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Summary 

This thesis will examine the topic of state recognition in public international law. 

More precisely investigate states reasoning and argumentation concerning the 

choice whether to recognize or not recognize an entity as a state. The purpose 

of this thesis is to examine how state´s recognition and non-recognition of 

Kosovo and Crimea regarding their declarations of independence, correspond 

to the legal framework of state recognition.  

The foundations of what legal criteria an entity has to meet in order to become 

a state is put forward in the 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties 

of States. The prerequisites that an entity must meet in order to achieve 

statehood are a permanent population, a defined territory, a government that 

exercises control over aforesaid population and territory, last but not least the 

entity must be able to enter and uphold relations with other states. Regardless of 

these criteria an entity that claims statehood need to show independence in 

relation to other states. The principle of states sovereign equality in international 

law includes the competence for the state to decide if and when it chooses to 

recognize another entity as a state. No state can legally coerce another state to 

recognize an entity as a state. In certain cases recognition can violate the norms 

of international law. Premature recognition is such a case, it occurs when an 

entity does not fulfil the criteria stated above and yet recognition is given.  

The states argumentation has been gathered in different forms. Letters of 

recognition, press releases, statements in the media and statements in the United 

Nations have been collected. Upon evaluation this thesis concludes that the 

arguments put forward by states as a basis for recognition or non-recognition in 

the cases of Kosovo and Crimea, is characterized by political ambiguity. States 

may have an opinion of what the applicable law is in one case and a totally 

different opinion in the next case. The reasoning provided by states for their 

actions are mostly political but in some instances states refer to the legal 

framework regulating recognition. The author has noted that the reasoning and 

referring to the legal framework is dependent on in which forum the state makes 

its case. The states prominent position in international law, especially the 

permanent members of the Security Council, does not require states to give 

grounds for their decision to recognize an entity as a state. The reasons states 

provide for their actions does not refer to the legal framework on recognition as 

much as political considerations, and will continue to do so as long as states have 

a self-interest in recognition.  
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Sammanfattning 

Det här examenarbetet behandlar den folkrättsliga disciplinen erkännande av 

stater. Inom det valda ämnesområdet undersöks staters argumentation för att 

erkänna respektive icke-erkänna en entitet som stat. Undersökningen avgränsas 

till att granska argumentationen i förhållande till två utvalda fall, Kosovo och 

Krim. Syftet för det här examensarbetet är att undersöka hur staters erkännande 

respektive icke-erkännande av Kosovo och Krim i samband med deras 

självständighetsförklaringar förhållit sig till det rättsliga ramverket om 

statserkännande.  

De grundläggande förutsättningarna som en entitet ska uppfylla för att utgöra 

en stat återfinns in Montevideokonventionen från 1933. Baskriterierna innefattar 

att entiteten har en permanent befolkning, ett definierat territorium, ett styre 

som utövar effektiv kontroll över befolkningen och territoriet samt en förmåga 

att upprätthålla mellanstatliga relationer. Utöver dessa krav skall även entiteten 

uppvisa självständighet i förhållande till andra stater. Staternas kompetens att 

erkänna en annan entitet är knuten till staternas likställda suveränitet inom 

folkrätten. Ingen stat kan tvinga en annan stat att erkänna en entitet som stat. I 

vissa fall kan ett erkännande av en entitet strida mot folkrätten om erkännandet 

lämnas då entiteten ej uppfyller kriterierna ovan.  

Staters erkännande argumentation har samlats in i form av erkännande brev, 

uttalanden i media samt mötesprotokoll från olika forum i FN. Mot bakgrund 

av de insamlande yttranden och uttalanden blir uppsatsens konkluderande 

slutsats att staters erkännanden och argumentationen till lämnande eller 

tillbakahållande av erkännande av Krim respektive Kosovo präglas av politisk 

ambivalens. Stater kan ha en rättsuppfattning i ett fall och en helt annan i nästa. 

Den argumentation som åberopas är till största delen politisk men det 

förekommer även hänvisningar till det rättsliga ramverket för erkännande. 

Noterats har att beroende på i vilket forum argumentation om erkännande 

förekommer lämnas mer eller mindre utförliga förklaringar till ett 

ställningstagande för eller emot erkännande. Staternas starka ställning särskilt de 

fem permanent medlemmarna av Säkerhetsrådet gör att staterna inte behöver 

motivera sina beslut att erkänna en annan entitet som stat, vilket heller inte görs, 

åtminstone inte i förhållande till det rättsliga ramverket för erkännande. Så länge 

som staterna har ett egenintresse vid erkännande av en entitet som stat kommer 

de även i framtiden vara övervägande politiska.  
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Förord 

Flertalet års studier är nu vid vägs ände. Jag vill passa på och tacka lärarlaget på 

fakulteten för deras inspirerande och lärorika föreläsningar.  

Leila Brännström som varit min handledare under uppsatsens gång förtjänar ett 

stort tack för med sina råd och kommentarer fört uppsatsen i rätt riktning. Ett 

extra tack skall riktas till Johannes Ek och Jacob Nilsson för deras hjälpfulla 

synpunkter och korrekturläsning av arbetet. 

Rydsgård, den 23 maj 2016 

Hampus Olsson   



4 

 

Förkortningar 

FN Förenta Nationerna 

EU Europeiska Unionen 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till vilken grad är ett erkännande politiskt och vilka argument åberopas av stater 

som grund för ett lämnat erkännande? Det är frågor som väcker intresse speciellt 

i ljuset av Kosovos självständighetsförklaring 17 februari 20081 och Krims 

självständighetsförklaring med efterföljande folkomröstning och upptagande i 

den Ryska federationen.2 De här två till synes skilda händelserna har fler likheter 

än vad som först möter ögat. Bägge områden har tidigare erhållit autonomi till 

viss del. Båda händelserna har ägt rum efter att en utländsk styrka agerat i 

området och självständighetsförklaringarna har skett utan styrets tillåtelse. Båda 

entiteterna har de facto också skiljts från moderstaten utan samtycke. Några 

fundamentala skillnader existerar mellan situationerna dock, etnisk rensning, 

internationell administration och tidsaspekten är de främsta. Kosovo och Krim 

är tillräckligt lika för att skapa debatt kring självständighetsförklaringar och 

erkännande av stater. Vad som gäller i ena fallet ska inte gälla i det andra. 

Debatten har också vållat frågetecken kring hur pass politisk folkrätten är och 

om det finns något juridiskt element kvar i staternas erkännande.3 

Alla stater är suveränt likställda, att inte någon stat har fler rättigheter eller 

skyldigheter än en annan stat är en folkrättslig princip. Staten kan inom ramen 

för sin suveränitet överlåta kompetens till en annan stat eller internationellt organ 

som FN eller EU. I staters kompetens ingår att själv välja huruvida ett bilateralt 

avtal med en annan stat skall upprättas eller ej.4 På samma grund vilar staters 

förmåga och kompetens att erkänna andra folkrättssubjekt som stater. Innan ett 

erkännande får lämnas skall vissa kriterier hos den entitet som strävar efter 

statsmässighet vara uppfyllda. Kriterierna återfinns i Montevideokonventionen 

från 1933. Konventionen anses utgöra en minsta gemensamma nämnare för krav 

                                                 
1 ”Kosovo”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosovo>, 

besökt 2016–04–23.; Kosovos självständighetsförklaring, kosovanska parlaments hemsida, 

<http://www.assembly–kosova.org/?cid=2,128,1635>, besökt 2016–04–23. 
2 ”Krim”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krim>, besökt 

2016–04–23.;Officiellt uttalande gällande Krims självständighetsdeklaration, ryska 

utrikesdepartementet, 

<http://archive.mid.ru//bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/4751d80fe

6f93d0344257c990062a08a!OpenDocument>, besökt 2016–04–24. 
3 Se Ryngaert, Sobrie, Recognition of States: International Law of Realpolitik? Lieden 

Journal of International Law, 24 (2011) s. 467–490.; Van den Driest, From Kosovo to 

Crimea and Beyond: On Territorial Integrity, Unilateral Secession and Legal Neutrality in 

International Law, International Journal on Minority and Group Rights, 22 (2015) s.467–

485. 
4 Linderfalk (2013) s. 23. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kosovo
http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krim
http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/4751d80fe6f93d0344257c990062a08a!OpenDocument
http://archive.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/e78a48070f128a7b43256999005bcbb3/4751d80fe6f93d0344257c990062a08a!OpenDocument
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på statsmässighet. 5 Ett erkännande av statsmässighet som ges av en stat till en 

entitet i ett för tidigt skede kan utgöra ett folkrättsbrott i vissa fall.  

Folkrätten som rättssystem har under 1700-1800 talen varit en kamp mellan rule 

of law och politik, entiteters målsättningar och agendor. Under tidsperioden var 

expansion av den egna staten viktigare än att upprätthålla internationell rätt. 

Kampen mellan rule of law och politisk agenda tonades ned i takt med staternas 

tankar på expansion avtog. Tankarna på expansion ersattes istället med en 

strävan efter en maktbalans mellan staterna. När staterna i Europa blev mindre 

expansiva och såg varandra mer som jämlikar utvecklas också regler för hur 

staterna skulle interagera. Regelsystemet som utvecklades skapade knappast 

restriktioner för stateras agerande utan de snare anpassade systemet efter sina 

egna agendor.6 Att folkrätten är politisk präglad kan inte någon förneka, den här 

uppsatsen kommer att röra sig i gränslandet mellan juridik och politik. Studiet 

av folkrätt kan placeras in som en liten del i studiet av det stora spektrumet 

internationella relationer.7 Erkännandet av stater förknippas starkt med politiska 

överväganden i många avseenden. Att det inte enbart är juridik som är styrande 

när ett erkännande av en entitet som stat är konstaterande av faktum, då ett 

erkännande av en annan entitet som stat får konsekvenser för den erkännande 

staten både nationellt och internationellt.8  Inom den nisch som skall undersökas 

i uppsatsen är det mer frekvent förekommande än inte att en akademisk text 

gällande erkännande avfärdar erkännandet som politiskt utan att närmare 

definiera vad som avses med politiskt, eller presenterat vad som åberopas av 

staterna till stöd för sitt lämnande respektive icke lämnade av ett 

statserkännande. Fokus riktas istället på juridiska effekter av ett erkännande 

respektive icke-erkännande.9 Ett exempel på de delade meningarna kan 

illustreras av Generalförsamlingens antagna resolution 68/262 där alla stater 

samt internationella organisationer uppmanas att inte erkänna folkomröstningen 

på Krimhalvön eller några förändringar över halvön territoriella status.10 Detta 

till trots erkände flertalet stater Krim som en del av Ryssland.11 Det är därför 

intressant att undersöka hur staters erkännande, respektive icke-erkännande i 

samband med Kosovos och Krims självständighetsförklaringar, förhåller i sig till 

det rättsliga ramverket om statserkännande.  

                                                 
5 Crawford (2006) s. 45. 
6 Koskenniemi (2011) s. 35–37. 
7 Whittington, E. Keith (red.); Kelemen, R. Daniel (red.); Calderia, A. Gregory (red.) 

(2008) s.187–190, 203–204. 
8 Shaw (2014) s. 321. 
9 Se exempelvis Oxford (2014) s.80–81.; Crawford (2006) s. 24–28.; Lauterpact (1947) s. 

2.; Türk Recognition of States: A Comment, European Journal of International Law, Vol. 4. 

(1993). 
10 Generalförsamlingens resolution 68/262. 
11 Se not 171–173. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur staters erkännande respektive icke-

erkännande av Kosovo och Krim i samband med deras 

självständighetsförklaringar förhållit sig till det rättsliga ramverket om 

statserkännande.  

För att syftet med uppsatsen skall kunna fullgöras på ett adekvat sätt kommer 

syftet att avsmalnas genom precisering i form av följande frågeställningar: 

• Vilken betydelse tilldelades det rättsliga ramverket om statserkännande i 

staternas beslut att erkänna eller inte erkänna Kosovo respektive Krim? 

Det vill säga, användes rättsliga argument förankrade i detta ramverk för 

att motivera erkännande respektive icke-erkännande? 

• Vilka argument har de stater som erkänt, respektive inte erkänt Kosovo 

och Krim som en stat använt sig av?  

• Hur såg det rättsliga ramverket om statserkännande ut innan dessa två 

fall utspelade sig? 

• Vilka skillnader och likheter fanns i den rättsliga argumentationen i fråga 

om erkännande av Kosovo och Krim? 

1.3 Metod och Metodval 

Det metodologiska valet i den här uppsatsen är en för ändamålet anpassad 

rättsdogmatiskt metod. Den rättsdogmatiska metoden utgår ifrån att fastställa 

gällande rätt utifrån normkällor av betydelse för juristen, rättskällorna.12 

Beroende på vilket rättssystem juristen befinner sig inom eller avser att 

undersöka, kan rättskällorna se olika ut. Eftersom uppsatsen kommer avhandlas 

inom den folkrättsliga disciplinen kommer således de folkrättsliga rättskällorna 

att tillämpas. I ICJs stadga återges vad domstolen skall använda sig av i sin 

bedömning för att fastställa gällande rätt. Artikel 38(1)  är vad som allmänt anses 

utgöra rättskällorna inom folkrätten.13 De är: internationella överenskommelser; 

internationell sedvanerätt; samt allmänna rättsprinciper. Doktrin och 

avgöranden i domstol har således inte en ställning som rättskälla av egen kraft 

inom folkrätten utan används som ett medel för att utröna vad gällande rätt är.  

                                                 
12 Jareborg, SvJT 2004, s. 8.  
13 Shaw (2014) s. 49–50.; Linderfalk (2013) s. 26–27. 
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Den rättsdogmatiska metoden är i likhet med de flesta vetenskapliga metoder 

inte befriad ifrån kritik. Kritiken har i sak utgjorts av att metoden är 

verklighetsfrånvänd i den bemärkelsen att enbart auktoritativt material studeras 

och rättsreglernas samt gällande rätts effekt på samhället inte uppmärksammas.14 

Den rättdogmatiska metoden ter sig ändå nödvändig i den här uppsatsen då en 

utredning om åberopande argument för erkännande med efterföljande analys 

blir problematisk om den inte ställs i ljuset av gällande rätt och rättskällorna inom 

folkrätten. 

Den metodologiska systematiken i det här examensarbetet kommer att applicera 

en något omvänd teknik. Rättsdogmatisk metod kommer främst att genomsyra 

uppsatsen i förhållande till den deskriptiva bakgrunden vid beskrivning om vilka 

rättsregler som inverkar på själva erkännandet som en stat lämnar. Själva 

inhämtandet av erkännande dokument och staters argumentation är en empirisk 

faktainsamling. Den rättsdogmatiska metoden återkommer vid analys av staters 

erkännande argumentation i förhållande till Kosovo och Krim. Då för att 

undersöka huruvida argumenten som åberopas för erkännandet återspeglar 

gällande rätt eller gör anspråk på att utgöra det. Alltså huruvida staten använder 

juridisk metod för de argument som framförs som den hävdar är gällande rätt 

och om det skiljer sig från vad experter på folkrätt anser är gällande rätt. 

1.4 Material 

Den rättsdogmatiska metoden kommer användas som ett verktyg vid avgörandet 

huruvida ett åberopat argument är rättsligt eller ej. För att en analys av staters 

argumentation kring erkännande i förhållande till de två tidigare nämnda 

entiteterna måste en inventering av erkännanden göras. Här blir det en fråga om 

empirisk insamling och undersökning. Empirisk faktainsamling har genomförts 

i flertalet steg. Första steget var insamling av själva erkännande dokumenten som 

kommunicerats till entiteten. Ett naturligt urval har gjorts av erkännande breven. 

I första hand har urvalet begränsats av möjlighet att ta del av officiell 

kommunikation. I vissa fall har själva erkännande dokumentet där en stat 

erkänner Kosovo som stat varit otillgängliga. Då har istället det Kosovanska 

utrikesdepartementets hemsida nyttjas, där utdrag ur erkännande brev 

publicerats. I andra hand har ett selektivt urval gjorts på grund av begränsade 

eller obefintliga kunskaper i språket som erkännande brevet författas på. Efter 

den primära inventeringen kommer likheter och skillnader mellan staternas 

argument för erkännande respektive icke-erkännande att undersökas. Den 

empiriska faktainsamlingen har haft en varierad framgång, men ett 30-tal 

                                                 
14 Korling, Zamboni (2013) s. 24–29. 
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erkännande brev har undersökts. Erkännande breven publiceras ofta på den 

erkännande statens regeringshemsida men eftersom flertalet stater erkänt 

Kosovo för åtta år sedan har hemsidorna moderniserats och därav existerar inte 

erkännande brevet på domänen längre. Istället har då uttalande av officiella 

representanter för staterna i FN och på staternas regeringshemsidor nyttjats. I 

sista hand har massmedia nyttjats för att ge en bild över erkännande. Gällande 

Krim har väldigt få stater erkänt Krim och därav finns knappt några erkännande 

brev att tillgå. Flertalet uttalande har gjorts i FN och andra forum om icke-

erkännande vilka då används istället för erkännande brev. 

För att beskriva de grundläggande folkrättsliga fundamenten som staters 

erkännande bygger på har Crawfords verk The Creation of States in International Law 

nyttjats främst i förhållandet till entiteters statsmässighet. För andra folkrättsliga 

områden så har Shaws standardverk International Law används. Även uttalande 

av statsrepresentanter i Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet och Europeiska 

rådet har i viss mån nyttjats. Staters argumentation framkommer även till viss 

del i volymen The Law and Politics of the Kosovo Advisory Opinion författat av 

Milanovic och Wood, där det mesta avhandlas relaterat till ICJs rådgivande 

yttrande över Kosovos självständighetsdeklaration. Utöver ovan nämnt material 

har tidningsartiklar att nyttjats som komplement i den mån de kunnat återspegla 

staters argumentation som ligger till grund för erkännande. Artiklarna har 

inhämtas från nätupplagor eller hemsidan hos etablerade dagstidningar och 

nyhetsbyråer som exempelvis Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och British 

Broadcasting Corporation.  

Vid beskrivning av bakgrunden till självständighetsförklaringarna från Kosovo 

och Krim har Utrikespolitiska institutets skriftserie Världspolitikens Dagsfrågor 

tillsammans med Nationalencyklopedin används. I fall av terminologisk 

osäkerhet har Brings Sverige och folkrätten konsulterats för att anamma en svensk 

folkrättslig terminologi.   
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1.5 Begreppsbildning och definitioner 

För att kunna besvara huruvida argumentationen i erkännande breven är politisk 

eller juridisk krävs att en definition av båda begreppen stipuleras. Juridik och 

politik är två ämnen som kan indelas i mångahanda teorier om dess funktion, 

syfte och effektivitet. Ämnet juridik är läran om rättsreglernas och deras tolkning 

samt tillämpning. Inom ramen för juridisk metod lär sig juristen att värdera och 

tillämpa de olika rättskällorna och rättsreglerna i förhållande till varandra för att 

utröna vad gällande rätt är. I ledet att tillämpa rättsreglerna används 

rättskälleläran inom varje respektive rättsområde. Som nämnt ovan tillämpas de 

folkrättsliga rättskällorna i uppsatsen. Begreppet juridik kommer inom ramen för 

uppsatsen därför att stipuleras som en referens eller hänvisning till rättskällorna 

inom folkrätten. Ergo de rättskällor som definieras i artikel 38(1) ICJs stadga. 

Juridiska argument är alltså de som använder rättslig metod och utger sig för att 

vara gällande rätt. 

Begreppet politik förekommer i flertalet kontexter med olika innebörd. 

Nationalencyklopedin definierar politik som ”statskonst, processen att erövra och utöva 

makt i offentliga sammanhang. ”15. I den här uppsatsen kommer politik ha en bred 

innebörd. Begreppet stipuleras som referens eller hänvisning till allt annat än 

rättskällorna inom folkrätten. Politiska argument är alla andra argument som inte 

kvalificerar sig som juridiska. Moraliska, pragmatiska och policy argument är 

exempel på politiska argument. Den här stipulationen innebär att 

rättssociologiska perspektiv till viss del begränsas. Rättssociologi undersöker 

som bekant relationen mellan samhället och rätten.16 Rättssociologi är intressant 

i flertalet sammanhang men i den här uppsatsen skall undersökas de faktiska 

argument som stater åberopat till stöd för erkännande av vissa entiteter som 

stater. Att notera är att med begreppet entitet avses ett folkrättssubjekt som inte 

formellt erkänts som stat eller som inte uppfyller kraven på statsmässighet.  

