1205 konstaterade en ”flagrant violation”. Det skulle
därför möjligen – med en frimodig tolkning – kunna hävdas att resolu-
tion 1154 utgjorde en villkorad suspension, som sattes i kraft genom
resolution 1205, d v s att vapenvilan suspenderades när rådet i resolu-
tion 1205 konstaterade ett avtalsbrott.38  Det var dock uppfattningen

35 Att döma av pressrapporter var Ryssland kritiskt mot bombningarna den 17 och 18
januari. Vidare hade Frankrike vissa dubier Frankrike deltog i en annan bombnings-
aktion den 13 och 19 januari, men då för andra syften, och såvitt kan utrönas bara mot
mål som syftade till att angripa flygplan som upprätthöll ”no fly” (flygförbuds)-zonen
i södra och norra Irak.
36 UNSCOM-obstruktionen upptog bara c:a 1/8 av ordförandeuttalandet, varför syf-
tet med dessa bombningar inte är detsamma som med den aktion som ägde rum i
december 1998.
37 Se fotnot 12. Denna karakterisering är bara antydd i det andra stycket, där ordföran-
den säger att rådet garanterade gränsens okränkbarhet i resolution 687. Säkerhetsrå-
det verkar dock inte ha behandlat de irakiska aktionerna som ett väpnat angrepp, utan
snarare som gränsincidenter.
38 Det fanns därför starkare folkrättsliga skäl att acceptera ensidigt våld mot Irak efter
resolution 1205, än det fanns när våld verkligen användes den 16 december 1998, och
förhållandena var även i övrigt annorlunda. Som nämnts avsåg resolution 1205 beslu-
ten att säga upp samarbetet med IAEA och UNSCOM.
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hos flera stater i rådskretsen, inklusive en del permanenta medlemmar,
att resolution 1154 inte innebar en villkorad rätt att använda våld, och
texten i paragrafen ger heller knappast något fast stöd för den tanken.
Vidare bekräftar op 5 i resolution 1154 att det är rådet som bär ansva-
ret för att ”ensure implementation of this resolution, and to secure
peace and security in the area”. Som redan nämnts (3.1) är därför en
naturlig tolkning att op 3 varnar för de åtgärder rådet kan komma att
vidta.39

III.5 Vad innebär det att vapenvilan upphör?
Nästa fråga är vilka konsekvenserna är av att vapenvilan suspenderats
eller upphört. Det ena alternativa svaret är att det krävs en specifik
auktorisation av rådet för att våld skall få tillgripas, vilket är slutsat-
sen av avsnitt II. Det andra alternativet är att rätten att använda våld
från resolution 678 återgår till koalitionen, om vapenvilan
suspenderats.

Även om det andra alternativet vore korrekt, så ger resolution 678
inte utrymme för obegränsat våld för vilket syfte som helst. För det
första får våld endast användas för vissa syften, nämligen att imple-
mentera resolutionerna 660, 661, 662 ... 677 ”and to restore interna-
tional peace and security in the area”. För det andra får våld, enligt op
2, endast användas i enlighet med formeln ”all necessary means”. I
detta ligger alltså en begränsning av det som är nödvändigt, och det
innefattar även att åtgärderna ska vara tjänliga för detta, godkända än-
damål. För det tredje, oavsett om det krävs ett nytt uttryckligt beslut
eller ej, så måste aktionerna alltid vara proportionerliga.40

Det första kravet gällde alltså syftet. De amerikanska och brittiska
aktionerna hade två mål: att minska Saddam Husseins förmåga att till-

