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”This is the hour of Europe. If one problem can be solved by the Europeans, it 

is the Yugoslav problem. This is a European country and it is not up to the 

Americans. It is not up to anyone else” 

 

      Jaques Poos, Ordförande i EU-rådet, 1991 
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1 INLEDNING 

EU:s säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) har vuxit fram genom successiv lagreglering där 

de nuvarande 27 medlemmarna i unionen inte alltid har varit överens om att utöka EU:s 

kompetens. Dessutom har medlemmarna i EU väldigt olika historia. En del länder har tidigare 

varit kolonisatörer, andra  är medlemmar i NATO medan vissa av EU:s medlemmar har valt 

att stå utanför. Den här uppsatsen handlar om EU:s militära krishanteringsoperationer som 

utförs med stöd av regler i  Fördraget om europeiska unionen (FEU) samt vilket ansvar EU 

har för lagöverträdelser under en sådan operation. Krishanteringsoperationerna inom EU kan 

vara både civila och militära men i uppsatsen riktas fokus på den militära sidan av 

försvarssamarbetet. I uppsatsen redogör jag för den försvarspolitiska utvecklingen inom EU 

från 1950-talet och fram till idag i syfte att skapa en förståelse för hur kompetensen i EU för 

de här frågorna har växt fram. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur EU valt att lösa 

frågan om fördelning av ansvar mellan EU som internationell organisation och 

medlemsstaterna för överträdelser av internationell lag under EU:s krishanteringsoperationer. 

Särskilt fokus riktas på ansvaret och skyddet för människors fri- och rättigheter under den 

europeiska konventionen angående skydd av de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) när EU utför krishanteringsoperationer i länder utanför 

EU. 

 

Anledningen till att ämnet valt att studeras är att det ännu inte är klarlagt vad som egentligen 

gäller när EU agerar med militära medel utanför Europa. EU befinner sig i ett skede där de 

mänskliga rättigheterna ännu inte positionerats i situationer där EU uppträder som 

internationell organisation i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Ansvar för överträdelser av 

internationell lag kan iklädas såväl EU som dess medlemsstater men det är ännu inte säkert 

vad som verkligen gäller vid de krishanteringsoperationer som företas med stöd av EU:s 

konstitution. Detta är en fråga som i många avseenden är av konstitutionell natur och som inte 

nödvändigtvis förändrar medlemsstaternas ställning och som inte påverkar deras budgetar i 

faktiskt mening jämfört med hur läget ser ut idag. Däremot är det av yttersta vikt att frågan 

klargörs, inte minst för att öka EU:s kredibilitet som internationell fredsbevarande 

organisation, för att EU:s målsättning om att med tiden utveckla försvarssamarbetet ska kunna 

förverkligas och för att det ska göras på ett tillräkneligt  och internationellt lagenligt sätt. 
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I Europa har den säkerhetspolitiska situationen förändrats radikalt sedan kalla krigets slut. 

Förändringarnas har lett till att de traditionella koncepten om staters suveränitet och skydd för 

individens rättigheter tvingats omdefinieras. Enskilda stater klarar inte längre av att på egen 

hand handskas med de nya utmaningarna såsom exempelvis terrorism, organiserad 

brottslighet och kollapsade stater. Dessutom har hoten i allt högre utsträckning kommit att 

riktas mot grupper av stater istället för mot enskilda stater. Det har lett till att många länder 

valt att samarbeta och sluta sig samman i regionala eller internationella organisationer med 

gemensamma (säkerhetspolitiska) mål och med samlade försvarsstyrkor.  

 

Frågan om vilket ansvar internationella aktörer - organisationer och stater - har vid  

krishanteringsoperationer är oklart. För EU:s del är det beroende av vad EU folkrättsligt 

egentligen ska definieras som. Är det fråga om en internationell organisation, en överstatlig 

organisation, en federation eller en skapelse av et helt nytt slag? Dessutom saknas en allmänt 

accepterad definition av vad en internationell organisation är. I ett förslag om ansvar för 

internationella organisationer (DARIO), utarbetat av Internationella lagkommissionen (ILC)
1
 

artikel 2 definieras internationella organisationer och den har använts som inspiration för 

status bestämning av internationella organisationer av doktrin på området. Naert har 

formulerat en definition och som jag anser stämmer bättre in på EU än den som finns i 

DARIO och jag citerar därför Naert: 

 

”…forms of international cooperation founded on an international instrument creating 

a new entity, usually a legal person, having at least one organ with a will of its own 

and not established under the domestic law of a State”.
2
 

 

En internationell organisation har skapats om den är självständig, internationellt orienterad 

och en etablerad juridisk person grundad på annat än nationell rätt. Med det sista rekvisitet 

menas att det finns fler än bara en stats nationella rätt som fått genomslag på internationell 

nivå och att organisationens konstitution har inslag av internationell rätt. 

 

EU:s gemensamma utrikes-och säkerhetspolitik (GUSP) är i internationella organisationers 

mått mätt ett relativt detaljreglerat område. Däremot är frågan om ansvarsfördelning vid en 

                                                 
1
 ILC är ett organ under FN som arbetar med att ta fram lagförslag där behovet finns inom den internationella 

rätten. 
2
 Naert, Frederik. International Law Aspects of the EU:s Security and Defence Policy, with a Particular Focus 

on the Law of Armed Conflict and Human Rights. Oxford: Intersentia, 2010, s. 258.  
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misslyckad operation fortfarande oreglerad. Det är viktigt att organisationen och 

medlemmarna avtalar om vem eller vilka som bär ansvaret för eventuella överträdelser av de 

mänskliga rättigheterna. Det kan fastställas i bindande dokument på tillfällig eller permanent 

basis. Om det inte finns överenskommelser om detta kan vägledning sökas i den  EU:s 

institutionella struktur och där undersöka hur kedjan av kommando och kontroll inom 

organisationen ser ut.  

 

EU har skapat en organisation som kan sammanföra medlemsländers militära resurser på det 

Europeiska rådets begäran. Medlemsstaterna bidrar på frivillig basis med militärer, annan 

personal, utrustning och finasiering av operationerna som EU initierar. Det innebär däremot 

inte att styrkorna under operationerna ska följa hemstatens kommando utan de ska respektera 

och följa EU:s instruktioner. Det krävs enhällighet bland medlemsstaterna för att en operation 

ska kunna företas under EU-flagg.  Inom EU finns en kedja av kommando och styrning som 

går från högsta beslutande nivå till militären i fält. När operationen väl etablerats är det EU-

organ som sköter styrningen. Det är trots detta svårt att avgöra om det är EU eller 

medlemmarna som ska ansvara för eventuella överträdelser av humanitär rätt eftersom EU 

inte ratificerat EKMR ännu. 

 

Regler om ansvar för överträdelser av internationell rätt vid krishanteringsoperationer finns 

idag inte i traktaten eller konventionerna som i sig utgör den rätt som kan överträdas. 

Reglerna finns istället i individuella avtal. ILC introducerade redan år 2001 Articles on 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (RSIWA, en vedertagen 

förkortning saknas) och där reglerades i ett dokument staters ansvar för överträdelser mot 

internationell rätt.
3
 Ända fram till år 2011 saknades liknande internationella generella regler 

för internationella organisationers ansvar som stater har enligt RSIWA. I Draft Articles on the 

Responsibility of International organizations (DARIO) från år 2011 har ILC arbetat fram ett 

ansvarsrättsligt förslag men denna gång för internationella organisationer som titeln på 

förslaget antyder.
4
 DARIO väntar fortfarande på ett formellt godkännande av FN’s 

generalförsamling och är därför inte juridiskt bindande. För att förhöja förslagets status kan 

generalförsamlingen välja att bifoga artiklarna till en FN-resolution och sedan rekommendera 

världens regeringar att följa reglerna. Alternativt kan generalförsamlingen omvandla förslaget 

                                                 
3
 ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentaries, (2001) 

Yearbook of the International Law Commission, vol. II, del 2.
  

4
 ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations with Commentaries, (2011), Yearbook 

of the International Law Commission, vol. II, del 2.  
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till en självständig konvention som stater får ansluta sig till. Vilken form som slutligen väljs 

kommer att bero på staters och organisationers mottagande av reglerna. Det är ännu för tidigt 

att säga vilket genomslag artiklarna kommer att få men förhoppningen är att det ska bli en 

lösning på frågan om ansvarsfördelning för skador orsakade vid krishanteringsoperationer 

mellan internationella organisationer och deras medlemmar som länge stått obesvarad. 

 

Utöver detta är det också viktigt att ett fullständigt skydd för individens rättigheter finns 

tillförsäkrat genom organisationen eftersom de sällan kan binda sig till internationella 

konventioner. Därför måste EU ansluta sig till konventioner om mänskliga rättigheter som 

medlemmarna redan har åtagit sig att respektera som nation. Dessa internationella 

överenskommelser som staterna har skrivit under kan vara tillämpliga även när medlemmarna 

agerar på organisationens kommando. I fråga om EKMR är den här problematiken högst 

aktuell. Här gäller att de mänskliga fri- och rättigheterna enligt konventionen redan är 

bindande inom EU medan skyddet är mer begränsat utanför EU:s gränser. Medlemmarna i EU 

är parter till EKMR men EU har ännu inte ratificerat den. I Lissabonfördraget finns en 

utfästelse om en framtida ratifikation för EU:s del. Följden av det är att EU inte kan ställas till 

svars i Europadomstolen i Strasbourg för överträdelser mot de grundläggande fri- och 

rättigheterna som stadgan skyddar.  

  

En internationell organisations skyldighet att följa internationell lag måste åtföljas av en lika 

tradition av att ta ansvar för överträdelser av densamma. EKMR räknas som internationell lag 

eftersom den binder stater inom och utanför Europa. Om en organisation som EU väljer att 

involvera sig i militära konflikter utanför EU krävs också att ansvar kan utkrävas för en  

handling som organisationen utför. Annars skulle medlemmarna i organisationen kunna 

undkomma ansvar för sina förpliktelser bara genom att agera via organisationen.  

 

I följande påhittade scenario ställs ansvarsfrågan på sin spets och här är frågan om mäniskors 

rättigheter i fokus:  

 

”EU har valt att intervenera i land A där det finns barnsoldater i motståndstyrkans 

militära trupp. En av EU:s soldater blir beskjuten av en barnsoldat och måste försvara 

sig. Är det tillåtet att skjuta på ett barn i det här läget? Och är det EU eller 

medlemsstaterna som ska ansvar för en eventuell överträdelse av den humanitära 

rätten som det eventuellt kan innebära ett brott mot?” 
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EU:s militär får skjuta tillbaka i självförsvar men frågan är om det är tillåtet enligt till 

exempel EKMR? Måste EU respektera reglerna i EKMR eller är de ännu inte bunda av 

konventionen på grund av att ratifikation ännu inte gjorts? EU ska ansvara för överträdelsen 

om den kan tillskrivas dem utifrån en obruten kedja av kommando och kontroll där EU är 

beslutande organ eller om de ansågs ha den effektiva kontrollen över handlingen som utgjorde 

överträdelsen.  

 

Studiet av internationella organisationers ansvar för överträdelser av internationell lag kan 

kopplas till DARIO och RSIWA men även andra internationella regler som har fått ett större 

erkännande. Rent juridiskt gäller att en rad förutsättningar måste föreligga för att konstatera 

att en organisation har begått brott mot de mänskliga rättigheterna. För det första måste det 

vara fråga om en handling eller underlåtenhet som innebär brott mot internationell lag och 

som organisationen, och inte enbart dess medlemmar är bunden av. För det andra måste 

agerandet ha skett på organisationens order så att överträdelsen anses ha begåtts av den. Den 

första frågan avgörs av materiella primärrättsliga regler i den internationella rätten i form av 

internationell konventionsrättslig och sedvanerättslig lag. Den andra förutsättningen avgörs av  

sekundärrätten. Sekundärrätten anger i allmänna ordalag om en handling eller underlåtenhet 

utgör en handling av organisationen eller om den ska överföras till någon annan aktör, se  i 

avsnitt 6.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om EU som internationell organisation har kompetens 

att agera militärt utanför EU och om EU vid händelse av en överträdelse av internationell rätt 

under en sådan militär operation ensamt eller delat med medlemsstaterna i EU ska tillskrivas 

ansvar för överträdelsen. Särskilt kommer EU:s skyldigheter enligt EKMR och frågan om det 

först krävs en ratifikation av konventionen för att den ska binda EU som organisation att 

undersökas. Syftet är också att undersöka vilka rekvisit som ska uppfyllas enligt förslaget om 

ansvar för internationella organisationer (DARIO) för att ansvar ska uppstå för EU. 

  

Uppsatsen avgränsas till att endast behandla EU:s militära krishanteringsoperationer och inte 

de civila uppdragen därvid. Den avgränsas också till att endast behandla ansvarsfördelningen 

mellan internationella organisationer och medlemsstater medan lagföring av fysiska personer 

som brutit mot internationell rätt faller utanför ramen för det här arbetet.  
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1.2 Definitioner och frågeställningar 

Med EU-militär krishanteringsoperation avses här när EU intervenerar i ett land utanför EU:s 

gränser där krishantering är påkallad av landet självt alternativt tvångsmässigt utförd av EU 

på grund av säkerhetspolitiska eller humanitära skäl. Det mottagande landet kallas värdland 

om operationen är godkänd av regeringen i landet och i annat fall tredje land eller mottagande 

land.  

 

Uppsatsen kommer att uppehålla sig vid följande fyra centrala frågeställningar: 

1. Ska EU, medlemsländerna eller bådadera tillskrivas ansvar vid en överträdelse av 

internationell rätt? 

2. I vilken utsträckning är EU bunden av internationell lag vid militära operationer i 

värdland eller tredje land och hur påverkar den ansvarsfrågan? 

3. Vilket skydd finns för mänskliga rättigheter vid en operation ledd av EU och har EU:s 

framtida ratifikation av EKMR någon påverkan på skyddets omfattning och 

genomslag? 

4. Hur kan EU själv reglera ansvarsfrågan? 

 

1.3 Metod och material 

I den här uppsatsen används en rättsvetenskaplig metod. En rättsdogmatisk metod bedöms 

som mindre lämplig för det här arbetet med anledning av att denna metod bygger på en 

mindre kritisk och mer deskriptiv analys av rätten än den rättsvetenskapliga metoden.
5
 Den 

rättsvetenskapliga metoden går istället ut på att strukturera, systematisera och analysera rätten 

och skiljer sig från den den rättsdogamtiska metoden genom att den skapar nya perspektiv på 

rätten och leder till resultat som är nya i förhållande till kunskapens ståndpunkt.
6
 Själva 

tanken med att använda en rättsvetenskaplig metod istället för en rättsdogmatisk är att 

genomarbetningen av materialet utförs mer analytiskt än vid tillämpning av den 

rättsdogmatiska metoden som är mer deskriptiv. Jag ska med hjälp av det verktyget försöka 

skapa en ny syn på rätten inom det valda området och belysa den problematik som finns med 

rätten som den ser ut idag. Det sker genom att analysera de nu gällande inom EU-rätten, den 

internationella rätten och särskilt EKMR och ILC:s lagförslag gällande internationella 

                                                 
5
 Lavin, Rune. Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk? Förvaltningsrättslig Tidskrift (1989): 

115-129. Peczenik, Aleksander. Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken. 

Förvaltningsrättslig Tidskrift (1990): 41-52. Lavin, Rune. Om förvaltningsrättslig forskning – en replik. 

Förvaltningsrättslig Tidskrift (1990): 71-74. 
6
 Sandgren, Claes. Vad är rättsvetenskap? Stockholm: Jure, 2009. 
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organisationers ansvar för överträdelser av internationell rätt. Därefter försöker jag hitta de 

befintliga reglernas utvecklingspotential utifrån den praxis och doktrin som finns på området. 

 

Ett internationellt inriktat arbete ställer krav på att hantera ett större antal och mer spridda 

rättskällor än inom den nationella rätten. De rättskällor som främst använts i det här arbetet är 

Fördraget om europeiska unionen (FEU); lagförslaget DARIO från ILC; EKMR; 

internationell sedvanerätt; internationella allmänna rättsprinciper; internationell praxis från 

EU-domstolen och Europadomstolen; beslut,avtal, rapporter, riktlinjer, koncept, gemensamma 

åtgärder och deklarationer från internationella organisationer och organ samt doktrin.  

 

Frågeställningarna som presenterats i avsnitt 1.2 kräver en kombination av resonemang de 

lege lata och de lege ferenda. Det beror på att den rättsliga regleringen inom ansvarsrätten 

ännu inte är vedertagen och befinner sig i en utvecklingsfas.  

 

Doktrin inom ansvarsrätten är inte lika omfattande som doktrin på området för den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Användningen av doktrin i den här 

framställningen är viktig då den skapar en fördjupad förståelse för hur reglerna om ansvar för 

internationella organisationer, och kanske också bristen på dem, påverkar aktörerna på den 

globala arenan. Dessutom tas steget från de lege lata till de lege ferenda, något som är viktigt 

för ett område i utveckling. Det räcker inte här att beskriva rätten såsom den är utan det krävs 

också en undersökning av hur den borde vara. Jag har inte beaktat doktrin som är äldre än år 

2003 och skälet är att EU:s militära operationer inte existerat tidigare. Dessutom är den 

europeiska politiken och juridiken ständigt under förändring och böcker blir snabbt föråldrade 

i takt med att regleringar ändras och byts ut. 

 

För att hitta relevant material i de databaser som gjorts tillgängliga via Umeå universitetet har 

jag använt sökorden: ”militära operationer och EU”, ”EKMR”, ”GUSP”, ”GSFP”, 

”internationellt ansvar”, ”internationella organisationer och ansvar”. Jag har upplevt det 

problematiskt att hitta material där en relevant koppling görs mellan EU och internationella 

organisationers ansvar samt EU och mänskliga rättigheter och dess påverkan utanför EU. Det 

positiva i detta är att det betyder att min framställning kan vinkla den aktuella juridiken inom 

det valda området på ett nytt sätt.  
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1.4 Teori och utgångspunkter 

Min teori är att det finns en EU-militär och att den fördragsenligt successivt expanderar. 

Genom att använda begreppet EU-militär har jag tagit ställning i frågan och menar att det 

trots vissa praktiska konstitutionella tveksamheter är möjligt att agera på det försvarspolitiska 

området för EU. Vidare är min teori att gällande rätt för bestämmande av internt ansvar inom 

EU inte riktigt är anpassad för EU:s samarbete och att EU därför med fördel kan utveckla en 

egen bestämmelse i FEU eller i avtal med medlemsstaterna. Dessutom menar jag att den 

utdragna processen inom EU för att ratificera EKMR medför problem för EU att agera 

militärt och samtidigt ta fullt ansvar för skyddet av mänskliga fri- och rättigheter enligt 

konventionen för skador vid internationella krishanteringsoperationer. 

 

Definitionen av EU:s GUSP och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) 

utgår från  Buzan’s begreppsteori. Enligt Buzan är säkerhetspolitiska problem en stark 

bidragande faktor till utformningen av regionala samarbeten. Buzan definierar EU som ett tätt 

kopplat regionalt komplex
7
 och jag uppfattar EU som en internationell organisation med 

regionala och internationella intressen och mål. Adler och Barnett använder istället begreppet 

tätt kopplad säkerhetsgemenskap. Skillnaden mellan en lös och en tät säkerhetsgemenskap är 

att den första består av suveräna stater med förväntningar om en fredlig samexsistens och en 

viss grad av institutionalisering och integration medan den andra karaktäriseras av en politiskt 

integrerad gemenskap med gemensamma institutioner och en viss grad av överstatlighet. 

Adler och Barnett uppfattar EU som en tätt kopplad säkerhetsgemenskap.
8
 Definitionen 

hjälper oss att förstå vad EU:s kompetens inom GUSP och GSFP har för betydelse för EU 

som sådan. Med detta förstås att det är förenklat att uppfatta EU som endast en av 

ekonomiska skäl tillskapad organisation. 

 

Utgångspunkten i uppsatsen är generellt att internationella organisationer måste kunna iklädas 

samma typ av ansvar som stater traditionellt sett har iklätts. Det ska inte finnas något 

konstitutionellt, lagtekniskt eller någon annan form av hinder för ansvarsiklädande. Jag utgår 

från att EU är en internationell organisation och som därför tar ansvar för överträdelser av 

internationell rätt som en sådan organisation. EU är också skyldig att fördela ansvar för 

överträdelser mellan sig själv och medlemsländerna. Däremot menar jag att EU inte är en 

                                                 
7
 Ett regionalt säkerhetskomplex är en organisation med en regionsbestämd avgränsning som karaktäriseras av 

en hög ekonomisk- och politisk integration, Buzan, Barry. People, States and Fear:A Security Agenda for the 

Post-Cold War Era. Brighton: Wheatsheaf, 1991. 
8
 Adler, Emanuel och Michael, Barnett. Security Communities. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 
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typisk internationell organisation på grund av dess federativa inslag, i synnerhet inom GUSP 

och GSFP eftersom EU delar kompetensen med medlemsländerna inom dessa områden som 

är föremål för undersökning i uppsatsen.  

 

1.5 Disposition 

Den europeiska militärens existens och utveckling präglas av de politiska målsättningar som 

framkommit under processen att utarbeta och anta fördragen. För att skapa en förståelse för 

den internationella ansvarsrättens samspel med EU-rätten krävs en genomgång av EU:s 

försvarspolitik från start fram till idag och det är också så uppsatsen tar sitt avstamp i avsnitt 

(2). I avsnitt (2) tas också upp vilka militära operationer som pågår och som är avslutade och 

därefter förklaras vilken relation EU och Nordatlantiska fördragsorgansationen (NATO) har i 

förhållande till varandra. Avsnittet avslutas med att beskriva vilka uppgifter EU har inom 

GSFP enligt FEU. Avsnitt (3) går djupare in på den institutionella sidan av GSFP och hur EU 

interagerar med medlemsstaterna genom olika militära konstellationer. Här beskrivs också på 

vilket sätt FN’s beslut om interventioner påverkar EU:s säkerhetspolitik. Efterföljande avsnitt 

(4) går närmare in på ansvarsfrågan vi överträdelser av internationell rätt och särskilt EKMR. 

De relevanta EU-reglerna såsom det inbördes ansvaret för beslutsfattande inom unionen samt 

de internationella ansvarsreglerna såsom det internationellt rättsliga ramverket RSIWA och 

DARIO analyseras utifrån relevanta bestämmelser och praxis. Möjligheten att dela upp 

organisationers och medlemmars ansvar för överträdelser av internationell rätt med ett primärt 

respektive subsidiärt ansvar undersöks också i detta avsnitt. I syfte att besvara frågan om EU 

ska vara ensamt, primärt eller överhuvudtaget ansvarig för överträdelser måste också frågan 

om EU:s juridiska status behandlas under samma avsnitt. Här diskuteras om EU ska eller bör 

ikläda sig ansvar och till sist vilka sanktioner som organisationen kan förvänta sig i det fall de 

ska iklädas ansvar för överträdelser av internationell rätt och EKMR. Vidare behandlar avsnitt 

(5) den materiella rätten och den rättsliga grund EU har för att planera och genomföra militära 

operationer i tredje land samt vilka internationella regler de har att respektera under 

operationerna.  I avsnittet avhandlas också vilken roll och betydelse de mänskliga 

rättigheterna spelar inom försvarssamarbetet, hur en framtida ratifikation av EKMR kan 

påverka EU:s militära samarbete samt EKMR’s extraterritoriella tillämpning. Vidare 

behandlas frågan om hur krigets lagar ska tillämpas i förhållande till reglerna om skydd för 

mänskliga rättigheter eftersom krigets lagar också är en central rättskälla i konfliktsituationer. 

Avsnitt (6) innehåller en diskussion kring innehållet som presenterats i uppsatsen där tänkbara 

scenarier och lösningar läggs fram. Här diskuteras bland annat om EU har ett tillräckligt 
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regelverk för att ställa sin militär till svars för överträdelser av internationell rätt inklusive 

EKMR vid krishanteringsoperationer. Det diskuteras om DARIO är anpassat till EU:s 

försvarssamarbete eller om det bör skapas egna regler inom unionen för att lösa de 

ansvarsrättsliga frågorna som kan uppkomma vid krishanteringsoperationer. 

 

2 OM EUROPEISK FÖRSVARSPOLITIK 

Under 1990-talet härjade konflikter på stora delar av Balkanhalvön utan att EU lyckades 

ingripa med tillräckliga resurser för att lösa problemen. Det saknades en genuin vilja, förmåga 

och tillräckliga resurser för att inom gemenskapen agera i så svåra konflikter. Trots att Jaques 

Proos, ordförande i EU-rådet år 1991 tydligt uttalade att det nu vad dags för EU (dåvarande 

EG) att agera och försöka komma med en lösning på kriget i forna Jugoslavien, blev inte EU 

utan USA, FN och NATO de viktigaste intervenörerna i konflikten. Ett decennium senare 

hade EU bestämt sig för att bygga upp en egen militär- och civil krishanteringsfunktion för att 

klara av att hantera kriser i och utanför EU. Behovet av att gemensamt agera mot säkerhetshot 

riktade mot Europa och andra regioner hade ökat ända sedan kalla krigets slut. Hot som 

tidigare riktats mot enskilda stater var nu i allt högre utsträckning riktade mot olika  områden 

och regioner. Idag utgör de säkerhetspolitiska hoten bland annat terrorism, spridning av 

massförstörelsevapen, internationellt organiserad brottslighet och stater som kollapsat med 

eskalering av våld som följd.  Länder som tidigare varit utrustade med ett eget komplett 

försvar insåg  att det nu skulle krävas gemensamma insatser för att bekämpa hoten. Därför har 

nu allt fler stater, inte bara i Europa, valt att gå samman i säkerhets- och försvarspolitiska 

allianser som exempelvis Afrikanska unionen (AU). Det har inneburit att allt fler länder inte 

har ett eget försvar utan bidrar med sin expertis till en typ av resurspool. Expertisen har man 

kunnat utveckla tack vare utbytet och samarbetet med andra länder och tillsammans bildas då 

ett starkare försvar såväl materiellt som kompetensmässigt. 

 

Bland de aktörer som har valt att agera mot dagens säkerhetspolitiska hot finns EU. EU har i 

doktrin beskrivits som en mindre traditionell säkerhetsaktör på grund av sin ovanliga karaktär. 

EU är institutionellt indelat i flera nivåer och är politiskt mångfacetterat
9
 och kan på samma 

gång beskrivas som en federation och som en internationell och regional organisation. EU är 

en form av federation eftersom den består av stater där en stor del av deras ursprungliga 

kompetens har överförts till EU. Samtidigt rör det sig om en internationell organisation därför 

                                                 
9
 Tsagourias, Nicholas. EU Peacekeeping Operations: Legal and Theoretical Issues. I European Security Law, 

Martin Trybus och Nigel D White (red), 102-133. Oxford: Oxford University Press, 2007. 
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att EU består av suveräna stater som inte kan slås samman till en nation. Varje land i EU har 

två centrala regeringar, dels en på nationell nivå och dels en på EU-nivå.  