  

                                                 
15 ”Politik”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/politik>besökt 

2016–04–25. 
16 Korling, Zamboni (2013) s. 207–209. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/politik
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1.6 Avgränsningar 

Som med all forskning bör den avgränsas för att uppnå sitt syfte. Den 

avgränsning som valts har gjorts som i ett led att säkerställa att uppsatsen inte 

blir alltför omfattande och bred. Avgränsningen har till stor del anpassats efter 

rådande forskningsläge och vad som avhandlats inom ramen för erkännande av 

stater i den folkrättsliga doktrinen. För att generera nyhetsvärde kommer Krims 

utbrytning ur Ukraina att behandlas i ljuset av den argumentation som drevs av 

vissa stater för erkännandet av Kosovo. Uppsatsen syftar inte till att undersöka 

om staternas argumentation och agerande stämmer överens med 

samhällsopinionen i den aktuella staten vid tiden för erkännandet och ett 

rättssociologiskt perspektiv kommer således att lämnas utanför. 

Uppsatsen kommer inte att beröra frågan som behandlades i ICJs rådgivande 

yttrande gällande en entitets ensidiga utropande av självständighets förenlighet 

med folkrätten. Inte heller kommer de juridiska effekterna av ett erkännande 

utredas i någon särskild omfattning, i det ingår inte heller att utreda om 

erkännanden är deklaratoriska eller konstitutiva för den erkända entiteten. När 

det kommer till erkännandet av Kosovo som stat kommer inte NATOs 

intervention och operationer i området att diskuteras mer än inom ramen för 

staters argumentation om erkännande. I övrigt lämnas våldsanvändning utanför 

uppsatsen. Likaledes kommer inte heller den generella situationen i Ukraina och 

våldsanvändningen av Ryssland i förhållande till annekteringen av Krim att 

beröras mer än när det är av betydelse för staters erkännande argumentation.   

1.7 Forskningsläge 

Det nuvarande forskningsläget inom erkännande disciplinen kan enligt 

författaren delas in i fyra kategorier. Först finns de klassiska teoretiska verken 

om erkännandet av regeringar och stater, Lauterpachts Recognition in International 

Law är utgångspunkt för erkännandeteorierna. Crawfords The Creation of States in 

International Law kan betraktas som en modern uppföljare och behandlar 

nästintill allt som har med en entitets väg till stat att göra. The Creation of States 

gavs dock ut 2006 och behandlar därför inte varken Kosovo eller Krim efter den 

perioden. 

I den andra kategorin återfinns de verk och artiklar som behandlar de olika 

erkännande teoriernas kompabilitet med varandra och utreder dess juridiska 

effekt. Här bör särskilt en intressant forskningsartikel från 2009 av Worster, Law, 

Politics, and the Conception of the State in State Recognition Theory, nämnas. 
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Den tredje kategorin kretsar kring Kosovo. Det finns mycket publicerat rörande 

NATOs intervention i Kosovo 1999. Vidare finns flertalet forskningsartiklar 

som diskuterar om Kosovos utbrytning (secession) var förenlig med folkrätten 

kopplat till rätten till självbestämmande. Se Dugard The Secession of States and their 

Recognition in the Wake of Kosovo. En del är även författat gällande om Kosovo var 

sui generis(en egen typ) eller inte, se särskilt Rossi Impaled on Mortons Fork: Kosovo, 

Crimea, and the Sui Generis Circumstance.   

I den fjärde kategorin återfinns den forskning som kommer den här uppsatsens 

syfte närmast är The Law and Politics of the Kosovo Advisory Opinion författat av 

Milanovic och Wood, där det mesta avhandlas relaterat till ICJs rådgivande 

yttrande över Kosovos självständighetsdeklaration samt om dess väg till 

erkännande som självständig stat. I boken sammanställs och presenteras 

staternas åsikter och argument i frågan om Kosovos självständighet var förenlig 

med folkrätten eller inte. Den här uppsatsen kommer till viss del ta upp de 

argument som sammanställs i boken. Dock kommer argumentationen i ICJ 

kompletteras med argumentation från olika forum i FN och erkännande breven, 

varefter argumentens art undersöks mer noggrant. Vad som slagit författaren 

under inventeringen av forskningen på det aktuella området är att det skrivits 

mycket kring erkännandet av stater, vilken effekt erkännandet har och hur det 

ska appliceras. Till författarens kännedom har dock inte de frågeställningar som 

uppsatsen tar sikte på att besvara behandlats i en akademisk framställning eller 

inom doktrinen i förhållande till både Kosovo och Krim. Författarens avsikt är 

att genom frågeställningen tillföra forskningsläget en empirisk inventering av de 

argument som ett urval av stater som erkänt respektive icke-erkänt Kosovo och 

Krim som stater använt. För att i nästa led se om det kan skönjas ett mönster i 

argumentationen, analysera om argumenten som åberopas gör anspråk på att 

utgöra gällande rätt eller om argumenten faller inom den politiska definitionen 

som tidigare i uppsatsen ställts upp. På så sätt supplementerar uppsatsen den 

existerande forskningen kring erkännande åtminstone i förhållande till ökad 

förståelse för erkännandets faktiska innehåll i relation till erkännandena av 

Kosovo och Krim. Förutom Milanovic och Wood verk kommer primärt två 

artiklar att dras nytta av gällande inventeringen utav staters argument vid 

erkännande. Artiklarna är Rygaert och Sobries Recognition of States: International 

Law or Realpolitik?, samt Caspersens The Pursiut of International Recognition After 

Kosovo.   
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1.8 Disposition  

Uppsatsen som består av sju kapitel kommer att disponeras enligt följande 

upplägg. Kapitel två till fyra beskriver hur det rättsliga ramverket kring 

erkännande och statsmässighet har varit fram till år 2005, kapitlen baseras främst 

på James Crawfords verk The Creation of States in International Law. Efter det 

inledande kapitlet följer kapitel två som behandlar kort de olika subjekten i den 

folkrättsliga sfären. Kapitel tre presenterar och redogör för de grundläggande 

kraven som ställs för att en entitet ska kunna utgöra en stat. I kapitel fyra 

redogörs för erkännandet av stater och erkännandet som rättshandling. Därefter 

följer kapitel 5, i vilket en inventering utav Staters argumentation för erkännande 

samt icke-erkännande av Kosovo som stat att göras. Sist i kapitlet sammanställs 

staternas argument för respektive emot erkännandet av Kosovo. Kapitel sex har 

en liknande struktur som kapitel fem, men istället för Kosovo så inventeras och 

behandlas staters argumentation gällande Krim. Kapitel sju utvärderar de 

sammanställda argumenten utifrån juridiska parametrar samt söker applicera 

staternas argument rörande Kosovo som stat på Krim och jämföra situationerna 

med varandra, vilka är skillnaderna, finns det några likheter? Slutligen i kapitlet 

kommer en analys att presenteras av slutsatserna som konkluderats av arbetet. 
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2. Folkrättssubjekt  

Inom det internationella rättsområdets sfär förekommer olika subjekt av 

varierande karaktär. Den juridiska benämningen på dessa subjekt är 

folkrättssubjekt. Olika folkrättssubjekt har olika rättigheter och skyldigheter 

inom folkrätten. Att vara ett folkrättsubjekt är helt beroende av subjektets 

möjligheter att utkräva rättigheter inom det rättsliga systemet. Internationella 

organisationer, regionala organisationer, bolag, fysiska personer, ambassadörer 

och andra sändebud har alla olika skyldigheter och rättigheter inom den 

internationella rättssfären kopplat till de olika områdena som exempelvis 

miljörätt, mänskliga rättigheter och investeringsskydd. De subjekt som har 

starkast ställning i den internationella rätten är folkrättssubjektet stat. Staterna 

har tillsammans skapat den internationella rätten och har således enligt principen 

om staters suveräna likställdhet samma rättigheter och skyldigheter inför 

folkrätten. Staterna har störst inflytande i folkrätten och vid bestämningen av 

rättens innehåll och utformning. 17 Antalet stater som idag är medlemmar i FN 

uppgår för närvarande till 193 stycken. Utöver de 193 medlemsstaterna finns 

även två stater som givits observationsstatus av FN, Vatikanstaten och Palestina. 

Antalet stater uppgår då till 195 stycken.18 Nedan kommer undersökas när redan 

etablerade stater upptager andra entiteter i gemenskapen av stater. 

  

                                                 
17 Shaw (2014) s. 142–143.  
18 FNs officiella hemsida, medlemsstaternas nationaldagar, 

<http://www.un.org/en/members/holidays.shtml> besökt 2016–03–01; FNs officiella 

hemsida, icke–medlemmar <http://www.un.org/en/members/nonmembers.shtml> besökt 

2016–03–01. 

http://www.un.org/en/members/holidays.shtml
http://www.un.org/en/members/nonmembers.shtml
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3. Rekvisit för att en entitet ska utgöra en stat 

Land, rike, nation eller stat är begrepp som till ytan ter sig vara synonymer, dock 

har de skild innebörd även om de slentrianmässigt i vardagligt språkbruk blandas 

ihop.19 Gemensamt för de olika begreppen är att de associeras med en geografisk 

plats, en befolkning och en flagga. En del av associationerna utgör parametrar i 

bedömningen av huruvida en entitet kan utgöra en stat eller ej. Vad som är av 

intresse för uppsatsen är det folkrättsliga begreppet stat. Vad är då en stat i 

folkrättslig mening? Det råder inte någon fullkomlig konsensus över vad som 

exakt ingår i det juridiska begreppet stat.20  

Utgångspunkten för diskussioner inom folkrätten kring definitionen av 

begreppet stat återfinns i Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 

(Montevideokonventionen) från 1933. Artikel ett i Montevideokonventionen 

innehåller de fundamentala kriterier som vanligtvis åberopas när det kommer till 

klassificeringen av en entitets folkrättsliga status.21 I Montevideokonventionens 

första artikel stadgas följande:  

”The State as a person of international law should possess the following 
qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) 

government; and (d) a capacity to enter into relations with other 
States.” 

Min översättning av kriterierna återfunna i citatet ovan lyder som följer: (a) en 

permanent befolkning; (b) ett definierat territorium; (c) ett styre; och (d) en 

förmåga att ingå och upprätthålla relationer med andra stater. I följande avsnitt 

granskas kriterierna närmre.  

3.1 En permanent befolkning 

För att en entitet ska kunna göra anspråk på att vara en stat så måste det finnas 

invånare vars hemvist återfinns inom entitetens territoriella gränser. Däremot 

uppställs inget krav på hur många invånare som en entitet skall ha för att utgöra 

en stat, även om ett allt för lågt antal invånare kan blir problematiskt i en rad 

aspekter för staten så utgör det inget juridiskt krav. Befolkningsmässigt små 

stater är exempelvis San Marino och Monaco vars befolkning 2014 uppgick till 

32 700 respektive 30 500 invånare.22 Inte heller krävs att en viss del av 

                                                 
19 Det är åtminstone min egen observation. 
20 Linderfalk (2013) s. 14. 
21 Se Crawford (2006) s. 45.; Shaw  (2014) s. 144.; Linderfalk (2013) s. 14.  
22 ”San marino”, Nationalencyklopedin 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/san–marino>, 

besökt 2016–03–08.; ”Moanco”, Nationalencyklopedin 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/san-marino
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befolkningen i en stat uppehåller sig inom statens territorium för att kravet på 

en permanent befolkning ska upprätthållas. Vad som dock åsyftas med en 

permanent befolkning är att invånarna i staten ska ha en stadigvarande länk till 

statens territorium. Länken ska inte misstagas för nationalitet, då nationalitet är 

beroende av en existerande stat men inte vice versa.23 Även om befolkningen 

inom ett geografiskt område inte bor på samma plats under en längre period 

utan är ett nomadiskt folk kan kravet på permanent befolkning vara uppfyllt. ICJ 

gav uttryck för att de nomadiska stammarna i Västsahara socialt och kulturellt i 

frågan om rätten till självbestämmande betraktades som befolkningen i 

territoriet.24  

3.2 Ett definierat territorium 

En geografisk plats knuten till entiteten utgör en av nycklarna till att vara en stat. 

Att entiteter har ett territorium är nödvändigt för att över huvud taget kunna 

göra anspråk på statsmässighet. Detta baseras på att statens suveränitet är 

kopplad till maktutövning inom ett specifikt område, inom vilket andra stater 

inte har juridisk möjlighet att utöva makt. Territoriet behöver dock ej ha en 

förutbestämd storlek utan allt från till ytan stora stater som Ryssland 17 075 000 

km225 till små stater som Vatikanstaten 0,44 km226 existerar i det internationella 

samfundet. Inte heller upprätthålls ett krav på att statens territorium skall vara 

sammanhängande eller oavbrutet i förhållande till statens gräns. Att delstaten 

Alaska inte gränsar till övriga delar av USA inverkar varken på USAs status som 

stat eller dess legitimitet som suverän över territoriet Alaska. Trots att det ligger 

en annan stat, Kanada, mellan Alaska och övriga USA.27 

I två rådgivande yttranden från internationella domstolens(ICJ) föregångare den 

permanenta mellanfolkliga domstolen(PCIJ), klargör domstolen att nya stater 

kan uppstå även om andra stater gör anspråk på delar av samma territorium som 

den nya staten. Likaledes upphör ej redan existerande stater för att andra stater 

                                                 
<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/monaco> 

besökt 2016–03–08. 
23 Se Crawford (2006) s. 52–55. 
24 ICJ rådgivande yttrande, Western Sahara (1975).; ”Western Sahara”, Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, 

<http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law–

9780199231690–e233?rskey=ZrvTbV&result=1&prd=EPIL> besökt 2016–03–08, författat 

av Clemens Feinäugle. 
25 ”Ryssland”, Landguidens webbplats, 

<http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Ryssland/Geografi> besökt 2016–03–06. 
26 ”Vatikanstaten”, Landguidens webbplats, 

<http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Vatikanstaten/Geografi> besökt 2016–03–06. 
27 Se Crawford (2006) s. 46–47. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/monaco
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e233?rskey=ZrvTbV&result=1&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e233?rskey=ZrvTbV&result=1&prd=EPIL
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Ryssland/Geografi
http://www.landguiden.se/Lander/Europa/Vatikanstaten/Geografi
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eller entiteter har anspråk på den första statens territorium.28  ICJ bygger vidare 

på PCIJ tidigare yttranden och markerar med tydlighet i domsluten North Sea 

Continental Shelf Cases att det faktum att en stat inte har exakt definierade gränser 

på sitt territorium ej utgör ett hinder för en entitets status som stat.29 Kravet på 

ett definierat territorium innebär således att entiteten som gör anspråk på att 

utgöra en stat per automatik ej diskvalificeras från statsmässighet utifall någon 

av entitetens territoriella gränser är omtvistade i förhållande till en annan stat 

eller entitet. Illustrerande exempel på ovan förda redogörelse för rättsläget är 

Israels status som stat oberoende av om dess gränser även idag är omtvistade, 

samma gäller för Indien och Pakistan trots deras dispyter över regionen Jammu-

Kashmir.30 Crawford är utav åsikten att det endast krävs någon form av 

kontrollerat territorium för att gå vidare i frågan om en entitets status som stat. 

Vidare uttrycker han att kriteriet på ett territorium inte bör ses som ett 

självständigt kriterium utan som en del utav kravet på ett självständigt styre.31   

3.3 Ett Styre 

Utöver kraven på en permanent befolkning kopplad till ett definierat territorium 

krävs även ett styre för att en entitet skall kunna göra anspråk på titeln stat. Styret 

är ett kriterium som binder samman de övriga kriterierna för statsmässighet, 

styret utgörs i de flesta fall av en regering. Det räcker dock inte med att ett styre 

är på plats i territoriet och att en befolkning är bosatt inom sagda territorium. 

Styret måste även utöva effektiv kontroll över territoriet det gör anspråk på.32 

Styret krävs för att kontrollera territoriet och territoriet behövs för att styret skall 

ha en geografisk länk till ett specifikt område, de två kriterierna är beroende av 

varandra. Crawford poängterar att territoriet som sådant inte ska förvillas med 

någon ägande rätt. Territorial överhöghet eller suveränitet baseras till fullo på 

styrets förmåga att utöva makt inom det geografiska område som territoriet 

utgör.33 

Styret är även entitetens representant på det internationella samfundets nivå och 

är en företrädare för entitetens befolkning sett med folkrättsliga ögon. Vilket 

statsskick som sedan tar plats i den blivande staten har föga betydelse för kriteriet 

styre i Montevideokonventionen. Vare sig det är demokrati eller diktatur. Av 

                                                 
28 PCIJ serie B nr 9 (1924), Monastery of Saint–Naoum s. 10.; PCIJ serie B nr 8 (1923), 

Jaworzina. 
29 ICJ dom (1969), North Sea Continental Shelf Cases punkt 46. 
30 ”Jammu–Kashmir regionen”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kashmirfr%C3

%A5gan>besökt 2016–03–07. 
31 Se Crawford (2006) s. 51–52. 
32 Se Crawford (2006) s. 55–61. 
33 Se Crawford (2006) s. 56. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kashmirfr%C3%A5gan
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kashmirfr%C3%A5gan
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betydelse är endast att styret som nämnts ovan utövar effektiv kontroll över 

territoriet och dess permanenta befolkning. Uppfylls de kraven besitter styret 

därmed territoriell överhöghet.  

Situationer kan dock uppstå när styret inte längre har effektiv kontroll över vissa 

delar utav territoriet, av betydelse är då att styret sköter statsangelägenheterna 

gentemot andra stater och internationella organisationer. I händelse av 

inbördeskrig kan statens styre mista effektiv kontroll över territoriet. Vid ett 

inbördeskrig kan även problematiken uppstå att mer än ett styre gör anspråk att 

företräda staten, vilket komplicerar andra staters förhållande till staten. Förlorad 

kontroll innebär dock inte att staten upphör att existera i det internationella 

samfundet, ett exempel är inbördeskriget i Syrien. Syrien har inte upphört att 

existera som stat trots att styret inte längre utövar effektiv kontroll över stora 

delar av sitt territorium.34 Somalia har inte haft någon regering som utövat 

effektiv kontroll över befolkningen i Somalia de senaste två decennierna men 

oberoende av detta faktum anses fortfarande Somalia utgöra en stat.35     

3.4 En förmåga att ingå och upprätthålla relationer 
med andra stater 

Det sista av Montevideokonventionens statskriterier är kravet på att en entitet 

skall kunna ingå och upprätthålla relationer med andra stater, exempelvis genom 

att ingå bilaterala traktater med andra stater. Kriteriet att en entitet ska ha en 

förmåga att ingå och upprätthålla relationer med andra stater var tidigare en 

exklusiv förmåga som stater erhöll. Numera utsträcks förmågan att ingå och 

upprätthålla relationer med stater även till internationella organisationer som 

exempelvis FN och EU.36 Vidare kan så kallade Non Govermental Organizations 

(NGO) som exempelvis Amnesty International, Greenpeace och Médecins Sans 

Frontières,37 ingå avtal med olika entiteter i det internationella samfundet även om 

dessa avtal inte utgör traktater.  