39 För att vara mer exakt förelåg sannolikt fyra uppfattningar inom rådskretsen: 1) op
3 auktoriserar unilateralt våld om Irak bryter mot sina förpliktelser 2) op 3 varnar för
att en stat kan utnyttja den våldsauktorisation som redan finns vilande i resolution 678
3) op 3 varnar för att rådet kan komma att auktorisera våld 4) op 3 betyder inget alls
därför att det finns olika uppfattningar inom rådskretsen, och rådet kommer aldrig att
kunna enas om en våldsauktorisation. Det väsentliga är dock att det inte fanns någon
majoritetsuppfattning (med enighet bland de permanenta medlemmarna) för den för-
sta tolkningen.
40 Kraven på proportionalitet och nödvändighet (behov) är allmänna krav på våldsan-
vändning. Dessa krav erkänns av USA.
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verka och använda massförstörelsevapen samt att minska Iraks hot mot
dess grannar.41  Om man antar, tvärtemot vad som sagts ovan, att reso-
lution 678 täcker våld med syfte att framtvinga efterlevnad av sektion
C i resolution 687, ligger aktioner som är nödvändiga för att driva
igenom samarbete med UNSCOM och IAEA definitivt innanför den
ramen. Detta gäller kanske också för angrepp på Iraks massförstörelse-
kapacitet – vilket var USA:s och Storbritanniens första mål. Däremot
är det tveksamt om åtgärder som syftar till att försvaga Saddam Hussein
eller Irak militärt i allmänhet ligger i linje med detta, även om dessa
mål av andra skäl skulle vara väl så önskvärda.42

Det andra kravet är svårare att utvärdera. ”Nödvändig” betyder för
det första att det måste finnas en prognos om att det inte är möjligt
uppnå de tillåtna målen utan att man bombar. Det är svårt att avgöra
om det hade varit omöjligt att utan våld förmå Irak att efterleva sina
förpliktelser. För det andra innebär ”nödvändig” att bombningar är mer
verkningsfulla än varje annat medel. Vi vet, i backspegeln, att det inte
är fallet, eftersom bombningarna inte förefaller ha haft någon som helst
positiv effekt på vapensinspektionerna. Även om säkerhetsrådet, efter
ett års diskussioner, nyligen kunde anta en resolution om en ny
inspektionsregim i Irak (resolution 1284 av den 17 december 1999),
så är det i skrivande stund svårt att vara optimistisk rörande chanserna
att den ska fungera. Samtidigt måste påpekas att detta krav måste be-
dömas utifrån den information, som var tillgänglig vid den tidpunkt då
man tvingades fatta beslutet.

Det tredje kravet, proportionaliteten, är sannolikt uppfyllt, efter-
som det fanns en stor risk att Irak hade B- och C-vapen och eftersom
dess ledning redan tidigare visat beredskap att använda sådana vapen
(mot bl a den irakisk-kurdiska byn Halabja 1988).

Det skall till sist tilläggas att jag inte gjort någon utvärdering av om

41Tony Blairs öppningsanförande vid presskonferensen i London den 20 december
(http:/www.fco.gov.uk/news).
42 Om målet endast var att försvaga den irakiska regimen omfattas det inte av syftet
med sektion C i resolution 687, eftersom de påstådda brotten av resolution 687 rörde
massförstörelsevapen, och inte några förpliktelser som rör Iraks militära kapacitet i
allmänhet. Svaret skulle ha varit annorlunda om det kunde anses att dessa aktioner
också syftade till att framtvinga efterlevnad av resolution 687, vilket verkar följa av det
uttalande som president Clinton gjorde den 16 december 1998 (http://
www.pub.whitehouse.gov/uri-res/I2R?urn:pdi://oma.eop.gov.us/1998/12/16/
12.text.1).
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bombningarna i alla delar stod i överensstämmelse med den interna-
tionella humanitära rätten.

En helt annan fråga är om en suspension av vapenvilan innebär att
också resten av bestämmelserna i 687 suspenderas, inklusive sektion
C. Om USA unilateralt kan påstå att vapenvilan med dess villkor
suspenderats eller upphävts, kan Irak tänkas hävda detsamma. Det finns
dock rättsliga argument mot en sådan uppfattning.43

IV Sammanfattning och avslutande reflektioner
Ingen enskild stat har nu rätt att efter eget skön bruka våld mot Irak.
Auktorisationen var sannolikt begränsad till målet att befria Kuwait och
täcker därför inte målet att eliminera Iraks massförstörelsekapacitet. Det
kan knappast heller ha varit rådets avsikt att genom resolution 678 den
29 november 1990 ge varje enskild medlem i koalitionen rätt att med
våld reagera mot varjehanda framtida brott eller hot mot freden och
säkerheten i regionen. Konflikten rörande Iraks massförstörelsevapen är
en konflikt mellan FN och Irak och inte mellan enskilda stater och Irak.
Det var också FN som fastlade reglerna för vapenvilan och när den skulle
träda i kraft. Det är därför rådet som ”äger” situationen. Ett flertal stater,
inklusive permanenta medlemmar av rådet, har uttryckligen anfört att
våld utan specifik auktorisation inte är tillåtet i detta fall, och även om
dessa uttalanden efter resolutionerna 678 och 687 inte är direkt avgö-
rande för resolutionernas tolkning, bör de ändå tillmätas värde som ef-
terföljande praxis, särskilt som resolutionerna inte på något sätt ger ett
klart besked i motsatt riktning.44