 

2.1 Försvarspolitiken växer fram 

EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GUSP) ingår som en gren i den 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. GUSP var en av de hetaste frågorna under den 

konstitutionella omstruktureringen inom EU som skedde mellan år 2002 och 2007. Den 

gemensamma strävan och de försvarspolitiska förbindelser som medlemsländerna har skapat 

sinsemellan är en fråga som vuxit fram efter de två världskrigen. Många länder i Europa 

konstaterade vid den tiden att kontinenten var kraftigt splittrad och att det krävdes att länderna 

enades kring utrikespolitiska frågor. Flera förslag lades fram om hur Europa skulle kunna 

integreras. Ett av de allra första initiativen till en europeisk integration gjordes genom den så 

kallade Brysselpakten från 1948 vilken signerades av Belgien, Frankrike, Luxemburg, 

Nederländerna och Storbritannien. Fördraget skulle sammanföra länderna inom ekonomiskt, 

socialt och kulturellt samarbete samt kollektivt försvar. Redan i september samma år 

etablerades förstadiet till den senare tämligen betydelsefulla Västeuropeiska unionen (VEU) 

som byggde på 1948 års Bryssel-fördrag. VEU beslutade att skapa den Västeuropeiska 

försvarsorganisationen, ett försvarspolitiskt organ inom VEU. Organet planerade för hur 

medlemsländerna skulle kunna bygga upp ett ömsesidigt försvar, inte minst mot forna 

Sovjetuinonen som hotade att ta kontrollen över Centraleuropa.
10

 Trots ambitiösa planer om 

ett rent europeiskt samarbete blev det ingen succé och NATO som etablerades genom 

Nordatlantiska fördraget år 1949 blev istället dominanten på försvarsområdet.
11

 De länder 

som signerade 1948 års Bryssel-fördrag överförde sina militära resurser till NATO istället för 

VEU för att undvika duplicering. Ungefär samtidigt lade Frankrike fram ett förslag om en 

europeisk försvarsgemenskap men förslaget blev aldrig förverkligat. Det europeiska 

samarbetet blev istället mer ekonomiskt inriktat och 1951 bildades den Europeiska kol- och 

stålunionen
12

. Steget till politiska diskussioner, konsultationer och framförallt samarbeten 

rörande utrikespolitiska frågor fördes inte primärt inom ramen för den Europeiska 

gemenskapen (EG) utan snarare på inofficiell basis. Inte förrän 1970 då det Europeiska 

politiska samarbetet (EPC) skapades tog de utrikespolitiska diskussionerna fart på riktigt. 

                                                 
10

 Västeuropeiska unionen.WEU History. 1. Origins of WEU. http://www.weu.int (Hämtad : 2013-11-30) 
11

 North Atlantic Treaty, 4 april 1949, 34 United Nations Treaty Series, s. 243. 
12

 Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålunionen, 18 april 1951, 261 United Nations Treaty 

Series, s.140. 
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EPC hanterade vissa utrikesfrågor och fick senare fördragsstöd genom den Europeiska 

enhetsakten år 1986.  

 

VEU bibehöll den relativt tillbakadragna positionen inom utrikespolitiken trots vissa 

återupplivningsförsök under 1980-talet. Däremot lyckades ministerrådet inom organisationen 

skapa en plattform för europeiska säkerhetsintressen där övertygelsen var att ett integrerat 

Europa inte skulle vara komplett utan en gemensam säkerhets- och försvarspolitik.  Det var 

inte förrän efter kalla kriget och etableringen av EG som denna politik fick ett visst 

genomslag. Första gången dessa politikområden introducerades i EG var genom 

Maastrichtfördraget om den europeiska unionen av den 7 februari 1992 (Maastrichtfördraget) 

där EG blev EU. I fördraget inkorporerades bland annat EPC men formulerades om till att 

kallas GSFP. GSFP etablerades inte riktigt utan lades fram som ett politiskt område med 

utvecklingspotential och med progressiv utformning. I Maastrichtfördraget intoducerades den 

så kallade tre pelar-strukturen, där GUSP-pelaren var av den vekare karaktären för EU med 

liten institutionell makt på så sätt att beslut inom området krävde enhällighet. 

 

I kölvattnet av Sovjetunionens upplösning följde Jugoslaviens splittring och kriget där. Detta 

ställde nya krav på de europeiska grannarna att agera för solidaritet och lojalitet. Det nya 

geopolitiska landskapet skapade ett ypperligt tillfälle för de forna fienderna i Europa att 

samarbeta för att hjälpa de nya länderna på Balkan. Även om EG’s agerande i forna 

Jugoslavien påbörjades redan innan Maastrichtfördraget trädde i kraft räknas operationen som 

den första under EU:s ledning.
13

 Operationen blev ett misslyckande för EU och interventionen 

har betecknats som ett bevis på att EU saknat kapacitet att intervenera i krig i närliggande 

områden. 

 

Hanteringen av kalla kriget och kriget på Balkanhalvön var på många sätt de viktigaste 

säkerhetspolitiska utmaningarna för de europeiska och multilaterala organisationerna EU, 

NATO och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Organisationernas 

agerande påverkade hur länder och andra multilaterala organisationer definierade och 

omdefinierade sin försvars- och säkerhetspolitik. Säkerhetsarbetet som EU bedriver idag 

                                                 
13

 ECMM etablerades genom ett samförståndsavtal signerat 13 juli 1991 och blev senare EUMM genom Rådets 

gemensamma åtgärd, 22 december 2000, 2000/811/CFSP. 
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utanför medlemsländerna är därför ett resultat av en ändrad hotbild där det inte längre är 

relevant att skilja mellan intern och extern säkerhet.
14

 

 

Genom Maastrichtfördraget skapades möjligheten att börja formulera en gemensam 

försvarspolitik som så småningom kunde leda till ett gemensamt försvar. Målsättningen i 

Maastrichtfördraget liknade till stora delar den som idag finns i Lissabonfördragets artikel 

24(1) FEU och artikel 2(4) Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF). I 

fördragstexten från Maastrichtfördraget gick det också att spåra att avsikten var att arbeta för 

ett EU som agerade utanför EU än tidigare och inte enbart som en regional aktör
15

 vilken har 

sin motsvarighet bland annat i nuvarande 21(1) 2 st. FEU.  

 

VEU fungerade som ett sidoorgan till EU enligt Maastrichtfördraget. VEU hade skyldighet att 

samarbeta med NATO enligt avdelning V, artikel J.4.4, inte helt olikt dagens bestämmelse i 

42(2) 2 st. FEU. Idag är VEU en näst intill utdöd organisation med några få administrativa 

funktioner som fortfarande hänger kvar.
16

 

 

Genom Amsterdamfördraget
17

 fick EU möjlighet att agera mer internationellt tack vare att 

GUSP gjorts mer heltäckande jämfört med tidigare. GSFP inrättades och försvarspolitiken 

gick från tanke till handling. I de så kallades Petersberguppgifterna som undertecknades i juni 

vid VEU:s ministerråd 1992 fastställdes vilken kompetens VEU skulle ha vad gäller försvars- 

och säkerhetsfrågan. Kompetensen överfördes från VEU till EU då Europeiska rådet 

integrerade dem i EU under Amsterdamfördraget. Det ursprungliga dokumentet med 

Petersberguppgifterna innehöll en beskrivning av vad VEU fick utföra rent operationellt men 

formuleringarna anpassades sedan för att kunna gälla för EU. I artikel II.4 i EU:s 

ministerdeklaration beskrevs vad uppgifterna innebar: kompetens att genomföra humanitära-, 

räddnings- och fredsbevarande insatser; insatser med stridande förband inklusive 

fredsskapande åtgärder.
18

 I Lissabonfördraget finns de nu intagna i artikel 24(1) och artikel 

43(1) FEU och här har en utökning har skett av uppgifternas omfattning. Utöver humanitära 

insatser och räddningsinsatser; fredsbevarande insatser samt insatser med stridande förband 

                                                 
14

 Rieker och Carlsnaes, s. 13-16. 
15

 Europeiska unionens fördrag, Europeiska unionens officiella tidning C 191, 29 juli 1992, avdelning I, artikel 

B. 
16

 Rådets beslut 2011/297/CFSP, 23 maj 2011. 
17

 Amsterdamfördraget ändrar Fördraget om Europeiska unionen, Europeiska unionens officiella tidning,C 340, 

10 november 1997, avdelning I, artikel B. 
18

 Western Union Council of Ministers, Bonn, 19 June 1992, Petersberg Declaration 

http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf. 
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inklusive fredsskapande åtgärder kan nu EU agera inom ramen för ytterligare fem 

kompetensområden: konfliktprevention; nedrustning; militär rådgivning och bistånd; post-

konflikt stabilisering samt stöd till andra länder (utanför EU) för att bekämpa terrorism. För 

att kunna förverkliga dessa mål måste EU använda sig av både civila och militära resurser 

 

En utveckling som också kom att påverka försvarssamarbetet i betydande omfattning var 

Europeiska rådets möte i Köln år 1999. Europeiska rådet angav då att EU borde kunna agera 

fullt ut på världsarenan vid krig och konflikt. Deklarationen var mycket detaljerad, särskilt 

avseende fördelningen av kompetens på försvarsområdet. Den innehöll bland annat frågor om 

hur medlemmar av NATO skulle förhålla sig till EU, hur icke-medlemmar av NATO kunde 

delta, hur lojalitet med NATO kunde upprätthållas vid samarbetet inom EU och även andra 

frågor som resursutnyttjande inom organisationerna. En del frågor lämnades obesvarade och 

skulle återkomma under Nicefördragets tid.
19

  

 

Vid Europeiska rådets möte i Helsingfors år 1999, avhandlades frågor om vilka regler som 

borde finnas och vilka krav som skulle ställas på medlemsstaterna om de valde att delta i det 

militära samarbetet inom EU.  

 

Nästa viktiga milstolpe vad gäller EU:s försvarspolitik var det interimistiska tillskapandet av 

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), Europeiska unionens militära kommitté 

(EUMC) samt Europeiska unionens militära stab (EUMS). Dessa institutioner skulle fungera 

som GSFP’s organ med varierande uppgifter som bland annat att inhämta politiska impulser 

från medlemsländerna, fungera som forum för militära konsultationer mellan länderna och 

förse EU med personal och kompetens inom försvarsområdet. Tack vare dessa institutionella 

funktioner kunde GSFP delvis förklaras operationell vid Europeiska rådets möte i Laeken år 

2001.
20

 

 

Nicefördraget antogs år 2001
21

 och innebar ytterligare några viktiga refomer på området för 

säkerhet och försvar. Samtliga referenser till VEU togs bort vilket markerade att EU nu 

bemyndigats att själva bedriva militär verksamhet istället för i samarbete med dem. Fördraget 

                                                 
19

 Europeiska rådet 04/06/99, Europeiska rådets uttalande och ordförandeskapets rapport om 

 förstärkning av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken,bilaga III, 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/sv/ec/57885.pdf 
20

Europeiska Rådet Doc/01/18, 15 december 2001, Ordförandeskapets slutsatser i Europeiska rådet i Laeken.  
21

 Nicefördraget ändrar Fördraget om Europeiska unionen, Europeiska Unionens officiella tidning C 80, 10 mars 

2001. 
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öppnade upp för utökade, frivilliga samarbeten mellan medlemsländerna avseende 

gemensamma åtgärder och ståndpunkter inom GUSP. Däremot kunde de inte inleda 

fördjupade samarbeten med militära eller försvarsmässiga implikationer
22

 något som däremot 

är möjligt enligt dagens bestämmelser.
23

 

 

År 2003 lanserades den första civila och militära krishanteringsoperationen och samma år 

antog Europeiska rådet den Europeiska säkerhetsstrategin (EUSS). Strategin tillhandahöll 

förslag till lösningar på strategiska problem för ett EU som tampades med komplexa 

säkerhetshot. Strategin identifierade en rad internationella och regionala problem såsom 

terrorism, spridning av massförstörelsevapen, regionala konflikter, fallerade stater och 

organiserad brottslighet. Lösningarna skulle i första hand vara att verka med ekonomiska 

medel, politiska lösningar och diplomati och i sista hand militära ingripanden. 

 

EU har, till skillnad från NATO och OSSE, inte upprättades i syfte att bekämpa kriser eller 

terror utan för att skapa en smidigare zon för handel och utbyte av varor, tjänster och kapital. 

Integrationen av försvarssamarbetet i EU:s politik och kompetens har i långsamt tempo 

integrerats sedan slutet av 1940-talet via medlemsländers intitiativ till samarbete i 

utrikespolitiska frågor, genom samarbete och senare avveckling av VEU, genom de första 

stegen mot GUSP i Maastrichtfördraget och senare genom tillskapandet av GSFP i 

Amsterdamfördraget. 

 

2.2 Den europeiska militären idag 

Den hittills mest betydande förändringen inom europeisk utrikes-, säkerhets- och 

försvarspolitik kom år 2009 genom ratificeringen av Lissabonfördraget. Av de 62 ändringar 

som infördes i det nya fördraget rörde inte mindre än 25 GUSP och GSFP. Trots det innebar 

ändringarna delvis en besvikelse och då inte främst på grund av en bristande detaljreglering 

med vaga, urvattnade formuleringar. En annan besvikelse som inte direkt berodde på 

fördraget var att medlemsländerna, till följd av den ekonomiska krisen, inte ville statsa lika 

mycket på att rusta upp sina militära styrkor.
24

   

 

                                                 
22

 Artikel 27(a)-(b) Nicefördraget. 
23

 Artikel 42(6) FEU. 
24

 Howorth, Jolyon. The Lisbon Treaty, CSDP and the EU as a Security Actor. I The EU:s Foreign Policy – 

What Kind of Power and Diplomatic Action?, Mario Telò och Frederik Ponjaert (red.), 65-76. Surrey: 

Ashgate Publishing Limited, 2013. 
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Som redan konstaterats har en gradvis försvarsliknande funktion vuxit fram inom EU och i 

praktiken innebär det att Europeiska rådet när som helst kan ta beslut om att formellt sätta det 

gemensamma försvaret på pränt.
25

 När Europeiska rådet har beslutat detta krävs sedan att de 

rekommenderar samtliga medlemsstater att respektive konstitution är utformad så att ett 

gemensamt försvar är tillåtet. EU:s befogenhetsbegränsning på området för GSFP finns i 

artikel 24(1) FEU. Här sägs att EU inte ännu har, men kan komma att få ett eget försvar. 

Artikel 42(2) FEU är i förhållande till 24(1) FEU mycket starkare och utlovar att ett försvar 

ska skapas medan artikel 24(1) FEU menar att det kan komma att inträffa. EU som redan har 

en egen säkerhets- och försvarspolicy sedan år 2003 (då Nicefördraget trädde i kraft) saknar 

således visserligen en explicit fördragskompetens att agera själständigt på försvarsområdet, 

men i praktiken är samarbetet relativt omfattande.  

 

EU agerar militärt inom det område som kallas krishantering. EU har då till uppgift att 

hantera, stabilisera och förebygga kriser och konflikter. En krishanteringsstyrka ska kunna 

operera självständigt och måste därför ha tillgång till stridsledning, logistik och underhåll 

samt vid behov sjö- och flygstridskrafter. Krishanteringen sker enbart utanför EU
26

 men 

ibland så nära EU:s gränser att det rör sig om insatser i EU:s omedelbara grannskap såsom 

länderna på Balkanhalvön. Andra områden EU har utfört opererationer i är Afrika, 

Mellanöstern och Kaukasus. 

 

EU kan inte bestämma att en operation ska företas utan att samtliga 27 medlemsländer är 

överens om detta och varje medlemsland har således bibehållit sin suveränitet i 

försvarshänseende, oavsett om det är fråga om en stat som är medlem i NATO eller om det är 

ett neutralt land. Sedan ett beslut om militär operation godkänts är det sedan EU som kallar 

samman och kräver att länderna ska bidra till den militära styrkan. Beslut som sedan tas i 

ministerrådet och som rör själva implementeringen av aktionen kräver inte majoritetsbeslut 

utan kvalificerad majoritet.
27

 

 

Då EU saknar en helt egen armé lånas trupperna in från respektive medlemsstat eller NATO 

med undantag för Danmark, som har valt att stå utanför försvarssamarbetet.
28

 Det är möjligt 
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 Artikel 42(2) FEU. 
26

 Naert, s. 57 och 58. 
27

 Artikel 42(3-4) FEU, Gegout, Catherine. European Foreign and Security Policy: states, power, institutions 

and American Hegemony. Toronto: University of Toronto Press, 2010, s. 63-64. 
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   22 

 

för enskilda medlemsländer att avstå från att delta utan att hindra övriga EU-länder från att 

inleda en operation. I GSFP finns inte begreppet ”europeisk militär” därför att EU strikt 

juridiskt (de jure) inte har en egen militär. I praktiken är EU mycket aktiva i försvarspolitiken 

och kan de facto påstås ha en egen militär. Om man räknar samman de uppdrag som pågår 

idag, se nedan i avsnitt 2.2.1, tillsammans med avslutade uppdrag sedan år 2003 kan det ses 

som bevis för att det faktiskt finns en europeisk militär som dessutom har vuxit mycket 

snabbt. Krishanteringen sker både med militära och civila medel. Sedan 2003 har ett tiotal 

militära operationer inletts och ytterligare ett tjugotal civila uppdrag.
29

 Även om de civila 

uppdragen hittills stått för den övervägande andelen uppdrag ser trenden ut att gå mot allt fler 

militära ingripanden av EU. EU:s försvar består av en blandning av nationella trupper, trupper 

från tredje land och personal från den EU-institutionella strukturen.  

 

Ingen vet riktigt vem som ska bära ansvaret vid en överträdelse av internationell rätt under en 

EU-militär krishanteringsoperation och EU:s effektivitet inom GSFP kan vara ett problem för 

framtiden.
30

 I det här sammanhanget har dock Robert Cooper, Generaldirektör för 

utrikespolitiskt och militärt engagemang vid EU-rådet uttalat att om ”… the EU is slow to 

decide it may also be slow to make mistakes – which is not always the case with major 

powers”
31

.  

 

Många påstår att EU:s primära redskap är civila uppdrag såsom valobservatörsuppdrag, 

humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete men faktum är att EU allt oftare involveras i 

situationer och områden där en väpnad konflikt pågår eller riskerar att bryta ut. Det spelar 

mindre roll att det hitills rört sig om uppdrag med lite mindre omfattning än vid en jämförelse 

med vad FN och NATO utför. Det finns alltjämt en risk att internationell lag överträds.  

 

Kritiker menar att EU är alltför försiktiga i sitt agerande i områden som Mellanöstern vid 

fredsförhandlingar, men även i Irak och kampen mot terrorismen samt i relationerna med 

Ryssland, Iran och Kuba samtidigt som en del medlemsstater på egen hand för en betydligt 

aktivare politik i samma frågor. Detta skapar naturligtvis ett glapp mellan EU och sina 
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medlemmar vilket riskerar att skada EU:s gemensamma röst utåt. Vissa menar att det är 

enbart när EU talar med en röst som de kan höras, men det går att argumentera att det är lika 

effektivt att starka åsikter och aktiv politik också kan föras och framföras från enskilda 

medlemmar i EU.
32

 Än vilken teori om en europeisk gemensam försvarspolitik som 

diskuteras är det i alla fall en obestridd sanning att den militära komponenten inom EU har 

växt och prognoser ser ut att tala för att det ska fortsätta även framöver.  

 

Det Europeiska rådet inrättade en permanent president för att förhöja EU:s internationella 

profil och för att utåt sett kunna agera mer enat. I samma anda skapades EU:s höga 

representant för utrikes- och säkerhetsfrågor som idag är Catherine Ashton från 

Storbritannien. Posten kallas ofta för EU:s utrikesminister och har tillhört Ashton sedan den 1 

december 2009. Tillskapandet har benämnts som Lissabonfördragets största innovation och 

med tanke på att posten innebär ett kombinerat övervakningsuppdrag över ministerrådet och 

ett vicepresidentsskap vid kommissionen med ansvar för att hantera de externa relationerna. 

Det är en oerhört viktig post inom EU. 

 

För att klara av den enorma uppgift det innebär att representera EU i möten med 

internationella organisationer och på internationella konferenser är posten som Ashton för 

närvarande innehar, uppbackad av EU:s egna diplomatiska service, med det officiella namnet 

Europeiska utrikestjänsten (EEAS). Denna institution är också en nyhet som introducerades i 

Lissabonfördraget. EEAS kan liknas vid en EU ambassad med egna EU-diplomater och 

representanter från kommissionen. Ministerrådet och medlemsländernas egna diplomater 

finns också här och bevakar att medlemsländernas intressen tillgodoses. Trots att EEAS liknar 

en statsamabassad saknas några viktiga element för att den ska kunna fylla samma viktiga 

funktion. Detta beror på att medlemsländerna hela tiden måste involveras i arbetet och 

enhällighet krävs för att beslut ska kunna fattas.
33

 

 

2.2.1 Aktiva och avslutade militära operationer 

Den första fredsbevarande operationen utanför Europa var operation ARTEMIS i Bunia, 

Demokratiska republiken Kongo. Frankrike var utnämnd till ramnation
34

 och Sverige deltog 
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bland andra länder. Därefter följde operation CONCORDIA i forna Jugoslavien som första 

militära operation i mars år 2003 och här övertog EU ansvaret från NATO. Operation Allied 

Harmony som startats upp av NATO var inte en FN-operation men den hade stöd i FN-

säkerhetsråds resolution 1371 med fokus på en multinationell säkerhetsnärvaro i området.
35

 

NATOS’s tillgångar utnyttjades tack vare det så kallade Berlin Plus-avtalet, se avsnitt 3.3 

nedan. 

 

Enligt uppgifter från juni 2013 utförs för närvarande följande militära operationer av EU: 

Bosnien och Hercegovina med uppdragsnamnet EUFOR ALTHEA, Mali operationen EUTM, 

i Somalia utförs med samma operativa syfte EUTM samt EU NAVFOR med syftet att 

bekämpa pirater vid kusten utanför Somalia.
36

  

 

EUFOR ALTHEA är en militär operation med fokus på att tillhandahålla stöd för EU:s 

övergripande strategi för regionen som i stora drag går ut på att bygga upp en fungerade 

politisk statsapparat för att Bosnien och Hercegovina i framtiden kunna gå med i EU. 

Operationens syfte är också att träna militären i landet samt att tillförsäkra att det upprätthålls 

en acceptabel säkerhetsnivå för människorna där.
37

 

 

Operation EUTM i Mali har som huvudsyfte att träna den maliska militären. I uppdraget ingår 

inte att delta strider.
38

 EUTM Somalia är ett militärt träninguppdrag liknande det som pågår i 

Mali. Det syftar till att stärka den somaliska nationella regeringen och dess institutioner 

genom att tillhandahålla militär utbildning till soldaterna i den somaliska nationella 

försvarsstyrkan.
39

 

 

                                                                                                                                                         
styrkebefälhavare liksom kärnan i hela den militära ledningsstrukturen, inkluderande stabsofficierare, 

ledningsstöd och ledningssystem samt hela det logistiska ramverket, se Regeringens skrivelse Skr. 2007/08:5. 
35
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Operationen utanför Somalias kust, EU NAVFOR, syftar till att bekämpa sjöröveri som hotar 

den internationella maritima säkerheten samt handel och säkerhet i regionen.
40

 

 

Enligt aktuell statistik har EU nu 800 militärer i EUFOR ALTHEA i Bosnien-Hercegovina, 

500 militärer i EUTM Mali, 126 militärer i EUTM Somalia och 1400 militärer i EU 

NAVFOR utanför Somalias kust.
41

 

 

EU har inte varit aktiva i alla närliggande och allvarliga konflikter. Under den arabiska våren 

år 2011 deltog inte EU överhuvudtaget i de internationella interventionerna. För många var 

det anmärkningsvärt då krisen kunde betecknas som arketypen för när EU borde ingripa: en 

medel-intensiv intervention i ett till EU angränsande område där ett agerande från omvärlden 

är behövligt. Trots att kapaciteten och kompetensen fanns inom EU kunde inte EU agera. 

Detta berodde på en utbredd oenighet bland EU:s medlemsländer om behovet av ett 

ingripande. EU:s höga representant valde samma ståndpunkt som de länder som röstade emot 

en intervention. Misslyckandet att svara på revolutionerna i södra Medelhavsområdet, och 

särskilt i Libyen, övertygade således de som inte redan tvivlat på EU:s förmåga att agera 

effektivt i internationella angelägenheter på det militära området och att kapaciteten 

fortfarande inte fanns inom EU trots de nya fördragsändringarna.
42

 

 

2.3 Relationen till NATO 

Tillsammans med NATO och OSSE utgör EU en av de viktigaste multilaterala 

säkerhetspolitiska aktörerna i Europa. Den höga representanten har uttryckt en skepsis mot att 

arbeta för ett EU som har lika omfattande mål och resurser som NATO på det militära 

området. Representanten har argumenterat för att det inte primärt är EU:s uppgift att sörja för 

säkerheten och försvaret inom Europa.
43

  

 

EU och NATO är stategiska partners och det innebär att EU kan tillfråga NATO om att inleda 

samarbete vid en militär operation vad gäller tillgång till och samordning av personal, 

utrustning, planering och styrning. I enlighet med Köln-deklarationen från år 1999, ska EU 

avgöra när de behöver ta hjälp av NATO för att klara av att genomföra den planerade 

                                                 
40
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operationen.
44

 De uppdrag som EU avser att utföra får inte krocka med eller innebära en 

duplicering av NATO’s verksamhet. För att underlätta detta har ett paket med internationella 

avtal, Berlin Plus-arrangemangen, ingåtts mellan EU och NATO där det första avtalet 

upprättades redan år 2002. Berlin Plus-arrangemangen reglerar flera viktiga frågor däribland 

resursinlåning och eventuell duplicering under en militär operativ insats. Den syftar också till 

att säkerställa att samråd sker mellan medlemmar och icke-medlemmar av NATO.
45

  

 

Oavsett om EU agerar självständigt eller med NATO’s hjälp, har medlemsländerna i EU 

förbundit sig att förbättra sin militära kapacitet genom artikel 42(3) 2st. FEU och att utveckla 

samarbetet på detta område genom den generella bestämmelsen i 24(3) FEU om lojalitet och 

politisk solidariet inom GUSP.  

 

Operation CONCORDIA i Makedonien med start år 2003, var en operation genomförd med 

hjälp av NATOS’s tillgångar och bland annat det operationella högkvarteret tillhandahölls av 

NATO. KUSP som lyder under under ministerrådet, utövade den politiska kontrollen och den 

strategiska styrningen av operationen. Det innebar i praktiken att KUSP kunde fatta 

nödvändiga beslut, göra ändringar i den operativa planen, kommandostrukturen och andra 

regler vid behov, medan ministerrådet bibehöll den övergripande beslutanderätten.
46

 

Operationen initierades efter en förfrågan från Makedoniens president och en FN-resolution 

välkomnade närvaron av multinationella styrkor, utan att direkt auktorisera operationen. I 

beslutet om gemensamhetsåtgärden 2003/92/CFSP förutsattes att ett SOFA-avtal (Status of 

Forces Agreement) skulle upprättas med mer detaljerade regler vilka lagar som skulle följas 

och att respekt för internationella konventioner och lokala lagar förutsattes. Trots ett nära 

samarbete med NATO var det tydligt att EU hade kontrollen och kommandot över 

CONCORDIA.
47

 

 

Inom NATO finns det vissa slitningar som kan komma att påverka samarbetet med EU i 

framtiden, därför att Europa präglas av olika kultur kring att intervenera eller agera mera 

passivt i försvarsfrågor. Trots att NATO har ett omfattande regelverk som bland annat syftar 
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till att förhindra uppdelningar mellan medlemmarna inom NATO, har de politiska 

spänningarna varit tydliga sedan invasionen i Irak år 2003. Medan Storbritannien, 

Nederländerna och Danmark tillsammans med USA och Kanada, var inblandade i hårda 

strider i Irak, vägrade andra europeiska länder att ställa sina styrkor till förfogande för samma 

ändamål.
48

 Det är svårt att avgöra om NATO’s splittring påverkar samarbetet inom EU. Jag 

menar att det inte har en lika avgörande betydelse för försvarssamarbetet i EU jämfört med 

misslyckanden eller framgångar inom den egna politiken i EU. 