                                                 
34 Oxford (2014) s. 69.;”Syria: The story of the conflict”, BBC News 2016–03–11, 

<http://www.bbc.com/news/world–middle–east–26116868> besökt 2016–03–08. 
35 Linderfalk (2013) s. 15. 
36 Shaw (2014) s. 146–147. 
37 FNs departement för ekonomiska och sociala frågor databas över Non Governmental 

Organizations, 

<http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profi

leCode=615238>, besökt 2016–03–10.; FNs departement för ekonomiska och sociala 

frågor databas över Non Governmental Organizations, 

<http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profi

leCode=1527>, besökt 2016–03–10.; FNs departement för ekonomiska och sociala frågor 

databas över Non Governmental Organizations, 

<http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profi

leCode=639882>, besökt 2016–03–10. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=615238
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=615238
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=1527
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=1527
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=639882
http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=639882
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Utöver att styret ska ha en förmåga att ingå och upprätthålla mellanstatliga 

relationer krävs att styret utövar sin förmåga på ett självständigt sätt i förhållande 

till andra stater. Styrets förmåga att ingå och upprätthålla mellanstatliga relationer 

är till stor del beroende av att den potentiella avtalsparten erkänner entitetens 

anspråk på att utgöra en stat. Varken befolkningen eller territoriet kan ingå 

relationer med andra stater utan sådana relationer förutsätter att entiteten har ett 

styre som representerar befolkningen på den internationella nivån. 38 

Crawford menar att förmågan att initiera och upprätthålla mellanstatliga 

relationer har spelat ut sitt syfte som kriterium för en entitets statsmässighet, 

åtminstone som självständigt kriterium. Även om entiteten kan initiera 

mellanstatliga relationer krävs enligt Crawford att entitetens styre har förmåga 

att uppfylla folkrättsligaförpliktelser som åvilar en stat i folkrätten. Samt att ingen 

annan entitet kan åtaga sig ansvar för den potentiella statens förmåga eller 

oförmåga att uppfylla förpliktelserna. Crawford menar istället att förmågan att 

ingå och upprätthålla mellanstatliga relationer är en fusion mellan ett styre och 

självständighet.39 För utan ett självständigt styre kan inte entiteten göra anspråk 

på att vara en stat.  

3.5 Självständighet 

Att entiteten som gör anspråk på att vara en stat förutom att uppfylla 

Montevideokonventionens kriterier är att entiteten skall vara självständig i 

förhållande till andra stater. Crawford ser det här kravet som en del i att kunna 

ingå och upprätthålla relationer med andra stater.40 Självständigheten i 

internationella relationer innebär att entiteten själv ska kunna välja om, när och 

hur den initierar relationer med andra stater i det internationella samfundet.41  

Shaw delar Crawfords åsikt om att ingå och upprätthålla relationer med andra 

stater till viss del knyts ihop med entitetens självständighet. Shaw menar vidare 

att om en entitet som anses vara en suverän stat inte på eget bevåg kan initiera 

och upprätthålla mellanstatliga relationer, kan inte heller sagda entitet hävda sig 

vara en självständig stat.42 I kravet på självständighet vill dock Shaw särskilja 

politiska påtryckningar från andra stater ifrån entitetens faktiska förmåga att ingå 

mellanstatliga relationer. Graden av påverkan på beslutet att initiera, upprätthålla 

                                                 
38 Crawford (2006) s. 61–62. 
39 Crawford (2006) s. 61–62. 
40 Crawford (2006) s. 62. 
41 Shaw (2014) s. 147. 
42 Shaw (2014) s. 146–147. 
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eller avbryta mellanstatliga relationer har enligt Shaw föga betydelse så länge som 

entiteten är suverän och inte underordnas någon annan stats suveränitet.43  

Crawford påpekar att man bör observera skillnader gällande kriteriet 

självständighet beroende på kontexten. Först och främst finns det en skillnad 

mellan en entitet som i ledet att kvalificera sig för statsmässighet ska uppvisa 

självständighet och en redan erkänd självständig stat. En entitet som gör anspråk 

på statsmässighet måste påvisa att självständigheten existerar i förhållande till 

andra stater och entiteter. En redan självständig stat tillförsäkras sin 

självständighet i principen om alla staters suveräna likställdhet. När staten är en 

del av det internationella samfundet skyddas staten självständighet i förhållande 

till andra stater, genom att staten inte upphör vid exempelvis ett angreppskrig 

eller en ockupation av främmande makt. Således upphör inte den erkänt 

självständiga staten även om den förlorar kontroll över området och styret inte 

längre kan anses ha effektiv kontroll. Eftersom att den etablerade staten är 

skyddad under folkrätten.44 Det mest hänvisade exemplet är Iraks ockupation av 

Kuwait under 1990. Ockupationen föranledde inte att Kuwait förlorade sin 

statsmässighet även om styret inte längre utövade effektiv kontroll över sitt 

territorium fram tills slutförandet av operation Desert Storm.45  

Crawford resonerar kring begreppet självständighet utifrån det rådgivande 

yttrandet Austro-German Customs Union Case46. Fallet handlar i korthet om tolkning 

av begreppet självständighet i ett traktat gällande begräsningar för möjligheterna 

till ett fördjupat samarbete eller sammanslagning mellan Tyskland och Österrike. 

Tyskland och Österrike önskade ingå ett bilateralt avtal om en tullunion vilket 

eventuellt stred mot ett tidigare ingått traktat som efter första världskriget skulle 

förhindra en Tysk-Österrikisk union. Därav är begreppet självständighet av 

central betydelse för fallet. Crawfords resonemang tar utgångspunkt i 

majoritetens av domstolens ledamöters yttrande kring begreppet 

självständighet47 men avfärdar den stipulationen av begreppet som alltför rigid.48 

Istället menar Crawford att en mer matnyttig definition av självständighet 

återfinns i domare Anzilottis egna yttrande över målet. 

                                                 
43 Shaw (2014) s. 147. 
44 Crawford (2006) s. 62–66. 
45 ”Iraq-Kuwait War”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

<http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law–

9780199231690–e318?rskey=duidSp&result=1&prd=EPIL>, besökt 2016–03–23, författat 

av Michael N Schmitt. 
46 Se PCIJ serie A/B nr 41 (1931).  
47 Se PCIJ serie A/B nr 41 (1931), s. 45. 
48 Crawford (2006) s. 62–67. 

http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e318?rskey=duidSp&result=1&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e318?rskey=duidSp&result=1&prd=EPIL
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”The independence of Austria within the meaning of Article 88 is 
nothing else but the existence of Austria, within the frontiers laid down 
by the Treaty of Saint-Germain, as a separate State and not subject to 

the authority of any other State or group of States. Independence as 
thus understood is really no more than the normal condition of States 
according to international law ; it may also be described as sovereignty 
(suprema potestas), or external sovereignty, by which is meant that the 

State has over it no other authority than that of international law. 
[…] 

It follows that the legal conception of independence has nothing to do 
with a State's subordination to international law or with the numerous 

and constantly increasing States of de facto dependence which 
characterize the relation of one country to other countries. It also follows 

that the restrictions upon a State's liberty, whether arising out of 
ordinary international law or contractual engagements, do not as such 
in the least affect its independence. As long as these restrictions do not 
place the State under the legal authority of another State, the former 

remains an independent State however extensive and burdensome those 

obligations may be.”49 

Crawford bygger vidare på Anzilottis begreppsbildning och identifierar två 

aspekter som primärt viktiga för självständighet. För det första ska entiteten 

existera åtskilt från andra entiteter och ha något så när fastställda gränser. Det 

ska även finnas ett styre som utövar kontroll inom territoriet och befolkningen 

inom detta. För det andra ska inte entiteten vara underordnad någon annan stats 

suveränitet utan endast vara underordnad det folkrättsliga regelverket. Crawford 

problematiserar begreppet självständighet genom att beskriva ett antal 

situationer där en entitet inte utåt sett är formellt självständig men ändock har 

stor frihet i interna och externa angelägenheter. Situationen kan även vara den 

omvända, att en entitet formellt är självständig men vars interna och externa 

angelägenheter avgörs de facto av en annan stat eller grupp av stater. I ljuset av 

ovanstående anser Crawford att begreppet självständighet måste delas upp i 

formell och verklig (de facto) självständighet.50 

3.5.1 Formell självständighet 

Formell självständighet enligt Crawford existerar när styret över ett territorium 

har förmedlat statsmakten till de olika myndigheterna och andra statsorgan inom 

entiteten. Förmedlandet av statsmakten kan ske genom lagstiftning som har trätt 

i kraft inom territoriet, oftast genom en grundlag. Har territoriet tidigare varit 

underordnat en annan stats suveränitet kan suveräniteten(statsmakten) över 

                                                 
49 Se PCIJ serie A/B nr 41 (1931), s. 45, 57–58. 
50 Crawford (2006) s. 66–67. 
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territoriet överlåtas genom ett bilateralt avtal. Alternativt kan erkännande av 

entitetens självständighet av andra stater skapa en liknande effekt.51  

Situationer som inte inverkar på den formella självständigheten men som i själva 

verket mycket väl kan få implikationer för den verkliga självständigheten för 

stater är som exempel medlemskap i internationella organisationer som 

betraktats om självständiga folkrättssubjekt. Då medlemskapet medför att 

kompetens överlåts till organisationen och frågor kring vissa områden 

samordnas för att få ett samstämmigt agerande i frågan. Europeiska unionen är 

ett bra exempel där frågor samordnas och drivs av unionen i stället för staterna 

själva, men det finns dock inget tvivel på att medlemsstaterna fortfarande är 

självständiga stater även om man i verkligheten inte har full kontroll över vissa 

områden.52  

Vad som inte heller påverkar den formella självständigheten är förändringar och 

begränsningar i entitetens konstitution som påverkar entitetens 

handlingsförmåga. Naturligtvis är begräsningar för den styrande, lagstiftande 

och dömande makten inget ovanligt i en stats konstitution. Vad som dock är mer 

ovanligt är att begräsningarna i konstitutionen läggs fram som krav av andra 

stater för att entiteten skall erkännas.53 Likväl framlades krav för att dåvarande 

Europeiska gemenskapen skulle erkänna entiteter som framträdde i forna 

Jugoslaviens upplösning. Kraven för erkännande stipulerades i ett dokument 

som innehöll riktlinjer för nya stater i forna Jugoslavien och Sovjetunionen.54 

Makedonien fick som ett led i att erhålla erkännande från den Europeiska 

gemenskapen ändra i sin konstitution.55 Så länge som ingen annan stat(s1) kan 

oinskränkt ändra i en annan stats(s2) konstitution, inverkar det inte på den 

formella självständigheten även om s1 inte själv besitter kapacitet att ändra i sin 

egen konstitution. Ett exempel är den cypriotiska konstitutionens 181 artikel56 

som ger Storbritannien rätt till två militärbaser på cypriotiskt territorium. Artikel 

181 går inte att ändra enligt konstitutionen trots detta påverkades inte Cyperns 

formella självständighet när konstitutionen trädde i kraft 1960.57   

                                                 
51 Crawford (2006) s. 66–70. 
52 Se artikel 4–5, 24 Fördraget om den Europeiska unionen.; Crawford (2006) s. 68–76. 
53 Crawford (2006) s. 66–68. 
54 Guidelines on the recognition of new States in Eastern Europe and in the Soviet Union, 

genom Bilaga II Säkerhetsrådets dokument S/23293. 
55 Se Mål C–120/94 R Europeiska gemenskapernas kommission mot Grekland, punkt 19. 

ECLI nummer: ECLI:EU:C:1994:275.  
56 Se Cyperns konstitution, 

<http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/all/1003AEDD83EED9C7C225

756F0023C6AD/$file/CY_Constitution.pdf?openelement>,besökt 2016–03–25. 
57 Crawford (2006) s. 242–244. 

http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/all/1003AEDD83EED9C7C225756F0023C6AD/$file/CY_Constitution.pdf?openelement
http://www.presidency.gov.cy/presidency/presidency.nsf/all/1003AEDD83EED9C7C225756F0023C6AD/$file/CY_Constitution.pdf?openelement
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Stater har förmågan att ingå och upprätthålla mellanstatliga relationer och 

därmed även ingå traktater med andra stater och organisationer, stater kan 

principiellt ingå avtal om att inskränka sin suveränitet i vissa avseenden. Både 

PCIJ och ICJ har uttalat att förpliktelser inskrivna i traktater mellan två stater 

som de facto begränsar den ena statens handlingsförmåga och suveränitet inte 

inverkar på den statens formella självständighet. Eftersom så länge staten kan 

avtala om sin suveränitet nyttjar staten ett led i sin suveränitet och ingå bilaterala 

avtal i kapaciteten som självständig stat. Med domstolens resonemang följer att 

under den period som staten kan påverka det ingångna traktatet genom ändring 

alternativt uppsägning av traktatet eller terminera detsamma så vidhåller staten 

sin formella självständighet.58  

3.5.2 Verklig självständighet 

När en entitet har konstaterats inneha formell självständighet bör enligt 

Crawford entitetens verkliga självständighet undersökas. Den verkliga 

självständigheten skall klassificeras som den minsta nivå av faktisk makt hos 

statsapparaten som krävs för att entiteten skall räknas som en självständig stat. 

Crawford menar att en begränsad nivå av verklig självständighet är tillräcklig för 

att en entitet skall utgöra en självständig stat. Den verkliga självständigheten är 

av större betydelse när en entitet försöker etablera sig som stat och entitetens 

anspråk på statsmässighet inte är obestridd. Vidare kan en stark uppvisad verklig 

självständighet föranleda presumtioner om formell självständighet.59  

Som nämnt ovan inverkar inte entitetens faktiska resurser eller territoriets 

omfattning på entitetens anspråk för statsmässighet, dito gäller för entitetens 

självständighet. Politiska samarbeten och ideologisk samstämmighet mellan 

entiteter och andra stater inverkar inte heller det på den verkliga 

självständigheten. Ockupation av främmande krigsmakt kan de facto hindra 

entiteten att utöva makt i statsangelägenheter, dock kvarstår entitetens formella 

självständighet tills ockupationen är över det vill säga staten som folkrättsligt 

subjekt fortsätter att existera. Så är även fallet trots att en stat intervenerar i en 

annan stat och med militär makt avsätter styret. USAs och Storbritanniens 

agerande i Irak 2003 är ett exempel då man avsätter det dåvarande styret och 

byter ut styret till en ny regering genom fria val i landet. Fastän Irak var utan 

självständigt styre under en period ansågs staten Irak inte förlora sin formella 

självständighet även om den verkliga självständigheten inte längre existerade. 

                                                 
58 PCIJ serie A nr I (1920), Wimbledon s. 25.; ICJ (1986), Concerning military and 

paramilitary activities in and against Nicaragua, punkt 259. 
59 Crawford (2006) s. 72–88. 
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Det nyvalda styret tog helt sonika över den statsapparaten och erhöll även verklig 

självständighet under FNs försyn.60  

Om den verkliga självständigheten hos en entitet är tillräckligt låg bör entitetens 

status som stat snarare vara utav karaktären lydstat. En lydstat är en stat som är 

formellt självständig men i realiteten kontrolleras av en annan stat. Tecken som 

talar för att en entitet skall utgör en lydstat är: att entiteten har tillkommit i strid 

med gällande folkrättsliga regler, genom militärt våld eller hot om militärt våld; 

att styret över entiteten avfärdas av befolkningen som illegitimt; 

statsangelägenheter och andra viktiga beslut fattas av externa entiteter; 

nyckelpositioner i styret innehas av medborgare av den externt kontrollerade 

entiteten. Oberoende av vilka tecken som uppvisas står det klart att entiteten 

skall stå under betydande extern kontroll.61  

Dixon diskuterar problematiken med Montevideokonventionens krav på att ingå 

och upprätthålla mellanstatliga relationer. Utgångpunkten för Dixons 

argumentation är att det idag är orealistiskt att ifrågasätta entiteters 

självständighet utifrån stöd de erhåller från andra stater och organisationer. I 

dagens globaliserade samhälle är världens stater mer sammanknutna och 

beroende av varandra, stöd från andra stater och organisation ges i formerna 

finansiellt, materiellt och politiskt stöd. Nära relationer mellan stater och att 

stater påverkar varandra kan inte någon vara främmande för. Dixon vill att 

självständigheten ska ses som juridisk självständighet (legal independence) och 

inte faktisk autonomi. Så länge en entitet inte är underordnad en annan stats 

juridiskt rättmätiga suveränitet(lawfull sovereign authority) och uppfyller 

Montevideokonventionens resterande krav för statsmässighet utgör den i 

Dixons ögon en stat. Tillämpas Dixons modell så kan inte Hongkong anses 

utgöra en självständig stat då den är underordnad Kina. Stater med juridisk 

självständighet har rättslig förmåga att ingå och upprätthålla mellanstatliga 

relationer som en rättighet kopplad till statsmässigheten, huruvida staten faktiskt 

kan utöva rättigheten är utan betydelse för om entiteten utgör en stat eller ej 

enligt Dixon.62  

3.5.3 Förhållandet mellan verklig och formell självständighet 

Förhållandet mellan verklig och formell självständighet är oproblematiskt om 

entiteten har båda i en tillfredställande grad. Crawford anser att i situationer när 

                                                 
60 Säkerhetsrådets resolution nr 1483, 22 maj 2003.; Säkerhetsrådets resolution nr 1546, 8 

juni 2004.; Crawford (2006) s. 73–74.   
61 Crawford (2006) s. 74–82. 
62 Oxford (2014) s. 68–72. 
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en entitet har formell självständighet men inte någon verklig självständighet över 

huvud taget skall inte entiteten betraktats självständig åtminstone när det 

kommer till statsmässighet. Mer komplicerat blir det i situationer när entiteten 

har stor verklig självständighet men inte någon formell. Varje fall måste dock 

undersökas i ljuset av sin kontext och speciella omständigheter. Crawford 

sammanfattar sitt resonemang om självständighet för att en entitet skall kunna 

etablera sig som stat, statens uppkomst, med att koppla ihop förhållandet mellan 

formell och verklig självständighet i fyra punkter.63  

Redan existerande stater presumeras fortsätta vara stater även om dess verkliga 

styrande makt eller självständighet har inskränkts i en icke obetydlig mån. Vidare 

finns det en presumtion om att före detta kolonier enligt doktrinen om Uti 

possidetis behåller det territorium som kolonialmakten tidigare styrde över. Den 

nya staten som erhållit självständighet från kolonialmakten övertar de gränser 

som kolonin besatt. Man skulle kunna uttrycka det som att staten som styrde 

över kolonin överlåter territoriet intakt med dess gränser till den nya 

självständiga staten. En entitet inom ett bestämt territorium bör enligt Crawford 

betraktas som en stat inom folkrätten om entiteten är formellt avskild från andra 

entiteter och har en nivå av faktisk statsmakt. Självständighet i kontexten av 

statsmässighet bör presumeras för entiteter som är formellt självständiga och 

tillkomsten av entiteten var inte rättsstridig. Däremot om entiteten inte är 

formellt självständig eller om tillkomsten av entiteten var rättsstridig skall 

presumtionen enligt författaren vara den omvända, en presumtion mot 

självständighet. Crawford tar avstånd från benämningen sui generis som appliceras 

frekvent på entiteter som inte önskas vara stater. Introduceringen av ett sådant 

regelverk tillför endast krångel och är inte nödvändigt anser Crawford. Crawford 

tar också ställning för att entiteter som klassificeras som skyddade stater 

(protected States) och internationaliserade territorium (internationalized 

territories) inte per automatik skall uteslutas från möjligheten att bli en stat.64  

  

                                                 
63 Crawford (2006) s. 88–90. 
64 Crawford (2006) s. 88–90.; ”State”, Max Planck Encyclopedia of Public International 

Law, 

<http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law–

9780199231690–e1473?rskey=Ltk5Qv&result=4&prd=EPIL>, besökt 2016–03–10, 

författat av James Crawford. 

http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1473?rskey=Ltk5Qv&result=4&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1473?rskey=Ltk5Qv&result=4&prd=EPIL
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4. Erkännandet av stater 

4.1 Historisk utveckling 

Folkrätten har under århundradena precis som andra rättsområden genomgått 

utveckling och förändring. Erkännande av andra entiteter som folkrättsligt 

instrument har också genomgått en progression. I begynnelsen för erkännanden 

av stater återfinner vi Spaniens erkännande av den Nederländska republiken år 

1648. Det Spanska erkännandet var det första i sitt slag och lade fundamentet 

för erkännandet som folkrättsligt instrument. Under 1700-talet togs nästa steg i 

utvecklingen då effekten av erkännande hamnade i ett vägskäl. Den Amerikanska 

revolutionens uppror mot den Brittiska överhögheten, manifesterades i 

pappersform genom den Amerikanska självständighetsdeklarationen år 1776. 