43 Det första argumentet – ett hypotetiskt amerikanskt d:o – är att de amerikanska
aktionerna var berättigade motåtgärder mot Iraks brott mot vapenvilan, och att de
inte kan rättfärdiga fortsatta irakiska brott. Det andra argumentet är att det är säker-
hetsrådet som förfogar över vapenvilevillkoren och att varken USA eller Irak har rätt
att suspendera eller häva dem.
44 I säkerhetsrådsdebatten den 16 december 1998 fick USA och Storbritannien stöd av
Japan, medan Frankrike, Gambia, Portugal och Slovenien var neutrala, Kenya, Sverige,
Costa Rica, Brasilien och Gabon (antydningsvis) var kritiska och Ryssland och Kina
fördömde. Det kan inte uteslutas att åtminstone en del av de stater som var neutrala
eller positiva rent folkrättsligt hade gjort bedömningar liknande den svenska, men att
man av politiska skäl valde att avstå från kritik. Det finns ett flertal andra – offentliga
som icke-offentliga – uttalanden från säkerhetsrådsmedlemmar som pekar i samma
riktning, d v s att ett stort antal medlemmar ansåg att resolutionerna inte gav mandat
för aktioner av den typ som genomfördes i december 1998.



64

En konsekvens av detta är att en resolution, för att rättfärdiga våld,
måste innehålla ett konstaterande av att Irak begått ett ”material breach”
av bestämmelserna för vapenvilan i resolution 678, samt bör den inne-
hålla ett beslut om att upphäva eller suspendera vapenvilan. Därutö-
ver finns det mycket starka skäl för att den bör innehålla en explicit
auktorisation av våld. Inget av detta var uppfyllt inför de amerikanska
och brittiska bombningarna.

Rådet måste dock ta sitt ansvar för att upprätthålla internationell
fred och säkerhet, inklusive att se till att Irak efterlever sina förpliktel-
ser att göra sig av med alla massförstörelsevapen, vilket framgår bl␣ a av
op 3 i resolution 1154. Det kan hävdas att detta rådets prerogativ
skulle utslockna den dag rådet inte längre fungerar på det sätt som var
tänkt. Det vore emellertid verklighetsfrämmande att hävda detta idag.
FN-stadgan är skriven för att tillåta stormakterna att lägga in veton,
särskilt för händelser som de anser är av särskild vikt. (Det är en annan
sak att det finns goda politiska skäl för att vetorätten bör begränsas.) I
detta fall har säkerhetsrådet mycket aktivt följt situationen från dag 1
– den 2 augusti 1990. Det är inte heller en bilateral fråga mellan USA
och Irak, och rådets tvekan att godkänna våld beror inte enbart på
stormaktspolitiska faktorer utan också på att stater kan ha ärliga be-
tänkligheter mot aktionen.45

*****

Under Gulfkriget förelåg som nämnts två uppfattningar om vilken
aspekt av folkrätten som dominerade – den suveräna rätten till (kol-
lektivt) självförsvar eller den kollektiva säkerheten.46  Valet dem emel-