 

3 EU:S KOMPETENS OCH BESLUTSPROCESS  
 

GUSP stipulerar att alla medlemsländer enhälligt måste ratificera politiska förslag genom sina 

representanter i ministerrådet. Det innebär att varje medlemsland har ett veto i frågor som rör 

utrikes- och säkerhetspolitik. Systematiskt samarbete, ständigt utbyte av information och 

konsultation inom alla utrikespolitiska frågor är absoluta krav under hela beslutsprocessen 

och det är självklart att EU aldrig tar ett ensidigt beslut.    

 

Genom Lissabonfördragets ikraftträdande finns nu tre olika typer av beslut; en sorts beslut 

som definerar ett EU-agerande; en beslutsform som definerar EU:s ståndpunkt i en viss fråga 

samt en typ av beslut som implementerar ett tidigare beslut. Dessa tre beslutstyper ersätter de 

gamla besluten som aldrig fick en klar definition. De äldre beslutstyperna används i text och 

referenser i uppsatsen och de är: deklarationer; (declarations) gemensamma ståndpunkter 

(common positions), gemensamma åtgärder (joint actions) och gemensamma strategier 

(common strategies). Deklarationer kunde beröra alla geografiska regionerrunt om i världen 

och de utfärdades som regel före eller efter en kris. Gemensamma ståndpunkter definerade 

EU:s inställning till en särskild fråga av geografiskt eller tematisk natur och utfärdades för att 

skapa embargon i tredje land, uppmana tredje land att signera en viss konvention eller traktat 

och för att specificera en intern GSFP-mekanism. Gemensamma åtgärder användes i specifika 

situationer där operationellt ingripande ansågs krävas. Gemesamma stategier beslutades av 

Europeiska rådet med enhällighet och implementerades av ministerrådet med kvalificerad 

majoritet.  
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3.1 EU:s institutioner för försvarspolitiken 

EU-fördragen har delat upp kompetensen för GUSP och GSFP på flera organ och delar 

makten med medlemsländerna. 

 

3.1.1 Europeiska rådet 

Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets 

ordförande samt Europeiska kommissionens ordförande. Europeiska rådet är en sedan den 1 

december 2009 en EU-institution. Enligt artikel 15(1) och artikel 26(1) FEU har Europeiska 

rådet till uppgift att ge EU politiska impulser och avgöra de allmänna politiska riktlinjer och 

prioriteringar som man vill ska styra ibland annat försvarspolitiken. Europeiska Rådet saknar 

lagstiftningskompetens. De styr ministerrådets dagordning när de möts för att diskutera de 

frågor som dykt upp inom säkerhetspolitik och försvar. Enligt artikel 15(6)d FEU ska 

Europeiska rådet representera EU i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. 

 

Europeiska rådet har ett nära samarbete med den höga representanten i EU och dennes 

initiativrätt och åsikter i ministerrådet måste i alla lägen respekteras och tillmätas stor vikt när  

Europeiska rådet fattar policybeslut och detta för inte riskera att undergräva den höga 

representantens auktoritet. 

 

3.1.2 Ministerrådet och den höga representanten för utrikesfrågor 

Ministerrådet är den centrala EU-institutionen för försvarspolitiken och består av 

medlemsstaternas utrikes-ministrar eller försvarsministrar beroende på om det handlar om 

GUSP eller GSFP. Ministerrådet håller möte minst en gång i månaden och har till uppgift att 

utforma GUSP och fatta de beslut som krävs för att genomföra politiken i enlighet med artikel 

26(2) FEU. Ministerrådet följer Europeiska rådets strategiska riktlinjer och ska tillsammans 

med den höga representanten säkerställa enhetlighet, konsekvens och effektivitet inom EU:s 

GUSP och GSFP. 

 

Ministerådet stiftar, ofta tillsammans med Europaparlamentet, EU:s lagar.
49

 I de flesta 

politikområden räcker det med kvalificerad majoritet
50

 som från och med den 1 november 

2014 följer procentspärrarna enligt 16(4) FEU och artikel 238(2) FEUF. När det kommer till 

GUSP och beslut enligt avdelning V, kapitel 2 FEU, måste dock enhällighet uppnås både i 
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Europeiska rådet och i ministerrådet.
51

 Respektive medlemslands ministrar fattar beslut som 

binder den egna regeringen.
52

 Om en operativ insats av EU ska genomföras enligt 28(1) FEU 

är det ministerrådet som beslutar om detta. Beslutet ska innehålla uppgifter om operationens 

mål, omfattning samt medel som ska ställas till EU:s förfogande och vid behov även 

operationens varaktighet.  

 

EU:s höga representant för utrikesfrågor har relativt mycket makt genom sitt ordförandeskap i 

konstellationen för GUSP. Den höga representanten har initiativrätt i ministerrådet och leder 

arbetet med GUSP och GSFP. Den bidrar till att utforma politiken men även att verkställa 

den.
53

 De förslag som representanten lägger fram kan förmå medlemsländer att diskutera 

frågor som de inte själva skulle ha tagit med på agendan i ministerrådet. Representanten kan 

dock aldrig tvinga medlemsländerna att nå konsensus i de frågor som hon tagit initiativet till.  

 

3.1.3 EU-domstolarna 

EU:s egna domstolar saknar kompetens att döma i mål som rör GUSP och GSFP enligt artikel 

24(1) FEU. Detta får allvarliga konsekvenser för EU som alltså inte kan granska sitt egna 

handlande vid operationer i tredje land eller värdland. Istället är det upp till medlemsstaterna 

att säkerställa att det finns möjligheter att överklaga ett handlande för att ett effektivt 

domstolsskydd ska finnas inom EU-rätten.
54

 Varje medlemsland är skyldig att se till att det 

finns effektiva rättsmedel för områden täckta av EU-rätten men problemet är i det här 

sammanhanget att EU som organisation är immun mot medlemsländernas domstolar i fråga 

om exempelvis överträdelser av EKMR, se avsnitt 5. 

 

3.2 Medlemsstaternas roll 

Medlemsstaterna är navet i GSFP och varje stat representeras i sin tur av en mängd olika 

organ och aktörer som finns i Bryssel och i respektive medlemsland. EU som är en ung och 

oerfaren säkerhetspolitisk aktör förlitar sig på medlemsstaternas mångåriga kunskap inom 

säkerhet och försvar. För Sveriges del utövas den funktionen främst genom KUSP. 

 

En del medlemsländer har en mycket djupt rotad tradition av militär aktivism, däribland 

utmärker sig Frankrike och Storbritannien. De har en uttryckt en politisk vilja att utnyttja sina 
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militära kapaciteter ensamt eller tillsammans med andra länder. De har också fungerat som de 

starkaste drivkrafterna bakom det militära EU-samarbetet. Andra länder har visat en mer 

tillbakadragen inställning till militär intervention och utnyttjande av nationella styrkor för 

internationella insatser. Tyskland är ett av de länder som utmärkt sig mest som motståndare 

till internationell militär intervention genom EU-samarbete. Efter andra världskriget har 

Tyskland haft en tradition att enbart se till försvaret inom Europa och har inte velat aktivera 

sig utanför sina gränser. Tyskland har från 1980-talet fram till idag gått från att vara den 

största militärstyrkan i Europa med en försvarsbudget som inom NATO räknades som den 

näst största, till idag med ett närmast obefintligt försvar. Övriga länder i Europa befinner sig 

någonstan mittemellan Frankrike/Storbritannien och Tyskland. De länderna räknas som 

mindre aktiva, ibland neutrala och försvarspolitiken varierar kraftigt beroende på vilket 

politiskt parti som för stunden har makten.
55

   

 

Trenden att minska de nationella militära budgeterna är tydlig i flertalet länder runt om i 

Europa. Mellan åren 2009 och 2010 minskade 20 av 27 medlemsstater sina försvarsbudgetar 

och totalt minskade den gemensamma kassan mellan de åren från 276 784 miljoner dollar till 

254 886 miljoner dollar. Under samma period ökade USA sina anslag till militären.
56

 

Minskningen av finansiella resurser till försvaret medför att medlemsländerna specialiserar 

sig istället för att hålla en kvantitet och bredd i sina styrkor. I förlängningen blir länderna 

beroende av varandras militära kapaciteter för att klara av att uppfylla ett krav på ett komplett 

försvar. Tanken att samarbeta mellan medlemsländerna är således på samma gång en 

konsekvens av minskade resurser i varje enskilt land som en möjlighet att skaffa sig modern 

och ny utrustning utan att öka de nationella försvarsutgifterna nämnvärt.
57

 

 

De militära styrkorna inom EU som medlemsländerna ställer till EU:s förfogande kontrolleras 

fortsatt av medlemsstaterna, se avsnitt 3.2. Generellt gäller att medlemsstaterna väljer om de 

vill bidra med styrkor till EU, NATO eller FN. Väljer medlemsstaten att inte bidra till EU kan 

de likaväl bidra till FN:s styrkor, adhoc-koalitioner med andra länder eller helt nationella 

operationer. Valmöjligheten är trots det numera omgärdad av vissa förpliktelser gentemot EU 

                                                 
55

 Rieker och Carlsnaes, s. 82-88. 
56

 Howorth, s. 65-76. 
57

 Rieker och Carlsnaes, s. 85.  



   31 

 

att ställa egna trupper till dess förfogande. Om medlemsstaterna väljer att sluta sig samman 

och bilda multinationella styrkor ska de också kunna ställas till EU:s förfogande.
58

  

 

Utöver det gäller artikel 24(3) FEU som stadgar medlemsstaters lojalitet och arbete för att 

närma varandras säkerhets- och försvarspolitik. Artikeln innehåller en passus om att EU 

successivt har rätt att att lagstifta på området. Samtidigt finns det en reglering i artikel 42(2) 

FEU som säger att medlemsstaterna kan fortsätta driva sin egen säkerhets- och försvarspolitik 

så länge den inte står i motsatsförhållande till den gemensamma politiken.  

 

Artikel 24(2) FEU är ett exempel på så kallad competence creep, det vill säga en regel som 

sakta ger mer makt åt en viss aktör utan att det märks på en gång. Men det finns också 

begränsningar i handlingsutrymmet. Enligt artikel 31 FEU krävs enhällighet i ministerrådet 

vid frågor rörande GUSP och GSFP eftersom artikel 31(2) FEU som tillåter kvalificerad 

majoritet vad gäller beslut om vissa strategiska intressen och mål inom GUSP,  inte är 

tillämpbar på försvarspolitiska frågor enligt artikel 31(4) FEU. Om en utrikesminister i 

ministerrådet inte står bakom ett förslag kan denne välja att lägga ned sin röst eller rösta emot. 

En nedlagd röst kan skapa opinion inom ministerrådet om en tredjedel av det totala antalet 

röstberättigade lägger ned sina röster. Skulle inte detta ske, men ministern ändå väljer att 

lägga ned sin röst är inte medlemslandet bundet av beslutet.  

 

Vid en EU konferens i Helsingfors år 2003 antogs de så kallade Helsinki Headline Goals som 

innehöll en målsättning om att tillskapa en EU-militärstyrka, EU Rapid Reaction Force, för 

snabbinsatser inom EU med garantin att det alltid skulle finnas en effektiv militär styrka att 

tillgå vid en akut krissituation. EU Rapid Action Force bestod av 60 000 man från olika 

medlemsstater med en inställelsetid om sextio dagar och kapaciteten att verka i fält under 

maximalt ett år. År 2004 uppdaterades Helsinki Headline Goals med Headline Goals 2010. 

Förändringen innebar ett nytt militärt strategiskt koncept med så kallade EU Battle Groups 

(EUBG) där inställelsetiden förkortades och antalet trupper minskades. EUBG har en 

inställelsetid om endast tio dagar och består av två bataljoner i beredskap i sex månader i 

taget. Varje bataljon består av cirka 1 500 soldater med kapaciteten att stanna trettio till sextio 

dagar i ett konfliktdrabbat område. Sverige har anmält att som ramnation leda en av EUBG 

under det första halvåret 2015 i enlighet med riksdagens beslut
59

. Vissa trupper består av 
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endast en nations militärer medan andra är en sammansättning av flera medlemsländers 

militärer. EUBG hör inte till de traditionellt utsekonderade militära styrkorna från 

medlemsländer därför att EUBG hela tiden finns redo inom EU. En grupp soldater som inte 

hör till EUBG utan medlemslandet är utlånad till EU så länge krishanteringsoperationen 

pågår.
60

 

 

3.2.1 Fördjupade samarbeten mellan medlemsstater 

Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas arméer när det gäller kompetens, 

utrustning och personalstyrka. Det beror på varje medlemsstats finansiella situation och 

försvarspolitiska prioriteringar. Lissabonfördraget har öppnat möjligheten för 

medlemsstaterna att ingå samarbeten med andra medlemsstater i EU i ett så kallat permanent 

strukturerat samarbete.
61

 Varje medlem som önskar delta samarbetet ska skicka in sin 

avsiktsförklaring till ministerrådet och unionens högra representant enligt 46(1) FEU. 

Ministerrådet beslutar om ansökan ska bifallas och till skillnad från de flesta andra besluten 

inom GUSP och GSFP räcker det här med en kvalificerad majoritet enligt artikel 46 (3) FEU.  

 

Det permanenta strukturerade samarbetet är ett uttryck för en fördjupad form av 

försvarssamarbete som går utöver kravet på att successivt förbättra de nationella 

medlemsstyrkorna enligt artikel 42(3) 2 st. FEU. EUBG ingår i detta samarbete. Alla 

medlemsländer som väljer att delta i ett permanent strukturerat samarbete har utfäst sig att 

ställa ett mycket kvalitativt försvar till EU:s förfogande. Syftet med det permanenta 

strukturerade samarbetet är således att mobilisera maximal militär kraft bland de länder som 

faktiskt besitter kapaciteten och viljan att göra det. Protokollet om det permanenta 

strukturerade samarbetet innehåller kriterier som avgör om det är möjligt för det enskilda 

medlemslandet att delta i samarbetet.
 62

 Tanken är att de allra mest krävande uppdragen som 

EU åtar sig på den militära sidan, ska skötas av länder som deltar i detta samarbete. Enligt EU 

är den här formen av militär lösning främst ”…utformad för att bidra till en ny etapp i 

utvecklingen av GSFP och en mer framträdande roll för EU i sfären av säkerhet och 

försvar.”
63
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Howorth menar att om man lyckas få detta samarbete att fungera, kan det få en signifikant 

effekt på EU:s framtid som militär aktör. Vidare hävdar Howorth att de utökade 

ansvarsområdena som EU iklätt sig genom artikel 43(1) FEU kräver så mycket resurser att ett 

förverkligande av det permanenta strukturerade samarbetet är en absolut nödvändighet för 

EU:s möjligheter att expandera på det militära området.
64

 

 

När medlemsländerna agerar inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet sker 

det på delegation av ministerrådet enligt artikel 42(6) och artikel 44 FEU. Det betyder att EU 

leder verksamheten eftersom den här typen av militär mobilisering ingår i GSFP. Skillnaden 

mellan en operation som utförs inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet är att 

inte lika många av medlemsländerna bidrar med militär kapacitet.  

 

De viktigaste styrkorna inom samarbetet är Eurofor, som består av markstyrkor från Spanien, 

Frankrike, Italien och Portugal; Eurocorps som innehåller markstyrkor från Tyskland, 

Belgien, Spanien, Frankrike, och Luxemburg; Euromarfor som uppbyggs av marina styrkor 

från Spanien, Frankrike, Italien och Portugal och European air group som består av luftstyrkor 

från Tyskland, Belgien, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Storbritannien. 

 

Det finns också en annan form av samarbete under Lissabonfördraget. Om alla EU:s 

medlemsstater inte kan enas om att samarbeta i en viss fråga kan ett mindre antal länder 

besluta om att inleda ett så kallat fördjupat samarbete inom ett specifikt område. Det kräver 

ett minimum av nio medlemsländer för att kunna förverkligas. Samarbetet är inte alltid 

militärt utan kan också ske inom ramen för andra politiska områden. Det ska syfta till att 

främja EU:s mål, skydda dess intressen och stärka EU i integrationsprocessen.
65

 En formell 

begäran måste skickas till ministerrådet enligt artikel 329(2) FEUF som fattar beslut om det 

uppfyller kraven i artikel 20(2) FEU. Inga andra medlemsländer än de som gjort upp att ingå i 

samarbetet blir bundna av det.
66

 För att kvalificeras som ett nödvändigt samarbete inom det 

militära området, ska det uppfattas som omöjligt att i tid genomföra operationen med stöd av 

samtliga medlemsländer. Vid ett fördjupat samarbete på försvarsområdet sker själva 

verkställandet av insatsen genom delegering till den grupp länder som önskar det och som har 

civila och militära medel nog för att utföra insatsen. Medlemsstaterna som har i uppdrag att 
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styra verksamheten ska sedan regelbundet informera ministerrådet om hur verksamheten 

fortlöper. För ansvarsfrågan vid fördjupade samarbeten se avsnitt 4.5.1. 

 

3.3 Inter-organisatorisk relation med FN  

Enligt FN-stadgan är det primärt FN som får agera för fredsbevarande och krisrelaterade 

frågor runt om i världen.
67

 FN-stadgan tillåter dock existensen av regionala aktörer så länge 

FN-stadgans principer respekteras. En regional aktör får agera för fred och säkerhet inom ett 

avgränsat geografiskt område. EU ansågs redan i början av 1990-talet som en regional aktör  

och idag samarbetar och kommunicerar EU och FN främst genom en så kallad styrkommitté 

som bidrar till ökad samordning inom områdena planering, utbildning, utbyte av erfarenheter 

och kommunikation. 

 

Enligt FN-stadgans kapitel VIII artiklarna 52-54 ska regionala avtal slutas för samarbeten 

med organisationer som agerar inom ett avgränsat geografiskt område såsom EU.
68

 EU har i 

artikel 3(5) FEU utfäst att de måste respektera de principer som satts upp genom FN-stadgan 

och de beslut som FN’s säkerhetsråd fattat. Dessutom ska EU enligt artikel 21(1) FEU sträva 

efter att skapa förbindelser i världen med de som delar de principer som legat till grund för 

EU:s tillblivelse såsom demokrati, jämlikhet och respekt för de mänskliga rättigheterna. I 

punkt 2 (c) står att EU ska bevara freden och förebygga konflikter utanför EU och samtidigt 

respektera FN:s stadga.  

 

I senare resolutioner har inte hänvisning gjorts till kapitel VIII i stadgan. Därför har det ibland 

saknats FN-mandat att gå in med militära medel i tredje land. I en del fall har självförsvar 

enligt artikel 51 FN-stadgan varit den legala grunden till interventionen, medan det i andra 

fall helt enkelt har genomförts med stöd av att det varken tillåtits eller förbjudits att som 

regional aktör försöka skapa fred. NATO stod för nära nittio procent av de militära 

operationer som utfördes utan FN-mandat medan EU stod för knappa två procent enligt siffror 

från 2011.
69

 Icke desto mindre måste FN och säkerhetsrådet auktorisera EU-militära 

operationer om de har tvångskaraktär. En operation får tvångskaraktär om landet som insatsen 

utförs i, inte har ingått ett avtal med EU och godkänt eller vädjat om hjälpen. Vid sådana 

                                                 
67

 FN-stadgan, artikel 34 och 35.  
68

 Security Council resolution, UN Doc S/RES/713, 1991 och Security Council resolution, UN Doc S/RES/727, 

1992. 
69

 Center on International Cooperation, Annual Rewiew of Global Peace Operations 2012, Briefing paper, New 

York 2012, http://cic.es.its.nyu.edu/sites/default/files/gpo_2012.pdf. 



   35 

 

situationer ska enligt artikel 53 i FN-stadgan, säkerhetsrådet godkänna insatsen i förväg. Det 

krävs inget godkännande vid civila operationer. I övriga situationer är det EU-reglerna som 

sätter begränsingar på vilket sätt krishanteringsoperationerna får utföras.  

 

Samarbetet mellan EU och FN visar sig inte bara vid auktoriseringen av operationen utan 

också i det operativa och praktiska arbetet. Organisationerna samarbetar och interagerar inom 

ledning och resurstillhandahållande. Det gemensamma åtgärdsavtalet mellan FN och EU som 

undertecknades år 2003 etablerade ett ramverk för samarbete vid blandade operationer.
70

 I 

dokumentet tillerkänns FN’s säkerhetsråd som det högsta ansvariga organet för 

upprätthållande av fred och säkerhet och samtidigt konfirmerar EU att de underkastar sig 

FN’s stadga och de mål som FN satt upp för att utföra krishanteringsinsatser.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att trots att det ovan anförda antytt att FN och EU samarbetar 

är det ett faktum att EU måste följa FN:s mandat i en del krävande insatser där samtycke från 

värdlandet saknas. Faktum är att det inte är särskilt synligt att EU:s militära politik toppstyrs 

av FN i dessa situationer. Det saknas hänvisning till FN-stadgan i EU-fördragen vid 

tvångsåtgärder och att en beslutsprocess inom ministerrådet skulle förskjutas av ett beslut i 

säkerhetsrådet är inte något som öppet framhålls. Vissa menar till och med att EU 

fortsättningsvis borde agera utan krav på mandat från FN, inte minst på grund av FN’s 

problem med effektivt beslutsfattande i säkerhetsrådet. Ett annat argument för ett mer 

självständigt EU är att det i vissa situationer kan finnas ett kulturellt glapp mellan hur FN 

respektive EU uppfattar en viss krissituation. Frågan är då varför FN ska ha företräde i sin 

tolkning av vilket tvångsmedel som krävs och när, var och hur den militära operationen ska 

ske. 

 

Det är av intresse att jämföra FN:s beslutskedja för militära operationer med EU:s därför att 

båda organisationerna dras med liknande kompetensrelaterade problematik. Varken EU eller 

FN har ett fullständigt kommando eller kontroll över de utsända styrkorna.  

Precis som inom EU, består FN av flera styrningsnivåer: övergripande politisk ledning och 

auktorisering av operativa insatser; verkställande ledning och kontroll samt ett fältkommando. 

Fältkommandot sköts av fältchefen som agerar för generalsekreterarens räkning, verkställande 

ledning och kontroll sköts av generalsekreteraren och den övergripande politiska ledningen av 
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säkerhetsrådet. Generalsekreteraren innehar för säkerhetsrådets räkning den operationella 

auktoriteten som i förväg överförts från vart och ett av de länder som bidrar med trupper. 

 

Därutöver finns flera undernivåer av styrning av enheter som alltid har en överhuvud som 

agerar under FN’s flagg. Det kan till exempel röra sig om militära rådgivare som är ansvariga 

under generalsekreteraren eller lägre militära befälhavare som är skyldiga att följa order från 

sina överordnade. Hela tiden kan en kedja av kommando spåras ända upp till högsta möjliga 

nivå, det vill säga säkerhetsrådet.  

 

FN’s operationer begränsas av säkerhetsrådets mandat. I mandatet ska information om 

operationens plats och tid finnas. Bidragande länder kan inte hur som helst bestämma hur de 

ska bidra och vad de ska utföra.  För att en restriktion som påkallats från ett visst bidragande 

land ska godkännas och tillämpas måste landet i fråga ange detta innan operationen börjar. I 

fält får inte beslut tas som kan stå i strid med säkerhetsrådets beslut. Medlemmarna i FN som 

bidrar med militära resurser bibehåller en kommunikativ kanal med sina hemländer men får 

inte utfärda instruktioner till dem. Medlemmarna tar hand om sina truppers personliga 

angelägenheter såsom lön, permission och befodring men även disciplinära frågor. Om en 

soldat överträder regler är det upp till bidragande land att se till att disciplinära åtgärder 

vidtas. Däremot är det FN’s ansvar att övergripande se till att militären uppräder enligt den 

goda sed som följer av FN’s dokument. 

 

Inom FN finns en rad begrepp som används för att definiera och precisera var ansvaret för 

operationerna ligger. Ansvaret vilar nästan uteslutande på FN men en viss del av kompetensen 

överförs aldrig helt och hållet från medlemmarna till organisationen. Det första begreppet är 

”United Nations Operational Authority” och med det menas den kompetens som överförts 

från medlemmarna till FN avseende operationell kompetens över militären och 

krigsmaterialet. Den operationella auktoriteten över dessa styrkor och utrustning innehas 

formellt av generalsekreteraren under säkerhetsrådets styrning.  

 

”United Nations Operational Control” som avser den operationella kontrollen av operationen 

sköts av befälhavaren. För att operationen ska kunna genomföras måste fältbefälet inneha en 

viss självständighet i styrningen av trupperna så att de mål och begränsningar som satts upp 

av säkerhetsrådet verkligen kan genomföras. Inom ramen för kontrollen ryms att fördela 

arbete, tilldela uppgifter till trupperna, ta taktiska beslut och att besluta om en viss aktion 



   37 

 

måste begränsas så de övergripande begränsningarna som satts upp av säkerhetsrådet inte 

överträds. 

 

Ytterligare ett begrepp som används inom FN är ”United Nations Tactical Control” och med 

det menas den detaljerade, konkreta och ofta lokala styrningen av militären på plats. Det rör 

sig om kontrollen och beordring av olika manövrar och framryckningar för att genomföra 

uppdragen. Här kan delegering ske till olika lägre militära befäl.  

 

”United Nations Logistics Support” är det logistiska understödet till förbanden och är placerat 

under ”UN Operational Authority” (se ovan). Funktionen delas mellan FN och bidragande 

medlemsländer . 

Till sist finns den administrativa kontrollen som består i att tillhandahålla personalen lön, 

arbetsvillkor, förnödenheter och som nämnts ovan tillfaller den helt och hållet bidragande 

länder. 

 

FN’s Rules of Engagement utfärdas av FN’s högkvarter för varje militär operation som inleds. 

Reglerna måste stämma överens med säkerhetsrådets mandat och är tillämpliga för alla FN’s 

aktörer som deltar i operationen. 

 

Överföringen av befälsrätt från ett medlemsland till FN måste ske omedelbart när styrkorna 

övergår från att kontrolleras av hemlandet. Normalt sker detta när styrkorna anländer till 

platsen för uppdraget men det kan också ske tidigare om det krävs. Tidpunkten avgörs i 

förhandlingar mellan FN och bidragande länder inför operationen. Bidragande länder måste 

göra en formell förklaring till FN när de avser att överföra styrningen till dem. Den ska 

innehålla uppgifter om truppens storlek, kapacitet och dateras. Samma sak gäller när styrkan 

återgår till medlemslandets kontroll.
71

 

 

Överföringen av kompetens är temporär men oftast näst intill total under missionstiden. Med 

det menas att medlemmarna under en specifik operation väljer att överföra all styrning till 

organisationen, för att sedan vid operationens avslutande återta kontrollen. Inom FN-

organisationen sker detta regelbundet, vilket fått FN att återkommande iklädas ansvar för 
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överträdelser av internationell rätt under militära operationer enligt en genomgång av praxis. 

För EU:s del är beslutskedjan mindre organiserad och har inte brukats under lika många år 

som FN. Däremot är det inte sagt att EU kan komma att följa samma linje som FN och att EU 

därför ska iklädas det mesta av ansvaret för de fredsbevarande operationer som EU utför. 