Storbritannien och Frankrike hade, vilket inte var helt ovanligt, olika 

uppfattningar om hur självständighetsförklaringen skulle bemötas och vilken 

effekt den skulle tillmätas. England var av den bestämda uppfattningen att en 

självständig stat i den folkrättsligasfären aldrig kunde erhålla en legitim titel till 

ett territorium (stat) genom krig eller revolution mot sin tidigare (sovereign ruler) 

styrande stat. Enda sättet en entitet (s1) på ett territorium som tidigare varit 

underordnat en stat (s2) självt kan erhålla status som stat är genom att (s2) 

erkänner (s1) anspråk på självständighet/statsmässighet. Frankrike som bekant 

stöttade USA under självständighetskriget mot Storbritannien anförde istället att 

entitetens status inom territoriet skulle avgöras i enlighet med doktrinen om 

effektivitet, som blev vägledande och accepterad under 1800-talet.65 Doktrinen 

innebär att om en har entitet effektiv maktutövning inom territoriet och styret 

uppvisar stabilitet över tid, har entiteten besegrat den tidigare staten genom 

exempelvis revolution, som den amerikanska revolutionen mot Storbritannien 

och etablerat sig effektivt samt ger uttryck för befolkningens vilja skall entiteten 

erkännas.66 Bring benämner effektivitetsprincipen som ”effektiv maktutövning ger 

upphov till juridisk titel”67 för att exemplifiera tar han upp Storbritanniens erövring 

av Falklandsöarna som vid tiden för erövrandet möjligen inte var förenlig med 

folkrätten. Men eftersom Falklandsöarna varit under effektivt Brittiskt styre 

sedan 1833 har det långvariga brittiska innehavet renderat i att de Argentinska 

anspråken på ögruppen de facto är utan verkan.68  

                                                 
65 ”Recognition”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

<http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law–

9780199231690–e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL>, besökt 2016–04–01, 

författat av Jochen A Frowein. 
66 Lauterpacht (1947) s. 100–109, 141.  
67 Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 66. 
68 Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 66–67. 

http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL
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Det folkrättsliga instrumentet erkännande innefattar inte endast erkännande av 

stater utan även omfattar den erkännande av styren. Att erkänna styren har sitt 

ursprung från Europa som tack vare sina många monarkier lämnat utrymme för 

många anspråk på tronen. Erkännandet av olika personers rätt till tronen och 

även kronan i den aktuella staten skapade utrymme för allianser, politiska tjänster 

och gentjänster, det kan tänkas att erkännandet av en tronarvinges legitimitet var 

villkorat i det makthungriga Europa. Doktrinen om effektivitet etablerades mer 

för regeringar när den franska revolutionen avskaffade den absoluta monarkin i 

Frankrike och även kungen Louis XVI. USA återgäldade då erkännandet som 

Frankrike tidigare givit USA och menade att doktrinen om effektivitet skulle 

gälla byte av styrelseskick även här.69 Erkännande av styren/regeringar 

förekommer inte med samma frekvens i dagsläget och har avgränsat sig till att 

erkänna stater enbart, eftersom en stor andel stater har valt att endast erkänna 

staterna som sådana och inte lägga värderingar i vilka styren som ska erkännas.70 

4.2 Utgångspunkter för erkännande 

Av vital vikt för folkrätten som system är principen om staters suveräna 

likställdhet, ingen stat har fler rättigheter eller skyldigheter inom folkrätten än en 

annan stat. Att vissa stater sedan har större inflytande än andra lämnas därhän, 

juridiskt har de samma rättigheter och skyldigheter i kraft av att vara stater. En 

av rättigheterna som tillkommer stater är förmågan att erkänna andra entiteters 

anspråk på statsmässighet, och genom erkännande därmed klargöra att entiteten 

betraktats som en stat av den erkännande staten. Det uppställs inget tvång för 

stater att erkänna andra entiteter som stater, det är som sagt en rättighet inte en 

skyldighet. Bring framför att erkännandet av en entitet som stat är en ensidig 

rättshandling och det är upp till mer eller mindre statens fria skön att erkänna 

eller inte. Frivilligheten lämnar stort spelrum för erkännandet som sådant att 

förhindra alternativt påskynda entiteters ställning som stater inom den 

internationella politiska arenan. Bring är av uppfattningen att erkännandet i stor 

utsträckning kan användas som politiskt påtryckningsmedel och inte endast är 

av juridisk karaktär.71 Ett beslut om erkännande fattas av statens styre, i Sverige 

är det upp till regeringen att fatta beslut om erkännande av andra stater efter att 

utrikesnämnden har informerats om det tilltänka beslutet och fått säga sin 

mening.72  

                                                 
69 ”Recognition”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

<http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law–

9780199231690–e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL>, besökt 2016–04–01, 

författat av Jochen A Frowein. 
70 Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 64–68. 
71 Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 64–68. 
72 10 kap. 1, 11 §§ Regeringsform (RF). 

http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL
http://opil.ouplaw.com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1086?rskey=YLka6Q&result=1&prd=EPIL
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Ett erkännande kan komma till uttryck på olika sätt, vanligast är att styrets beslut 

om att erkänna en entitet som stat sker på ett formellt sätt och kommuniceras 

till entiteten som erkänns. Det finns inget standardiserat formulär för 

erkännande av stater, gemensamt för formella explicita erkännanden är att de 

oftast inte är särdeles omfattande.73 Den erkännande staten behöver inte lämna 

någon motivering över erkännandet även om det ur akademisk synpunkt är av 

intresse. Andra tillvägagångsätt existera visserligen vid sidan av det formella 

erkännandet som likställs med ett erkännande, upprättande av ömsesidiga fulla 

diplomatiska relationer är ett förfarande som får samma effekt som ett formellt 

erkännande. Utöver de mer explicit formella formerna för erkännande finns mer 

implicita och antydande sätt att erkänna en annan stat. Vad som numera anses 

vara ett erkännande av en entitet som stat är vid omröstningar vid inval av nya 

medlemmar i FNs Generalförsamling.74 En röst för entitetens medlemskap i FN 

är detsamma som ett erkännande av entitetens status som stat. Medlemskap är 

som bekant endast möjligt för stater i enlighet med artikel 2 i FN stadgan.75 Även 

om det finns observatörsstatus skall detta inte förväxlas med fullvärdigt 

medlemskap. Agerande som inte ens kan räknas som ett implicit erkännande är 

om en entitet blir inbjuden till multilaterala möten och sammankomster, att 

stater skulle erkänna en entitet som stat av anledningen att de närvarande på 

samma konferens är tämligen långsökt. Möjligen kan den inbjudna men inte av 

alla erkända entiteten se inbjudan som ett steg på vägen till ett erkännande och 

högre status i det internationella samfundet.76 

Huruvida ett uttalande i regeringsförklaringen om att Sverige kommer erkänna 

en viss entitet som stat konstituerar ett faktiskt erkännande eller inte diskuteras 

av Sallander. Inriktningen i artikeln ligger förvisso på om ett sådant uttalande är 

förenligt med regeringsformen eller ej. Men det kan tänkas att beroende på 

formuleringen och syftet bakom ordvalet möjligen kan få effekt på det 

internationella planet även om det skulle strida mot svensk författning. Är det 

som Sallander väljer att tolka det, en avsiktsförklaring om vad som kommer att 

arbetas emot och ett inte faktiskt konstaterande av vad som redan bestämts 

existerar inte en lagöverträdelse.77 Ses det som ett politiskt uttalande kan det 

folkrättsligt sett inte utgöra ett erkännande som sådant utan snarare ett uttalande 

om ett framtida erkännande som kommer att beslutas om.  

                                                 
73 Se regeringssammanträde 2014–10–30 protokoll 1:7, diarienummer: 

UF2014/68085/UD/MENA. 
74 Oxford (2014) s. 80–81.; Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 64–68. 
75 Charter of the United Nations, 26 June 1924 San Francisco.  
76 Oxford (2014) s. 80–81. 
77 Sallander, SvJT 2014 s. 791. 
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4.3 Erkännandets inverkan som utgångspunkt 

Vilken effekt, påverkan eller följd ett erkännande av en entitet som stat får beror 

på vem du frågar och vilken teori om erkännande personen i fråga applicerar. 

Klassiskt så talar man om de deklaratoriska och konstitutiva 

erkännandeteorierna, om ett erkännande endast bekräftar att entiteten är en stat 

eller om entiteten blir en stat på grund av erkännandet som sådant. Vid sidan av 

erkännandeteorierna kan ett erkännande lämnas av karaktären de facto 

(accepting the fact of) eller de jure(as of right).  Vad leder då erkännandet till? 

Oberoende av vilken teori som förespråkas så genererar ett erkännande av en 

entitet som stat effekter staterna emellan. Ett erkännande av en entitet som stat 

är en bekräftelse på att den erkännande staten anser att den andra entiteten 

uppfyller kriterierna för statsmässighet och att entiteten nu i den erkännande 

statens ögon kommer att utgöra en stat. Den erkända staten kommer då kunna 

mot den erkännande staten hävda de rättigheter som en stat har, men måste även 

följa de skyldigheter i folkrätten som statsmässighet medför. Ett erkännande 

mellan stater leder oftast till öppnande av ömsesidiga diplomatiska förbindelser 

och relationer i from av konsulat och ambassader på respektive stats territorium. 

Utöver upprättandet av diplomatiska relationer är erkännande mellan stater 

nödvändigt för att ingå bilaterala avtal. Det är svårt att ingå avtal med en part 

om ena parten anser att den andre inte existerar.78  

Som konstaterat ovan är det styret i staten som beslutar om erkännande, i 

Sveriges fall är innehavaren av den exekutiva makten regeringen. Eftersom den 

svenska staten och de flesta andra stater har en delad maktstruktur där man 

separerar den lagstiftande, exekutiva och dömande makten ifrån varandra är det 

inte en uppgift för den nationella domstolen att fatta beslut om huruvida staten 

Sverige ska erkänna en entitet som stat eller inte. Sveriges beslut om att erkänna 

en entitet som stat kan däremot inverka på domstolens beslut när det kommer 

till immunitetsfrågor för representanter, diplomater och konsulär personal från 

den nu mera erkända staten.79  

Att notera är även om en entitet inte är erkänd som stat i det internationella 

samfundet, bör enligt Shaw entiteten fortfarande vara bunden av tvingande 

folkrättsliga regler jus cogens, som förbudet mot angreppskrig(aggression) och det 

allmänna våldsförbudet. Att en entitet inte är erkänd ger den inte fritt spelrum 

mot andra stater och aktörer visavi de erkända staterna agera som om den icke 

erkända entiteten inte existerar. Agerandet mot den entiteten omfattas av 

                                                 
78 Oxford (2014) s. 81–82.; Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 64–68.   
79 Shaw (2014) s. 340–341. 
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folkrättsliga regler även om den inte erkänts som ett folkrättssubjekt av typen 

stat. Således betraktas inte entitetens territorium som terra nullius även om 

entiteten inte är erkänd.80    

4.4 Erkännande av karaktär, de jure eller de facto 

Ett erkännande som ges till en entitet eller ett styre kan vara av olika karaktär. 

Antingen lämnas erkännandet av typen de facto (acceptning the fact of) eller av typen 

de jure (as of right). Att lämna ett erkännande de facto eller de jure görs oftast i 

förhållande till nya styren inom stater eller nya entiteter vars legitimitet kan vara 

av tvivelaktig karaktär, en inte alltför ovanlig situation vid inbördeskrig. Ett de 

facto erkännande signalerar från den erkännande statens sida att situationen, 

entiteten eller styret som erkänns i statens ögon troligtvis inte kommer kunna 

etablera sin position och erhålla den titel eller legitimitet som den gör anspråk 

på. Ett erkännande de facto kan ses om ett interimistiskt erkännande i avvaktan 

på att situationen skall utkristallisera sig mer och den erkännande staten bestämt 

sig rörande sin uppfattning om situationen. Vid ett erkännande de facto öppnas ej 

fullständiga diplomatiska relationer mellan staten som erkänner och entiteten 

eller styret som erkänns. Skulle sedan entiteten eller styret stabilisera sig över tid 

kan ett erkännande de facto ersättas med ett erkännande de jure. Ett erkännande av 

den senare typen signalerar att erkännandet är nu mera permanent och att den 

erkännande staten inte längre har några juridiska skäl för att hålla tillbaka ett 

erkännande de jure. Ett sådant erkännande leder troligtvis till att fulla 

diplomatiska relationer ämnas att upprättas staterna emellan.81  

Teoretiskt har ett de facto erkännande varit fritt att lämna och dras tillbaka av 

den erkännande staten. Särskiljningen mellan ett de jure och ett de facto erkännande 

har i praktiken varit obetydlig. Staternas agerande och praxis har urholkat 

skillnaderna mellan de olika typerna av erkännande då varken ett erkännande de 

facto eller de jure dragits tillbaka. Flertalet stater har idag liksom Sverige tagit avsteg 

från att erkänna regeringar och erkänner endast stater varav en användning av de 

fato och de jure erkännanden inte varit nödvändig. Som konsekvens har likt 

erkännanden av nya styren ett erkännande de facto eller de jure i dagsläget minskat 

avsevärt i betydelse, speciellt när det handlar om erkännande av stater.82  

                                                 
80 Shaw (2014) s. 340–341. 
81 Shaw (2014) s. 332–333. Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 65–69.   
82 Oxford (2014) s. 80–84.; Shaw (2014) s. 332–333.; Bring, Mahmoudi och Wrange 

(2012) s. 67.   
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4.5 Erkännande teorier 

Som tidigare nämnt är det två teorier om erkännande som förespråkas och ställs 

emot varandra. Den konstitutiva teorin och den deklaratoriska teorin. Att 

fortfarande inte en av teorierna etablerats som gällande rätt eller blivit mer 

förespråkad än den andra beror på att inom den folkrättsliga professionen inte 

råder konsensus om vilken av teorierna som ska appliceras. Worster anser att 

anledningen till att debatten om de båda teorierna om erkännande fortgår och 

varför inte en av en av teorierna blivit allmänt accepterad är att staterna vill ha 

flexibilitet i systemet för att använda den teori som passar den politiska 

verkligheten i varje enskilt fall.83 

4.5.1 Konstitutiva teorin 

Den konstitutiva teorin placerar mer makt i händerna på de stater som redan är 

erkända av det internationella samfundet och mycket lite makt i de entiteter som 

gör anspråk på statsmässighet. Enligt teorin är själva erkännandet den 

rättshandling som skapar en stat. Konsekvenserna av detta blir då att oavsett om 

en entitet uppfyller kriterierna i Montevideokonventionen på permanent 

befolkning, ett självständigt styre och ett territorium kopplat till befolkningen 

och styret, genererar uppfyllandet av kriterierna inte statsmässighet. Den 

konstitutiva teorin lägger stor vikt vid principen om staters suveräna likställdhet. 

Principen om staters likställdhet är fundamentet för folkrätten som rättssystem, 

ingen stat har fler rättigheter, skyldigheter eller möjligheter som utgångspunkt. 

Att staterna sedan kan överlåta en del av sin suveränitet och kompetens till andra 

organisationer är en annan sak. Ingen annan stat kan rättsenligt tvinga en annan 

stat att ingå ett bilateralt avtal, förhandla med eller handhava en situation på ett 

specifikt sätt. Med den konstitutiva teorin kan staterna välja vilka entiteter som 

ska vara en del av det internationella samfundet med kapaciteten stat och vilka 

som inte ska vara det. 84  

Problematiken med den här teorin är i grund och botten hur folkrätten skiljer 

sig från andra rättsområden. Dixon ställer sig frågan om det på något annat 

rättsområde accepterats och bedömts vara rättssäkert att de rättssubjekt som har 

rättigheter och skyldigheter inför rättsordningen subjektivt själva ska bestämma 

över vilka som ska få ingå i rättsordningen. Det blir konsekvensen om man ska 

applicera den konstitutiva teorin fullt ut.85 En analogi som skulle kunna göras är 

                                                 
83 Worster, ”Law, Politics and the Conception of the State in State Recognition Theory” 

Boston University International Law Journal, Vol. 27, (2009) s. 116. 
84 Shaw (2014) s. 322–324.; Oxford (2012) s. 82–84.; Lauterpact (1947) s. 38–41. 
85 Oxford (2014) s. 82–84. 
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att två parter(stat 1, stat 2) ingår ett avtal om vilka rättigheter och skyldigheter 

tredje man(entitet 1) har inför dessa två parter. Avtalet ingås utan tredjemans 

samtycke och kan därav åtminstone inom andra rättsområden inte binda tredje 

man, i enlighet med den allmänna principen om att avtal endast binder 

parterna.86 Skillnaden är dock att alla stater är suveränt likställda och kan genom 

sitt agerande styra över vilka rättigheter och skyldigheter som entiteter som inte 

är stater har. Även hur eller om dessa entiteter kan bli stater. Det blir realiteten 

om den konstitutiva teorin appliceras fullt ut.  

Givet att den konstitutiva teorin ska användas tillkommer flertalet praktiska 

problem som kan spekuleras kring. Om en entitet blir en stat i och med 

erkännandet av en redan etablerad stat, hur många stater ska erkänna entiteten 

innan den förvärvar statsmässighet upptas i det internationella samfundet och 

de rättigheter och skyldigheter som tillkommer en stat?87 Rimligen kan funderas 

kring om det räcker med en, två, tio, femtio eller hundra? Räknas vissa staters 

erkännande som mer konstituerande än andra stater? Och hur ses medlemskap 

i internationella organisationer, är det konstituerande i sig eller bara en antydan 

om statsmässighet? Det hela kokar ned till hur många staters erkännande 

entiteten måste erhålla för att entitetens ska vara en stat oberoende av om den 

erkänts av vissa stater eller ej. 

Lauterpact framhäver att om det är den konstitutiva teorin som ska appliceras 

ger den teorin avsevärt större utrymme för politiska överväganden som inte gör 

erkännandet av en stat till ett juridiskt spörsmål.88 Lauterpact presenterade istället 

en teori att erkännandet skulle vara en skyldighet för staterna om kriterierna för 

statsmässighet var uppfyllda av entiteten, med erkännandet gavs entiteten 

juridiska rättigheter och skyldigheter.89 Lauterpacts försök att lansera en plikt för 

staterna har inte i dagens folkrätt fått något inflytande, då som nämnt ovan det 

är upp till staterna själva att välja när staten vill erkänna en annan entitet som 

stat. Dixon hyser en viss tveksamhet till den konstitutiva teorin, men statspraxis 

tyder på enligt honom att erkännanden inte enbart är deklaratoriska, således 

måste erkännandena åtminstone till viss del vara konstitutiv. Författaren menar 

vidare att Lauterpacts förening av den deklaratoriska och konstitutiva teorierna 

är meningslös då om det skulle finnas en juridisk plikt att erkänna stater som 

uppfyller kriterierna. Skulle en sådan plikt existera skulle erkännandet som sådant 

                                                 
86 Adlercreutz, Gorton (2011) s. 148–149. 
87 Oxford (2014) s. 82–84. 
88 Lauterpact (1947) s. 38–41. 
89 Lauterpact (1947) s. 38–51. 
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vara oväsentligt i alla aspekter som berör den juridiska statusen som 

folkrättssubjekt.90  

4.5.2 Deklaratoriska teorin 

Den deklaratoriska teorin tillmäter erkännandet endast en bekräftande effekt. 

Den entitet som ska erkännas har redan oberoende av erkännandet en rättslig 

kapacitet i folkrätten. Det som skiljer teorierna från varandra är att i den 

deklaratoriska teorin existerar en stat när den uppfyllt kraven inom folkrätten. 

Lauterpact ser den deklaratoriska teorin som ett konstaterande av fakta. Är 

kraven för statsmässighet uppfyllda genererar det automatiskt den juridiska titeln 

stat för entiteten samt de rättigheter och skyldigheter som medföljer.91 Att en 

annan stat erkänner entiteten som stat ger endast effekt staterna emellan i 

förhållande till bilaterala och diplomatiska funktioner. Stater förvärvar 

rättigheter och skyldigheter i folkrätten utan samtycke från redan existerande 

stater. Enligt den här teorin bestämmer inte stater entiteters juridiska status utan 

vilken status en entitet har avgörs av folkrätten självt och inte den enskilda staten. 