45 Detta inte minst p␣ g␣ a att Saddam Hussein eventuellt skulle stärkas av en militär
aktion och att en sådan dessutom skulle försvåra eller omöjliggöra fortsatta inspektio-
ner och övervakning. Åtminstone den senare farhågan verkar f␣ ö ha besannats.
46 Dessa händelser kan också diskuteras utifrån andra perspektiv. Vi kan se det som
ytterligare ett exempel på att en del stater tillämpar olika måttstockar på olika situa-
tioner. Det kan vidare ses som en bekräftelse på Samuel P. Huntingtons tes om
civilisationernas kamp. Man kan diskutera vilken historisk händelse som är det lämp-
ligaste riktmärket – München 1938 eller Vietnam 1968. Eller också kan man speku-
lera i varför USA inte använder sig av självförsvarsargumentet, och om det ändå –
trots allt – är ett tecken på ett slags kollektivisering. (Se därom min recensionsessä
om Thomas Franck och Louis Henkin, Nordic Journal of International Law, vol 68,
1999, s 53.)
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lan betingades bl␣ a av om man betonade staternas handlingsfrihet
eller internationella samarbetsorganisationers prerogativ. Efter reso-
lution 678, där den kollektiva säkerheten tog överhanden, kom dis-
kussionen att röra frågan om säkerhetsrådet är, eller bör vara, en no-
tarius publicus som noterar och vidimerar av supermakten redan fat-
tade beslut, eller en statssamfundets mer eller mindre enväldige, mer
eller mindre oväldige, polismästare. Under Kuwaitkrisen agerade rå-
det för syften som var utomordentligt väl förenliga med FN-stadgan,
men samtidigt fanns det politiska motiv i bakgrunden hos de vikti-
gaste aktörerna.

Genom den senaste tidens utveckling, med rådets oförmåga eller
vägran att auktorisera våld mot Irak, likväl som mot Jugoslavien/
Kosovo,47  har den gamla frågan om rådets möjligheter att över hu-
vud taget fungera åter kommit på dagordningen. Säkerhetsrådet skall
fatta beslut i hela FN:s namn. Men den kollektiva säkerheten drivs av
en stormaktskonsert med fem permanenta medlemmar, och den för-
utsätter att konsertens dirigenter antingen har gemensamma intres-
sen eller att de inte har några särintressen alls (eller i vart fall inga
intressen som är viktigare än det globala intresset att upprätthålla
ordningen).48  Om det första alternativet är för handen, d v s att stor-
makterna verkligen har gemensamma intressen, så betyder det att de
vill bevara status quo därför att det har dykt upp nya konkurrenter.
Men då blir arrangemanget snarare en allians mot konkurrenterna,
än ett kollektivt säkerhetssystem. Eller också innebär det att stor-
makterna påtvingar andra medlemmar sina värderingar. Om däre-
mot det andra alternativet vore sant, skulle de inte vara några stor-
makter, för stormakter blir inte stormakter om de inte alltid har in-
tressen. Och om de inte har några intressen, hur skall man då kunna
förmå dem att bidra med trupper? Det var ju just deras förmåga att
sätta makt bakom orden som motiverade deras särskilda ställning i
säkerhetsrådet. Stormakterna kan alltså inte både agera som stormak-

47 Och, skulle man kunna tillägga, dess ovilja att agera i Mellanösternfrågan, liksom att
i tid sända fredsbevarande trupper till t␣ ex Kongo-Brazzaville och en mängd andra
platser. I samtliga dessa fall har det snarast varit USA som har bromsat.
48 Detta behöver inte vara deras intresse i varje enskild situation, men det skall vara
generellt viktigare att upprätthålla ordningen än att expandera, och det är detta som
möjliggör kohandel och/eller konsensus runt grundläggande principer.
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ter och intresselöst fatta beslut i världssamfundets namn.49  I förvå-
nansvärt stor utsträckning diskuterar rådet sina ärenden i termer som
talar om det globala allmänintresset, och det fattar bevisligen ett stort
antal beslut, flera av dem kloka. Likväl, ytterst är det ändå fånget
mellan dessa två logiker – att antingen vara handlingsförlamat eller
ett stormaktsredskap.

49Som vi vet finns det gott om empiriska belägg för att beslut verkligen har fattats i
säkerhetsrådet. Men det är först om någon kan peka ut ett enda fall där ett sådant
beslut har inneburit militära kraftåtgärder utan att minst en stormakt haft intresse i
saken som jag är beredd att revidera denna tes. (Somalia är inget bra exempel. Interna-
tionell goodwill i CNN:s kameraljus är numera hårdvaluta, och president Bush antog
sannolikt att Operation Restore Hope inte skulle medföra några större problem, i vart
fall inte under de få veckor som återstod av hans mandattid då operationen inleddes i
december 1992.)
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