 

3.4 EU:s militära krishanteringsplanering 

Enligt till det EU-militära konceptet för militär planering på det politiska och strategiska 

planet som rådet beslutade om år 2008, finns en särskild krishanterings planering som styrs av 

EU och medlemsstaterna. Så snart som en kris är identifierad någonstans i världen som EU 

vill bidra med hjälp till börjar planeringsarbetet. EU:s beslutsprocess inom främst 

ministerrådet stöttas av EUMC som är rådgivande organ. Därefter arbetar ministerrådet, 

KUSP och EUMS fram ett krishanteringskoncept som sedan måste godkännas av 

ministerrådet för att kunna förverkligas. När konceptet har godkänts av ministerrådet begär 

KUSP att EUMC ska ge EUMS uppgiften att utveckla, prioritera och presentera 

militärstrategiska alternativ. Dessa alternativ ska beskriva och definiera det militära uppdraget 

och det ska uppfylla de mål som satts i krishanteringskonceptet som godkänts av 

ministerrådet. Det ska också innehålla information om vilka resurser som krävs för att 

genomföra uppdraget samt vilka begränsningar som det har. Innan en operation kan etableras 

ska alltså såväl EUMS, EUMC som KUSP behandla militärstrategiska frågor. När det har 

gjorts tar ministerrådet återigen beslut och denna gång om att agera eller att inte agera. 

Sedan operationen är etablerad fortsätter EUMS att bevaka den strategiska styrningen och ger 

kontinuerligt bedömningar och analyser på politisk- och strategisk nivå. De säkerställer att 

befälen och högkvarteren har stöd under hela operationen.
72

 

Sammantaget kan sägas att EU har en mycket framträdande roll och att styrningen av 

operationen sker genom att EU-institutionerna utvärderar och producerar underlag som 

ministerrådet beslutar om. Under själva operationen arbetar befäl som anställts av EU och 

militärer som lånats ut av medemsstaterna.  

 

4 ANSVARSFRÅGAN 

En internationell organisation kan på samma sätt som en stat vara en juridisk person. En sådan 

kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. En organisations kapacitet att hållas ansvarig för 
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utförda handlingar beror ytterst på om den räknas som en juridisk person eller inte. Det finns 

dock vissa särdrag hos de internationella organisationerna som trots att de har full 

rättskapacitet kan bli ifrågasatta. Det är nämligen oklart hur långt deras ansvar för 

överträdelser av internationell lag kan sträcka sig. Bland kritikerna till att det finns ett fullt 

ansvar för organisationer finns Finck som menar att de internationella organisationerna består 

av en överenskommelse mellan stater och att organisationen alltså har etablerats och härletts 

ur staternas kompetens. Konsekvensen av detta skulle då vara att organisationen i fråga inte är 

helt och hållet suverän vilket gör att ett ansvarsiklädande av organisationen inte helt utesluter 

att ansvar även finns för medlemmarna av densamma. Den internationella organisationen kan 

i sådana fall förslagsvis vara primärt ansvarig och medlemmarna sekundärt ansvariga.
73

 

Ansvar för medlemsstat kan också uppstå om; organisationen saknar möjlighet att disponera 

över sin egen politik; staterna bidrar och tillhandahåller hjälp, personal och annan assistans 

för att organisationen ska kunna uppfylla sina mål; staterna utövar avgörande kontroll över 

organisationen; det saknas rättsmedel att utkräva ansvar av organisationen samt om staterna 

har gett organisationen direktiv att följa och det saknas möjligher för organisationen att 

derogera från dem.
74

 

 

4.1 EU-rättsliga regler 

Innan Lissabonfördraget trädde i kraft fanns stor tilltro till att kompetensfördelningen mellan 

EU och medlemsstaterna inom GUSP och GSFP skulle klargöras genom fördragsändringen. I 

doktrinen talade man om att kompetensproblemet skulle vara löst i och med erkännadet av EU 

som en egen juridisk person. Dessutom skulle fördraget äntligen möjliggöra EU:s ratifikation 

av EKMR. Men flera år har gått sedan Lissabonfördraget trädde i kraft och några omvälvande 

förändringar har inte skett. EKMR har inte ännu ratificerats och kompetensfrågan ligger 

fortfarande höljd i dunkel.
75

 

 

För att ändå försöka besvara frågan om det är EU eller medlemsstaterna eller möjligen 

bådadera, som ska hållas ansvarig för ett brott mot internationell lag under en fredsbevarande 

insats som intierats av EU ska ett försök göras att reda ut vilka regler som idag finns att 

använda som vägledning och tolkning inom själva EU-rätten. 
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EU kan besitta en exklusiv eller delad kompetens med medlemmarna beroende på vilket 

politiskt område det är frågan om. Inom GSFP har EU delad kompetens med medlemsstaterna 

och är alltså beroende av att de godkänner operationen med enhällighet. Därutöver är EU 

beroende av att medlemmarna tillhandahåller sina militära trupper, materiel och logistik. Alla 

övriga politiska områden inom EU-rätten har sin juridiska bas i FEUF men GUSP och GSFP 

finns istället i FEU. I avdelning V, kapitel 1 i FEU återfinns de generella bestämmelserna som 

gäller för externa handlingar på EU-nivå.
76

 Enligt artikel 21 FEU som i första hand räknas 

som den generella bestämmelsen för den gemensamma utrikespolitiken gäller att 

internationell lag ska vara vägledande vid internationella aktioner. Samma bestämmelse sätter 

en standard för på vilket sätt EU ska bidra med internationell normbildning inom exempelvis 

ansvar för internationella organisationer för överträdelser av internationell lag.  

Det är oklart om GSFP är ett organ under EU och som därmed lyder under dess ansvar eller 

om det snarare ska härledas till medlemsstaterna eftersom det är de som godkänner och rent 

praktiskt möjliggör de gemensamma militära operationerna. För att de jure besvara frågan kan 

de inledande bestämmelserna i andra kapitlet, avdelning V, FEU vara till vägledning. Utifrån 

formuleringen i artikel 24(1) FEU har EU öppnat för en gemensam försvarspolitik och den 

utgör en byggsten i frågan om EU har kompetens att samla, styra och eventuellt inkorporera 

militära styrkor i EU:s politik och institutionella ram. 

 

Försvaret styrs först och främst av ministerrådet som är den institution som definierar och 

antar försvarssamarbetets regelverk. För att lyckas genomdriva politiken krävs som redan 

nämnts att ett beslut fattats med enhällighet. Ministerrådet är den enda institutionen som har 

kompetens att inleda militära operationer. Enligt artikel 240 FEUF har ministerrådet 

kompetens att organisera sitt generalsekretariat och i praktiken innebär detta en möjlighet för 

dem att inrätta nya organ oavsett vilken typ det är fråga om. Ministerrådet har hittills inte 

utnyttjat den möjligheten för de militära operationerna. Däremot inrättades Europeiska 

unionens militära stab (EUMS) och den militära kommittén (EUMC) med stöd av artikel 240 

FEUF. 

 

Den juridiska grund som ministerrådet istället använt för att engagera och initiera 

krishanteringsoperationerna är artikel 28 FEU. Resultatet av att utnyttja artikel 28 FEU är att 
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de militära operationerna inrättas till följd av ett tillfälligt och akut behov och därför inte 

räknas som ett underordnat organ till ministerrådet på grund av sin temporära karaktär. Under 

artikel 240 FEUF sker inrättandet istället på permanent basis och de organ som skapas med 

stöd av den bestämmelsen ska därför bli ett underordnat organ till ministerrådet. Båda typerna 

räknas dock som ett klart uttryck för att EU-rätten godkänt att ministerrådet har kompetensen 

att inrätta nya funktioner eller organ. Därmed kan slutsatsen dras att EU får inkorporera en 

militär trupp i sin egen organisation såsom sitt organ men att det ännu inte gjorts i fråga om 

militära krishanteringsfunktioner.   

 

Finansieringen av GSFP-uppdrag är en fråga som också har betydelse vid 

ansvarsbestämmandet. Utgifter kopplade till operationer med militär eller försvarsrelaterad 

påverkan och inblandning belastar medlemsstaternas egna budgetar medan civila operationer 

bekostas av EU.
77

 Ibland ska kostnaderna fördelas mellan flera medlemsstater och även tredje 

land som deltar i operationen. För att underlätta kostnadsfördelningen används den separata 

mekanismen Athena som är en EU-finasierad budget för ett begränsat antal försvarsrelaterade 

uppdrag.
78

 I arbetet att avgöra hur kostnaderna ska fördelas deltar en representant från varje 

medlemsstat som tillsammans utgör den Särskilda kommittén för Athena. År 2007 svarade 

Athena bara tio procent av de totala utgifterna vid EU:s militära operativa verksamhet. Att EU 

inte bekostar sina militära uppdrag själva kan tolkas som att militären främst inte räknas som 

EU:s företrädare utan alltjämt till respektive medlemsland som bidragit med resurserna. Det 

kan dock inte ensamt utgöra den bestämmande faktorn för EU:s kompetens och därmed också 

ansvar för de militära fredsbevarande operationerna utan måste ses i ljuset av den övriga 

organisation som kringgärdar GSFP.  

 

4.2 Institutionernas inbördes ansvar och delegation 

Ansvaret för att driften av försvars- och krishanteringsverksamheten åligger ett antal 

militärpolitiska organ: KUSP, EUMC och EUMS. De är ansvariga inför ministerrådet och 

finns i Bryssel. KUSP är enligt artikel 38 FEU underordnad ministerrådet samt den höga 

representanten och består av en permanent personalstyrka, däribland medlemsstaternas 

representanter på ambassadörsnivå och företrädare från kommissionen och ministerrådet. De 

har till uppgift att definiera GUSP och GSFP, övervaka den internationella arenan, tillgodose 

ministerrådet med information, formulera förslag till politiska målsättningar och utföra den 
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strategiska planeringen av operativ insats. KUSP innehar den viktiga uppgiften att avge 

yttranden och rekommendationer till beslut som krävs för att genomföra operativa insatser 

och har därmed en mycket framskjuten roll i försvarssamarbetet. Bestämmelsen i artikel 38 

FEU öppnar för delegation av ministerrådets kompetens vad gäller rätten att bestämma hur 

den politiska kontrollen och strategiska riktningen av en operation ska se ut. De 

krishanteringsoperationer som har ägt rum fram till idag bekräftar att delegationsmöjligheten 

utnyttjats av ministerrådet för att delegera till KUSP. I de flesta fall har KUSP fått i uppgift att 

förbättra och ändra den operativa planen samt att omformulera befälsordningen. 

 

EUMC är det högsta militära organet inom EU. Varje medlemsland representeras i EUMC av 

sin överbefälhavare (ÖB) och de diskuterar och konsulterar varandra i EU-militära frågor.  

Organet arbetar rådgivande och rekommenderande i alla militära avseenden inom EU men 

främst till KUSP. För att förslagen ska gå vidare och nå KUSP krävs konsensus bland alla 

ÖB. EUMC saknar mandat att leda, beordra eller planera militära operationer och ingår i 

kedjan för militärt kommando. I händelse av militär kris, skickar EUMC en begäran till den 

militära staben, EUMS för att de ska börja utarbeta de strategiska alternativen för hur EU:s 

krishanteringsoperationer kan agera. EUMS står för den militära expertisen inom GSFP och 

står under EUMC’s auktoritet och under ministerrådets styre. EUMS ska kunna utfärda tidiga 

varningar och tillförlitliga lägesbedömingar utifrån de försvarspolitiska uppdrag som EU 

åtagit sig att ansvara för enligt Petersberguppgifterna. EUMC fungerar därmed som en 

mellanhand där KUSP finns i ena änden med kompetensen att leda en krishanteringsoperation 

med en överblick av den aktuella internationella situationen och EUMS i andra änden med 

kapaciteten att utarbeta militära strategier för operationen. EUMS saknar, precis som EUMC 

kompetens att besluta i försvarsfrågor och är underordnade ministerrådet som alltjämt är högst 

i kedjan av militärt kommando. 

 

4.3 Primärt eller subsidiärt ansvar 

Det finns ingen generell regel om att enskilda medlemmar i en internationell organisation har 

ett subsidiärt ansvar näst efter organisationens primära ansvar för överträdelser av 

internationell lag. Frågan är istället omgärdad av en rik diskussion om vad som egentligen 

gäller. I det följande ska undersökas vilka olika uppfattningar som finns. 

 

I samband med internationella militära interventioner som utförts av en internationell 

organisation har det flertalet gånger inträffat att skadelidande part hävdat subsidiärt ansvar för 
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en eller flera medlemmar eller en annan internationell organisation då den primära 

ansvarstagaren inte kunnat stå till svars för en påstådd överträdelse. Problemet har ofta varit 

att den skadelidande inte stått i kontraktsförhållande med någon annan än organisationen. 

Inom EU finns den här problematiken eftersom den skadelidande parten om avtal upprättats, 

enbart står i kontraktsförhållande med EU då det är EU som internationell aktör som skriver 

under avtalen om operationer i tredje land. I princip gäller att ett ansvar för medlemmarna i 

organisationen endast gäller mot tredje land om en bestämmelse tagits in i avtalet. Först då 

kommer ett primärt eller subsidiärt ansvar att gälla. Ett annat alternativ är att det framgår av 

EU:s konstitution att medlemmarna också har ett ansvar för en krishanteringsoperation under 

EU-flagg men någon sådan bestämmelse finns inte i nuläget.
79

 I artikel 62 DARIO anges att 

ett medlemsland ska komma att ansvara subsidiärt i förhållande till tredjeland om 

medlemslandet har gått med på detta. Presumtionen är alltså att ett subsidiärt ansvar för 

medlemmarna i grund och botten inte finns. 

 

EU och NATO jämförs ofta i sammanhang där det är fråga om ansvarstillskrivning. Det finns 

flera exempel på när NATO’s medlemsländer har fått krav från skadelidande. Ett exempel 

gäller NATO’s bombningar under kriget i forna Jugoslavien. Krav kom att riktas mot enstaka 

stater inom NATO eftersom det inte gick att ställa organisationen inför rätta i egenskap av 

internationell organisation eftersom den inte ansågs tillräckligt solid. Internationella 

domstolen i Haag (ICJ) kom då fram till att NATO och medlemsstaterna var solidariskt 

ansvariga.
80

 NATO’s partiella immunitet genom sin juridiska ställning i den internationella 

rätten  har blivit omdiskuterad och medan vissa menar att det är korrekt att NATO inte kunde 

dömas till ansvar menar andra tvärtom menade att NATO hade ett exklusivt ansvar för 

situationer som denna.
81

 I fallet Licéité de l’emploi de la force, RFY v. Canada slog ICJ fast 

att NATO uppträdde såsom agent för medlemsstaterna och saknade den autonoma ställning 

som normalt karaktäriserar en internationell organisation med en egen juridisk identitet och 

därför inte kunde utdömas ansvar.
82

 

 

Jag menar att huvudregeln inom EU-rätten och frågor om ansvar är att EU främst agerar som 

en enhet för alla medlemsländerna när de utför militära fredsbevarande operationerna 
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utomlands. Det finns samtidigt bestämmelser i Lissabonfördraget som tillåter och uppmuntrar 

till alliansbildning inom GSFP. Detta skulle kunna tolkas som att EU inte alla gånger är den 

självklara initiativtagaren till operationerna och därmed inte ska ansvara primärt eller rent av 

ensamt.   

 

Naert och Ronzitti menar att så länge EU har den effektiva kontrollen över operationen ska 

också de ytterst ansvara för operationen och konsekvenserna av denna. Vid fördjupat 

samarbete enligt artikel 46 FEU, se avsnitt 4.2.1, argumenterar Naert att det bara är de 

medlemstater som implementerat operationen som är ansvariga för den och inte primärt EU. I 

övriga fall, då medlemsstaterna gemensamt röstar för en operation eller det följer av den 

gemensamma rätten och etableringen av själva GSFP, ska EU vara primärt ansvarig. 

Medlemsstaterna kan bli primärt eller ensamt ansvariga om de medvetet försökt att 

undkomma sitt nationella ansvar under internationell lag genom att agera under EU-flagg och 

alltså agerat olagligt enligt sina egna överenskommelser. Ronzitti däremot, menar att det vid 

de permanenta fördjupade samarbeten där medlemsstaterna frivilligt valt att samarbeta och att 

initiera en operation enligt artikel 46 FEU, ska det ansvarsfördelas mellan EU och 

medlemsstaterna. Men i de fall EU uppdragit åt en utvald krets av medlemsländer att agera  

militärt enligt artikel 42(5) och artikel 44 FEU ska EU ensamt bära ansvaret.
83

 

 

Finck menar att man möjligen kunde inrätta en generell regel om subsidiärt ansvar för stater. 

Mest troligt skulle detta dock stöta på problem och kunna uppfattas som ett visst 

undergrävande av auktoriteten för den organisation som utger sig för att vara autonom. Det 

beror på att medlemsstaterna vid ett subsidiärt eller konkurrerande ansvar sannolikt skulle 

ställa högre krav på inflytande i beslutsprocessen.
84

 Specialrapportören Gaija som utsågs av 

FN och arbetade med framtagandet av DARIO gjorde samma konstaterande.
85

  

 

Frågan om subsidiärt ansvar måste belysas från två håll. Å ena sidan är det rimligt för 

medlemsstaterna att räkna med ett subsidiärt ansvar?Å andra sidan finns det förväntningar 

från tredjeland att det ska finnas? En frånvaro av subsidiärt ansvar är mera regel än undantag i 

den internationella rätten. Det är ovanligt att en bestämmelse om subsidiärt ansvar finns 

intagen i avtal mellan organisationen och medlemmarna där intervention utförs. Problemet är 
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att en sådan bestämmelse ändå inte skulle kunna göras gällande av tredje land i händelse av 

skada eftersom det inte står i avtalsförhållande med organisationen gällande just 

ansvarsfrågan. Resonemanget ligger i linje med artikel 34 i Wienkonventionen om 

traktaträtten enligt vilken en traktat inte engagerar någon annan är kontraktsparterna.  

 

Samtidigt kan man argumentera för att tredjeland måste skyddas och att det är 

otillfredsställande att ett subdidiärt ansvar inte verkar finnas. Det kan vara av avgörande 

betydelse för framgången i en fredsoperation om en god relation etableras mellan 

intervenören och värdlandet redan i ett tidigt skede. Detta kan uppnås genom att 

organisationen lämnar garanti för att ett fullt ansvar tas för eventuella överträdelser av 

internationell rätt i värdlandet. Ett framgångsrikt genomförande av missionen kan inte 

förväntas av organisationen om inte en rättsäker lösning för eventuella skador kan erbjudas. 

Det kan alltså mycket väl finnas underförstådda förväntningar från värdländer att subsidiärt 

ansvar existerar.
86

  

 

Det saknas i allmänhet rättsmedel för att utkräva ansvar av en internationell organisation. 

Bristen på domstols jurisdiktion har spätt på argumentet att det faktiskt finns ett subsidiärt 

ansvar för medlemmarna i organisationen.
87

 

 

4.4 EU:s legala status 

EU ska definieras som en internationell organisation därför att EU är ett internationellt 

samarbete med en intern och extern kompetens. EU främjar först och främst de regionalt 

anknutna frågorna som exempelvis en gemensam jordbrukspolitik och den fria rörligheten för 

varor, tjänster och kapital men samarbetet inom GUSP växer stadigt. Det är dock lite svårare 

att avgöra när, hur och om EU är ett mellanstatligt eller överstatligt samarbete. Det påstås att 

EU är en sui generis, det vill säga en rättsordning av sitt slag. Frågan är då vad det innebär? 

 

EU kan förstås som en  gemensam spelplan för och av de medlemsstater som ingår i 

samarbetet. EU:s sui generis kan anses bestå av de gemensamma förhandlingar som utförs på 

mellanstatlig nivå. Det slutliga beslutet måste däremot tas inom den institutionella ramen där 

EU är överordnad medlemmarna.
88

 Inom GUSP och GSFP saknas de överstatliga inslagen 

                                                 
86

 Finck, s. 268-272. 
87

 Finck, s. 239-245. 
88

 Rieker och Carlsnaes, s. 13. 



   46 

 

under beslutsprocessen då all förhandling och beslutsfattande sker med medlemsstaternas 

konsensus. 

 

I och med ikraftträdande av Lissabonfördraget den 1 december 2009 blev EU en egen juridisk 

person.
89

 Redan i Maastrichtfördraget fanns det dock en fördragsrättsligt nedtecknad avsikt att 

skilja EU från sina medlemmar. Där fastställdes att EU:s uppgift bland annat skulle vara att 

organisera sig så att förenlighet och solidaritet fanns mellan EU och medlemsstaterna samt att 

de hade till uppgift att säkra de gemensamma värdena, de fundamentala intressena och 

unionens självständighet.
90

  

 

En internationell organisation behöver inte vara en juridisk person men den kan inte ingå 

bindande avtal eller ansvara för sina handingar om den inte är det.
91

 Därför är det mycket 

viktigt avseende just ansvarsfrågan att EU nu i sin helhet har fått denna status fastställd i 

fördragsform. Innan dess hade enbart EG och Europeiska atomenergigemenskapen haft status 

som juridiska personer. Genom att unionen tilldelats status som juridisk person kan EU sluta 

eller förhandla internationella avtal inom ramen för den externa kompetensen inom 

exempelvis GUSP, bli medlem i internationella organisationer, ansluta sig till internationella 

konventioner, däribland EKMR och iklädas skyldigheter och rättigheter. Den juridiska 

handlingsförmågan anger dock inga gränser för vilken kompetens EU har för att agera inom 

ramen för GUSP och GSFP. Kompetensfrågan beror även fortsättningvis på medlemsstaternas 

viljor att överföra kompetens till EU:s organ.  

 

För att EU ska kunna tillämpa DARIO måste rekvisiten i artikel 2 DARIO uppfyllas. EU som 

internationell organisation stämmer bättre in på Naert’ definition än den som ILC har 

formulerat i artikel 2 DARIO och som lyder: 

 

”…an international organization established by a treaty or another instrument 

governed by international law and possessing its own international legal 

personality…”
92
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Naert menar till skillnad mot ILC att själva etableringen av organisationen inte behöver vara 

grundad i internationell lag, utan att den åtminstone inte är ”…established under the domestic 

law of a State.”
93

. För EU:s del är det mer passande att tala om en etablering grundad på 

nationell lag än internationell lag. Möjligen kan EU delvis anses vila på internationell lag 

genom bestämmelserna i artikel 4(2) och 6(3) FEU. Där stadgas att EU måste respektera den 

nationella identiteten och respekten för de fundamentala rättigheterna enligt EKMR samt 

medlemsländernas konstitutioner och traditioner. Här kan man argumentera att lagstiftningen 

inom EU har grundats på lagstiftning från flera olika stater som tillsammans utgör den 

internationell rätta rätten.
94

 EU kan därför sägas uppfylla rekvisiten i artikel 2 DARIO. 

 

De övriga rekvistiten i ILC’s definition uppfylls utan tvekan. EU har etablerats på ett 

konstitutionerande fördrag, ursprungligen Maastrichtfördraget som sedan successivt ersatts 

med ändringsfördrag till dagens Lissabonfördrag. Det andra rekvisitet i artikel 2 DARIO 

uppfylls också, inte minst genom den senaste lydelsen av fördraget där artikel 47 FEU 

erkänner EU som egen juridisk person. 

 

4.5 Ansvar för internationella organisationer 

År 2011 presenterade ILC DARIO som kortfattat är en reglering om ansvar för internationella 

organisationer. DARIO är generellt utformad och kan bland annat tillämpas för EU:s 

krishanteringsarbete och kringgärdande frågor om ansvar för brott mot mänskliga rättigheter. 

DARIO består av 67 artiklar med definitioner och kvalificeringar för ansvarsutkrävade vid 

internationella samarbeten och är ett alternativ till att, som kommer att beskrivas i avsnitt 

kapitel 5, tillskriva den internationella organisationen ansvar för överträdelser av 

internationell rätt vid krishanteringsoperationer genom att binda dem till medlemsstaternas 

skyldigheter enligt avtal som de själva ingått.  

 

ILC kan rekommendera medlemsstaterna i FN att följa bestämmelserna eller utarbeta en 

multilateral konvention. Förslagen som ILC kommer med reflekterar vanligtvis redan 

existerande regler och till viss del är det fråga om utveckling av dem. DARIO är inte i lika 

stor utsträckning ett förslag till kodifiering av redan existerande regler på grund av den 

relativt korta tid internationella organisationer funnits. I den allmänna kommentaren till 

DARIO förklarar ILC att dokumentet bygger på en relativt kortvarig sedvänja av 
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ansvarserkännande för internationella organisationer. Detta gör att det finns en viss osäkerhet 

i vilken utsträckning världens internationella organisationer och stater kommer att acceptera 

DARIO. Hittills har dock flera referenser till DARIO synts i ett antal viktiga domar från 

Europadomstolen däribland Behrami v. France och Saramati v. France, Germany and 

Norway
95

.  

 

Utöver det är bruket av ansvarsreglerna svårbestämbara eftersom användningen av 

förfaranden för tvistlösning där tredjeland, organisationer och ibland medlemsstater är parter 

inte varit synligt då parterna inte varit villiga att lämna ut dokumentation om detta. Det 

innebär att relevant praxis inte varit lätt att hitta och utgå från för ILC i arbetet med DARIO. 

Sammantaget menar därför ILC att DARIO ska utvecklas med tiden och inte ses som ett 

avslutat arbete. 

 

DARIO är inte direkt anpassad för EU. För EU som haft en lite okonventionell bana för att bli 

en säkerhets- och försvarspolitisk aktör är det inte helt enkelt att tillämpa de föreslagna 

reglerna. EU-kommissionen intervenerade under arbetet med DARIO och hävdade att EU var 

en ny sorts internationell organisation som inte skulle behandlas som alla andra. 

Kommissionen menade att EU skapats av medlemsstaterna och inte främst med stöd av 

internationell lag eftersom EU övertagit delar av medlemmarnas nationella kompetens. 

Kommissionen menade att EU:s särdrag var att EU, trots att kompetenstransferering skett,  

lämnade tillbaka kompetens till medlemsstaterna efter beslutsfattande i EU, för genomförande 

av beslut i varje enskilt medlemsland, det vill säga att självständigt se till att EU:s beslut 

verkställs. Konsekvensen av detta skulle då bli att EU förlorade kontrollen över den tidigare 

tilldelade makten. Det skulle alltså röra sig om ett överstatligt drag hos EU som i sin tur gav 

dem en särställning, argumenterade kommissionen.
96

 Detta gick inte hem hos ILC som 

menade att EU var lika med en internationell organisation som varken krävde särskilda regler 

eller hade anledning att inte i framtiden tillämpa DARIO. Implementering kunde alltså ha 

varit ett hinder för att övervältra ansvaret på EU men precis som ILC menar också författaren 

Wessel att det inte fungerar som ursäkt för EU att inte tillämpa DARIO. Wessel argumenterar 

att det inte riktigt går att dra en parallell till implementeringsargumentet i fråga om GUSP och 
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GSFP eftersom de innehåller en delad kompetens som inte helt överlämnats till EU, till 

skillnad mot en total överlämning av makten från medlemmarna till EU (exklusiv 

kompetens). Det skulle därmed inte innebära en förlust av makt och bestämmanderätt för 

medlemsstaterna.
97

 

 

Ett liknande förslag som DARIO men som ska reglera staters ansvar är regelverket 

”Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” (RSIWA). RSIWA har inte 

heller antagits som ett traktat och är alltså inte bindande, men icke desto mindre representerar 

den ett stort antal staters och domstolars åsikter och är generellt betraktad som synnerligen 

övertygande såsom internationell lag.
98

 I punkt 5 i den allmänna kommentaren till DARIO 

regleras den inbördes hierarkin mellan RSIWA och DARIO. Här anges att den förra ska gå 

före vid regelkonkurrens eftersom den funnits längre och har en annan tyngd än det 

nyformulerade DARIO.
99

 I RSIWA är grundsatsen att en stat är ansvarig för sina egna 

handlingar och därmed inte övriga handlingar som företas av medborgarna i landet eller 

personer som befinner sig inom dess territorium. RSIWA föreslår också vilka personer som 

bör anses ha agerat för statens räkning och på så vis ådragit ansvar för staten. RSIWA är 

därför oftast inte behjälplig i frågan om inbördes ansvar mellan en organisation och en 

medlemsstat. 