Uppfyller entiteten kraven i Montevideokonventionens första artikel och kravet 

på självständighet så utgör den entiteten ett folkrättssubjekt av karaktären stat. 

Dixon menar under förutsättning att den deklaratoriska teorin tillämpas kan 

entiteter som inte erkänts av andra stater ha anspråk mot de staterna oberoende 

av ett erkännande då entiteten har den rättskapacitet som tillkommer en stat. 

Uttalandet av Dixon har effekt i båda riktningarna och ett exempel som han 

lyfter fram är att även fast de flesta arab-staterna kring Israel inte erkände Israel 

som stat, hindrande det inte arab-staterna från att göra gällande anspråk mot 

Israel. Den enskilda staten kan endast genom erkännandet bekräfta att den ser 

entiteten som en stat och därmed medger möjligheten att initiera bilaterala 

relationer staterna emellan.92 Vid upplösningen av Jugoslavien ansåg 

Skiljedomskommissionen för stater i före detta Jugoslavien att ett erkännande av 

en entitet som en stat av en redan etablerad stat endast kunde tillmätas 

deklaratorisk verkan. Samma effekt hade inträde i internationella 

organisationer.93 

  

                                                 
90 Oxford (2014) s. 82–85. 
91 Lauterpact (1947) s. 41–42. 
92 Oxford (2014) s. 81–82. 
93 ”Arbitration Comssion opinon no. 8”, 4 juli 1992, efter Türk, Danilo “Recognition of 

States: A Comment” European Journal of International Law, Vol. 4. (1993), Annex 3 s. 88. 
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4.6 EG:s riktlinjer för erkännande i forna Jugoslavien 

Under upplösningen av Jugoslavien förkom flertalet väpnade konflikter på 

Balkan. Med de väpnande konflikterna i åtanke och de brott mot mänskliga 

rättigheter och humanitär rätt som förekom under perioden tog den dåvarande 

Europeiska gemenskapen fram nya kriterier vid erkännande av de före detta 

delarna av Jugoslavien som nu gjorde anspråk på att vara självständiga stater. 

Den Europeiska gemenskapen var medlare i konflikterna och tog fram nya 

riktlinjer för att hindra att nya konflikter skulle blossa upp. Hårdare krav ställdes 

på de stater som skulle erkännas än de som stipuleras i 

Montevideokonventionen.94 De nya riktlinjerna Guidelines on Recognition of New 

States in Eastern Europé and in the Soivet Union innehöll krav på att mänskliga 

rättigheter, etablerade gränser mellan stater, dispyter skall lösas på ett fredligt sätt 

samt garantier för minoriteters rättigheter utfästas för att erkännande skulle 

lämnas.95 De nya riktlinjerna adderar en moralisk dimension till de krav som ställs 

upp i Montevideokonventionen. Visserligen har den enskilda staten möjlighet 

att ingå förbindelser som garanterar upprätthållandet av nämnda krav och vissa 

allmänna principer gäller oavsett en stat skriver under traktat eller ej, nämligen 

normerna om jus cogens. Vid erkännandet av Kosovo har inte i de erkännande 

dokument som undersökts hänvisats till Guidelines on Recognition of New States in 

Eastern Europé and in the Soivet Union. En förklaring till detta kan vara att Kosovo 

tidigare var en del av Serbien som tidigare har erkänts som stat i enlighet med de 

framtagna riktlinjerna.  

4.7 Icke erkännande 

4.7.1 Utgångpunkter 

En del av folkrättens utveckling har skett kring motsatsen till ett erkännande det 

vill säga ett icke-erkännande. Doktrinen om icke-erkännande syftar till att en del 

situationer, ageranden eller händelser ska under vissa förutsättningar och 

sakförhållanden tas avstånd ifrån och inte erkännas som legitima eller förenliga 

med folkrätten.96 Doktrinen om icke-erkännande började ta form på allvar under 

1930-talet då den Japanska invasionen av Manchuriet ägde rum. Dåvarande 

Nationernas Förbund (NF) tog ställning mot den Japanska invasionen och 

uttrycker att då Japan inte respekterat artikel 10 i NFs fördrag. Eftersom artikel 

                                                 
94 Rich, Ronald “Symposium: Recent Developments in the Practice of State Recognition, 

Recognition of States: The Collapse Of Yugoslavia and the Soviet Union” European 

Journal of International Law, Vol. 4. (1993) s. 42. 
95 Guidelines on the recognition of new States in Eastern Europe and in the Soviet Union, 

genom Bilaga II Säkerhetsrådets dokument S/23293. 
96 Shaw (2014) s. 338–339. 
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10 inte hörsammats beslutar rådet att erövring av territorium i strid mot 

fördraget och organisationens principer inte kommer att erkännas som 

legitima.97 

Artikel 10: ” The Members of the League undertake to respect and preserve as against 

external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members 

of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such 

aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be 

fulfilled”98 

Ovanstående uttalande av rådet i kombination med att en resolution tas som 

ålägger medlemmarna av NF att inte erkänna situationer, traktat eller avtal som 

strider mot fördraget eller Pact of Paris.99  Här menar Lauterpacht att man kan se 

de första ordentliga stegen att göra icke erkännande från en moralisk plikt till 

något mer juridiskt hållbart som kan få faktiska verkningar som juridisk princip. 

Doktrinen om icke-erkännande bygger på principen ex injuria jus non oritur (ingen 

rätt kan komma ur en orätt).100  

Efter den oroliga perioden strax före, under och efter andra världskriget gjordes 

nya försök att implementera doktrinen om icke-erkännande mer permanent i 

folkrätten. Efter Förenta Nationernas bildande lades mer fokus på att förhindra 

konflikter och verka för fredlig tvistelösning mellan stater. Som ett led i detta 

återfinns det allmänna våldsförbudet i artikel 2 (4) i FN stadgan. Det allmänna 

våldsförbudet, där angreppskrig ingår, anses förutom vara bindande för FN 

medlemmar även utgöra folkrättslig sedvanerätt av karaktären jus cogens. 

Åtminstone råder det konsensus kring att förbudet mot angreppskrig 

(aggression) utgör jus cogens. Omfattningen av våldsförbudet som helhet och dess 

omfattning är fortfarande ett ämne för diskussion.101  

  

                                                 
97 League of Nations Official Journal, 1932. S. 383–384. 
98 Covenant of the League of Nations, artikel 10. 
99 League of Nations Official Journal Special Supplement, nr 100, s. 8. refererad i 

Lauterpact (1947) s. 417. 
100 Lauterpact (1947) s. 416–420. 
101 Shaw (2014) s. 814.; se även Gray (2013) s. 30–31.; Linderfalk (2013) s. 202–203.   
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4.7.2 FNs agerande 

FN har anammat doktrinen om icke-erkännande. Till skillnad från ett politiskt 

icke-erkännande uppvisad passivitet från en stat gällande erkännande av en 

entitet som stat, kan juridiskt bindande icke-erkännande få avsevärd effekt. FN 

säkerhetsråd kan i enlighet med FN-stadgan fatta beslut som binder 

medlemmarna. För att en resolution om icke-erkännande ska få bindande verkan 

för medlemmarna krävs först att Säkerhetsrådet beslutat i enlighet med artikel 

39 FN-stadgan att det råder ett hot mot freden, ett brott mot freden eller att en 

angreppshandling har ägt rum. Sedan kan Säkerhetsrådet besluta om åtgärder 

som inte involverar våldsanvändning enligt artikel 41 FN-stadgan. Ett beslut om 

icke-erkännande faller in under artikel 41 och är därmed bindande för samtliga 

FN-medlemmar.102 Två exempel på bindande resolutioner gällande icke-

erkännande är icke-erkännandet av Iraks annektering av Kuwait och utropandet 

av en självständig stat på norra Cypern.103 

4.8 För tidigt erkännande 

Ett för tidigt erkännande av en entitet som en stat kan i vissa fall utgöra ett brott 

mot folkrätten. Folkrättsbrott skulle kunna aktualiseras om en del av en redan 

existerande och erkänd stat förklarar sig självständig och suverän i förhållande 

till den existerande staten. Ett erkännande av en sådan utbrytning innan den 

utbrytande entiteten etablerat sig inom ramen för Montevideokonventionen, 

utgör ett fall av för tidigt erkännande (premature recognition) och strider därmed 

mot principen om icke-intervention (non-intervention). Principen om icke-

intervention som definieras generellt i den så kallade Friendly Relations 

Declaration104 utgör sedvanerätt vilket konstaterades av ICJ i Nicaraguamålet.105 

Domstolen gav principen en snävare tolkning så att icke-intervention endast 

kunde förkomma i områden där staten själv kunde fritt få bestämma, således 

rättigheter knutna till statens suveränitet.106 En del i staters suveränitet är full 

kontroll över sitt territorium att då erkänna en entitets utbrytningsförsök utan 

att entiteten uppfyller minimi kraven på statsmässighet är en intervention i den 

                                                 
102 Shaw (2014) s. 338–340. 
103 Säkerhetsrådets resolution 541 och 662. 
104 Declaration on Principales of International Law concerning Friendly Relations and Co–

operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, bifogat till 

Generalförsamlingens resolution 2625 [XXV], 1970. 
105  ICJ (1986), Merits of the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

Case, punkt 202. 
106 ICJ (1986), Merits of the Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 

Case, punkt 205. 
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andra statens territoriella överhöghet och därmed ett angrepp på statens 

suveränitet.107 

5 Staters erkännande/icke erkännande av 
Kosovo 

För att kunna förstå staters förhållningssätt till Kosovo behövs en kort historisk 

tillbakablick på de händelser som lett upp till Kosovos självständighetsförklaring. 

Motsättningar mellan etniska Albaner och Serber ska inte redogöras för i någon 

större omfattning. I den mån det är relevant för uppsatsen och bakgrunden till 

Kosovos självständighetsförklaring kommer det området att till viss grad att 

beröras.  

5.1 Bakgrund till erkännandet av Kosovo 

Balkanhalvön stod länge under det Osmanska rikets inflytande. Efter en period 

av 500 år ändrades detta maktförhållande med det så kallade Londonfördraget 

som ingicks 1912. Regionen Kosovo blev en del av Serbien på grund av den 

senares expansion på Balkanhalvön.108 Serbien blev ett självständigt kungadöme 

under 1800-talet genom Berlinkongressen 1878. Under Serbiens angrepp på 

Turkiet under Balkankrigen införlivades Kosovo i Serbien. Efterföljande 

statskonstellation skapade det första Jugoslavien (serbers, kroaters och sloveners 

kungadöme) 1918. Albanien framträdde som en egen stat 1913 efter balkankriget 

och där bosatte sig den största delen av befolkningen som ansåg sig vara albaner. 

Dock hamnade en tredjedel av de som betraktade sig själva som albaner utanför 

den nya Albanska staten, de återfanns främst i Makedonien och Kosovo.109 

Under perioden fram till andra världskriget så fördes en politik för att minska 

albanernas inflytande och de utsattes för utstuderad diskriminering, främst 

kopplat till äganderätt då flertalet jordreformer utfördes. Under andra 

världskriget ockuperade axelmakterna Tyskland och Italien Kosovo. Under 

ockupationstiden var det de etniska serberna som diskriminerades och 

förtrycktes. Den andra upplagan av Jugoslavien bildades efter andra världskriget 

som en federalstat istället för en enhetsstat. Kosovo fick i grundlagen från 1946 

formellt självstyre inom den Serbiska republiken men omnämndes som den 

autonoma regionen Kosovo och Metohija. Självstyret realiserades inte i 

verkligheten varken administrativt eller juridiskt.110  

                                                 
107 Bring, Mahmoudi och Wrange (2012) s. 65. 
108 Världspolitikens Dagsfrågor, 2013/11–12, s. 49–50. 
109 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 8–12. 
110 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 12–16. 
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Det oförverkligade Kosovanska självstyret fick en ny vändning under 1960-talet 

då flertalet politiker avsattes, däribland den av albanerna i Kosovo mycket illa 

omtyckte Aleksander Rankovic som tidigare var chef för säkerhetspolisen. En 

ny politik fördes och institutioner i Kosovo inom skola, kultur och media tog 

form och förespråkade en självständighet för albanerna i regionen. 1969 antog 

det serbiska parlamentet en ny grundlag för Kosovo. Nu fick regionen 

långtgående självstyre och en egen högsta domstol. Den nya grundlagen för 

Kosovo följdes upp med en ny grundlag för hela Jugoslavien år 1974. Som ett 

resultat av den nyligen antagna lagen utökades Kosovos självstyre. 

Decentraliseringen gav i princip Kosovo inflytande över allt utom utrikes, 

försvarspolitiken och några få ekonomiska frågor. Dock räknades fortfarande 

Kosovo som en autonom provins och inte som en republik vilket Serbien var. 

Skillnaden mellan republik och provins var att republikerna i Jugoslavien kunde 

begära utträde ur federationen, vilket inte var tillåtet för en provins.111 

Med ökat albanskt inflytande och självstyre ökade missnöjet bland de serber som 

var bosatta i den dåvarande provinsen. Missnöjet och en misstro mot 

myndigheterna i Kosovo ledde till att flertalet serber och montenegriner 

utvandrade från Kosovo. För att motverka utvandringen instiftades 1986 en lag 

som förbjöd serber att sälja sina fastigheter i provinsen. En period av instabilitet 

följde efter ett domstolsavgörande där en serbisk man ansågs själv ha orsakat 

skador på sig själv och inte som vederbörande själv påstod av albaner som velat 

tvinga honom att sälja sin gård. Fallet var uttryck för den systematiska 

diskriminering som serber fick utstå i Kosovo enligt serberna själva. Rättsfallet 

följt av att de främsta politiska ledarna avlidit och en tilltagande nationalism 

mildrades inte av Slobodan Milosevics tillträde som det serbiska 

kommunistpartiets ordförande 1986. Sociala och ekonomiska problem 

tillsammans med ökande motsättningar mellan olika befolkningsgrupper och 

avsättandet av de politiska ledningarna de autonoma provinserna Kosovo och 

Vojvodina skapade kaos i Kosovo.  Flertalet upplopp följde och minskade inte 

med grundlagsändringen i Serbien 1989 som innebar att Kosovo förlorade sin 

autonomi. Repressiva metoder från Serbiska myndigheter och försök att förmå 

fler serber att bosätta sig i provinsen Kosovo tillsammans med diskriminerande 

lagar gjorde att 140 000 albanska arbetare förlorade sina jobb. Efter 

Sovjetunionens kollaps störtade Jugoslavien in i inbördeskrig. 1991 förklarade 

sig Kroatien och Slovenien självständiga, 1992 erkändes Bosnien-Hercegovina 

även det som självständigt. 112 

                                                 
111 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 16–21. 
112 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 19–26. 
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Kosovo hade anammat en icke-vålds strategi och i det regionala parlamentet 

beslutat om ett krav på att Kosovo skulle bli en oberoende republik. Delar av 

den nyvalda regeringen gick i exil men del egenvalda presidenten Ibrahim 

Rugova stannade i Kosovo. Icke-vålds strategin fortlöpte fram till 1995 då 

fredsavtalet i Bosnien-Hercegovina slöts. Ett avtal som inte nämnde Kosovo 

och dess förhållande till Serbien på något sätt. Olika militanta grenar fick med 

fredsavtalet vatten på sin kvarn om att våld måste till för att få det internationella 

samfundets uppmärksamhet. UCK (Kosovos befrielsearmé) var en liten militant 

grupp som finansierades mestadels via kriminella nätverk och utförde terrordåd 

runt om i Kosovo. I takt med att UCK vann framgångar anslöt fler medlemmar 

även från andra grupperingar. När serbiska styrkor gick in i Drenica området 

och dödade en känd gerilla ledare och många ur dennes grupp resulterade det i 

raseri bland den albanska befolkningen. UCK värvade fler rekryter och mer stöd 

från klanledare som tidigare förespråkat fredliga medel. UCK fortsatte med sina 

operationer som fördömdes av det internationella samfundet som såg dessa 

auktioner som terrordåd. Efter en större militär operation av serbiska styrkor 

som drevs tusentals människor från sina hem, kom även fördömmaden av 

internationell karaktär riktade mot Serbien. Hot om intervention från USA 

riktades mot Serbien. Efter misslyckade försök till försoning och förhandling om 

den rådande situationen i Kosovo 1999 intervenerade NATO i Kosovo den 24 

mars samma år.113 Bombräderna i Kosovo fortlöpte under 78 dagar, under 

samma tidsperiod avancerade serbiska trupper in i Kosovo. Konflikten drev 

cirka 780 000 personer på flykt och en lösning på konflikten var nödvändig. Nya 

fredssamtal inleddes och en lösning etablerades i form av Säkerhetsrådets 

resolution 1244. Resolutionen gjorde Kosovo till ett FN-protektorat den 10 juni 

1999. Efter protektoratets etablerande kvarstod dock dilemmat med Kosovos 

politiska status. Kosovo var fortfarande en del av staten Serbien men Serbien 

hade inte längre någon kontroll över provinsen, de facto kontroll utövade FN 

med hjälp av NATO.114 

Efter år av styrande av FN missionen i Kosovo (UNMIK) som leddes av flertalet 

olika diplomater under olika perioder vid försökt till uppbyggnad av 

administration och rättsstat i Kosovo var frågan kvar om dess status. FNs 

generalsekreterare gav Finlands tidigare president Martti Ahtisaari i uppdrag att 

medla i frågan om Kosovos status. Under år 2007 kom ett förslag från det 

Serbiska parlamentet som skulle ge Kosovo total autonomi men regionen skulle 

fortfarande vara en del av Serbien. Förslaget förkastades av albanerna i Kosovo. 

Ahtisaaris slutrapport presenterades i mars 2007, rapporten föreslog att Kosovo 

                                                 
113 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 26–38. 
114 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 38–40. 
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skulle bli självständigt med vissa förbehåll.115 Det förslaget förkastades i sin tur 

av Serbien. En ny förhandlingsrunda inleddes men den bar ingen frukt och 

Kosovo förklarade sig självständigt i februari 2008.116 Från 2011 inleddes nya 

försök till att förbättra relationerna mellan Serbien och Kosovo. Ett avtal skrevs 

under mellan Serbien och Kosovo 2013 som innebär mer självbestämmande för 

de fyra norra distrikten i Kosovo vars population till övervägande del består av 

serber.117 Som bekant kom ICJ fram till att Kosovos självständighetsdeklaration 

var i enlighet med folkrätten och utgjorde ingen överträdelse.118 Med 

ovanstående bakgrund ska nu Staters argumentation för Kosovos erkännande 

respektive icke-erkännande undersökas. 

5.2 Statserkännanden 

För närvarande är det 111 stater med medlemskap i FN som har erkänt Kosovo 

som stat.119 Kosovo har i jakten på att etablera sig som en erkänd stat bedrivit 

lobbyism när det kommer till sociala medier, och har bland annat etablerats sig 

som en officiell stat på den sociala media plattformen Facebook.120 Vidare har 

man sökt medlemskap i så många internationella organisationer som möjligt, 

nyligen beviljades Kosovo medlemskap i FIFA.121 Det Kosovanska 

utrikesdepartementet har flertalet summeringar av erkännande från andra stater 

samlade på sin hemsida. Summeringarna är mycket knapphändiga och 

konstaterar endast att ett erkännande av Kosovo har kommunicerats från den 

aktuella staten. Exempel på stater som lämnat erkännanden av den karaktären är 

Saudiarabien, Oman, Jordanien, Nya Zeeland, Honduras, Qatar, Chad och 

Ghana.122   

                                                 
115 Slutrapporten finns tillgänglig på följande webbplats, 

<http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf>, 

besökt 2016-05-20. 
116 Världspolitikens Dagsfrågor, 2008/7–8, s. 40–52 
117 Världspolitikens Dagsfrågor, 2013/11–12, s. 52–54 
118 ICJ (2010), Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of 

Independence in Respect of Kosovo, punkt 122–123. 
119 Kosovo Thanks you, en NGO som spårar och listar erkännanden av Kosovo som stat, 

<http://www.kosovothanksyou.com/>, besökt 2016–04–30. 
120 ”Kosovo Attains Status (on Facebook) It Has Sought for Years: Nation”,  

New York Times 2013–12–12, 

<http://www.nytimes.com/2013/12/13/world/europe/kosovo–seeking–recognition–follows–

the–crowd–to–facebook–social–media.html>, besökt 2016–05–15. 
121 ”Kosovo and Gibraltar become members of world governing body” 2016–05–13, BBC 

News,<http://www.bbc.com/sport/football/36290169>, besökt 2016–05–15. 
122 Kosovanska utrikesdepartementets hemsida, erkännanden lämnade av Saudiarabien, 

Oman, Jordanien, Nya Zeeland, Honduras, Qatar, Chad och Ghana, <http://www.mfa–

ks.net/?page=2,4,1090>, <http://www.mfa–ks.net/?page=2,4,1282> , <http://www.mfa–

ks.net/?page=2,4,620> ,<http://www.mfa–ks.net/?page=2,4,574> , <http://www.mfa–

ks.net/?page=2,4,324> , <http://www.mfa–ks.net/?page=2,4,12> , <http://www.mfa–

ks.net/?page=2,4,171> , <http://www.mfa–ks.net/?page=2,4,629>, samtliga erkännanden 

besöktes 2016–05–01. 
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Nedan kommer en utvald del av staters erkännande dokument att undersökas, 

låt oss börja med staterna i EU då medlemmarna i unionen enats om hur 

erkännandet av Kosovo som stat skall genomföras. 

Europeiska Unionens råd fattade beslutet att medlemsstaterna själva beslutar om 

sina förbindelser med Kosovo i enlighet med nationell praxis och internationell 

rätt. Rådet visar sin uppskattning för att Kosovo förbundit sig till 

självständighetsdeklarationen och de principer däri om att respektera demokrati, 

mänskliga rättigheter, minoriteter och även att Kosovo accepterar att staten 

fortsättningsvis kommer att stå under internationell översyn. Vidare uttrycker 

rådet att genom sitt engagemang kommer att stärka stabiliteten i västra Balkan. 

Som avslutande segment påvisar EU sin ståndpunkt gällande Kosovos karaktär 

i internationell rätt på följande sätt: ”The Council reiterates the EU´s adherence to the 

principles of the UN Charter and the Helsinki Final Act, inter alia the principles of 

sovereignty and territorial integrity and all UN Security Council resolutions. It underlines its 

conviction that in view of the conflict of the 1990s and the extended period of international 

administration under SCR 1244, Kosovo constitutes a sui generis case which does not call into 

question these principles and resolutions.” 123 

Det svenska erkännandet av Republiken Kosovo lyder kort och gott: ”Regeringen 

beslutar att erkänna Republiken Kosovo som en självständig stat med en av det internationella 

samfundet tills vidare övervakad självständighet”124. Innan beslutet om erkännande tas, 

noteras att varje medlemsstat i EU själv får besluta om erkännande av Kosovo i 

enlighet med nationell praxis och internationell rätt enligt ett tidigare beslut i 

EUs ministerråd 18 februari 2008. Carl Bildt som var utrikesminister när beslutet 

att erkänna Kosovo som stat fattades kommenterar erkännandet 2014 i en 

debattartikel. Bildt menar att Sverige alltid varit noga med att det folkrättsliga 

kraven på erkännande varit uppfyllda när erkännande av en entitet som stat görs. 

Kraven på en permanent befolkning, ett definierat territorium, en regering som 

förmår att kontrollera territoriet och möjlighet att etablera utrikespolitiska 

förbindelser är det som spelar roll för huruvida ett erkännande skall lämnas eller 

ej. Sverige har strikt följt de nämnda kriterierna oavsett vad som tyckts om 

statsbildningen menar Bildt. Till stöd för detta anges Sveriges erkännande av 

Nordkorea och icke-erkännande av Estland, Lettland och Litauen när de var 

under Sovjetisk ockupation. Kosovo hänvisas till som ett bevis på att kriteriet 

gällande territoriell kontroll inte längre har samma tyngd som innan och stater 

tagit steg ifrån det kriteriet. Vidare menar Bildt att Sverige hade inte ensidigt 

                                                 
123 ”Council conclusions ”Europeiska unionens råd 18–19 februari 2008, dokumentkod: ST 

6262 2008 INIT. 
124 Protokoll vid regeringssammanträde 2008–03–04, diarienummer: UD2008/7879/FMR. 
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erkänt Kosovo utan det gjordes som ett samordnat beslut inom EU för att få 

större effekt.125  

Finland erkände Kosovo som stat den 7 mars 2008. I sin motivering till beslutet 

anges Kosovos beslutsamhet att följa de åtagande som finns stipulerade i FN 

specialsändebud Martti Ahtisaaris plan för Kosovos status. I erkännandet 

framhäver Finland att man kommer att bidra med stora resurser för att stödja 

Kosovo etablering i enlighet med Ahtisaari planen.126 Finland verkar medvetet 

om att Kosovo fortsatt kommer erhålla mycket stor hjälp av det internationella 

samfundet framförallt EU vid etablerandet av en rättsstat.  

USA erkände Kosovo den 18 februari 2008. I erkännande brevet från president 

Bush till Kosovo gratuleras Kosovo till den framgång staten nu har nått efter att 

kriget upphört. Bush välkomnar Kosovos samhällsbyggande med fria val och 

skyddet för minoriteter. I erkännande texten framhävs Kosovos åtagande att 

följa Ahtisaari planen under den period som Kosovo fortfarande kommer att 

vara under internationell översyn. Slutligen påminns om att USA förlitar sig på 

att Kosovo anser sig juridiskt bundet att följa de principer som återfinns i 

Kosovos självständighetsdeklaration.127 Bush erkännande brev lämnar inte 

mycket i form av juridiska argument och kompletteras därför av ett uttalande 

från dåvarande utrikesminister Condoleezza Rice.  

”Nine years ago, the international community, led by NATO, acted to end brutal attacks on 

the Kosovar Albanian population. This timely international intervention ended the violence, 

leading to a United Nations Security Council decision to suspend Belgrade’s governance and 

place Kosovo under interim UN administration. Since that time Kosovo has built its own 

democratic institutions separate from Belgrade’s control. Last year, UN Special Envoy Martti 

Ahtisaari developed a plan to build a democratic and multi-ethnic Kosovo and recommended 

Kosovo be independent, subject to a period of international supervision. In light of the conflicts 

of the 1990s, independence is the only viable option to promote stability in the region. […] 

The unusual combination of factors found in the Kosovo situation -- including the context of 

Yugoslavia's breakup, the history of ethnic cleansing and crimes against civilians in Kosovo, 

and the extended period of UN administration -- are not found elsewhere and therefore make 

                                                 
125 Debattartikel av Carl Bildt publicerad i Dagens Nyheter 2014–10–22, 

<http://www.dn.se/debatt/repliker/erkannandena–av–kroatien–och–kosovo–eu–

samordnades/>, besökt 2016–04–22. 
126 Pressmeddelande Finland erkänner Kosovo 2014–03–07, finska utrikesdepartementets 

hemsida, <http://formin.finland.fi/public/?contentid=123825&contentlan=3&culture=sv–

FI>, besökt 2016–04–05. 
127 Brev från President Bush till Kosovo, Vita husets arkiv under presidents Bush styre, 

<http://georgewbush–whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/02/20080218–3.html>, 

besökt 2016–04–10. 

http://www.dn.se/debatt/repliker/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/
http://www.dn.se/debatt/repliker/erkannandena-av-kroatien-och-kosovo-eu-samordnades/
http://formin.finland.fi/public/?contentid=123825&contentlan=3&culture=sv-FI
http://formin.finland.fi/public/?contentid=123825&contentlan=3&culture=sv-FI
http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2008/02/20080218-3.html
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Kosovo a special case. Kosovo cannot be seen as a precedent for any other situation in the world 

today.”128 

Kanada erkände Kosovo som stat den 18 mars 2008. Maxime Bernier 

presenterade erkännandet i ett uttalande. Kanada välkomnar Kosovos åtagande 

att följa Ahtisaari planen. Erkännandet och utvecklandet av Kosovo till en 

demokratisk stat med respekt för mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter 

är nödvändigt enligt Kanada för att skapa fred och politisk stabilitet på Balkan. 

Kanada vidhåller att Kosovo är ett unikt fall och uttrycker det på följande vis: 

”Kosovo is a unique case, as illustrated by its recent history characterized by war and ethnic 

cleansing, the role subsequently played by the United Nations and NATO in administering 

the territory and providing for its security, and the ongoing role that international organizations 

such as the European Union will play in assisting Kosovo with its transition to full 

independence. As the declaration issued by Kosovo's parliament also makes clear, the unique 

circumstances which have led to Kosovo's independence mean it does not constitute any kind of 

precedent. Statements made by other countries recognizing Kosovo's independence have echoed 

this point.”129 

Schweiz erkände Kosovo som stat den 27 februari 2008. I ett uttalande från 

presidenten Pascal Couchepin välkomnas Kosovo som stat och Schweiz ser 

fram emot att Kosovo följer de åtagande som upprättas i 

självständighetsdeklaration och den internationella översyn som sker i enlighet 

med Ahtisaari planen. Vidare noteras det Kosovos vilja att fortsätta ha och 

samarbeta med NATO styrkan KFOR(The Kosovo Force) i enlighet med 

Säkerhetsrådets resolution 1244. Ett erkännande av Kosovo som stat leder till 

ökad stabilitet i regionen, vilket Schweiz presenterar på följande sätt: ”In a 

situation such as this, where emotions run very high and there is a conflict of interests, an ideal 

solution is not possible. Nevertheless the Federal Council considers that this new step in the 

political reconstitution of the region to be preferable to any alternative. In addition, it considers 

that in view of the circumstances of this particular case, Switzerland’s recognition of the 

independence of Kosovo does not constitute a precedent. Clarification of the status of Kosovo is 

a precondition for the stability as well as for the economic and political development of the whole 

of the Western Balkans. The Federal Council declares its intention to pursue Switzerland’s 

commitment in the region and to take an active part in the international efforts both in Kosovo 

and in the region as a whole.”130 

                                                 
128 Uttalande av Condoleezza Rice 2014–02–18, USAs utrikesdepartementets arkiv, 

<http://2001–2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm>, besökt 2016–04–10. 
129 Uttalande av den Kanadensiske utrikesministern 2008–03–18, kanadensiska regeringens 

hemsida, <http://news.gc.ca/web/article–

en.do?mthd=advSrch&nid=386299&crtr.dpt1D=6673&crtr.tp1D=&_ga=1.265972808.612

965593.1461253437>, besökt 2016–04–10.  
130 Uttalande av presidenten för den Schweiziska konfederationen 2008–02–27, Schweiz 

federala råds hemsida, <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg–

id=17497 >,besökt 2016–04–10. 

http://2001-2009.state.gov/secretary/rm/2008/02/100973.htm
http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=advSrch&nid=386299&crtr.dpt1D=6673&crtr.tp1D=&_ga=1.265972808.612965593.1461253437
http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=advSrch&nid=386299&crtr.dpt1D=6673&crtr.tp1D=&_ga=1.265972808.612965593.1461253437
http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=advSrch&nid=386299&crtr.dpt1D=6673&crtr.tp1D=&_ga=1.265972808.612965593.1461253437
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=17497
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=en&msg-id=17497
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I ett uttalande från Turkiets utrikesminister den 18 februari 2008 konstateras att 

Turkiet kommer att erkänna Kosovo som stat. I uttalandet lämnas inga juridiska 

skäl till erkännandet utan istället anger Turkiet att erkännandet av Kosovo 

kommer att medverka till ett stabilare och fredligare Balkan.131  

Australien erkänner Kosovo som stat i ett pressmeddelande den 19 februari 

2008. Det finns inga juridiska argument i erkännandet som sådana. Istället uttalas 

att Australien respekterar Kosovos befolknings beslut att bli självständiga samt 

att beslutet att erkänna ska skapa större möjligheter för fred och frid på Balkan.132 

Japan gör ett väldigt kortfattat uttalande i samband med statens erkännande av 

Kosovo. Den 18 mars 2008 erkände Japan Kosovo som stat. Erkännandet 

förväntas medföra stabilitet i regionen eftersom Kosovo i sin 

självständighetsdeklaration avser att följa Ahtisaari planen.133 

5.3 Uttalanden i FN 

Med anledning av Kosovos självständighetsförklaring behandlade 

Säkerhetsrådet frågan vid en session den 18 februari 2008. Eftersom erkännande 

dokumenten kan vara torftiga när det kommer till argumentation och skäl för 

lämnandet av erkännande respektive icke-erkännande undersöks de argument 

som lyfts i Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen.  

5.3.1 Säkerhetsrådet 

5.3.1.1 För erkännande av Kosovo 
 

Belgien och Italien 

Både Belgien och Italien konstaterar att Kosovos självständighet är ett faktum. 

Belgien framhäver att staten kommer att erkänna Kosovo som stat och anser att 

erkännandet kommer att leda till stabilitet i regionen på sikt. Vidare påpekar 

Belgien att erkänna Kosovo var det enda gångbara alternativet som föreslagits i 

Ahtisaari planen. Vidare anser Belgien att Kosovo utgör ett speciellt fall och har 

kontextuella omständigheter som är unika, det vill säga upplösningen av 

                                                 
131 Uttalande av den turkiske utrikesministern Ali Babacan 18 februari 2008, turkiska 

utrikesministeriets hemsida, <http://www.mfa.gov.tr/statement–of–h_e_–mr_–ali–

babacan_–minister–of–foreign–affairs–of–the–republic––of–turkey_–regarding–the–

recognition–of–kosovo.en.mfa>, besökt 2016–04–11. 
132 Pressmeddelande från Utrikesministern 2014–02–19, australiensiska utrikesministrarnas 

arkivs hemsida, <http://foreignminister.gov.au/releases/2008/fa–s034_08.html>, besökt 

2016–04–11. 
133 Uttalande av den japanska utrikesministern Masahiko Koumura 2008–03–18, japanska 

utrikesministeriet hemsida, 

<http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/0318.html>, besökt 2016–04–11. 

http://www.mfa.gov.tr/statement-of-h_e_-mr_-ali-babacan_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic--of-turkey_-regarding-the-recognition-of-kosovo.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/statement-of-h_e_-mr_-ali-babacan_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic--of-turkey_-regarding-the-recognition-of-kosovo.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/statement-of-h_e_-mr_-ali-babacan_-minister-of-foreign-affairs-of-the-republic--of-turkey_-regarding-the-recognition-of-kosovo.en.mfa
http://foreignminister.gov.au/releases/2008/fa-s034_08.html
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2008/3/0318.html
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Jugoslavien. Italien uttalar att Kosovo kommer att erkännas och erkännandet är 

i linje med internationell rätt och säkerhetsrådets resolution 1244 eftersom 

Kosovo även i fortsättningen kommer att stå under internationell översyn och 

rättstatsbyggande åtgärder genomförs av EU. Slutligen framhävs att Italien 

kommer fortsätta arbeta för stabilitet och säkerhet på Balkan.134 

 
Storbritannien 

Storbritanniens representant konstaterar inledningsvis att en ny stat har 

etablerats mot den före detta moderstatens vilja. Storbritannien har erkänt 

Kosovo som stat. Representanten redogör kortfattat för de händelser som banat 

väg för självständighetsdeklarationen. Grunden för händelserna är att Serbien 

1999 fråntogs möjligheten att utöva auktoritet i Kosovo genom en av 

Säkerhetsrådets beslutad resolution. Anledningarna till beslutet var att Serbien 

fråntagit Kosovo dess självstyre och därmed startat ett uppror i regionen. 

Serbien hade försökt fördriva majoriteten av befolkningen, hundratusentals 

människor, från regionen av Slobodan Milosevics säkerhetsstyrkor. I resolution 

1244 konstateras att mänskliga rättigheter och stabilitet inte kunde säkras om 

Serbien fortsatte att styra över regionen. Således försatts Kosovo under 

internationell tvångsadministration och blev ett FN protektorat. Avslutningsvis 

yttras: ”I began by saying that the Security Council was facing an extraordinary set of 

circumstances. It is not ideal for Kosovo to become independent without the consent of Serbia 

and without consensus in the Council. My Government believes that the unique circumstances 

of the violent break-up of the former Yugoslavia and the unprecedented United Nations 

administration of Kosovo make this a sui generis case that creates no wider precedent — a 

point that all EU member States agreed upon today.”135 

Costa Rica har undersökt de argument som förespråkar ett erkännande av 

Kosovo och de argument som talar emot ett erkännande. Costa Rica har tagit 

beslutet att erkänna Kosovo på grund av följande anledningar:  

”[…] We are convinced that resolution 1244 (1999), the 1999 general principles on a 

political solution to the Kosovo crisis set out in annexes 1 and 2 of that resolution, and the 

Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo contain sufficient legal 
foundations to enable us to recognize the independence proclaimed yesterday. We believe that 
with this recognition, we are responding primarily to the will of the people of 
Kosovo — a people who find it impossible to live together with the Serb majority in the same 
country after the 1998 campaign of ethnic cleansing, as their Prime Minister indicated to us 
in this very Chamber. That is a reality that Costa Rica cannot ignore and that the 
membership of the Organization must take carefully into account.”136 

                                                 
134 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 8–11. 
135 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 13. 
136 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 17. 
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Dock avses inte att skapa ett prejudikat utan Kosovo är ett unikt fall enligt Costa 

Rica.  

USA och Frankrike påtalar att i enlighet med staters suveränitet och de 

rättigheter som medföljer statsmässighet har de erkänt Kosovo som en stat. USA 

anser att Kosovos självständighetsdeklaration är den logiska, legitima och 

juridiskt riktiga responsen på situationen som föreligger i regionen. Vidare anses 

självständighetsdeklarationen i linje med resolution 1244 som har fortsatt 

verkan. Noteras görs även att antalet erkännanden av Kosovo försäkrat att 

självständigheten fortlöper. Både Frankrike och USA värnar om stabilitet och 

fred på Balkan. Båda länderna är även övertygade om att Kosovo är ett unikt 

fall.137 USA presenterar sin övertygelse på följande sätt: ”I understand the concern of 

some that Kosovo’s independence could be cited as a precedent in other parts of the world. But 

the reality is that Kosovo is clearly a special case and has been treated as such by the United 

Nations since 1999. As we have noted repeatedly, the violent and non-consensual break-up of 

Yugoslavia; Milosevic’s policies of repression and ethnic cleansing, which led the international 

community to act; the adoption of Security Council resolution 1244 (1999), under which 

Serbia has long been prevented from exercising normal governmental authority in Kosovo; and 

the United Nations-facilitated political process to help determine Kosovo’s future status are all 

factors that make the situation in Kosovo different from other conflicts or situations and one 

that does not set a precedent for other regions. My country’s recognition of Kosovo’s independence 

is based upon the specific circumstances in which Kosovo now finds itself. We have not, do not 

and will not accept the Kosovo example as a precedent for any other conflict or dispute.”138 

5.3.1.2 Emot erkännande av Kosovo 
 

Serbien 

Den serbiske presidenten Boris Tadic uttalar att Kosovos 

självständighetsdeklaration är olaglig och bryter mot Säkerhetsrådets resolution 

1244. Resolutionen befäster Serbiens territoriella integritet som innefattar 

Kosovo. Vidare uttrycker Tadic att erkänns Kosovos självständighetsdeklaration 

så legitimeras hot om våldsanvändning som ett sätt att skapa nya stater. Serbien 

menar också att självständighetsförklaringen strider mot folkrätten, FN-stadgan 

och principerna om internationell rättvisa. Serbien kommer inte att acceptera 

Kosovos självständighetsförklaring eftersom den bryter mot den första 

principen i FN-stadgan nämligen staters suveräna likställdhet och territoriella 

integritet. Serbien kommer aldrig att erkänna Kosovo som en självständig stat 

eftersom Kosovo är en del av Serbien. Serbien varnar också för att om Kosovo 

                                                 
137 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 18–20. 
138 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 19. 
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erkänns kan det få prejudicerande verkan för likande fall runt om i världen.139 

Avslutningsvis påpekar Serbien att ett erkännande av Kosovo är ett icke-

erkännande av Serbiens territoriella integritet och därmed ges ingen respekt för 

staters gränser.140 

 
Ryssland och Kina 

Ryssland uttrycker i allt väsentligt de argument som Serbien redan tagit upp. Att 

Kosovos självständighetsdeklaration strider mot Serbiens suveränitet, FN-

stadgan och även the Helsinki Final Act141 som klart uttrycker principerna om 

gränsers okränkbarhet och den territoriella integritet som stater erhåller. Gränser 

kan endast ändras genom avtal eller i övrigt i enlighet med folkrätten. Kina vill 

hitta en fredlig lösning på konflikten men vill slå vakt om principerna om staters 

likställda suveränitet och territoriella integritet vilka är fundamentala för 

folkrätten och återfinns i FN-stadgan.142  

Andra staters argumentation 

Indonesien är avvaktande i frågan om Kosovo självständighet. Staten påpekar 

dock att Kosovo har unika omständigheter men att de grundläggande 

principerna om staters suveräna likställdhet och territoriella integritet som 

återfinns i FN-stadgan och bekräftas av internationell rätt måste upprätthållas. 