 

DARIO antogs av FN:s generalförsamling i form av en bilaga till en resolution men det är 

ännu inte beslutat om DARIO kan komma förverkligas i konventionsform.
100

 I resolutionen 

står att det är en rekommendation till stater och organisationer som alltså kan välja att följa 

den. Vid nästa sammanträde med generalförsamlingen den 15 september 2014 ska det finnas 

en punkt på dagordningen där det diskuteras och eventuellt beslutas i vilken form artiklarna 

kan formuleras.
101

 

 

DARIO är disponerad i sex avsnitt där del ett och två anger förslagets tillämpningsområde 

och ger en definition av vissa termer som används i regelverket. Den tredje delen behandlar 

de rättsliga följderna för den ansvariga organisationen och särskilt skyldigheten för 
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organisationen att gottgöra skadelidande part. Del fyra handlar om genomförande av ansvaret 

för den internationella organisationen och särskilt frågan om vilka stater eller internationella 

organisationer som har rätt begära ersättning. Del fem anger fall då medlemmarna i 

organisationen ändå måste anses ansvariga på grund av att de deltagit i överträdelsen på ett 

eller annat sätt. Slutligen innehåller den sjätte delen regler om DARIO’s relation i förhållande 

till andra juridiska dokument. I uppsatsen kommer i synnerhet del ett och två att behandlas 

men även till viss del den tredjen och femte delen.  

 

Enligt artikel 1 DARIO ska den internationella organisationen och dess medlemmar i vissa 

fall dela på ansvaret för överträdelser som begåtts under krishanteringsoperationer. I första 

hand handlar dock DARIO om organisationens ansvar och inte staters. Enligt DARIO kan ett 

ansvarsutkrävande ske om organisationen i fråga är ett subjekt under internationell lag.
102

 

Naert menar att det är möjligt att kvalificeras som internationell organisation, trots att 

densamma saknar skyldigheter under internationell lag och alltså inte kan åläggas ansvar för 

skador den orsakat.
103

 Den situationen kan föreligga om 1) organisationen egentligen agerar 

för medlemsstaternas räkning eller 2) om organisationen saknar status som juridisk person. 

För EU:s del är detta inget problem eftersom medlemsstaterna oftast agerar för EU:s räkning 

enligt artikel 5 DARIO samt att EU har en officiell juridisk status enligt artikel 47 FEU. 

 

De trupper som står under EU:s befäl under krishanteringsoperationer är inte formellt 

inkorporerade i EU såsom subordinerade organ. För att kvalificeras som det enligt DARIO 

krävs antingen att en formell subordinering gjorts av den militära enheten, som går att härleda 

från fördraget eller annat bindande dokument och som därmed är en de jure bestämd 

subordination.
104

 Alternativet är att ett test utförs som avgör vem eller vilka som hade den 

effektiva kontrollen över operationen då överträdelsen inträffade.
105

 Den organisatoriska 

statusen inom EU av trupperna går ut på att de anses ha en så pass inkorporerad position i den 

institutionella strukturen att de ska förstås som ett och samma subjekt som EU eller att de 

anses agera såsom EU:s agenter som utför handlingar för deras räkning. I det andra fallet ska 

trupperna räknas som ett organ i organsationen om EU hade den effektiva kontrollen över 

dem vid tidpunkten för handlingen som utgjorde en överträdelse av internationell rätt.
106
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Enligt den formella subordineringen krävs som regel att det subsidiära organet ska fastställas 

av ett överordnat organ och verka under dess auktoritet. Ministerrådet, som är en av EU:s fem 

(övriga är kommissionen, parlamentet, domstolen samt Europeiska rådet) institutioner, 

definierar och beslutar tillsammans med Europeiska rådet och KUSP om operationer enligt 

artikel 38 FEU. Det subordinerade organet får inte handla inom ett kompetensområde som ger 

dem friare händer och mer kapacitet än det organ som definierat och etablerat dem. 

Krishanteringsoperationerna inom EU uppfyller rent internt dessa krav genom att 

ministerrådet utan inblandning av andra EU-institutioner enligt artikel 43(2) FEU har 

befogenhet att anta rättsakter som rör lansering och genomförande av 

krishanteringsuppdragen. De uppgifter som militären i sin tur genomför överskrider inte 

befogenheterna och den kapacitet som dess överordnade, ministerrådet, har. Sammantaget 

betyder det att EU uppfyller alla krav för att en subordination ska anses ha uppstått och som 

gör de militära krishanteringstrupperna till EU:s egna interna organ.
107

 Detta är däremot inte 

en väl etablerad ståndpunkt och det är inte helt glasklart att det i domstol skulle bedömas som 

en tillräcklig juridisk grund för att anse att en organsubordination har skett. Det kan för EU:s 

del istället bli fråga om en subordinering som grundar sig på fakta och verkliga förhållanden, 

det vill säga en de facto subordinerad militär styrka och som alltså saknar juridisk grund i 

fördragen. Det beror på att de nationella styrkorna från medlemsländerna inte överförs med 

full kompetens och kontroll till EU. Det skulle få konsekvensen att nationen övergav sina 

trupper. Ett visst mått av kontroll stannar kvar hos medlemslandet, medan en viss del överförs 

till EU:s organ. Ett organ som bestäms som underordnat ett annat organ enligt de jure-

metoden kan troligtvis inte behålla den nationella styrningen eftersom det skulle innebära att 

de i vissa avseenden hade en större makt än sin överordnade. Därför är det kanske mer 

lämpligt för EU:s del att en bestämning av EU:s krishanteringstrupper definieras och 

ansvarsbestäms utifrån de faktiska förhållandena då de lämnar ett större utrymme för EU:s 

säregenheter som internationell aktör.
108

 Problemet är att en de facto bestämd 

organsubordination inte erkänts av domstol ännu.  

 

Artikel 7 DARIO tillämpas om ett subordinerat organ inte formellt definierats i ett officiellt 

dokument eller i ett fördrag och därmed inte uppfyllt de jure-kraven under artikel 6 DARIO. 

Enligt denna bestämmelse måste det alltid tvistas om vilken av parterna som utövade den 

effektiva kontrollen utifrån de faktiska förhållandena vid överträdelsen vilket sker på ad-hoc 
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basis. I praxis från ICJ fastställdes kraven för att anses ha handlat med så pass hög grad av 

kontroll över operationen att det var fråga om en effektiv kontroll av densamma, i målet 

Nicaragua v. United States of America. Här sa ICJ att personer, grupper eller andra som 

saknar en formell status som ett statsorgan ändå kan jämställas som detta  om de agerar i ett så 

fullständigt beroende av staten i fråga att de i slutändan bara är statens instrument.
109

  

 

För EU:s räkning är det passande att göra en analys av organisationen för att se om den kan 

anses ha den effektiva kontrollen och därmed falla in under definitionen i artikel 7 DARIO.
110

 

Man skulle då kunna hävda att medlemsstaterna genom att placera delar av sina styrkor under 

EU:s disposition inte bara har överfört en viss kontroll och makt till EU, utan också 

underkastat sig en serie korresponderande åtaganden som begränsar deras frihet att hålla 

kontroll över sina egna trupper. Därför skulle man kunna hävda att EU vid tidpunkten för 

operationen har en så pass avgörande makt och styrning över styrkorna att medlemsstaterna 

inte kan göra något som sätter EU:s styrning ur spel och som de facto ger EU effektiv kontroll 

under operationen utan att faktumet att tillhandahållandet av personalen och materialet från 

medlemsstaterna som EU är helt och hållet beroende av, gör att effektivitetstestet för EU:s del 

faller. Det är oklart om den här metoden för EU är tillåten enligt DARIO eftersom den aldrig 

prövats i domstol. Sammantaget ska effektivitetstestet alltså förstås som en bestämning av den 

effektiva kontrollen och därmed ansvarsbördans placering där en formell bestämning i avtal 

mellan staterna och organisationen saknas. 

 

I en jämförelse med andra internationella aktörer visar det sig att till exempel FN har löst 

ansvarsfrågan mellan sig och sina medlemmar genom att trupperna getts dubbel organstatus. 

Det innebär att medan styrkan från land A införlivas i FN under tiden för operationen har den 

både status av FN-organ och nationell trupp. Ett exempel är United Nations Emergency Force 

(UNEF) som i SOFA-avtalet med Egypten beskrevs såhär: “…as an organ of the General 

Assembly of the United Nations established in accordance with Article 22 of the [UN] 

Charter”
111

. Artikel 22 i FN-stadgan ger generalförsamlingen rätt att upprätta sådana 

underorgan som den anser nödvändiga för att fullgöra sina uppgifter. Den dubbla statusen är 

visserigen en lösning rent internt, men utåt sett och särskilt vad gäller rapprtansvarsrättsliga 

spörsmål är den problematisk. I den andra DARIO-rapporten meddelade den särskilda 
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rapportören att det inte finns något klart svar på hur frågan skulle kunna lösas.
112

 

Problematiken som lyfts fram i den andra rapport löstes av ILC som svarade med att den 

frågan helt skulle bestämmas utifrån vem som hade den effektiva kontrollen över styrkorna. 

Resultatet finns i artikel 7 DARIO.  

 

Det här har ILC fått kritik för eftersom den lämnar frågan om ansvar för styrkor som saknar 

en glasklar status i organisationen olöst eller åtminstone i händerna på domstolen och inte 

organisationen själva. Enligt artikel 2( c) DARIO ska organstatus bestämmas utifrån 

organisationens regelverk. Men om organisationen saknar den regleringen ska enligt artikel 7 

DARIO organstatusen ska bestämmas utifrån om den effektiva kontrollen legat hos 

institutionen eller en bidragande stat.  

 

Krishanteringsoperationerna har en självständig ställning från de bidragande staterna och 

tillhör EU. EU och dess organ utövar kommando och kontroll över de EU-ledda styrkorna 

som ställts till EU:s förfogande av medlemsstaterna. Utöver de skyldigheter som 

medlemssländerna har för att mänskliga rättigheter inte överträds och som fortsätter att gälla 

även under krishanteringsoperationer, har EU ett eget ansvar för att följa regler till skydd för 

människors fri- och rättigheter.  

 

Naert menar att det är klart och tydligt att utvald, anställd och utlånad personal agerar för 

EU:s och inte medlemsstaternas räkning
113

 eftersom en signifikant grad av auktoritet över de 

militära trupperna är överförd till krishanteringsoperationen och därmed har ställts till EU:s 

förfogande. Ministerrådet, KUSP och överbefälen utövar för EU den effektiva kontrollen över 

dessa styrkor och ska därför betraktas som en agent för EU enligt artikel 6 DARIO.
114

  Det 

betyder i sin tur att organisationens separata regler om hur organ tillskapas och vilka 

funktioner som ska tillhöra EU respektive medlemsstaterna som nämnts ovan, inte behöver 

konsulteras för att avgöra var ansvaret ska läggas. I rådets gemensamma åtgärd rörande en 

insats i demokratiska republiken Kongo reglerades att EU undantagsvis inte skulle ansvara för 

någon handling under operationen. Detta kan ses som ett bevis på att EU normalt är ansvarig 

för handlingar under operationer företagna under GSFP, annars skulle det ju inte finnas något 
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behov av att särskilt reglera detta denna gång. Dessa avtal är inte möjliga för tredje land att 

åberopa vid skador eftersom det endast är ett internt avtal mellan EU och medlemsstaterna. 

Dessutom är det normalt inte utsatt i SOFA-avtalen att medlemsstaterna ska ansvara för 

skador utan här hänsvisas det till EU som avtalspart.
115

 I SOFA avtalet för EUFOR DR Congo 

fanns inget som helst omnämnande av de bidragande medlemsländerna eller dess 

representanter utan det reglerade bara om uppdragets eller EU:s representanter för 

operationen. I en jämförelse med FN gäller som tidigare nämnts att FN också reglerar 

ansvarsfrågan internt. I UN Doc. A/CN.4/545 var ansvaret delat mellan FN och 

medlemmarna. För tredje land skulle ett ansvarsutkrävande primärt riktas mot FN som i sin 

tur fick utkräva ett sekundärt ansvar av sina medlemmar. Detta skulle inte beröra tredje part 

som bara kunde rikta sina anspråk till FN.
116

  

 

Som nämnts ovan innehåller DARIO även ett avsnitt som kan innebära att medlemmarna i 

organisationen blir ansvariga på grund av att de deltagit i överträdelsen på ett eller annat sätt.  

Naert argumenterar för att det finns olika fall där medlemsstaterna ska ansvara för sitt 

uppförande inom ramen för den internationella organisationens kompetens. Först och främst 

kan medlemsstaten ådra sig ansvar för en handling som är begången av organisationen, om 

handlingen skulle utgjort ett brott mot medlemsstatens internationella skyldigheter om den 

begåtts av medlemsstaten själv. Detta gäller inte för gemensamma skyldigheter som både 

medlemsstaten och organisationen har utfäst sig att respektera. Då är istället organisationen 

helt ansvarig för handlingen. Ett annat fall då Naert menar att medlemsstaten ska ansvara är 

om handlingen som utgjorde överträdelsen ligger så utanför organisationens intressen att den 

inte rimligen kan tillskrivas dess ansvar. Medlemsstaten ska också stå som ansvarig för en 

överträdelse av internationell lag om organisationen har företagit handlingen till följd av att 

medlemsstaten röstat för beslutet som låg till grund för överträdelsen och det vid tidpunkten 

för röstningen utgjorde ett brott mot medlemsstatens internationella skyldigheter. En 

medlemsstat ska också anses ansvarig om ett beslut implementeras och det överträder landets 

internationella skyldigheter. Undantaget från denna situation är då medlemsstaten inte hade 

diskretion att implementera beslutet i konformitet med sina egna skyldigheter till den grad att 

överträdelse av medlemsstatens egna skyldigheter är proportionell i förhållande till hur viktigt 
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det var för organisationen att beslutet ändå implementerades.
117

 Det kan också argumenteras 

att om stater väljer att etablera en internationell organisation såsom EU, i syfte att utöva makt 

som tidigare tillhört staterna, måste de i egenskap av medlemmar i organisationen också 

försäkra sig om att den nya aktören kan ställas till svars för det ansvar som tidigare vilat på 

staterna. Det här är särskilt viktigt när staterna sedan tidigare har skyldigheter som berör 

tredje land. En del hävdar att det här urholkar organisationers möjligheter att agera som en 

självständig juridisk person, medan andra argumenterar att det enda som krävs är att 

medlemsstaterna och organisationen hanterar etableringen på rätt sätt och reglerar dessa 

förhållanden noggrant. DARIO har sökt en lösning på denna delikata situation genom 

bestämmelsen i artikel 61. Enligt denna bestämmelse ska medlemsstaten hållas ansvarig för 

en begången handling om den enda orsaken till att organisationen handlade var att 

medlemsstaten i fråga försökte komma undan eget ansvar på grund av dess egen bundenhet. I 

artikel 62 DARIO anges att ett medlemsland kan ansvara subsidiärt i förhållande till 

tredjeland om de gått med på detta. Detta innebär att en skadelidande kan rikta sina anspråk 

även mot ett medlemsland om medlemslandet ha medgett detta och det kan göras gällande 

även i förhållande till tredjeland. Det finns även en annan situation då ett medlemsland kan 

hållas ansvarig för en överträdelse: om tredjeland har haft anledning att tro att medlemslandet 

också var ansvarig att reparera och ersätta skada. Det skulle enligt kommentaren till artikel 62 

i DARIO till och med kunna röra sig om ett icke-uttryckligt löfte om att ikläda sig subsidiärt 

ansvar för åsamkade skador.
118

 I fallet Westland Helicopters ansåg Internationella 

handelskammarens skiljesdomstol att medlemmarna av organisationen AOI hade ett 

subsidiärt ansvar genetemot avtalsparten trots att de inte angett detta i avtalet. Domstolen 

menade att organisationens styrande organ, en kommitté bestående av representanter från vart 

och ett av medlemsländerna, hade en så pass central kontroll i organisationen att den som 

sådan inte ansågs inneha en egen juridisk personlighet. Finck menar att det är ett 

förvånansvärt sätt att resonera då de flesta organisationer måste anses bestå av ett kollektiv av 

medlemmar som har en betydande kompetens att bestämma och besluta i organisationen.
119

 

Dessutom kan det vara underförstått att medlemmarna har ett subsidiärt ansvar därför att de 

ständigt bidrar till organisationen eller att antalet medlemmar är så pass litet att det vore 

                                                 
117

 Naert, s. 435 ff. 
118

 Artikel 62(1b) DARIO. 
119

 Internationella handelskammarens skiljedomstol, Westland Helicopters United mot Arab Organization for 

Industrialization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Quatar, Arab Republic of Egypt, 

Arab British Helicopter Company, dom den 25 mars 1984, JDI 1985, s. 232, Finck, s. 258. 



   56 

 

orimligt att organisationen var helt självständig från dem.
120

 En medlemsstat eller ett kollektiv 

av medlemsstater kan alltså utöva en så pass betydande makt och kontroll av organisationen 

att den inte ska anses självständig. Enligt artikel 58-60 DARIO ska då ansvaret övergå till 

medlemsstaterna. Ett medlemsland är enligt artikel 58 DARIO ansvariga för överträdelsen om 

de i vetskap om att det är förbjudet ändå företar en handling i samarbete med organisationen. 

Ansvar uppstår också för medlemsland om de har kontroll över eller medelst tvång förmår 

organisationen att utföra en handling och handlingen utgör ett brott mot internationell rätt.
121

 

 

4.5.1 Ansvar för stater i samband med fördjupade samarbeten enligt FEU 

De stater som deltar i det fördjupade samarbetet kan ådra sig ansvar för implementeringen av 

beslut som tagits inom ramen för samarbetet. Däremot ska övriga medlemsstater ansvara på 

de två andra grunderna som presenterats ovan. Dels på grund av etableringen av EU och dels 

med hänvisning till att beslutsfattandet inkluderat godkännandet av mandatet för operationen 

som trots ett fördjupat samarbete mellan endast ett begränsat antal stater, måste godkännas 

enhälligt av samtliga medlemstater i EU. Under Lissabonfördraget är det jämfört med tidigare 

oklart om ansvaret verkligen kan belastas samtliga stater. Det beror på att planen för 

operationen och Rules of Engagement kan godkännas av de stater som deltar i det fördjupade 

samarbetet utan att blanda in övriga medlemmar i EU som var inblandade i det ursprungliga 

beslutet.
122

 

 

4.5.2 DARIO i samspel med artiklarna om staters ansvar 

RSIWA och DARIO är kompletterande och kan läsas tillsammans för att hitta lösningen på 

ansvarsfrågan. Som nämnts ovan innehåller DARIO i viss utsträckning en reglering i de fall 

medlemmarna i organisationen respektive organisationen ska dela på ansvaret. Vad gäller 

staters ansvar för sina militära styrkors överträdelser under krishanteringsoperation gäller i 

huvudsak tre olika typfall då ansvarsöverföring ska ske till staten. Enligt artikel 4 RSIWA är 

den grundläggande regeln för statsansvar att allt agerande av ett organ till staten betraktas 

såsom statens handling. Samma regel, fast för internationella organisationer finns i artikel 3 

och 6(1) DARIO där det anges att ansvar för organisationen uppstår om organisationen, ett 

organ eller en agent på uppdrag av dem har begått en överträdelse av internationell rätt. För en 

stat som har hyrt in en privat militär trupp och formellt utpekat dem som likställd med den 

nationella styrkan ska handlingar av den privata styrkan inte tillerkännas dem utan staten. 

                                                 
120

 Kommentar (9) och (10) till artikel 62 DARIO. 
121

 Artikel 60 DARIO. 
122

 Artikel 42(5) och artikel 44 FEU, se också Naert, s. 514. 
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Men precis som för stater som inte formellt inkorporerat den privata militärstyrkan gäller 

också för internationella organisationer att det sällan gjorts en inkorporering av organet eller 

agenten på ett så formellt riktigt sätt att det de jure utmynnar i ett ansvar för organisationen.
123

 

För att ett statsansvar här ska uppstå krävs det enligt artikel 6 RSIWA att truppen är 

bemyndigad enligt lagen i landet att agera för landets räkning och att utförandet av denna 

uppgift ligger inom ramen för dess behörighet. En person eller grupp av personer kan också 

anses agera som statens agent under förutsättningarna som räknas upp i artikel B. Enligt 

denna bestämmelse krävs att agenten agerar på instruktion av staten eller att den befinner sig 

under dess kontroll. 

 

4.6 EU:s ansvar för krishanteringsoperationer: effektiv kontroll eller 
subordinerat organ? 

Det är en väl etablerad princip inom internationell ansvarsrätt att om det finns dokumenterat 

och avgjort vem eller vilka som har den operativa ledningen ska det också vara där ansvaret 

läggs. I brist på detta ska utrönas vem eller vilka som har den effektiva kontrollen vid 

överträdelsens tidpunkt. 
124

 

 

Detta gäller därför också EU:s krishanteringsoperationer. Ansvaret för personal som 

sekonderats från ett medlemsland till en militär EU-operation vilar på EU om det framgår av 

fördragen, interna dokument, beslut eller annat juridiskt bindande dokument. Som visats ovan 

har militära styrkor i krishanteringsoperationer hittills endast på tillfällig basis subordinerats 

som ett organ till EU och där tagit emot order från EU om hur krishanteringsoperationen ska 

utföras.  

 

Enligt ministerrådets beslut från år 2006 finns en särskild kedja av kommando som gäller 

inom EU för militära operationer.
125

 Ministerrådet har beslutanderätten av operationen, KUSP 

sköter den politiska kontrollen och den strategiska ledningen och befälhavaren för 

operationen (OpCdr) och EU-styrkans befälhavare (FCdr) sköter styrningen av militären i 

fält.
126

  

 

                                                 
123

 Tonkin, s. 57-58. 
124

 UN Doc. A/1/389, 1996, §§17-19. 
125

 Council Doc. 11096/03 EXT. 
126

 Jämför med operationer ledda av medlemsstater som omnämns i fotnot 2 s. 11 i Council Doc. 11096/03 EXT 

1. 
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Slutsatsen jag drar är därför att EU:s militära styrkor effektivt styrs av EU:s institution 

ministerrådet samt dess underliggande organ; KUSP, OpCdr och FCdr. Auktoriteten över de 

nationella militärtrupperna har därmed överförts till EU-operationen genom att de ställts till 

EU:s förfogande. De militära trupperna lyder antingen under EU:s effektiva kontroll eller i 

undantagsfall under EU:s organisatoriska struktur såsom subordinerat organ efter ett formellt 

tillkännagivande. 

 

Enligt kommentaren till artikel 7 DARIO ska FN’s fredsbevarande operationer räknas som 

den typen av operationer som till viss del är FN’s ansvar och till viss del är medlemsstaterna 

ansvar. Det beror på att medlemmarna behåller straffrättsig jurisdiktion och disciplinär makt 

över sina nationella militärer och övrig personal. Detta är normalt avtalat om mellan FN och 

den bidragande staten
127

, se mera om detta i avsnitt 5.1.1. Enligt FN’s modellavtal är FN 

primärt ansvarig för överträdelser i samband med fredsbevarande operationer i förhållande till 

tredjeland. Endast vid grov vårdslöshet och uppsåtliga fel som lett till dödsfall, skada eller 

förlust ska FN kunna söka kompensation från medlemmarna. Avtalet är dock inte möjligt att 

åberopa för tredje land i förhållande till FN utan det rör sig om en överenskommelse mellan 

FN och medlemmen.
128

  

 

Den effektiva kontrollen är beskriven av Europadomstolen i Behrami och Behrami. 

Domstolen sa: ”the United Nations Security Council retained ultimate authority and control so 

that operational command only was delegated”. Det betyder alltså att operativ auktoritet och 

kontroll är avgörande och den som besitter den också är den som har den effektiva kontrollen  

med den andra aktören, medlemsstaten eller organisationen endast anses ta order från 

första.
129

  

 

Det är mindre osäkert vad som gäller i fall ett medlemsland istället på eget initiativ under det 

permanenta strukturella samarbetet enligt 42(6) FEU, väljer att ensamt eller i samarbete med 

andra medlemländer bidra med militära resurser och personal. Det kan röra sig om ett agent-

förhållande till EU enligt definitionen i artikel 2(d) DARIO. Ansvaret för överträdelser ska i 

sådana fall iklädas EU enligt artikel 6(1) DARIO. 

 

                                                 
127

 Rapport från Generalsekreteraren A/49/691, punkt 6. 
128

 Model Contributing Agreement UN Doc. A/50/995 annex, UN Doc. A/51/967 annex. 
129

 Behrami and Behrami v. France, §133. 
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4.7 Sanktioner vid överträdelse enligt DARIO 

Det finns inget allmänt krav att den skadelidande staten eller individen ska komma med 

materiell bevisning för att ansvar ska uppstå. Den materiella regeln som överträtts innehåller 

oftast vad som krävs för att ansvar ska kunna tillskrivas en part medan de sekundära reglerna 

om ansvarsfördelning inte har något med bevisningen att göra.  

 

Ibland är det inte skuld som faller på organisationen utan istället aktiveras friskrivningar. I 

artikel 20-25 i RSIWA räknas en rad fall upp då en överträdelse ändå inte skall ge rätt till 

ersättning. För internationella organisationer finns motsvarande regler i artiklarna 20-25 

DARIO. De är bland annat självförsvar, force majeure och nödvändighet. Dessutom är varken 

undantagen för stater eller organisationer uttömmande. Ett undantag får dock inte åberopas 

om det strider mot en tvingande regel i allmän internationell lag.  

 

Konsekvenserna av en överträdelse av internationell rätt är att organisationen omedelbart ska 

upphöra med agerandet och att vid behov lämna garantier att det inte ska hända igen.
130

 

Dessutom ska full kompensation utges av den överträdande organisationen för den ideella och 

ekonomiska skadan den orsakat.
131

 Skadorna kan repareras på flera olika sätt: återställande till 

läget som det var innan skada åsamkades
132

; ekonomisk kompensation (inklusive 

inkomstbortfall) för den skada som inte kunnat kompenseras genom reparation av skadan
133

; 

annan tillfredsställelse såsom ursäkt, ansvarserkännande eller annan formell ursäkt
134

. 

Återställande är den primära metoden för reparation inom statspraxis och det torde även 

utsträcka sig till organisationers ansvar.  

 

Även om ansvaret har tillskrivits EU kommer kostnaderna att belasta medlemsstaternas 

budgetar eftersom de finansierar GSFP. 

 

 

                                                 
130

 Artikel 30, DARIO. 
131

 Artikel 31 DARIO. 
132

 Artikel 35 DARIO. 
133

 Artikel 36 DARIO. 
134

 Artikel 37 DARIO. 
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5 TILLÄMPLIG RÄTT VID 

KRISHANTERINGSOPERATIONER OCH SÄRSKILT 

EKMR 

Den primära och sekundära internationella rätten utgör tillsammans reglerna om staters och 

organisationers ansvar för överträdelser av internationell lag. I den primära rätten finns de 

materiella reglerna och består huvudsakligen av konventioner, traktat, avtal, sedvanerättsliga 

regler och jus cogens. I den sekundära rätten avgörs bland annat vem eller vilka som är 

skyldiga att ikläda sig ansvar. När DARIO antagits och fått sin slutgiltiga status kommer den 

tillhöra den internationella sekundärrätten. I den allmänna kommentaren till DARIO har ILC 

förklarat vilken funktion regelverket ska ha inom den internationella rätten:  

 

“In addressing the issue of responsibility of international organizations, the present 

draft articles follow the same approach adopted with regard to State responsibility. 