Panama konstaterar att resolution 1244 och mandatet som skapats med 

resolutionen i fråga idag övertagits av den verklighet som existerar i Kosovo.143 

Vietnam anser att de fundamentala principerna om staters suveränitet och 

territoriella integritet måste upprätthållas. Vidare anses resolution 1244 bekräfta 

att Kosovo är en del av Serbien och därför strider Kosovos 

självständighetsförklaring mot resolutionen. Att erkänna Kosovo vore att skapa 

ett prejudikat som ger andra liknande situationer runt om i världen rätt att också 

de bli självständiga. Libyen liksom Vietnam kräver att principerna om suveränitet 

och territoriella integritet ska respekteras. Men Libyen uttalar att Kosovo inte 

kan vara ett prejudikat för framtida situationer. Kroatien hävdar bestämt att 

Kosovo är ett unikt fall av sui generis karaktär och kräver unika lösningar. 

Sydafrika värnar också om principerna gällande suveränitet och territoriell 

                                                 
139 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 4–6. 
140 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 21–22. 
141 Conference on Security and Co-Operation In Europé Final Act 

Helsinki 1975, tillgänglig på <http://www.osce.org/mc/39501?download=true>, besökt 

2016-05-15. 
142 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 6–8. 
143 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 21. 
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integritet. Vidare noteras att Kosovos självständighetsförklaring inte var i linje 

med resolution 1244 vilket beklagas.144  

 

5.3.2 Generalförsamlingen begäran om ICJ yttrande 
över Kosovo 

Nedan kommer en översikt göras över staters argumentation i 

Generalförsamlingen då en begäran om att ICJ skulle yttra sig över huruvida 

Kosovos självständighetsförklaring var förenlig med folkrätten. Flertalet stater 

ser Serbiens föreslagna resolution som endast medel för att fördröja Kosovos 

internationella erkännande som stat. En politisk agenda förklädd som ett 

juridiskt fall.145 Andra stater ser Serbiens resolution som en juridisk fråga gällande 

territoriell integritet för stater.146 

USA, Turkiet, Peru och Costa rika är säkra på att deras erkännande av Kosovo 

är förenligt med folkrätten. Som ett tecken på att de har handlar rätt är att allt 

fler stater erkänner Kosovo som stat. USA tillägger att oberoende utkomsten av 

ett eventuellt yttrande från ICJ kommer Kosovos politiska realitet inte att 

ändras.147 Danmark, Australien och Schweiz är övertygade om att deras 

erkännande av Kosovo som stat är förenliga med folkrätten och dessutom tror 

staterna att erkännandet av Kosovo kommer att leda till stabilitet i regionen.148 

Frankrike befäster sin åsikt att Kosovo är ett sui generis fall och avstår i 

omröstningen. Sydafrika påpekar att 48 stater har förvisso erkänt Kosovo som 

stat men att 144 av medlemmarna av Generalförsamlingen inte har erkänt 

Kosovo. 149  

  

                                                 
144 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–02–18, dokumentkod S/PV.5893, s. 13–17. 
145 Se Storbritanniens och Albaniens argumentation, Generalförsamlingens mötesprotokoll 

63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. Dokumentkod A/63/PV.22. 
146 Se Argentinas, Spaniens, Rumäniens, Egyptens och Cyperns Generalförsamlingens 

mötesprotokoll 63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. Dokumentkod A/63/PV.22. 
147 Generalförsamlingens mötesprotokoll 63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. 

Dokumentkod A/63/PV.22, s. 4–12. 
148Generalförsamlingens mötesprotokoll 63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. 

Dokumentkod A/63/PV.22, s. 13–14. 
149 Generalförsamlingens mötesprotokoll 63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. 

Dokumentkod A/63/PV.22, s. 8–10. 
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5.4 Staters argumentation i ICJ 

Serbiens begäran om att få Kosovos självständighetsdeklaration prövad i ICJ fick 

gehör i Generalförsamlingen.150 Följaktligen besvarade ICJ 

Generalförsamlingens fråga i det rådgivande yttrandet: Advisory Opinion of 22 July 

2010 - Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in 

respect of Kosovo151. Den Serbiska begäran att få Kosovos 

självständighetsdeklaration prövad var ett led i en större strategi att bevara 

Kosovo som en del av Serbien. För att ha en chans att kontra de erkännanden 

av Kosovo som strömmade in av prominenta stater, krävdes att Serbien 

verkligen visade att staten agerade som Kosovo fortfarande var en del av staten. 

Att få till ett rådgivande yttrande var sista halmstrået som Serbien kunde gripa 

efter. Skulle domstolen finna att självständighetsförklaringen stred mot 

folkrätten får Serbien vatten på sin kvarn och kan troligen minimera antalet 

erkännanden av Kosovo, motsatsen att självständighetsdeklarationen är i linje 

med folkrätten skulle innebära att Serbien mer eller mindre förlorar Kosovo.152  

I ICJ var det juristernas uppgift att omvandla de politiska argumenten till 

juridiska sådana.153 Argumenten framförda inför domstolen ger insikt i staternas 

opino juris. De stater som argumenterade i domstolen kan delas i för respektive 

emot Kosovo. Bland de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet återfinns tre 

stycken USA, Storbritannien och Frankrike i gruppen för Kosovo. De andra två 

Kina och Ryssland återfinns i gruppen som var emot Kosovo.154 

De argumentstyper som återfinns i yttrandena till ICJ är enligt Milanovic fem till 

antalet. Argument relaterade till jurisdiktion, den till domstolen ställda frågans 

omfattning och innebörd, politiska och historiska argument utan referens till 

folkrätten, argument om självständighetsdeklarationens kompabilitet med 

folkrätten och slutligen argument om självständighetsdeklarationens 

kompabilitet med Säkerhetsrådets resolution 1244.155 

De politiska argumenten omvandlades till juridiska genom att hävda att 

territoriell integritet endast gäller mellan stater och inte inom dem. Således kan 

folkrättssubjekt som inte är stater inte heller bryta mot principen om territoriell 

                                                 
150 Generalförsamlingens mötesprotokoll 63 sessionen 22 pleni mötet, 8 oktober 2008. 

Dokumentkod A/63/PV.22. 
151 ICJ (2010) rådgivande yttrande, Accordance with international law of the unilateral 

declaration of independence in respect of Kosovo.  
152 Wood och Milanovic (2015), s. 18–20. 
153 Wood och Milanovic (2015), s. 21. 
154 Wood och Milanovic (2015), s. 22–25. 
155 Wood och Milanovic (2015), s. 24–25. 
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integritet vid en självständighetsförklaring. Endast redan etablerade stater kan 

bryta mot principen ifall de erkänner en entitet som stat utan att entiteten har 

uppfyllt kriterierna för statsmässighet.156  

Ryssland menar att i vissa extrema fall kan det finnas en rätt till secession 

(utbrytning) från moderstaten. De fallen ska enligt Ryssland i så fall reduceras till 

en attack från moderstaten som hotar folkets rätt till självbestämmande 

existens.157   

Argumentationen i ICJ kretsar kring den ställda frågan om Kosovos 

självständighetsdeklaration var förenlig med folkrätten. Erkännandena av 

Kosovo lämnas därhän. Möjligen kan argumentationen i ICJ klarlägga staternas 

opino juris i frågan om unilaterala självständighetsdeklarationer vilket indirekt 

kan påverka varför ett erkännande av Kosovo lämnas.158  

ICJ slutsats i det rådgivande yttrandet var att Kosovos 

självständighetsdeklaration inte stred mot internationell rätt, konstitutionella 

ramverk eller Säkerhetsrådsresolution 1244.159 

5.4.1 ICJs yttrande utan betydelse? 

Efter att ICJ meddelat sitt rådgivande yttrande kommenterade flertalet stater att 

yttrandet inte på något sätt inverkade på deras ståndpunkt gällande att erkänna 

eller icke-erkänna Kosovo som stat.160 Cypern uttalade att ICJs avgörande endast 

behandlat att själva självständighetsdeklarationen inte stred mot internationell 

rätt inte gällande territoriell integritet. Cypern kommer stå fast vid sin ståndpunkt 

att inte erkänna Kosovo.161 Den brittiske utrikesministern framhöll att Kosovo 

är ett unikt fall och andra stater bör erkänna Kosovo som stat.162 I ett uttalande 

av en företrädare för det ryska utrikesministeriet konstateras att ICJ inte yttrat 

                                                 
156 Wood och Milanovic (2015), s. 33–35. 
157 Ryska skriftliga inlagan till ICJ rådgivande yttrande gällande Kosovos 

självständighetsdeklaration, s. 31., tillgänglig på ICJs hemsida, <http://www.icj–

cij.org/docket/files/141/15628.pdf>, besökt 2016–05–15.  
158 För en sammanställning av staters argumentation i ICJ rådgivande yttrande, Accordance 

with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo, se 

Wood och Milanovic (2015), s. 36–45. 
159 ICJ (2010), Accordance with international law of the unilateral declaration of 

independence in respect of Kosovo, punkt 122. 
160 Wood och Milanovic (2015), s. 237–238. 
161 ”Cyprus Foreign Minister: Cyprus Won't Change Stance on Kosovo”,Novotine 

nyhetsbyrå 2010–07–26, <http://www.novinite.com/view_news.php?id=118525>, besökt 

2016–04–15. 
162 Uttalande av den brittiska utrikesministern 2010–07–22, brittiska regeringens hemsida, 

<https://www.gov.uk/government/news/foreign–secretary–welcomes–kosovo–ruling>, 

besökt 2016–04–15. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15628.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15628.pdf
http://www.novinite.com/view_news.php?id=118525
https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-welcomes-kosovo-ruling
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sig över om Kosovo är en stat, eller om erkännandet av Kosovo av stater bryter 

mot internationell rätt. Slutligen sägs att Ryssland inte kommer förändra sin 

ståndpunkt om icke-erkännande av Kosovo.163 Azerbajdzjan uttalade att de inte 

kommer att erkänna Kosovo då staten anser ICJs slutsats strida mot folkrätten 

och Azerbajdzjan kommer inte att erkänna några utbrytningar ur existerande 

stater.164 Inte heller Indien förändrar sin inställning till Kosovo efter ICJs 

rådgivande yttrande. Indien kommer att fortsätta att icke-erkänna Kosovo då 

Indien inte ansett att Kosovo möter kriterierna för statsmässighet. Indien står 

fast vid principerna om staters suveränitet och territoriella integritet. Slutligen 

påpekas att Kosovo kan bli ett prejudikat för andra utbrytarrörelser runt om i 

världen.165 Spanien kommer inte förändra sin position gällande icke-erkännandet 

av Kosovo som stat utan vidhåller att regionen Kosovo är en del av Serbien.166 

5.5 Sammanställning av argumentation 

5.5.1 För erkännande av Kosovo 

• Kosovo är ett sui generis fall på grund av tidigare etnisk rensning, FN-

administration av regionen och det har ägt rum i kontexten av 

upplösningen av Jugoslavien 

• Erkännandet skulle på sikt ge politisk stabilitet och fred i Balkan 

• Erkännandet är i linje med resolution 1244 samt den föreslagna 

Ahtisaari planen där ett självständigt Kosovo är den enda lösningen på 

konflikten 

• Kosovo kommer att fortsätta vara under internationell översyn även om 

entiteten erkänns som stat 

• Folkets vilja är tillräckligt för självbestämmande 

                                                 
163 Samlade uttalanden gällande ICJs beslut, BBC News hemsida 2010–07–22, 

<http://www.bbc.com/news/world–europe–10733837>, besökt 2016–04–15.  
164 The Economists hemsida 2010–07–29, 

<http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/07/reactions_icj_kosovo_ruling

>, besökt 2016–04–20.  
165 Uttalande av företrädare för de indiska utrikesdepartementet, Thaindian News hemsida 

2010–08–09, <http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india–not–to–

recognize–kosovo_100409649.html>, besökt 2016–04–15. 
166 KosovoCompromise hemsida 2010–07–26, webbplats för juridisk diskussion gällande 

Kosovo, 

<http://www.kosovocompromise.com/cms/item/topic/en.html?view=story&id=2905&secti

onId=1>, besökt 2016–04–15. 

http://www.bbc.com/news/world-europe-10733837
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/07/reactions_icj_kosovo_ruling
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2010/07/reactions_icj_kosovo_ruling
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india-not-to-recognize-kosovo_100409649.html
http://www.thaindian.com/newsportal/uncategorized/india-not-to-recognize-kosovo_100409649.html
http://www.kosovocompromise.com/cms/item/topic/en.html?view=story&id=2905&sectionId=1
http://www.kosovocompromise.com/cms/item/topic/en.html?view=story&id=2905&sectionId=1
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• Den etniska resning och internationella administration som föregått i 

Kosovo har givit folket möjlighet att i enlighet med rätten till 

självbestämmande bryta sig loss från Serbien 

• Erkännandet är samordnat 

• ICJ bedömde att Kosovos självständighetsdeklaration inte stred mot 

internationell rätt, resolution 1244 eller konstitutionella ramverk  

• Staterna beslutar själva vilka entiteter som skall erkännas som stater, det 

spelar ingen roll vad ICJ kommer till för slutsats 

• Förenligt med folkrätten  

5.5.2 Emot erkännande av Kosovo 

• Ett erkännande bryter mot Säkerhetsrådets resolution 1244 

• Ett erkännande är en överträdelse av Serbiens territoriella integritet  

• Ett erkännande av Kosovo kan inte utgöra ett sui genersis fall 

• Ett erkännande är i strid med gränsers okränkbarhet FN-stadgan och 

Helsinki final act 

• Utbrytning(secession) ur en redan existerande stat kan endast nyttjas 

när befolkningen med rätten till självbestämmande står under ett 

existentiellt hot från moderstaten  

• ICJs rådgivande yttrande över Kosovos självständighetsdeklaration är 

felaktigt 

• ICJ rådgivande yttrande behandlar endast om 

självständighetsdeklarationen strider mot internationell rätt. ICJ säger 

ingenting om erkännandet av Kosovo är förenligt med internationell 

rätt eller om Kosovo folkrättsligt sett är en stat  
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6 Staters erkännande/icke erkännande av Krim 

För att kunna förstå staters förhållningssätt till Krim är det nödvändigt med en 

historisk återblick på de händelser som leder upp till Krims 

självständighetsförklaring och efterföljande upptagning i den ryska federationen. 

6.1 Bakgrund till situationen på Krim 

Krim är ett område av strategisk betydelse i Svarta havet vilket har visat sig 

genom århundradena då det varit flertalet riken som velat besitta Krim. Av 

intresse är att Krim i likhet med Kosovo varit en autonom region. Den 

autonoma sovjetrepubliken Krim upprättades 1921 i oktober månad. 

Befolkningsgruppen som var bosatt på ön utgjordes av krimtatarerna, ättlingar 

till mongolerna. Autonomin var för att krimtatarerna skulle få ett eget 

territorium. Den autonomin försvann med andra världskriget och en tysk 

ockupation av ön 1941-1944. Stalin såg inte godvilligt på krimtatarernas insats 

under den tyska ockupationen och autonomin avskaffades. Samtliga krimtatarer, 

ungefär 500 000 människor, tvångsförflyttades till Centralasien. I krimtatarernas 

ställe inflyttades befolkning med rysk etnicitet. 1954 transfererades Krim till den 

sovjetiska republiken Ukraina. Efter Sovjetunionens kollaps fick Krim status 

som en till viss del självstyrande autonom parlamentarisk republik inom den 

Ukrainska staten 1991.167 

Uppbyggnaden till den ryska annekteringen av Krim initieras under början av 

2000-talet. De förhandlingar om samarbete mellan EU och Ukraina som inletts 

av en mer västvänlig regering där premiärministern Julia Tymosjenko och 

president Viktor Jusjtjenko ingick. Tymosjenko lämnade dock regeringen inom 

ett år efter dess tillträde på grund av meningsskiljaktigheter med Jusjtjenko. Det 

associationsavtal som förhandlats fram presenterades slutligen 2012 och erbjöd 

frihandel samt politiskt samarbete mellan Ukraina och EU. De politiska 

förutsättningarna hade dock förändrats. Den tidigare västvänliga regeringen 

fanns inte längre och Tymosjenko var dömd till ett sju årigt fängelsestraff för 

maktmissbruk, en dom som var rent politisk. Detta gjorde att Viktor Janukovytj 

inte hade någon politisk motståndare inför parlamentsvalet 2012. I mars 2013 

ville EU erhålla ett definitivt svar på huruvida associationsavtalet skulle 

underskrivas eller ej av Ukraina. Ett krav för underskrift var dock att Ukraina 

garanterade domstolarnas oberoende samt ändrade valsystemet för att 

demokratisera författningen. Ett uttalande från den Ukrainska regeringen 

                                                 
167 ”Krim”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krim>, besökt 

2016–04–23. 

http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krim
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uttryckte att kraven skulle tillgodoses. Så blev dock inte fallet, parlamentet 

vägrade att frige Tymosjenko och förberedelser för att ingå associationsavtalet 

stoppades. En möjligen avgörande anledning var att Ryssland hotade med att 

stoppa alla gasleveranser till Ukraina under vintern om avtalet skrevs på. 

Ytterligare påtryckningar från Moskva inverkade också på beslutet att inte skriva 

på associationsavtalet. Valet att inte skriva på avtalet väckte massiva 

demonstrationer på självständighetstorget. Janukovytjs hårdhänta metoder för 

att kväsa demonstrationerna resulterade i hundratalet döda och opinionen växte 

mot presidenten. Janukovytj flydde Kiev den 22 februari 2014 och en ny regering 

tillträdde kort därefter när en omröstning i parlamentet frigivit Tymosjenko och 

avsatt Janukovytj. Den nya regeringen skrev under associationsavtalet med EU i 

mars samma år. 168 

Kort efter Janukovytjs flykt från Kiev utspelade sig dramatiska händelser på 

Krimhalvön. Lokala milisgrupper och ryska trupper utan 

nationalitetsbeteckningar tog över flygplatser och officiella byggnader. Ryssland 

har sedan tidigare flottbaser på Krimhalvön främst är marinbasen i Sevastopol. 