The draft articles thus rely on the basic distinction between primary rules of 

international law, which establish obligations for international organizations, and 

secondary rules, which consider the existence of a breach of an international 

obligation and its consequences for the responsible international organization. Like the 

articles on State responsibility, the present draft articles express secondary rules […].” 

 

Med detta förstås att DARIO är ett komplement och en utveckling av RSIWA och att båda 

regleverken tillhör den sekundära rätten ur vilken ansvar bestäms för stater och 

organisationer.  

 

5.1 Tillämplig rätt vid krishanteringsoperationer 

Vid en krishanteringsoperation kommer flera nivåer av juridik att  tillämpas samtidigt. Inom 

ramen för det här arbetet undersöks den lokala-, nationella- och internationella rätten och i 

synnerhet skyddet för de mänskliga rättigheterna.  

EU bär ansvar under internationell lag för eventuella överträdelser av sina internationella 

skyldigheter enligt artikel 3(5) och artikel 21 FEU. Artikel 3(5) FEU kan tolkas som en 

uppmaning till EU att strikt följa den internationella rätten och bidra till dess utveckling. Det 

är oklart om artikeln är bindande för EU eller om den enbart ska förstås som en 

målsättningsbestämmelse som EU kan välja att inte tillämpa. Artikel 21 FEU består mest 

troligt av en blandning av målsättningsbestämmelser, principer och bindande regler. 
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Däribland finns kravet på EU att respektera FN-stadgan, internationella regler till skydd för 

mänskliga rättigheter och krigslagarna (Genèvekonventionerna). 

 

De medlemsstater som överenskommit med EU om att sända trupper till ett visst land eller 

territorium tar som regel med den egna nationella straffrättsliga lagstiftningen. Detta följer av 

den nationella rätten och enligt svensk lag gäller 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken (BrB) där det 

stadgas att brott som begås av svensk militär som tjänstgör vid en internationell militär 

operation utanför Sverige ska åtalas vid svensk domstol och straffas enligt svensk rätt. 

Visuellt kan man föreställa sig den nationella straffrätten som en gumminsnodd. När 

trupperna befinner sig i tredje land är snodden utsträckt till det yttersta för att sedan återgå till 

normal storlek så snart trupperna återvänt hem. Regleringen av nationell straffrätts uttänjda 

status regleras allt som oftast i SOFA-avtal, se nedan i avsnitt 5.1.1.  

 

Tillämpningen av lokal lag vid krishanteringsoperationer är mer komplex. Å ena sidan gäller 

att lokal lag automatiskt är tillämplig vid blotta närvaron av utländsk militär i tredje land men 

å andra sidan kan detta förhållande avtalas bort i ett SOFA-avtal. Det är vanligt 

förekommande att avtalet innehåller en formulering om att den utländska militären bör 

respektera men inte helt är bundna av den lokala lagen. Konceptet ”respekt” är att alltså inte 

helt oproblematiskt och skapar en oklar ställning för den lokala lagen och tillämpningen av 

den i värdlandet i fråga om den utländska militären.
135

 Anledningen till att den lokala lagen 

åtminstone delvis frångås är att de länder som bidrar med trupper kräver det för att 

överhuvudtaget vilja delta i operationen. Undantagen för den utländska militären från den 

lokala lagen kan vara av specifik eller generell karaktär. Exempel på specifika regler som gör 

att den lokala rätten inte direkt följs är truppernas rätt att bära vapen i civilsamhället och 

undantaget från krav på registrering vid ankomst till tredje land medan de mer generella 

undantagen kan formuleras som att lagen i tredje land ska följas så länge som den innehåller 

regler som går i linje med operationens målsättning och syfte. Om det däremot uppstår en 

krock med en lokal bestämmelse får de utländska trupperna följa sina egna regler och frångå 

tredje lands lag. Det kan till exempel röra sig om oacceptabelt dåliga eller rentav bristande 

lagstiftning till skydd för mänskliga rättigheterna.
136

 Slutsatsen som kan dras är att 

operationerna utomlands sker på de bidragande styrkornas villkor. 
 

 

                                                 
135

 Naert, s. 458-459. 
136

 Naert, s. 459-460. 
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Det primära regelverket som gäller vid militär operation utomlands i ett område där en 

konflikt av antingen internationell eller intern karaktär pågår är Genèvekonventionerna.
137

 En 

intern väpnad konflikt uppstår inom landets gränser medan en internationell konflikt innebär 

att det pågår en väpnad konflikt alternativt ett deklarerat krig mellan två eller flera länder. 

Artikel 2 i samtliga fyra konventioner definierar vad en internationell väpnad konflikt är.
138

  

Reglerna är en samling bestående av totalt fyra internationella konventioner samt två 

tilläggsprotokoll. Vilken eller vilka konventioner som ska tillämpas beror på hur operationen 

utförs. Det kan vara fråga om krig som förs på land och sårade och sjuka måste skyddas från 

övergrepp, det kan också vara fråga om krig till sjöss där sjuka och skeppsbrutna behöver 

skydd. En av konventionerna uppställer ett särskilt skydd för krigsfångar och en annan 

skyddar civilbefolkningen under ockupation. Tilläggsprotokollen innehåller bland annat 

regler om ett förstärkt skydd för civilbefolkningen vid en internationell väpnad konflikt.  

 

Såväl EU som NATO menar att respekten för och skyldigheterna under krigets lagar primärt 

vilar på medlemsstaterna eftersom de är formella kontraktsparter till Genèvekonventionerna 

till skillnad från organisationerna. För EU:s räkning återspeglas det synsättet i Salamancas 

ordförandeskapsförklaring, se avsnitt 5.1.5.  

 

Andra viktiga internationella instrument som kan tillämpas vid militära insatser av EU är den 

humanitära rätten såsom konventionen för medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR)
139

 

och konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller fördenrande behandling eller 

bestraffning (CAT)
140

. Till detta läggs de regionala instrumenten såsom EKMR. 

 

Sedvanerätten är också en viktig källa i internationell lag, och beskrivs ingående i 5.1.2. En 

annan mycket viktig rättskälla är mandat från andra internationella organisationer. Särskilt vid 

fredsbevarande operationer tillmäts FN-mandatet stor betydelse för EU:s agerande. Det räknas 

som ett form av beslut och frångås inte av EU. Däremot kan EU som redan avhandlats, under 

vissa förusättningar handla utan FN-mandat. 

 

                                                 
137

 Genèvekonventionerna från 1949 och dess tilläggsprotokoll, http://www.icrc.org/ihl. 
138

 Bring, Ove. Krigets lagar. Nationalencyklopedin. 2013.  http://www.ne.se/lang/krigets-lagar  

(Hämtad 2013-09-02). 
139

 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, United Nations Treaty Series, vol. 999, I-14668, s. 

171. 
140

 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, United 

Nations Treaty Series, vol. 1465, I-24841, s. 112. 
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FN-stadgan som tillkom efter andra världskrigets mörka år skyddar de mänskliga 

rättigheterna på ett universiellt men ganska diffust sätt. Stadgan är i sig inte juridiskt 

bindande, men EU har på eget initiativ förbundit sig att följa stadgan enligt artikel 21(1) FEU. 

Framförallt har den blivit en förebild för multilaterala konventioner på de mänskliga 

rättigheternas område samt vid utformandet av staters grundlagar.  

 

SOFA/SOMA-avtal (Status of Forces Agreement/Status of Mission Agreement) som EU 

upprättat med värdlandet där operationen utförs är en mycket viktig form av rättslig reglering 

inom EU.  Det är kanske den viktigaste rättskällan inom GSFP och ska därför tillägnas ett helt 

avsnitt nedan. 

 

5.1.1 SOFA/SOMA-avtal 

SOFA-avtal används vid icke-tvångsmässiga operationer i länder utanför EU. Det rör sig 

alltså om operationer som inte kräver auktorisering av FN. Avtalet reglerar statusen för EU:s 

militära och civila personal som utstationeras samt personalen som arbetar för i operationens 

högkvarter inom ramen för de förberedande och genomförande som sker av de insatser som avses 

i artikel 42 FEU.  

 

Avtalen innehåller normalt bestämmelser om jurisdiktion och immunitet, sjukvård och respekten 

för det inhemska landets lagar. Det finns tre olika typer av standardiserade SOFA-avtal med olika 

reglering av hur skadeståndsanspråk ska fördelas mellan avtalsparterna inklusive 

medlemsländerna inom EU. I en typ av SOFA-avtal regleras hur eventuella skadeståndskrav från 

värdlandet ska fördelas internt mellan bidragande medlemsländer och värdlandet. Artikel 18(5) i 

rådets beslut C 321/02 reglerar just den skadeståndsfördelningen och säger att om endast en av 

medlemsstaterna har orsakat skada i värdlandet ska skadeståndsbeloppet fördelas mellan 

medlemsstaten och värdlandet. Värdlandet ska då stå för 25 procent av den totala kostnaden av 

skadan medan EU-medlemsstaten ska betala resterande 75 procent. Om mer än en stat kan 

identifieras som vållande till skadan ska skadeståndsbeloppet fördelas lika mellan de 

medlemsstaterna, om den mottagande staten inte är en av stater som orsakat skadan, ska 

emellertid dess bidrag vara hälften av varje sändande stats bidrag.141 Grundidén är att landet som 

tagit emot EU:s styrkor alltid ska täcka en del av skadan, oavsett om de orsakat skadan eller inte. 

Det beror på att landet alltid godkänt operationen i förväg om ett SOFA-avtal har upprättats. En 

annan typ av SOFA-avtal reglerar värdlandets eventuella anspåk gentemot EU som institution. 

                                                 
141

 Rådets avtal 2003/C 321/02. 
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Det finns också SOFA-avtal som reglerar de inbördes skadeståndsfrågor mellan deltagande EU-

länder som kan uppstå efter en operation utomlands. En medlemsstat kan rikta krav mot en annan 

medlemsstat och för att reglera den typen av krav anges i beslut 2004/C 116/01 att 

medlemsstaterna helt ska avstå från att rikta skadeståndskrav på varandra i händelse av skada om 

det inte rör sig om fall av grov vårdslöshet eller uppsåtligt fel.142  

 

Status of Mission Agreements (SOMA-avtal) avtalar om uppdragets status och liknar SOFA-

avtalet. SOMA-avtal kan till exempel innehålla en bestämmelse om att EU:s militär inte får 

bära vapen.
143

 

 

Det är mycket osäkert om SOMA/SOFA-avtalen reglerar respekt för mänskliga rättigheter 

eller om det helt lämnats. SOFA/SOMA-avtalen är helt eller delvis sekretessbelagda 

dokument. Den enda offentliga bestämmelsen som reglerar respekten för mänskliga 

rättigheter som allmänheten kan känna till är bestämmelsen i artikel 6(3) FEU. Enligt denna 

gäller att EKMR ska gälla som EU- rätt såsom en allmän rättsprincip. De allmäna 

rättsprinciperna är bindande rätt vid krishanteringsoperationer. De enda kända operationen 

som utförts med tillämpning av ett SOFA/SOMA-avtal där regler om respekt för mänskliga 

rättigheter intagits var ett SOMA avtal med Somalia och AU och ett SOFA-avtal mellan FN 

och Demokratiska republiken Kongo.
144

 

 

5.1.2 Sedvanerätt och jus cogens 

Sedvanerätten tillhör den allmänna internationella rätten och den ska tillämpas av 

internationella organisationer vid till exempel fredsbevarande operationer. Vid 

gränsdragningen av vad som är allmängiltig lag och mer specifikt sedvanerätt måste avgöras 

om en viss bestämmelse generellt sett kan vara relevant för organisationen i fråga att följa. 

Det måste vara praktiskt möjligt för organisationen att respektera regeln utifrån sin 

beslutskompetens, syfte, verkställighetsmedel och natur.
145

 

 

För EU:s del är sedvanerätten av betydelse eftersom den skulle kunna binda EU till innehållet 

i EKMR redan innan ratificeringen. Här kan hänvisningen i artikel 6(2) FEU tolkas på två 

sätt: antingen verkar den begränsande och innebär att EU inte är bunden av EKMR förrän 

                                                 
142

 Rådets avtal 2004/ C 116/01, artikel 3 och 4. 
143

 Rådets gemensamma åtgärd, EUPM 2002/212/CFSP, 11 mars 2002, artikel 5(1).  
144

 SOMA on the Establishment and Management of the Ceasefire Commission in the Darfur area of Sudan 

(CFC), Section 8a, Khartoum, 4 June 2004, http://africa-union.org/DARFUR/Agreements/soma.pdf och 

MONUC SOFA Agreement between the UN and the Democratic Republic of the Congo, 4 May 2000. 
145

 Naert, s. 393 och 394. 
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ratifikation skett eller så är den utvidgande och har redan bundit EU enligt 6(3) FEU.  Naert 

resonerar att en fördragsbestämmelse kan begränsa giltigheten och omfattningen av 

sedvanerätten för den specifika aktören.
146

 Däremot är det ingen tvekan om att EU är 

involverade och berörda av regler om mänskliga rättigheter i sina aktiviteter och av den 

anledningen också bör följa internationella regler som knyter an till dessa områden på 

sedvanerättslig grund. Det säkraste sättet för att tillförsäkra att EKMR följs är att dock 

alltjämt att se till att EU blir part till konventionen.  

 

Jus cogens och sedvanerätt liknar varandra. Definitonen av jus cogens som finns i artikel 53 

Wienkonventionen bygger på att jus cogens är en regel som accepterats av världssamfundet 

och som alltid är bindande medan en sedvanerättslig regel är bindande men möjlig att avvika 

från. Enligt Wienkonventionen ska internationella organisationer lika lite som enskilda stater 

kunna avvika från jus cogens.  

 

5.1.3 Internt fattade beslut med svårbedömd giltighet i förhållande till värdland 

EU fattar beslut om krishanteringsoperationer som ibland inte riktar sig till värdlandet men 

däremot kan få verkningar för dem. Det finns därför ett svårbedömt gränsland av situationer 

där det kan uppstå frågor om en förpliktelse i förhållande till värdlandet till följd av ett beslut 

av EU:s institutioner uppstått eller inte. Det beror på att om EU:s beslut inte direkt riktats till 

värdlandet, som till exempel en utfästelse att finansiera en krishanteringsoperation och som 

publiceras i Europeiska Unionens tidning, kan det inte heller göras gällande av värdlandet 

som ett avtalsbrott.
147

 En del SOMA-avtal kan inte heller ge verkningar annat än inom EU. 

Ett exempel på det är rådets avtal 2003/C 321/02 som gäller mellan medlemsländerna. 

Detsamma gäller inom FN där generalsekreterarens officiella rapporter, ”Bullentin on 

Observance by United Nations forces of international humanitarian law”, inte kan ge externa 

verkningar.
148

  

 

Om det däremot finns en klar adressat såsom ett värdland, är det mindre troligt att EU i 

efterhand kan ändra förutsättningarna om ansvar skador eller bundenhet av mäsnkliga 

rättigheter utan att EU då har en skyldighet att följa sina utfästelser om att till exempel utföra 

en viss operation eller respektera rättigheter till skydd för civila, som givits tidigare. I det här 
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fallet görs en analogi med FN och föreskriften 1999/1 av den 25 juli 1999 som gällde FN-

administrationen i Kosovo. FN hade i en föreskrift bestämt att samtliga medlemmar av FN på 

plats i Kosovo var bunda av en rad instrument till skydd för de mänskliga rättigheterna för 

befolkningen i landet. Trots att beslutet endast riktade sig till de egna var det inte fråga om en 

rent intern utfästelse.
149

 

 

5.1.4 Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter är ett alternativ eller ett komplement till krigets lagar. Det är en del av 

de skyldigheter som åligger de EU-ledda militära styrkorna. Specifikt för EU gäller att EKMR 

har status som ”a constitutional instrument of European public order”.
150

 EU:s egen domstol 

har aldrig sagt att EU är part till EKMR men likväl har EKMR en särskild position inom EU-

rätten såsom allmän rättsprincip enligt 6(3) FEU. EKMR är tänkt att tillträdas av EU och 

såväl det konstituerande EU-fördraget, artikel 6(3) EKMR som artikel 17 i Protokoll Nr 14 till 

EKMR som ändrar artikel 59 i EKMR avser ett framtida tillträde för EU. Det är inte klart om 

alla tilläggsprotokoll ska tillträdas men enligt ett förslag
151

 ska åtminstone första och sjätte 

protokollet tillträdas i samband med ratifikationen av konventionen. Enligt artikel 2  FEU ska 

EU bygga på värden om människors värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatens 

värden och respekten för de mänskliga rättigheterna. Detta skulle kunna ses som en allmänt 

hållen manifestation av EU att respektera de mänskliga rättigheterna. 

 

EKMR är en rättighetskonvention av sitt eget slag då såväl stater som enskilda kan föra talan 

inför domstolen i Strasbourg. EKMR innehåller de vanligaste fri- och rättigheterna såsom 

rätten till liv, förbudet mot tortyr och rätt till en rättvis rättegång. Under en konflikt är de mest 

hotade mänskliga rättigheterna rätten till liv, rätten till fysisk integritet och förbudet mot 

godtyckligt frihetsberövande. EKMR började som ett samarbete mellan tio länder till största 

del från västra Europa och sedan anslöt sig fler länder från centrala och östra Europa. Idag 

finns det även länder utanför Europa som ratificerat konventionen, däribland Ryssland, 

Azerbadijan och Armenien.  
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I inledningen till denna uppsats berördes spörsmålet vad EU militären skulle göra om de 

sammanstötte med en trupp barnsoldater. Enligt EKMR och FN-stadgan finns rätten till 

självförsvar och svaret skulle strikt juridiskt bli att de får beskjutas. Men från en 

människorättslig synvinkel är det ytterst tveksamt. Eftersom de mänskliga rättigheterna är en 

hörnsten i EU och i utrikespolitiken borde de också prioriteras. Som visats ovan är det 

ovanligt att de mänskliga rättigheterna lyfts fram i GSFP-uppdrag och ofta har värdlandet en 

begränsad eller inget skydd alls för människorna i landet därför att statsapparaten har 

kollapsat. Just därför är det mycket viktigt att EU som intervenör integrerar mänsklig säkerhet 

och rättigheter i operationen och föregår med gott exempel. Ett misslyckande med integration 

och respekt för de mänskliga rättigheterna kan dels leda till en minskad framgång med 

operationen, dels att omvärlden får ett minskat förtroende för EU som global aktör och dels 

att människors liv och säkerhet riskeras i värdlandet vilket leder till en ökad instabilitet.
152

  

 

Vid EU:s första militära krishanteringsoperation, operation CONCORDIA i Republiken 

Makedonien år 2003 saknades rådgivare inom mänskliga rättigheter. Idag finns det minst en 

människorättsrådgivare per uppdrag och i en del operationsplaner finns bilagor med en 

uppräkning av vilka mänskliga rättigheter som måste följas.
153

 Det är oklart om rådgivarna 

har någon avgörande betydelse för operationens genomförande. För att EU ska kunna växa 

som säkerhetspolitisk aktör är det viktigt att de mänskliga rättigheterna respekteras av EU och 

att de integreras som en del av uppdraget och ingår i arbetsbeskrivningen för personalen.
154

 

 

Vid Lissabonfördragets ikraftträdande togs ett steg mot en allmän kompetens för EU inom 

området mänskliga rättigheter. White har argumenterat att det vore ologiskt om EU bara hade 

en begränsad och intern kompetens inom området såsom gäller enligt den interna stadgan om 

om de grundläggande rättigheterna.
155

 White menar att om sådana rättigheter ska ha en 

fundamental karaktär, ska de också ha ett heltäckande tillämpningsområde.
156
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Beroende på var konflikten äger rum, ratione loci, och vilka aktörer som är involverade, 

ratione personae, gäller de mänskliga rättigheterna i olika utsträckning. I avsnittet om EKMR 

och jurisdiktion, 5.2.2 kommer detta att studeras närmare. 

 

Vidare beror också skyddet för de mänskliga rättigheterna på vem som faktiskt ikläder sig 

ansvar för överträdelser av denna. Detta är viktigt för att inte rättigheterna ska urholkas med 

tiden. Detta har diskuterats ovan och kommer även diskuteras i det följande.  

 

5.1.4.1 Skyldighet för EU att följa en medlemsstats internationella 
överenskommelse? 

Det vanligast förekommande argumentet att en skyldighet finns för EU att bindas till en 

medlemstats internationella avtal är att något annat synsätt skulle riskera en ansvarsflykt från 

medlemststatens sida därför att de överfört delar av sin tidigare nationella kompetens till EU. 

Genom att etablera en organisation utan att binda samman den med medlemsstaternas 

skyldigheter enligt egna överenskommelser med andra länder skulle medlemsländerna 

potentiellt kunna undkomma sina plikter enligt avtalen om de väljer att agera under 

organisationens flagg. För att undvika att det inträffar kan organisationens reglera detta och 

tillskriva medlemmarna ansvar under vissa angivna förhållanden.  

 

En enskild medlemsstat kan inte direkt överföra sina förpliktelser enligt den egna 

rättsordningen till EU, men de kan indirekt påverka EU. Det gäller exempelvis regler till 

skydd för mänskliga rättigheter. I målen C-4/73 och senare C-540/03 anförde EU-domstolen:  

 

”Fundamental rights form an integral part of the general principles of law the 

observance of whitch the Court ensures. For that purpose, the Court draws inspiration 

from the guidelines supplied by international instruments for the protection of human 

rights on which the Member States have collaborated or to which they are 

signatories”
157

.  

 

Naert menar att om stater etablerar en internationell organisation som ska utöva makt som 

tidigare tillhörde medlemsstaterna och gör det till medlemmarnas fördel, måste staterna se till 

att organisationen också kan ikläda sig samma ansvar som staterna redan utfäst. Om det inte 

görs har medlemsstaterna rent hypotetiskt lagt grunden för en överträdelse utan 
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sanktionsmöjligheter. Därför ska medlemmarna svara för organisationens överträdelser så 

länge de inte sett till att den är kapabel att träda in i deras ställe.
158

 Det finns dock motståndare 

till detta synsätt som menar att det undergräver den internationella organisationens autonomi.  

 

Enligt artikel 2(1)b i 1978 års Wienkonvention om statssuccession
159

, gäller att en stat kan ta 

över ansvaret för en annan stat vid frågor som rör territoriella internationella relationer. Det 

finns inget som pekar på att en internationell organisation som EU kan göra samma sak.
160

 

Däremot visar ett avgörande från EU-domstolen att det i relation till EKMR finns indirekta 

sätt att binda EU till avtal som medlemstaterna har ingått men som saknar EU som avtalspart. 

Det enda exemplet på det är handelsavtalet GATT som övertogs av EU från medlemsstaterna 

och fastslogs i de förenade målen International Fruit Company.
161

 Domstolen har tolkat att de 

krav som ställs på ett avtals succession är att alla medlemsstaterna måste vara parter till 

avtalet, att exklusiv eller utövad kompetens som har med avtalet att göra måste ha överförts 

till EU och slutligen att medlemsstaterna, EU och tredje part är överens om att avtalet övertas 

av just EU.
162

 EU-komissionen har föreslagit att ett övertagande av EKMR redan skett på 

samma sätt som GATT-avtalet överförts till EU.
163

 Europadomstolen har däremot inte velat 

gå så långt i bedömningen av EU:s bundenhet till EKMR  och har avvisat ansökningar om 

stämning mot EU:s institutioner och vägrat pröva om EU:s rättsakter strider mot EKMR med 

hänvisning till att jurisdiktion saknas.  

 

5.1.5 Krigets lagar 

Krigets lagar består primärt av Genèvekonventionerna och gäller när väpnade konflikter blir 

varaktiga, vid ockupation. Genèvekonventionerna ska enligt artikel 2 i 1949 års konvention 

angående skydd för civilpersoner under krigstid, gälla även om en av parterna i kriget inte har 

erkänt att krigstillstånd föreligger. Genèvekonventionerna gäller för de parter som har anslutit 

sig till konventionen, även om kriget förs mot en icke-avtalsslutande part.
164

 Krigets lagar 

kallas med ett annat namn den internationella humanitära rätten. EU har uttryckt sin respekt 

för Genèvekonventionerna genom att vid firandet av konventionernas femtioårsdag deklarera 
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att EU fäster en grundläggande vikt vid konventionerna inom EU-rätten.
165

 EU är dock inte 

formellt part till konventionerna eftersom de bara kan tillträdas av stater enligt artiklarna 1 

och 2 i de gemensamma bestämmelserna. 

 

Ansvar för att krigets lagar följs vilar primärt på de enskilda medlemsstaterna i EU. Alla EU:s 

medlemsstater är konventionsslutande parter till de viktigaste krigslagarna.Vid röstning och 

beslutsfattande av medlemsstaternas representanter i EU finns ett inneboende ansvar att se till 

att krigets lagar respekteras. Det är kutym i såväl NATO som EU att medlemsstaterna primärt 

uppfattar krigets lagar som bindande och själva ikläder ansvar för att de följs. För EU:s 

räkning är detta konstaterat i Salamancas ordförandeskapsförklaring: 

 

”The responsibility for complying with International Humanitarian Law, in cases 

where it applies, in a European Union led-operation, rests primarly with the State to 

which the troops belong”  

 

med tillägget att 

 

“In exercising the strategic direction and political control, the European Union will 

ensure that all relevant rules of international law, including humanitarian law as 

appropriate are duly taken into account”.
166

 

 

Vissa hävdar att det är felaktigt eftersom EU och NATO kan utöva effektiv kontroll över 

militärstyrkorna och sålunda rent ansvarsrättsligt ska svara för överträdelser av internationell 

lag.
167

 

 

Under en militär krishanteringsoperation gäller de flesta bestämmelserna i 

Genèvekonventionerna trots brist på avtalsförhållande. Det beror på också på att ett stort antal 

bestämmelser i konventionerna har uppnått sedvanerättslig status. Det är en väl etablerad 
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internationell rättsprincip att internationella organisationer är bundna av internationell 

sedvanerätt.
168

  

 

The International Law Association (ILA) är en världsomspännande organisation med syfte att 

studera och utveckla internationell rätt. ILA har gjort ett uttal om internationella 

organisationer och ansvar för överträdelser. De menar att om den internationella 

organisationen står för det operationella kommandot ska de också ansvara för överträdelser 

om sker av operationens mål och syften. Däremot ska medlemsstaterna ansvara för att den 

humanitära rätten efterlevs. Om det strategiska styret sker av organisationen men det 

operationella styrs av medlemsstaterna ska ansvaret för att den humanitära rätten efterlevs 

delas mellan organisationen och medlemmarna menar ILA.
169

  

 

Trots att ansvaret för den internationella humanitära rätten alltså primärt vilar på 

medlemsstaterna kan de komma att överlappa EU:s ansvarsområde. I Rules of Engagement 

sätts begränsningar upp för våldsanvändning och avtalet kan alltså innehålla liknande 

bestämmelser som i Genèvekonventionerna. Skillnaden är att EU här blir kontraktsmässigt 

bunden istället för att medlemsstaterna är primärt ansvariga eller att EU är ansvariga med 

hänsvisning till sedvanerätten.  

 

Sammanfattningsvis gäller att det råder en viss brist på bundenhet till krigslagarna för EU. 

Det beror på flera orsaker. Dels att EU inte är kontraktspart till något instrument som reglerar 

den internationella humanitära rätten, dels att EU:s SOFA-avtal inte hittills har innehållit 

några regler om den internationella humanitära rätten, dels att EU inte har ratificerat EKMR 

som innehåller en del regler kopplade till den internationella humanitära rätten och dels att 

EU:s egen domstol saknar jurisdiktion i fråga om allt inom GUSP enligt artikel 24(1) FEU.  

Det är viktigt att förstå det inbördes förhållandet mellan reglerna om skydd för mänskliga 

rättigheter och krigets lagar. Vid fredsbevarande operationer gäller de mänskliga rättigheterna 

i första hand när det är fråga om frivilliga operationer. Vid operationer som genomförs utan 

värdlandets tillåtelse, det vill säga tvingande operationer, gäller krigets lagar i konkurrens 

med de mänskliga rättigheterna. Krigets lagar tillåter i mycket högre utsträckning 

våldsanvändning än reglerna om mänskliga rättigheter. 
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Tillämpningsområdet för krigets lagar samt de mänskliga rättigheterna kan ibland gå stick i 

stäv med varandra. En skillnad är att krigslagarna endast gäller i tider av krig medan de 

mänskliga rättigheterna alltid gäller.  

 

Krigets lagar är specialanpassad för händelse av krig och konventionerna för mänskliga 

rättigheter har av naturliga skäl ett mer allmänt hållet innehåll. Krigets lagar och skyddet för 

de mänskliga rättigheterna har ingen vedertagen inbördes hierarki. ICJ har rågivande uttalat 

att krigets lagar är lex specialis i en konflikt, utan att de mänskliga rättigheterna överges.
170

 

Icke desto mindre kvarstår frågetecknen kring lagenligheten att upphöja krigslagarna till 

speciallag, särskilt i förhållande till principen om lex posterior som gäller avseende 

tilläggsprotokoll 13 till EKMR där förbudet mot dödsstraff uppenbart ska ersätta all tidigare 

lagstiftning som berör dödsstraff. FN’s Human Rights Committée å sin sida menar att krigets 

lagar och de mänskliga rättigheterna ska ses som kompletterande lagar. Det betyder att de 

mänskliga rättigheterna kan gå före krigets lagar om de innehåller mer specifika bestämmelser 

för situationen som är för handen. 

 

5.1.6 Integrering av mänskliga rättigheter i GSFP 

Som ovan nämnts har det genom olika bestämmelser byggts upp ett skydd för människors fri-

och rättigheter vid krishanteringsoperationer. Enligt dokumentet ”Mainstreaming of Human 

Rights into ESDP” som godkändes av KUSP år 2006, ska respekten för de mänskliga 

rättigheterna med tiden systematiskt integreras i alla faser av GSFP.  Det kan till exempel 

göras genom att se till att det finns expertis inom mänskliga rättigheter såväl i fält som på 

högkvarteren eller att utforma styrdokument med tydliga koncept relaterat till de mänskliga 

rättigheterna som sedan ska tillmätas en avgörande betydelse vid genomförandet av 

operationerna.
171

 Trots denna målsättning har de mänskliga rättigheterna ändå kommit i 

skymundan i det praktiska förverkligandet av GSFP och ofta saknas referenser till 

rättigheterna i officiella EU-dokument.
172

 

 

I Lissabonfördraget finns som tidigare nämnts ett grundläggande för ett inkluderande av 

mänskliga rättigheter i GSFP-missionen. Trots att bestämmelserna är generellt utformade 
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såsom exempelvis i artikel 21 FEU är Europeiska rådet förpliktade att beakta dem när de 

utarbetar riktlinjer för GUSP och GSFP. Dessutom finns referenser till de mänskliga 

rättigheterna i de Europeiska säkerhetsstrategierna från år 2003 och 2008.  

 

EU har därutöver kommit att välja ut särskilt utsatta grupper av människor i konflikter och 

utarbetat förslag för att särskilt skydda dem. En del av förslagen har inte kommit till beslut, 

andra har utformats som riktlinjer för GSFP, se däribland skyddet för barn i väpnad 

konflikt.
173

 

 

5.2 EKMR och EU:s ansvarsrätt 

EKMR är en regional konvention som skapades 1950 och trädde ikraft tre år senare. EKMR 

spelar en viktig roll för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i Europa. 

Konventionen tar sin utgångspunkt i Europas rättsliga traditioner och värderingar och 

sammanfaller därför ofta med de europeiska ländernas lokala grundlagar och 

rättighetsdokument. Den ökade status som EKMR och fundamentala rättigheter i största 

allmänhet har fått det senaste decenniet reflekteras inte bara i EU-domstolens praxis utan 

också genom den statushöjning konventionen fick vid Lissabonfördragets ikraftträdande. Alla 

EU:s 27 medlemsländer är konventionsslutande parter medan EU inte är det. I EU-domstolens 

yttrande 2/94 från 1996 konstaterades det att EU vid den tidpunkten inte hade kompetens att 

tillträda EKMR.  Detta har nu ändrats genom artikel 6(2) FEU. I artikeln utfästes att EU, som 

egen juridisk person, ska ratificera konventionen. Enligt artikel 59(2) i EKMR får EU ansluta 

sig till konventionen. 

 

EU:s tillträde till EKMR har planerats sedan december år 2009. Tilltädet kräver omfattande 

förberedelser sedan samtliga av Europarådets medlemmar har godkänt EU:s anslutning. 

Processen innebär många viktiga överväganden, inte minst frågan om hur den gemensamma 

försvarspolitiken kommer att beröras.  Tillträdet är ännu inte genomfört och en befogad fråga 

i detta sammanhang är varför EU ska tillträda EKMR då de redan har sin egen 

rättighetsstadga. En av orsakerna är att den interna stadgan inte är bindande utanför EU och 

därmed inte tillämpas vid operationer utanför EU. Genom att bli medlem i Europarådet åtar 

sig staterna, genom rådets stadga, att garantera de mänskliga rättigheterna för alla personer 
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inom statens jurisdiktion, för diskussion om EKMR’s räckvidd och jurisdiktion se avsnitt 

5.2.2.  

 

Den senaste ratifikationen av EKMR:s grundtext gjordes den 30 november år 2005 av 

Monaco och den har sedan dess 47 ratifikationer totalt. Det betyder att EKMR har betydligt 

större geografiskt inflytande än EU:s egna rättighetsstadga.
174

 En militär operation som 

genomförs utanför EU kan alltså innebära att de länder inom EU som bidragit med sina 

militära resurser och som genomför operationen på plats begår ett brott mot de mänskliga 

rättigheter som tillförsäkras kontraktsparternas medborgare. Länderna som undertecknat 

konventionen är skyldiga att uppmärksamma brott mot EKMR och får stämma den 

kontraktsbrytande parten inför domstol.  Det är ganska ovanligt att en stat stämmer en annan 

stat, men ett fall var enligt en dom från Europadomstolen den 10 maj 2001 då Turkiet ställdes 

mot Cypern och fälldes för kränkningar av artikel 5 i EKMR om olaga frihetsberövanden.  

 

De EU-ledda militära operationerna har olika syften beroende på vad som avtalats med 

medlemsländerna, värdländerna, FN och NATO. Operationerna begränsas av de uppgifter 

som EU tillerkänts i artikel 24(1) och artikel 43(1) FEU (Petersberguppgifterna) av vad som 

medlemmarna i ministerrådet lyckas enas kring. Förutom Petersberguppgifterna har 

operationerna även en humanitär sida där EU har makten och potentialen att förändra dåliga 

livsvillkor för människor i värdlandet genom ekonomiskt stöd och stöd till demokratiska 

institutioner och administrationer. När EU fullt ut spelar sin roll som främjare av demokrati 

och mänskliga rättigheter kan militären parallellt med den operativa sidan genomföra 

kampanjer och föregå med gott exempel för att höja värdet av de mänskliga rättigheterna.
175

 

EU har ofta fått kritik för att inte i tillräcklig utsträckning främja de mänskliga rättigheterna. 

Ett tillträde till EKMR skulle kunna öka trovärdigheten för EU som global aktör och ge dem 

ett bättre redskap att framtvinga rättigheterna utanför EU:s terroritorium
176

 

 

Vid en misstänkt överträdelse av EKMR under en krishanteringsoperation uppstår ett problem 

för den skadelidande parten att anföra klagomål mot EU hos Europadomstolen därför att EU 

som organisation inte har ratificerat EKMR. När EU ratificerat EKMR kommer 

Europadomstolen att ha kompetens att direkt granska beslut och handlingar av EU. Det 
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betyder att så länge EU inte har ratificerat EKMR är de i juridisk mening inte ansvariga för 

någonting under densamma om inte artikel artikel 6(2) FEU möjligen redan bundit EU vid 

konventionen men det har inte bekräftats av Europadomstolen. 

 

På grund av att EU ännu inte ratificerat EKMR men icke desto mindre engagerat sig militärt i 

länder utanför EU där de mänskliga rättigheterna också behöver skyddas uppstår en konflikt 

mellan de regler som binder EU internt och externt. EU kan inte ställas till svars för 

överträdelser mot EKMR när de befinner sig utanför EU och agerar som EU-organ. Finck har 

resonerat kring detta och kommit fram till att det kan vara lämpligt att i fråga om 

konventioner av detta slag låta avtalsslutande parter, det vill säga medlemsländer med 

skyldigheter till såväl EU som EKMR, iklädas ansvar. För EU:s del har frågan om 

ansvarsfördelning inte direkt besvarats av Europadomstolen eftersom de deklarerat att de 

saknar jurisdiktion vid stämningar mot EU och dess rättsakter men de har däremot sagt att EU 

och medlemsstaterna utgör en autonomi och ska därför inte separat kunna ställas till svars.
177

    

Inte heller ICJ har jurisdiktion över EU. Domstolen som ska fungera som en världsdomstol 

kan bara döma över de stater som är avstalsparter till domstolens stadga eller de stater som 

erkänt ICJ’s jurisdiktion i seprarat överenskommelse. EU är som organisation inte behörig att 

ansluta sig till domstolens stadga då den bara är öppen för ratifikation av stater.  

 

Europadomstolen har sagt att en medlemsstat i EU som har ratificerat EKMR och som har 

överfört makt till EU, kan ställas till svars för överträdelser av internationell rätt om EU inte 

erbjuder ett lika bra skydd som medlemslandet.
178

 Det betyder att en avtalspart till EKMR kan 

vara likställt med en aktör som upprätthåller samma skyddsnivå men som inte är avtalspart. 

Avgörandet gällde visserligen en konkurrensrättslig fråga men principen att ansvaret kan gå 

tillbaka till medlemsländerna är av betydelse för frågan om ansvarsfördelning vid en militär 

krishanteringsoperation.  

 

I ett annat mål i Europadomstolen, Matthews v. UK hade en traktat inom gemenskapen inte 

tillerkänts giltighet inom det brittiska översjöiska territoriet Gibraltar. Konsekvensen av detta 

var att en medborgare bosatt i Gibraltar inte tilläts rösta i valet till Europaparlamentet. 

Europadomstolen menade att EKMR kunde tillämpas på tvisten trots att det var fråga om en 

EU-akt som Storbritannien påstods ha brutit mot genom att neka medborgaren rösträtt. 
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Domstolen slog fast att Storbritannien brutit mot artikel 1 i EKMR enligt vilken de är 

skyldiga att tillerkänna sina medborgare alla de fri- och rättigheter som omnämns i 

konventionen. Även om Storbritannien överfört kompetens till EU kunde inte domstolen neka 

medborgaren tillträde till Europadomstolen och rättigheterna enligt EKMR eftersom de inte 

hade tillförsäkrats av EU självt.
179

 

 

5.2.1 Minimumskydd av mänskliga rättigheter 

Vid ett misslyckande att hålla EU ansvarig för brott mot de mänskliga rättigheterna enligt 

EKMR finns det anledning att undersöka vilka övriga bestämmelser som kan vara aktuella 

och vilken juridisk ordning som har förtur. 

 

I FN-stadgan finns inga direkta bestämmelser till skydd för de mänskliga rättigheterna utan de 

räknas istället som en del av stadgans syfte. Enligt artikel 1(3) i stadgan gäller att FN ska 

främja de mänskliga rättigheterna i sitt fredsarbete. FN-stadgan och författningar med 

anknytning därtill, innehar en särställning i förhållande till alla andra traktater och 

konventioner. EU är inte avtalspart till stadgan och är därför inte direkt bunden av 

bestämmelserna i den. Det åligger parterna, det vill säga staterna, att förverkliga och 

respektera bestämmelserna och det kan ske genom internationella samarbeten såsom genom 

medlemskap i exempelvis EU
180

. 

 

Wienkonventionen från 1969 om traktaträtten är en internationell konvention som reglerar hur 

mellanstatliga avtal i skriftlig form ska tolkas och tillämpas. För att åberopa 

Wienkonventionen krävs inte att staten är part till traktaten eftersom de flesta av 

konventionens regler är sedvanerättsligt bindande för staterna, vid sidan av den bundenhet 

som gäller för parterna till konventionen. EU behöver inte följa reglerna i FN-stadgan, men 

om ett medlemsland väljer mellan att följa EU-rätten eller FN-stadgan, på grund av sitt 

medlemskap i EU, gäller enligt artikel 103 i FN-stadgan och artikel 30 i Wienkonventionen 

att FN-stadgan ska ha företräde. 
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I Yusuf och Kadi-domarna
181

 slog förstainstansrätten fast att EU inte är direkt bunden av vare 

sig FN-stadgan eller säkerhetsrådets beslut. Domstolen menade att EU saknade ställning som 

avtalspart till FN-stadgan och som addressat till säkerhetsrådets resolutioner. Trots detta 

kunde det uppstå bundenhet till stadgan och resolutionerna baserat på EU-medlemmarnas 

ställning som avtalspart till FN-stadgan. Förstainstansrätten menade att stadgan ålägger 

avtalsparterna att fullfölja sina skyldigheter under stadgan även om det sker genom EU. Det 

beror på att medlemsstaterna gått med på att överföra kompetens till EU men att det inte får 

hindra dem från att respektera de åtaganden som följer av FN-stadgan.  

 

En annan möjlighet att tillförsäkra sig om att de mänskliga rättigheterna respekteras så långt 

som möjligt är att undersöka i vilken utsträckning de är del av den internationella 

sedvanerätten. I fråga om sedvanerättsligt bindande regler om mänskliga rättigheter är det i 

större utsträckning betydelsefullt med sedvanerätt för organisationer än för stater. Det beror 

på att de flesta länder redan har ratificerat de viktigaste konventionerna om mänskliga 

rättigheter som finns idag och därmed är kontraktsmässigt bundna av dem. Men för de 

internationella organisationerna är det annorlunda. Förutom EKMR kan inte de internationella 

organisationerna ratificera konventioner om mänskliga rättigheter och måste därför bindas till 

de mänskliga rättigheterna på annat sätt. Därmed är det ytterst viktigt att undersöka i vilken 

utsräckning konventionerna utgör sedvanerätt vad gäller mänskliga rättigheter.  

 

I jämförelse med konventioner om krigets lagar är universiella konventioner om mänskliga 

rättigheter i mindre utsträckning ratificerade av världens stater. Det beror på att det ofta finns 

regionala överenskommelser om mänskliga rättigheter och de har en mycket god anslutning 

men däremot inte om man tittar på det totala antalet avtalsslutande stater i världen. Ett 

exempel är EKMR som är ratificerat av nästan hela Europa och även länder utanför men som 

ändå är begränsat tillämpad till länderna i Europa och några länder i Asien. En förutsättning 

för att sedvana ska uppstå är att det finns en omfattande tillämpning av bestämmelserna i 

fråga. Det ska vara fråga om bestämmelser som är så pass solida och väl integrerade i staters 

och organisationers sedvänjor att de räknas som regler som alla är skyldiga att följa. De 

mänskliga rättigheterna anses ha uppnått ett sådant erkännande att de uppnått sedvanerättslig 

status även om de inte alltid är ratificerade av mer än en majoritet av länder i en viss region. 
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Det är mycket omdiskuterat om internationella organisationer kan, bör eller redan brukar 

sedvanerättsliga regler. Ett av de mest framträdande argumenten för att de är bundna av 

sedvanerättsliga regler är att det helt enkelt följer och kan härledas ur organisationens 

internationella juridiska status. Om inte organisationerna var bundna till att följa 

sedvanerätten skulle de slippa undan en omfattande del av den internationella rätten som 

staterna är skyldiga att följa. Det är till och med viktigare att de internationella 

organisationerna är bundna av sedvanerätten än stater med hänsvisning till argumenten ovan 

om att organisationerna sällan har möjlighet att tillträda konventioner och traktat på grund av 

sin juridiska personlighet.
182

 

 

Utöver de begräsningar för mänskliga rättigheter som följer av praktiska hinder såsom 

ratificering och den oklara ställning som sedvanerätten intar i de internationella 

organisationernas rättsordningar som anförts ovan finns också en begränsande regel i skyddet 

för mänskliga rättigheter i EKMR. Enligt artikel 15 EKMR får vissa rättigheter som räknas 

upp i konventionen åsidosättas i krigs- och nödsituationer om situationen kräver det. De enda 

regler som aldrig får åsidosättas är rätten till liv; förbudet mot tortyr och grym inhuman eller 

nedvärderande behandling eller bestraffning; slaveri och bestraffning som inte baserar sig på 

brott. För tillämpning av nödreglerna krävs tillstånd av Europarådet. Behovet av att bryta 

presumtionen att samtliga bestämmelser i EKMR ska gälla måste vara proportionellt i 

förhållande till den skada som undantaget kan orsaka. En part till EKMR kan åberopa artikel 

15 i konventionen för att på så vis indirekt undgå sina andra internationella åtaganden.
183

 

 

Artikel 15 EKMR har ännu inte utnyttjats under en krishanteringsoperation. Det kan bero på 

flera orsaker. Dels kan det bero på att medlemsländerna inte satts i så allvarliga situationer att 

de haft rätt att åberopa artikel 15 i EKMR. Det kan också bero på att medlemsstaterna inte 

känt till att de kunnat åberopa bestämmelsen för den typen av operationer som de utför 

eftersom EKMR länge inte ansågs ha en extraterritoriell tillämpning, se avsnitt 5.2.2 nedan. 

En annan orsak är att FN’s säkerhetsråd redan utnyttjar sina undantagsregler vid krig- och 

nödsituationer vilket får konsekvenser för stora delar av världen som utför operationer under 

FN’s mandat och som gör att andra aktörer inte behöver åberopa liknande bestämmelser.
184
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FN har rätt att genom mandat åsidosätta regler till skydd för de mänskliga rättigheterna 

förutom de regler som räknas som jus cogens. Problemet har hitills varit att FN kommit med 

så vaga beskrivningar av omfattningen av undantagen att stater och intenationella 

organisationer själva fått bedöma hur undantagen ska tillämpas.
185

 Förstainstansrätten har 

tolkat denna diskretion som att det då åligger EU att tillse att de mänskliga rättigheterna 

respekteras.
186

 Europadomstolen däremot har inte velat döma i frågan utan menar att de 

saknar jurisdiktion när det gäller FN-stadgans tillämpning.
187

 

 

5.2.2 Jurisdiktionsfrågan inom EKMR 

Artikel 1 i EKMR innehåller en defintition av när EKMR är tillämpbar: 

 

”De höga fördragsslutande parterna skall garantera var och en, som befinner sig under 

deras jurisdiktion, de fri- och rättigheter som anges i avdelning I av denna 

konvention.”  

 

Det betyder att konventionen binder avtalsparterna och alla inom deras jurisdiktion. Artikeln 

har tolkats av Europadomstolen som menar att om det finns en effektiv, om än temporär, 

kontroll över ett landområde är EKMR tillämplig.
188

 

 

Som redan nämnts i avsnitt 5.2, är EU inte avtalspart till EKMR i direkt mening men däremot 

indirekt genom att EKMR utgör en del av EU:s regelverk genom artikel 6 FEU och enligt 

praxis från EU-domstolen. EU:s institutioner och medlemmar är ovillkorligen bundna av det 

interna regelverket när de implementerar eller avviker från densamma. Men vid externa 

handlingar måste frågan om EKMR’s extraterritorialitet avgöras eftersom det är av avgörande 

betydelse för om EKMR kan anses gälla när EU agerar utanför de geografiska gränserna. 

 

Enligt internationell praxis är effektiv kontroll över ett landområde förutsättningen för 

extraterritoriell jurisdiktion. I det första fallet där Europadomstolen hade att bedöma 

gränsdragningsproblemet vid tillämpning av EKMR var i fallet Loizidou. Redan tidigare hade 

domstolen i ett fall från år 1998 argumenterat för en extraterritoriell jurisdiktion utan att 
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riktigt slå fast att det existerade och det var i fallet Isaak v. Turkey. Här sa Europadomstolen 

att det inte borde vara möjligt för ett konventionsland att obestraffat begå brott mot folket i ett 

icke-konventionsland enbart därför att EKMR’s tillämpningsområde inte skulle kunna sträcka 

sig till ett landområde utanför konventionslandet.
189

 I det senare fallet Loizidou v. Turkey var 

bakgrunden att fru Loizidou som ägde mark i norra Cypern inte kunde återvända till sina ägor 

efter det att Turkiet invaderat området. Fru Loizidou hävdade att hennes rätt till liv och 

egendom var öveträdd av Turkiet. Turkiet å sin sida menade att de aldrig utövat jurisdiktion 

över norra Cypern vid interventionen och därmed inte kunde svara för överträdelser av 

EKMR. Domstolen sa att om ett land utövade effektiv kontroll utanför landets geografiska 

gränser som en konsekvens av en militär aktion skulle de vara skyldiga att säkerställa att fri- 

och rättigheter efterlevdes såsom överenskommit i konventionen.
190

 Domtolen menade att 

Turkiet var skyldig att säkerställa EKMR’s uppfyllande även på Cypern under tiden de befann 

sig där eftersom de utövade effektiv kontroll över landområdet i norra Cypern. 

 

Europadomstolen gjorde samma bedömning i målet Cyprus v. Turkey. Turkiet hade även 

denna gång intervenerat på cypriotisk mark och domstolen tillade att samtliga av EKMR’s 

bestämmelser var gällande även på Cypern under Turkiets jursidiktion. Domstolen 

motiverade sitt beslut med att både Turkiet och Cypern är parter till konventionen och att det 

därför är rimligt att kräva detta av Turkiet.
191

 

 

I målet Bankovic, som var en fortsättning på målet Lozidou, var kärnfrågan återigen hur man 

skulle tolka begreppet jurisdiktion i artikel 1 EKMR. Omständigheterna i fallet var att ett 

jugoslaviskt televisionshus hade bombats under NATO’s Operation Allied Force i april 1999. 

Sexton människor dödades och lika många skadades till följd av attacken. Klagande riktade 

sin talan mot de NATO medlemmar som deltagit i operationen och som också var parter till 

EKMR. De svarande menade bland annat att de inte kunde ställas till svars för brott mot 

EKMR för att Jugoslaviens befolkning inte skyddades av EKMR därför att de inte var 

avtalsparter till konventionen. De argumenterade också för att domstolen saknade kompetens i 

fall där konventionsstater agerade militärt runtom i världen. De menade att de skulle riskera 
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att underminera staters självständighet om Europadomstolen kunde döma i extraterritoriella 

tvister . Domstolen slog fast att ett lands jurisdiktion kan utsträckas till att gälla även utanför 

den geografiska gränsen vid fredsoperationer utomlands om styrkorna utövar all eller delar av 

den makt som normalt utövas av landets regering. Förvånande nog valde Europadomstolen 

här att hålla en restriktivare linje genom att uttala att jurisdiktion primärt är territoriell och 

inte extraterritoriell. Domstolen uttalade sig inte om relationen mellan EKMR och den 

internationella humanitära rätten, något som hade varit av värde med tanke på att domstolen 

slog fast att EKMR inte kunde tillämpas i det här fallet.
192

 

 

Detta skulle alltså betyda att enligt fallet Loizidou skulle befolkningen komma i åtnjutande av 

EKMR:s skydd om militären som intervenerade utövade effektiv kontroll över landområdet i 

fråga. Enligt det senare fallet Bankovic skulle ytterligare ett rekvisit uppfyllas för att 

tillämpning av EKMR skulle ske. För extraterrotoriell jurisdiktion krävdes enligt Bankovic 

också att intervenören vid tidpunkten för överträdelsen helt eller delvis utövade den makt som 

normalt utövades av det ockuperade landets regering. Något som inte gjordes av NATO-

styrkorna vid bombningarna av televisionshuset. 

 

I nästa viktiga fall från Europadomstolen, Behrami och Behrami v. Frankrike tillskrevs FN 

ansvaret. Bakgrunden var att två arabiska barn börjat leka med icke-detonerade klusterbomber 

i ett område i Kosovo där de bodde, vilket fick till följd att en av dem dog och den andra 

skadades allvarligt. Offren menade att Frankrike, som var ledande nation i den multinationella 

brigaden skulle ansvara för området och sett till att där inte fanns några icke-detonerade 

klusterbomber. Däremed skulle de ha brustit i skyldigheten under artikel 2 EKMR att vidta 

positiva åtgärder för att skydda liv. Europadomstolen resonerade att  misslyckandet med att 

uppfylla denna princip kunde tillskrivas FN därför att Frankrike agerande under det 

delegerade säkerhetsrådmandatet enligt kapitel VII i FN-stadgan. Domstolen fortsatte att 

argumentera mot Frankrikes ansvar med att överträdelsen inte skedde i Frankrikes territorium 

eller med stöd av ett beslut av franska myndigheter.
193
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ILC ställde sig kritiska till utfallet i domen. De menade att det var långsökt att hålla FN 

ansvariga för en handling på en så låg operationell nivå och att det hade en svag koppling till 

själva FN-mandatet.
194

 

 

Trots att Europadomstolen varit något ambivalent i sin hållning till extraterritoriell 

tillämpning av EKMR kan sägas att det som nu gäller är att EKMR tillämpas när en stat som 

är part till konventionen utövar effektiv kontroll över ett annat terroritorium än sitt egna.  

 

Frågan är om EKMR verkligen var tänkt att tillämpas utanför Europa och om det är korrekt 

att den nu har extraterritoriell tillämpning vid fredsoperationer runt om i världen. I fallet 

Bankovic uttalade domstolen att EKMR visserligen i första hand skapades för att tillämpas 

inom Europa men att ett tillämpande utanför gränserna inte kunde uteslutas.
195

 

 

Utöver domstolens uttalande om omfånget för EKMR’s tillämplighet i målet Bankovic har 

domstolens president Mr. Wildhaber i samband med öppnandet av Europadomstolens arbetsår 

2002 sagt att: 

 

”We do have to realise that the Convention was never intended to cure all the planet’s 

ills and indeed cannot effectively do so; this brings us back to the effectiveness of the 

Convention and the rights protected therein. When applying the Convention we must 

not lose sight of the practical effect that can be given to those rights”
196

 

 

Presidenten menar å ena sidan att EKMR inte är en världsomspännande konvention i den 

mening som många andra icke-regionala rättighetsdokument gör anspråk på att vara men å 

andra sidan att det inte ska påverka konventionens effektivitet. Därför ska uttalandet förstås 

som en begränsning av EKMR’s jurisdiktion till de länder och områden som finns i Europas 

närområden. 

 

Med det ovan sagda kan urskiljas två typer av stiuationer då EKMR tillämpas. I det ena 

situationen är det fråga om en stat som intervenerar i en annan stat och där båda är 
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avtalsparter till EKMR. Då gäller, precis som domstolen slog fast i Loizidou och Cypern v. 

Turkiet att den intervenerande staten fullt ut ansvarar för efterlevnaden av EKMR om de har 

den effektiva kontrollen över området. I det andra fallet är den intervenerande staten part till 

EKMR men inte landet där operationen utförs. Praxis på det här området är mindre säkert än i 

det första fallet men om man tolkar Bankovic kan EKMR tillämpas även här under 

förutsättning att landet som intervenerar har den effektiv kontroll av relevant territorium och 

dessutom där utövar all eller delar av den makt som regeringen i landet annars skulle ha 

utövat. Det förefaller dock som att domstolen har övergivit det sista rekvisitet och endast 

kräver effektiv kontroll som i målet Öcalan v. Turkey där Europadomstolen godkände 

tillämpning av EKMR i Kenya.
197

 

 

6 DISKUSSION 
 

6.1 EU:s kompetens att agera i tredje land under Lissabonfördraget 

Det är knappast något nytt att europeiska länder intervenerar i konflikter i länder utanför EU 

med eller utan uppdrag från landet. Under det senaste decenniet har det skett med stöd av 

beslut från EU vilket är en nyhet. Genom antagandet av Petersberguppgifterna i 

Amsterdamfördraget visade medlemsstaterna tydligt en vilja att gemensamt agera mot 

osäkerhet och konflikter utanför EU. Sedan dess har bestämmelserna i fördraget om GUSP 

och senare GSFP tagit steg mot en alltmer omfattande kompetens för EU att skapa en egen 

permanent militär förmåga. Det har därför varit av intresse att undersöka vilken rättslig grund 

det finns för dessa operationer. I avsnitt 4.1 konstaterades att EU har kapacitet att inrätta en 

militär under EU-flagg med karaktären av ett subordinerat organ. Artikel 24(1) FEU 

definierar EU:s utrikes- och säkerhetspolitik i stort och i artikel 42 FEU beskrivs 

försvarsuppgifterna i detalj. Om man läser dessa regler tillsammans förstås att det inte råder 

någon tvekan om att medlemsstaterna iklätt ministerrådet delar av den nationella 

kompetensen att agera inom försvarsområdet.  

 

Det saknas fortfarande en egen EU-rättslig militär men redan idag finns Battle Groups som 

tillhör EU mer än vad de måste anses tillhöra medlemsstaterna. De organ inom EU som har 

att hantera militära funktioner är ett bevis på att det finns kompetens inom EU att styra en 

operation utanför gränserna utan att behöva involvera någon annan aktör såsom NATO. 
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Däremot har EU fortsatt att samarbeta med NATO trots att det finns en självständighet och 

kapacitet inom EU att agera militärt.  

 

En genomgång av fördragsbestämmelser, beslut och praxis visar att intentionen från EU:s sida 

att göra medlemsstaternas militära bidrag till subordinerade organ, inte fått genomslag i 

fördragstexter. Det är därmed uteslutet att det finns en EU-militär de jure. Däremot utövar EU 

så pass stor kontroll över militären när de opererar i tredje land att en EU-militär torde kunna 

urskiljas på basis av faktiska förhållanden. Vid en operation i tredjeland är det EU som 

signerar avtalet med värdlandet om det inte är fråga om en framtvingad operation då avtal 

mellan värdlandet och EU saknas. Militären på plats tar emot order som kan härledas hela 

vägen upp till ministerrådets beslut. Trots att ministerrådet i praktiken består av 

medlemsländerna, agerar de inom ramen för institutionen och beslut som tas här räknas som 

beslut tagna av EU. Därför menar jag att EU de facto ska ansvara för operationerna och dess 

konsekvenser. I avsnitt 6.5 redovisas enligt vilken bestämmelse i DARIO som EU ska 

ansvara. 

 

6.2 Ansvarsfrågan och behovet av en reglering 

EU är en juridisk person och kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter och även om den är 

skapad av medlemmarna är EU en så pass distinkt organisation att den klart och tydligt kan 

särskiljas från dem. EU har inte skapats för att EU:s medlemmar ska slippa undan sitt egna 

ansvar utan unionen har en verklig och genuin uppgift att bland annat föra samman delar av 

medlemmarnas militära resurser. Därför ska EU kunna ansvara för överträdelser som begåtts i 

samband med operationer inom EU:s kompetens. Ansvarsfrågan bör därför lösas utifrån om 

EU ensamt eller tillsammans med medlemsstaterna hade kompetens och effektiv kontroll över 

handlingen  som orsakade en skada. I avsnitt 4.5 har presenterats flera teorier av Naert om hur 

en medlemsstat bör bära ansvar för överträdelser av internationell lag vid militära 

krishanteringsoperationer. Bland annat menade han att det kunde komma ifråga om 

medlemsstaten hade röstat för beslutet som låg till grund för överträdelsen och det vid 

tidpunkten för röstningen utgjorde ett brott mot medlemsstatens internationella skyldigheter. 

Jag har inget emot Naerts ståndpunkter och synsätt i de uppenbara fallen men jag 

argumenterar för att EU i grund och botten alltid ska räknas som den primärt ansvarige och att 

det utifrån det kan bedömas om medlemsstaterna undantagsvis ska ansvara istället för EU.   
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Det permanenta strukturerade militära samarbetet enligt artikel 42(6) FEU engagerar inte alla 

medlemsstater i EU och skulle av det skälet kunna vara undantagen EU:s styrning och ledning 

och istället räknas till medlemsstaternas egen kompetens. Men samarbetet sker inom ramen 

för GSFP och räknas som en strategi av EU för att förverkliga det gemensamma försvaret. EU 

ska därför även här anses ha kompetensen att besluta, planera och förverkliga operationen. 

 

Behovet av en ansvarsrättslig reglering för skador orsakade av EU:s härör ur det senaste 

decenniets militära aktivism som EU bedrivit i länder utanför EU. För att underätta 

hanteringen av ansvarsfrågan behövs det en enhetlig tillämpning och formalisering av 

reglerna om ansvar. Inom EU skulle det vara av stort värde om alla parter hade vetskap om 

vilka regler som gällde för ansvar för skador som uppstått under en militär 

krishanteringsoperation. I dagsläget är det mycket svårare att utkräva ansvar av organisation 

som har begått en överträdelse, jämfört med att få kompensation från en stat eller enskild. 

Därför är det viktigt att organisationerna arbetar för ett tydligare regelverk och tillämpar detta 

i sin verksamhet, samt att organisationerna frivilligt ikläder sig ansvar om de rent faktiskt 

hade kommandot och kontrollen över handlingen som utgjorde överträdelsen, trots att 

organisationen inte alltid är direkt men eventuellt indirekt skyldig till detta. Det är nämligen 

inte särskilt vanligt eller inte ens möjligt för internationella organisationer att tillträda 

universiella traktater och konventioner på grund av att de bara är öppna för ratificering av 

stater. 

 

En ansvarsrättslig reglering om överträdelser av internationell rätt för EU:s del skulle 

eliminera alla tvivel på att EU:s militära operationer har en EU-rättslig grund och tillhör EU:s 

kompetens. Det skulle skapa en presumtion för vem eller vilka som är ytterst ansvariga för 

skador som uppstått vilket i sin tur skulle leda till en mer rättssäker situation för tredje land, 

värdland och medlemsländerna. Därför behöver DARIO antas och tillämpas på EU:s militära 

krishanteringsoperationer. Artikel 6 och 7 i DARIO är särskilt intressanta för EU:s del. 

Artikel 6 ansvarsfördelar mellan till exempel EU och medlemsländerna då 

krishanteringsfunktionen har underordnats organisationen såsom ett organ under dess 

styrning. Artikel 7 bygger på att ett effektivitetstest genomförs för varje påstådd överträdelse 

där den krishanteringsfunktion som påståtts ha gjort sig skyldig till överträdelsen antingen 

fördelar ansvaret på organisationen eller medlemslandet beroende på vem eller vilka som 

hade den operativa styrningen och kontrollen av handlingen i fråga. Jag menar dock att det är 

ett resursslöseri att vid varje överträdelse tvingas göra en bedömning av vem eller vilka som 
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hade den effektiva kontrollen för handlingen i fråga. En organisation som EU borde kunna 

organisera sig bättre. För det resultatet skulle krävas att EU och medlemsstaterna i förväg 

kom överens om ansvarsfrågan. Det skulle kunna ske på förslagsvis två olika sätt. Det ena 

tillvägagångssättet är att EU och medlemsstaterna undertecknar SOFA/SOMA-avtal 

tillsammans och därmed ingår avtal i egenskap av såväl EU som medlemmarna som kollektiv. 

De skulle dessutom alltid ingå avtalet med landet där interventionen genomförs.  I avtalet 

skulle det finnas en redogörelse för EU:s respektive medlemmarnas status och roll under och 

efter operationen och hur ansvaret ska fördelas mellan dem i händelse av en överträdelse av 

internationell rätt. Fördelarna med att reglera detta i förväg är att medlemsstaterna också blir 

avtalsparter till SOFA/SOMA-avtalen och därmed kan utkrävas ansvar för sina handlingar 

gentemot landet utanför EU. Det andra tillvägagångssättet skulle vara att i Lissabonfördraget 

definiera och ange medlemsstaternas status i en militär fredsbevarande operation. Jag föreslår 

att en sådan bestämmelse skulle kunna lyda: 

 

”Det primära ansvaret för militära operationer som utförs av EU inom ramen för 

GSFP-politiken vilar på EU som organisation. Medlemsstaternas ansvar är begränsat 

och subsidiärt i förhållande till EU”.  

 

Nackdelen är att detta inte skulle kunna göras gällande av värdlandet eftersom de inte kan 

utnyttja en intern EU-bestämmelse för att utkräva ansvar. Däremot är det mer bekvämt att ta 

in en bestämmelse i fördraget eftesom den då alltid skulle tillämpas utan att enskilda avtal 

såsom SOMA/SOFA ständigt behövde upprättas med samma innehåll.  

 

EU ska bära det primära ansvaret därför att EU:s militära styrkor effektivt styrs av EU:s 

institution ministerrådet samt dess underliggande organ; KUSP, OpCdr och FCdr. Befälet 

över de nationella militära enheterna har därmed överförts till EU genom att de ställts till dess 

förfogande och de militära trupperna lyder därför normalt under EU:s effektiva kontroll. Jag 

anser att ett subsidiärt ansvar för medlemsstaterna är rimligt eftersom de är mycket delaktiga i 

beslutsprocessen, de bidrar med utrustning, pengar och initiativ. Det borde fungera bra med 

en uppdelning av ansvaret såsom anförts ovan under förutsättning att det inte missbrukas av 

EU med hänvisning till att det kan finnas internationell lag som EU ännu inte är formellt 

bunden av. I sådana situationer borde EU ändå kliva fram och ta det ansvar som 

medlemsstaterna har iklätt sig. På den tiden då varje enskilt EU-land självständigt eller under 

FN’s mandat intervenerade i konflikter undertecknades många traktater av enskilda stater. Att 
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enskilda länder agerat militärt utan att vara bunden till bland annat människorättsliga 

dokument skulle naturligtvis fått orimliga verkningar. Samma bindande internationell rätt 

förväntas gälla även för EU som organisation om de agerar i medlemsstaternas ställe och med 

resurser från dem därför att något annat vore att smita undan ansvar från EU:s sida.   

 

Det skulle dock som redan nämnts ovan, alltid finnas en öppning för att en individuell 

prövning kan komma att krävas i fall där den ordinarie beslutskedjan inte tillämpats eller 

överträdelser skett som inte rimligen kan tillskrivas EU. I sådana fall skulle medlemsstaterna 

vara primärt ansvariga utifrån den konstellation av stater som de valt att samarbeta inom och 

EU skulle då bli enbart sekundärt ansvarig.  

 

Sammantaget skulle det här kunna resultera i att EU sänder ut signaler till omvärlden att de tar 

ansvar för sin politik och detta skulle kunna inspirera andra organisationer såsom NATO och 

AU att anta liknande regler. EU skulle gå i bräschen och bidra till utvecklingen av 

ansvarsrätten och tillskapandet av regler som är anpassade till internationella organisationer.  

 

6.3 Brister i nuvarande skydd för mänskliga rättigheter 

EU tar inte ansvar för den humanitära rätten utan det är fortfarande ett ansvar för 

medlemsstaterna. Enligt artikel 21 FEU gäller att EU ska arbeta för att sprida de mänskliga 

rättigheterna, rättsstaten och andra viktiga värden som redan finns inom EU men som inte är 

lika utvecklade i områden utanför EU. Om EU vill att de mänskliga rättigheterna ska spridas 

måste de först och främst ratificera EKMR så att den blir direkt bindande för EU när de agerar 

inom och utanför EU inom ramen för den kompetens som EU har enligt fördragen. Sådana 

målsättningar är av avgörande betydelse för EU:s framtid som global aktör oaktat att 

sedvanerätten, FN-stadgan och jus cogens redan ålägger EU att skydda de mänskliga 

rättigheterna. Det är mycket bättre att EU blir avtalspart till EKMR eftersom de då blir 

bundna till den på kontraktsrättslig grund.  

 

Då EU ratificerat EKMR kommer det att finnas ett fullgott och i jämförelse med 

medlemsstaterna, ekivalent skydd för de mänskliga rättigheterna. Det i sin tur betyder att 

ansvarsöverföring till medlemsstaterna på grund av att EU saknar ett lika omfattande skydd 

för de mänskliga rättigheterna, faller bort och EU kan istället iklädas fullt ansvar för 

överträdelser mot EKMR. Detta ansvar är inte orimligt att utkräva från EU då de ändå borde 

ansvara för överträdelser vid krishanteringsoperaioner med hänvisning till den institutionella 
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strukturen och ansvarskedjan. Dessutom skulle EU få en domstol som kan granska 

överträdelser av EKMR av EU organisation, oavsett om det skett inom ramen för GUSP, 

GSFP eller något annat politiskt område. I fallet Bosphorus v. Ireland besvarade 

Europadomstolen frågan om medlemsstaterna ska ansvara för en överträdelse av EKMR om 

det är EU som har agerat, med hänvisning till att EU inte har ett lika långt gående skydd och 

inte är bunden av EKMR såsom organisation. Domstolen sa att ansvaret ska vila på EU så 

länge som de har ett ekivalent skydd som medlemsstaterna vilket inte är säkert om det finns i 

dagsläget beträffande krishanteringsoperationer innan EU:s ratifikation av konventionen.
198

 

Slutligen kan sägas att EKMR har extraterritoriell tillämpning enligt praxis från 

Europadomstolen i fallen Loizidou v. Turkey, Cyprus v. Turkey samt Bankovic. Det innebär 

att EKMR har betydelse även vid EU:s externa ageranden. 

 

I uppsatsen har frågor ställts om krigets lagar ska ha företräde framför reglerna till skydd för 

de mänskliga rättigheterna. Min slutsats är att krigets lagar inte rimligen kan gå före de 

mänskliga rättigheterna av ett skäl: Det är att hela syftet med reglerna är att skydda människor 

från krig och övergrepp och att det finns en ökad risk för just det i tider av krig. Att undanta 

appliceringen av reglerna i precis de situationerna skulle riskera att undergräva hela idén med 

att skydda de mänskliga rättigheterna. Om man väljer att behandla krigets lagar som lex 

specialis därför att krigslagarna skulle vara bättre anpassade för krigssituationer än reglerna 

till skydd för de mänskliga rättigheterna kommer inte argumenten att hålla i slutändan. Det 

skulle få ett orimligt resultat att i första hand applicera lagar som anpassats till krig och 

sålunda suddat ut och urholkat fundamentala rättigheter till skydd för människor i krig och i 

andra hand sedan skydda det som återstår.  

 

6.4 Framtidsutsikter och förslag 

Förverkligandet av GUSP har för många inneburit en besvikelse med tanke på att EU tagit ett 

rejält steg ut i den globala säkerhetspolitiken, men inte lyckats åstadkomma särskilt mycket 

väl på plats. Istället har USA, NATO och FN ofta tagit kommandot eller utfört de mest 

kritiska delarna av operationerna, medan EU haft en mer perifer roll och kanske möjligen 

avvecklat närvaron i området och avslutat operationen. För Frankrikes del har det säkerligen 

inneburit en besvikelse eftersom de hade hoppats på en gradvis övergång från ett beroende av 

NATO vid internationella kriser till att EU skulle bli en helt autonom aktör på det militära 
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området. Men den största förändringen är kanske ändå att EU mellan sina 

målsättningsdokument från år 2003 och år 2010 inte har utökat de militära resurserna utan 

snarare kraftigt krympt dem, som redogjorts för i avsnitt 4.2. Det betyder att EU har gått från 

en målsättning om storskaliga militära insatser till ett minimum av militära trupper med en 

effektiv men kortvarig uthållighet. Säkerhetspolitiken kommer i framtiden sannolikt att stå 

inför utmaningar såsom allt komplexare hot och utmaningen kommer att bli att lyckas samla 

tillräckligt med vilja från EU:s samtliga medlemsländer att bidra till ett stärkt europeiskt 

försvar i tider av ekonomisk nedgång. 

 

Kanske kan den lilla men kompetenta militären bli EU:s styrka och ett framtida scenario 

skulle kunna vara att EU engagerar sig där FN, NATO eller AU inte har tillräcklig kompetens 

eller saknar politisk konsensus eller där de mötts av motstånd från ett värdland. För detta 

krävs specialisering och kvalitativa egenskaper hos EU. Mitt förslag är därför att EU gör sig 

själv till specialist på fredsbevarande operationer med tyngden på skyddet för människors fri- 

och rättigheter. Det kan skapa vilja hos värdländer att ta emot EU:s hjälp. De värden som EU 

strävar efter inom unionen ska också gälla utanför EU:s gränser. Problemet är att det mesta 

motståndet till att förverkliga detta finns inom EU och inte huvudsakligen i ett motstånd att ta 

emot hjälpen i värdländerna. Orsakerna till oviljan inom EU att framhålla de mänskliga 

rättigheterna i krishanteringsoperationer kan vara att rättigheterna betraktas som mjuka värden 

som kan förbises till fördel för andra ”viktigare” angelägenheter inom GSFP.  

 

Kanske måste en skandal inträffa innan politikerna förstår vikten av att integrera de mänskliga 

rättigheterna i operationerna. Ett mord på en barnsoldat, involvering av GSFP-personal i 

prostitution eller trafficking, polisers utnyttjande av människor i länder som har utvecklats 

och tränats under ett EU-uppdrag. Listan på potentiella säkerhetshot kan göras lång.  

 

EU som är världens största handelspartner har goda möjligheter att utöva makt genom andra 

påtryckningsmedel än enbart militär makt. För utomstående, främst tredjeland men även 

länder inom EU, kan det förmodligen upplevas som att EU inte är den viktiga globala aktör 

som EU själv anser sig vara. Försvarspolik är traditionellt nära anknutet till diplomati och 

viktiga informella förbindelser. Då betyder inte minst andra länders perception och allmänna 

uppfattande av EU som sådant mycket för hur framtidens försvar borde komma att se ut. EU 

har ännu inte involverat sig i krig, saknar utpekade fiender och använder ofta civila medel för 

att bidra till fred. EU har en fördelaktig position i världspolitiken och därför måste de se till 
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att påskynda ratifikationen av EKMR för att inte verka oengagerad i de mänskliga rättigheter 

som man fördragsmässigt har utlovat. Det är därför inte den långsamma militariseringen som 

nödvändigtvis tar udden av EU som en viktig global aktör utan kanske hellre dess 

otillräcklighet att främja mänskliga rättigheter under europeisk och internationell lag.  

 

EU:s framgångar som global aktör har mattats av på grund av den ekonomiska krisen som 

härjat i Europa sedan år 2010. Krisen fick allvarliga verkningar på medlemsländernas 

försvarsbudgetar med nedskärningar av militära resurser som följd. Det blev snabbt ett 

problem inte bara för varje enskilt land utan kanske ännu mer för EU:s gemensamma försvar. 

Lissabonfördraget som var betraktat som den nya stora satsningen på att effektivisera och öka 

EU:s makt som intern och extern aktör blev inte minst på GUSP och GSFP-området en stor 

besvikelse. Den ekonomiska krisens negativa effekt på det militära samarbetet förstärks 

ytterligare av att den höga representanten för EU:s militär, Catherine Ashton, inte är särskilt 

intresserad av att se EU ett stort kliv in på den militära arenan utan hon vill att NATO även 

fortsättningsvis ska vara dominerande inom europeiskt försvar. 

  

EU kan trots alla motgångar med relativt små medel förändra omvärldens bild av dem som en 

internationell organisation med brister i skyddet för de mänskliga rättigheterna samt 

oförmågan att självständigt utföra militära krishanteringsinsatser. Istället för att invänta en 

skandal som sätter EU i skamvrån kan de välja att införa en ”Code of Conduct” för EU:s 

militär som gäller generellt i alla militära operationer i tredje land och är direkt bindande. 

Utöver det kan särskilda människorättsexperter anställas i högkvarteren och i fält. Det skulle 

definitivt öka kredibiliteten för EU som internationell aktör på området mänskliga rättigheter 

och bli som ett erkännande och vara en viktig signal till omvärlden att EU utvecklas åt rätt 

håll och besitter en säregenhet i skyddet för mänskliga rättigheter vid krishantering.  

 

En annan fråga är om det finns ett behov av DARIO för EU:s räkning? EU har en politisk 

agenda som närmast för tankarna till en självständig stat med ambitioner att genomföra en 

försvarspolitik som kräver militära insatser. Däremot saknar EU en enhetlig och inarbetad 

ansvarsrätt för skador vid krishanteringsoperationer och DARIO skulle här vara en förebild 

och inspiration för att skapa egna regler. EU ska förslagsvis börja följa DARIO och gärna 

själva upprätta en standard för ansvarsutkrävande som gäller för alla fredsbevarande 

operationer. Därutöver bör EU så snart som möjligt ratificera EKMR och samtliga 
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tilläggsprotokoll av vikt för GUSP och GSFP och bifoga en förklaring att EKMR gäller 

extraterritoriellt vid fredsbevarande operationer.
199

 

 

6.5 Slutsatser 

De militära krishanteringsoperationerna under EU:s ledning har konstaterats sakna en helt 

självständig position i förhållande till medlemmarna och tillhör därmed inte EU:s exklusiva 

kompetens. Det beror på att ministerrådet, med en representant från varje medlemsstat, 

enhälligt måste rösta igenom förslagen inom GSFP. Dessutom beror militärens existens på om 

medlemsstaterna kan och vill bidra med personal, utrustning och inte minst finansiella medel 

till operationerna. Detta är egentligen inte unikt för EU utan samma beroendeförhållande och 

brist på direkt rekrytering i förhållande till sina medlemmar finns även inom FN, NATO och 

andra internationella organisationer. 

 

En grundförutsättning för att EU att ska kunna göra krishanteringsoperationerna till sina egna 

underorgan är att själva krishanteringsfunktionen inte besitter en beslutskompetens som är 

större än den som EU själv har. Det är därför inte troligt att EU kan utföra en subordinering 

av de militära krishanteringsoperationerna eftersom den skulle kräva en mycket högre grad av 

självständighet för EU från sina medlemmar. Detta innebär i sin tur att ansvaret inte ensamt 

kan tillskrivas EU eftersom att det för detta krävs att krishanteringsteamet uppräder såsom ett 

underorgan till EU. Det enda möjligheten att EU skulle tillskrivas fullt självständigt ansvar 

blir då att EU har den effektiva kontrollen över handlingen som utgjorde själva överträdelsen. 

För att EU ska anses ha den effektiva kontrollen vid tidpunkten för operationen ska EU ha en 

så pass avgörande makt och styrning över styrkorna att medlemsstaterna i praktiken inte kan 

göra något som sätter EU:s styrning ur spel vid tidpunkten för överträdelsen. Artikel 6 i 

DARIO reglerar den första situationen där subordination skett medan artikel 7 DARIO 

reglerar den andra situationen där ett subordinerat organ inte ansetts finnas på grund av att 

kompetens hos det påstådda underorganet är alltför omfattande i förhållande till det 

överordnade organet. I sådana situationer måste bedömningen av ansvarsfrågan föregås av en 

kontroll av vem som hade den effektiva kontrollen vid tidpunkten för den påstådda 

överträdelsen. Enligt kommentaren till artikel 7 DARIO räknas FN’s 

krishanteringsoperationer endast till en viss del som ett organ under FN eftersom de till en 

viss del också tillhör medlemsstaterna och ansvaret får då delas upp mellan FN och 
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medlemmarna. Detta är en situation som inte riktigt DARIO har förutsett. Där är distinktionen 

mellan icke subordinerade och subordinerade organ så skarp att den faktiskt riskerar att skapa 

ett glapp i lagstiftningen. Det finns inget rättsfall eller uttalande som stödjer en dubbel organ-

status för EU:s räkning men en likadan tillämpning är inte utesluten med tanke på att den 

organisatoriska strukturen hos organisationerna påminner starkt om varandras. Det kan därför 

verka märkligt att DARIO utformats med ett så starkt fokus på om funktionen kan anses vara 

ett subordinerat organ eller inte.  

 

Lösningen för EU och sina krishanteringsoperationer när det gäller ansvarsfrågan är därför 

beroende av effektivitetsbedömningen. Jag menar att det utifrån den planering och styrning 

som beskrivits i avsnitt 3.4 går att peka ut EU som den primärt ansvariga och bidragande 

medlemsstater som sekundärt ansvariga. EU har en mycket framträdande roll i beslutskedjan 

och även om ministerråden alltid måste ta det avgörande beslutet om att etablera en operation 

sker det inom ramen för EU:s institution. Dessutom sköts all övrig planering och styrning 

genom EU-organ och inte främst genom medlemsstaternas egna militära resurser. De resurser 

som medlemsstaterna lånar ut till EU har endast en funktionärsroll.  

 

Både EU och medlemsstaterna har skyldigheter enligt internationell lag. Det är av betydelse 

för ansvarsfrågan därför att en medlemstat inte ska kunna komma undan det ansvar som de 

utfäst genom att ingå traktat och konventioner som det kanske inte finns en motsvarighet till 

inom organisationen. Däribland märks EKMR som ännu inte är undertecknad av EU. Det 

saknas därför ett fastställt de jure ansvar för EU att respektera EKMR, något som kommer att 

ändras efter EU:s ratifikation av konventionen. Det är viktigt att EU tar ansvar för 

skyldigheterna under EKMR vid de krishanteringsoperationer som de utför eftersom 

Europadomstolen har fastslagit att EKMR har extraterritoriell tillämpning. Det är också 

viktigt därför att krigets lagar har större benägenhet att tillämpas i svåra konfliktsituationer 

där människors fri- och rättigheter riskerar att överträdas och en motvikt till detta skulle 

kunna finnas i EKMR. Som diskuterats i uppsatsen innehåller krigets lagar ett mindre 

långtgående skydd för de mänskliga rättigheterna än konventioner som EKMR och andra 

universiella rättighetsdokument. För att inte riskera att de kommer i skymundan måste 

internationella organisationer såsom EU se till att säkerställa att sådana rättighetsstadgor följs.  

En positiv följd av att tillämpa DARIO inom EU:s GSFP är att sanktionerna vid överträdelser 

av den internationella rätten, tydligt och klart regleras. Det blir känt för alla inblandade och 

utomstående vad som faktiskt gäller om regler överträds. Det skapar en mer rättssäker 
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internationell miljö där alla inblandade kan utkrävas ansvar och kompensation utifrån hur pass 

aktiv var och en varit till överträdelsen. Lösningen på ansvarsfrågan kommer däremot inte att 

förändra de slutgiltiga kostnader som medlemmarna måste bära eftersom de ändå måste stå 

för majoriteten av EU:s utgifter i försvarssammanhang.  
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