Dessa baser får innehas enligt avtal med Ukraina i utbyte mot sänkt pris på den 

gas som köps från Ryssland. Ryska soldater kunde snabbt hjälpa den lokala 

milisen(lokalförsvarsgrupper) med erövringen av Krim. Tidigare har uttalats från 

Moskva att styrkorna endast var lokala självförsvarsstyrkor men beväpningen 

och utrustningen i övrigt påvisade att det i själva verket var reguljära ryska 

förband.169 På Krimhalvön genomfördes folkomröstningar den 16 mars 2014 

om Krims framtida statstillhörighet. Omröstningen vars resultat och 

valdeltagande officiellt har uppgått till höga procent, 83,1 % valdeltagande och 

96,8 % av de röstande valde förslaget där Krim efter sin självständighet skulle 

upptagas i den Ryska federationen. Andra undersökningar av valdeltagande har 

istället presenterat siffror mellan 30-50 % valdeltagande och 50-60 % som stött 

införlivandet i den Ryska federationen. Det ryska parlamentets båda kammare 

ratificerade avtalet som skulle göra Krim till en del av Ryssland i mars månad 

2014.170 

                                                 
168 ”Ukraina statsskick och politik”, Nationalencyklopedin 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ukraina/statssk

ick–och–politik besökt 2016–05–04>, besökt 2016-04-23.; Världspolitikens Dagsfrågor, 

2014/4, s. 3–8. 
169 ”Ukraina statsskick och politik”, Nationalencyklopedin 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ukraina/statssk

ick–och–politik besökt 2016–05–04>, besökt 2016-04-23.; Världspolitikens Dagsfrågor, 

2014/4, s. 14–22. 
170 ”Krim”, Nationalencyklopedin, 

<http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/krim>, besökt 

2016-04-23. 
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6.2 Uttalanden i FN 

Det är ett mycket begränsat antal stater som uttalat stöd för den Ryska 

annekteringen av Krim. Nicaragua, Venezuela, Syrien, Kuba, Afghanistan och 

Ryssland är de stater som erkänt den Ryska annekteringen av Krim. Afghanistan 

motiverar sitt erkännande genom hänvisning till folket fria vilja och anser det 

ryska agerandet som legitimt.171 Nicaraguas skäl för erkännande är att staten 

respekterar folkets vilja på Krim.172 Kubas erkännande av Krim bygger även det 

på folket vilja och anser folkomröstningen vara legal.173 De uttalanden som gjorts 

är inte tillräckliga för att ge en bra bild över argumentationen och därför kommer 

uttalanden i FNs olika forum att utgöra basen för 

argumentationsundersökningen.   

6.2.1 Generalförsamlingen 

Eftersom generalförsamlingens resolutioner inte är bindande förutom i interna 

frågor relaterade till artikel 17 i FN-stadgan, kan en undersökning av de uttalande 

som gjordes i samband med omröstningen av Generalförsamlingens resolution 

68/262 således ge en god bild över hur stater argumenterar för att erkänna 

respektive inte erkänna ändring av Krims territoriella status. Resolutionen antogs 

med 100 som röstade för 11 emot och 58 valde att avstå i omröstningen. De 

stater som röstade emot resolutionen var: Armenien, Bolivia, Kuba, Nicaragua, 

Nordkorea, Ryssland, Sudan, Syrien, Venezuela, Vitryssland och Zimbabwe. 

Bland de stater som valde att avstå bör särskilt noteras Kina som är en av 

permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Även Brasilien, Indien och 

Sydafrika valde att avstå.174 Nedan kommer en inventering av de argument som 

presenteras i Generalförsamlingen att göras. Ett visst urval kommer att göras för 

att inte omfattningen skall bli för stor, följande har valts ut för att illustrera 

argumentationen.  

                                                 
171 ”Breaking With the West, Afghan Leader Supports Russia’s Annexation of Crimea” 

2014–03–23, New York Times, 

<http://www.nytimes.com/2014/03/24/world/asia/breaking–with–the–west–afghan–leader–

supports–russias–annexation–of–crimea.html?ref=asia&_r=0>, besökt 2016–05–15. 
172”Nicaragua unconditionally recognizes incorporation of Crimea into Russia” 2014–03–

27, Sputnik News, <http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_27/Nicaragua–

unconditionally–recognizes–incorporation–of–Crimea–into–Russia–7481/>, besökt 2016–

05–15. 
173”Visiting Russia, Fidel Castro's Son Scoffs at U.S. Sanctions Over Crimea” 2014–04–01 

The Moscow Times, < http://www.themoscowtimes.com/news/article/visiting–russia–

fidel–castro–s–son–scoffs–at–u–s–sanctions–over–crimea/497144.html>, besökt 2016–05–

15. 
174 Generalförsamlingens mötesprotokoll 68 sessionen 80 pleni mötet, 27 mars 2014. 

Dokumentkod A/68/PV.80.  
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Innan argumentationen berörs bör vad en röst för resolutionen verkligen 

innebär undersökas. I resolution 68/262 framhålles att folkomröstningen på 

Krim är ogiltig och inte kan ligga till grund för ändring av Krim territoriella 

status. I resolutionen stadgas att stater, internationella organisationer och andra 

folkrättsubjekt inte ska agera på ett sådant sätt att Krims territoriella status 

ändras eller erkänns. Med andra ord ett icke-erkännande av Krim.175 En röst för 

resolutionen är ett de facto icke-erkännande av Krims status i folkrätten som 

annat än en del av Ukraina. En röst emot innebär de facto att staten erkänner 

Krims förändrade status inom folkrätten. Beroende på hur staten motiverar sin 

röstning kan Krim också erkännas som självständig i förhållande till Ukraina.   

6.2.1.1 För erkännande av Krim 

Ryssland röstade emot resolutionen och åberopande historiska relationer som 

argument och framhäver att den legitima regeringen upphörde i Kiev när 

Janukovytj flydde landet. Vidare menar den Ryska företrädaren att ryssar i 

Ukraina farit illa och ett tecken på att den nya ukrainska regeringen förtrycker 

den rysktalande befolkningen är den nya språklagen som upphäver den officiella 

statusen som ryska har i Ukraina. I ljuset av ovanstående så ställer sig Ryssland 

bakom Krims självständighetsförklaring och menar att det är i linje men rätten 

till självbestämmande.176 Det juridiska argument som Ryssland stödjer sig på för 

Krim erkännande är principen om rätten till självbestämmande.  

Kuba röstade mot förslaget och gav som anledning att rätten till 

självbestämmande måste respekteras i förhållande till Krim och den legitima 

folkomröstningen. Nicaragua som gör en liknande analys av situationen 

poängterar att rätten till självbestämmande måste respekteras i fallet på Krim då 

det gjorts på ett suveränt, legitimt och fredligt sätt.177 Även Nordkorea röstade 

mot resolutionen och påpekade att Nordkorea respekterar rätten till 

självbestämmande som regleras i folkrätten och i FN-stadgan. Folket i Ukraina 

har rätt att förenas med Ryssland om de så önskar. Föreningen har skett på ett 

legitimt sätt enligt Nordkorea då folkomröstningen baserats på folkets 

önskningar och är i linje med rätten till självbestämmande som framgår av FN-

stadgan.178 

                                                 
175 Generalförsamlingens resolution nr 68/262. 
176 Generalförsamlingens mötesprotokoll 68 sessionen 80 pleni mötet, 27 mars 2014. 
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6.2.1.2 Emot erkännande av Krim 

Ukraina som var den stat som presenterade resolutionen hänvisade i sin 

argumentation till principerna i FN-stadgan om territoriell integritet och det 

allmänna våldsförbudet. Vidare görs hänvisning till OSCE dokumentet Helsinki 

Final Act och till Budapest Memorandum. Av intresse i Budapest Memorandum är att 

det uttryckligen framgår av avtalet att Ryssland garanterar Ukrainas suveränitet, 

territoriella integritet och självständighet i utbyte mot att Ukraina inte blir en 

kärnvapen stat och nedrustar de stridsspetsar som befann sig i landet under 

perioden landet var en del av Sovjetunionen.179  

EU var en sponsor till resolutionen och samtliga medlemmar i EU samt Norge, 

Montenegro, Albanien och Georgien ställde sig bakom ett gemensamt uttalande 

och röstade för resolutionen. I uttalandet åberopades först och främst 

fundamentala principer i FN-stadgan nämligen skyldigheten för samtliga stater 

att inte i sina internationella relationer använda sig av våldsanvändning eller hot 

om våldsanvändning riktat mot en stats territorium, suveränitet eller 

självständighet. Vidare sägs specifikt att folkomröstningen på Krim var illegal då 

den klart strider mot Ukrainas konstitution. Rysslands annektering av Krim 

fördöms och uttrycks vara olaglig samt kommer inte att erkännas vara rättsenlig. 

I uttalandet framgår också att Ryssland har gjort sig skyldig till angreppskrig mot 

Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, därmed har man även gjort sig 

skyldig till brott mot FN-stadgan och Helsinki Final Act. Utöver detta har även 

avtalsbrott gjorts i förhållande till Budapest Memorandum.180 

USA röstade för resolutionen och i ett yttrande framgår att principen om 

territoriell integritet är någonting som måste upprätthållas så att en stats gränser 

inte endast utgör ett förslag. USA erkänner förvisso rätten till självbestämmande 

men det kan inte göras med tvångsmetoder och våld.181 

Lichtenstein var den stat som presenterade de mest juridiskt specifika 

argumenten till sitt beslut att rösta för resolutionen. Här görs direkta referenser 

till det allmänna våldsförbudet i artikel 2 (4) FN stadgan. Lichtenstein anser 

också att folkomröstningen på Krim om självständighet är olaglig då den strider 

                                                 
179 Se bilaga I till, Letter dated 7 December 1994 from the Permanent Representatives 

of the Russian Federation, Ukraine, the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland and the United States of America to 

the United Nations addressed to the Secretary–General, dokumentkod A/49/765. 
180 Generalförsamlingens mötesprotokoll 68 sessionen 80 pleni mötet, 27 mars 2014. 
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mot Ukrainas konstitution. Vidare är den ryska annekteringen av Krim ett brott 

mot hot om våld eller våldsanvändning mot en stats territoriella integritet.  

Gällande rätten till självbestämmande och territoriell integritet hänvisar 

Lichtenstein till FRD och uttrycker att självbestämmande i mångt och mycket 

ska utövas inom gränsen för en stat om det är möjligt.182 

Kanada är inne på en liknande linje som Lichtenstein. Kanada kommer inte att 

erkänna varken Krim som självständig stat eller folkomröstningen som förenlig 

med internationell rätt. Direkta hänvisningar till artikel 2 i FN-stadgan görs i 

vilken det allmänna våldsförbudet och skyldigheten att lösa tvister mellan stater 

på ett fredligt sätt regleras. Vidare vidhålls att territoriell integritet måste 

upprätthållas och eftersom ryska styrkor befann sig på Krim under 

folkomröstningen kan den inte anses vara legitim och är utan verkan.183 

Islands argumentation återknyter till det som EU redan yttrat. Ryska agerandet 

strider mot FN stadgan mer specifikt förbudet mot våldsanvändning och respekt 

för staters suveränitet, territoriella integritet och självständighet. Hänvisningar 

görs även till Budapest Memorandum. Folkomröstningen på Krim mötte inte 

grundläggande demokratiska principer och gjordes i närvaro av ryska trupper 

därför är folkomröstningen utan verkan enligt Island.184 

Costa Rica röstade för resolutionen och påpekade att rätten till 

självbestämmande finns i folkrätten men det kan inte göras i strid mot landets 

konstitution och kan inte föranledas av våld från annan stat. Således var 

folkomröstningen på Krim olaglig. FN-stadgans principer skall upprätthållas och 

Ryssland genom sitt agerande har begått grova överträdelser mot det allmänna 

våldsförbudet.185  

Turkiet och Georgien uttrycker att folkomröstningen på Krim är illegal och 

strider mot den ukrainska konstitutionen och internationella överenskommelser. 

Även hänvisningar till våldsförbudet och internationell rätt förekommer. 

Konfliktlösning vill staterna se på ett fredligt sätt och med respekt för Ukrainas 

suveränitet.186  

                                                 
182 Generalförsamlingens mötesprotokoll 68 sessionen 80 pleni mötet, 27 mars 2014. 
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6.2.1.3 Övriga uttalanden 

Kina avstod från omröstningen men påtalade att staten gärna ser en fredlig 

lösning på konflikten. I övrigt nämns inte situationen i Ukraina. Hänvisning till 

rättskällor görs inte men Kina påtalar att man alltid motsatt sig intervention i ett 

lands interna angelägenheter och värna om staters suveränitet, självständighet 

och territoriella integritet.187  

Ett intressant uttalande görs av Saint Vincent och Grenadinerna:  

”Secessionist referendums and those on the sovereignty of ethnically or historically distinct 

inhabitants of a particular geographic area should not be manipulated or selectively accepted by 

would-be imperial Powers. We note the sad irony that those most supportive of Kosovo’s 

unilateral declaration of independence now reject such a declaraion by Crimea, while those with 

the strongest arguments against the decision of the International Court of Justice on the legality 

of the Kosovar unilateral declaration of independence now cite it approvingly. We also note that 

those who advised Argentina to take careful note of the views of 99 per cent of the residents in 

the Falkland Islands (Malvinas) are now branding the opinions of 97 per cent of the residents 

of Crimea as invalid”188 

Klart är enligt Saint Vincent och Grenadinerna att politiska motiv anpassar den 

juridiska argumentationen och att vad som är rätt och riktigt i ena fallet är 

otvetydigt fel i det andra fallet. Staten efterlyser mindre hyckleri och mer 

kontinuitet samt konsekvens i hanterandet av likartade fall.  Stater gör 

kontradiktoriska uttalanden mot ställningstaganden som de haft sedan länge på 

ett visst område. Staten framhåller att våldsförbudet måste följas och gör direkta 

hänvisningar till artikel 2(4) FN-stadgan. Vidare är rätten till självbestämmande 

speciellt i en postkolonialkontext av yttersta vikt. 

6.2.2 Uttalanden i Säkerhetsrådet 

Frågan om situationen i Ukraina initieras i ett tidigare skede under 

Säkerhetsrådets försorg. Flertalet sessioner har ägt rum där frågan diskuteras. I 

Säkerhetsrådet har ett förslag på en resolution som i mångt och mycket 

motsvarar den av Generalförsamlingen antagna resolution 68/262 lagts fram 

men Ryssland nyttjade sitt veto varav inget beslut kunde antas.189 Nedan följer 
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ett utdrag av flertalet debatter och framförda argument under Säkerhetsrådets 

sammanträden gällande situationen i Ukraina och speciellt Krim. 

6.2.2.1 Emot erkännande av Krim 

Flertalet medlemmar av säkerhetsrådet har fördömt det ryska agerandet som 

strider mot folkrätten och uttryckt att de inte kommer att erkänna Krim som en 

stat. Argumentationen baseras på att Ryssland genom att Duman som godkänt 

våldsanvändning på Krim bryter mot det allmänna våldsförbudet artikel 2 FN-

stadgan. Utöver det allmänna våldsförbudet åberopas även traktaten Helsinki 

Final Act och Budapest Memorandum som stöd för att Ukrainas suveränitet och 

territoriella integritet är okränkbara. 190 

Gällande folkomröstningen anses den bryta mot artikel 73 i Ukrainas 

konstitution som säger att det måste ske en folkomröstning i hela Ukraina om 

territoriet skall förändras. Folkomröstningen anses även vara i strid med 

internationell rätt. Förberedelsen för valet var väldigt kort 2 veckor och föregicks 

inte av en allmän debatt. Vidare finns inget alternativ på valsedeln att fortsätta 

vara en del av Ukraina. Folkomröstningen förrättas dessutom i närvaron av 

tusentals ryska trupper och utan internationella valobservatörer.191  

Frankrike slår huvudet på spiken när man kritiserar att Ryssland hänvisar till ICJs 

rådgivande yttrande gällande Kosovos självständighetsförklaring för att 

rättfärdiga Krim.” Secondly — and here the irony borders on the surreal — Russia refers 

to the opinion of the International Court of Justice, which ruled that the unilateral declaration 

of independence of Kosovo was not illegal. Russia never recognized that opinion and always 

disputed Kosovo’s independence. We therefore await with interest the logical conclusion of that 

unexpected conversion — Russia’s recognition of Kosovo. It is interesting to note that, in its 

opinion, the International Court of Justice established two conditions. One was the contested 

character of the territory, which led to the existence of a unique legal order, resolution 1244 

(1999), and the second was the non-use of force. Obviously, those conditions have not been met 

in Crimea,[…]”192 

6.2.2.2 För erkännande av Krim 

Den Ryske representanten i Säkerhetsrådet Churkin bemötte de andra staternas 

argument med att regimskiftet i Ukraina var en statskupp med troligtvis extern 

finansiering och styrning. Churkin säger att radikala personer tagit makten i 

Ukraina samma personer som EU vid tidigare tillfälle 2012 uttalat vara 

                                                 
190 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–03–13, dokumentkod S/PV.7134. 
191 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–03–13, dokumentkod S/PV.7134, s. 8 
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61 

 

högerextremister. Gällande folkomröstningen på Krim framhålls följande som 

argument till varför den är förenligt med folkrätten:  

”[…] However, what is unacceptable is the manipulation of individual principles and norms 

of international law, arbitrarily wresting them from the general context not only of international 

law itself, but in particular of concrete political situations and historical specificities. In each 

particular case, one must seek the right balance between the principles of territorial integrity 

and the right to self-determination.(författarens understrykning) It is clear that the achievement 

of the right to self-determination in the form of separation from an existing State is an 

extraordinary measure. However, in the case of Crimea, it obviously arose as a result of the 

legal vacuum created by the violent coup against the legitimate Government carried out by 

nationalist radicals in Kyiv, as well as by their direct threats to impose their order throughout 

the territory of Ukraine. A number of countries that have spoken out against the expression 

of the popular will of the Crimean people rushed to recognize the independence of Kosovo, which 

was declared without a referendum by a simple decision of Parliament, despite the protests of 

Belgrade and the fact that the declaration of independence took place against the backdrop of 

an illegal military operation by NATO countries in a situation in which the majority of the 

Serbian population was forced to leave the province. I shall not even speaking about resolution 

1244 (1999), which retains all its validity in establishing an international protectorate over 

Kosovo.” 193 

6.2.2.3 Övriga stater samt omröstning 

Flertalet stater manade till en fredlig lösning av konflikten och framhävde det 

allmänna våldsförbudet och staters suveräna likställdhet där principen om 

territoriell integritet är fundamentet vilket folkrätten vilar på och måste 

upprätthållas.194 

När resolutionen om att upprätthålla Ukrainas territoriella integritet och icke-

erkänna Krim eller dess folkomröstning valde 13 stater att rösta för resolutionen 

och åberopade samma skäl som innan. Kina valde att avstå.195 Ryssland valde 

dock att rösta emot resolutionen och åberopade förutom tidigare argument att 

rätten till självbestämmande är en av de grundläggande principerna inte endast i 

artikel 1 FN-stadgan utan även FRD och Helsinki Final Act. Principen om staters 

territoriella integritet är inget Ryssland förnekar, men samtidigt påpekar man att 

bryta sig ur en stat som ett led i självbestämmande är ett extraordinärt medel 

men nödvändigt när en fortsatt existens inom staten är omöjlig. Rätten till 

självbestämmande förverkligas i de flesta fall utan tillåtelse från statens centrala 

organ. I Krims fall skedde det genom en otillåten statskupp av högerextremister 

                                                 
193 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–03–13, dokumentkod S/PV.7134, s. 15–16. 
194 Säkerhetsrådets mötesprotokoll 2014–03–13, dokumentkod S/PV.7134, se 
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som skapade ett legalt vakuum i Ukraina. Ryssland framhäver även att 

internationell rätt och principer är sammanlänkade och måste ses i ljuset av 

varandra. De speciella politiska, juridiska och historiska kontexterna på Krim är 

extremt komplicerade och måste vägas in i bedömningen. Gällande Krims rätt 

till självbestämmande hänvisas till att rätten länge har förvägrats Krim. 

Dessutom gavs Krim till Ukraina från Ryssland 1954 i strid mot gällande normer 

som rådde för Sovjet. Så sent som januari 1991 hölls en folkomröstning på Krim 

som resulterade i att Krim blev en autonom del av Ukraina 1991. Året därefter 

antogs Krims konstitution som gav Krim status utav självständig stat inom 

Ukraina. Konstitutionen revs senare upp av den Ukrainske presidenten 1995 

utan att rådgöra med befolkningen på Krim.196  

Efterföljande säkerhetsrådsmöte den 19 mars 2014 konstaterar Ukraina, 

Frankrike, Chile, Sydkorea, Australien, USA, Storbritannien, Litauen, Tchad, 

Jordanien och Luxembourg att Krims självständighet och upptagning i den 

Ryska federationen inte ska erkännas eftersom självständigheten har tillkommit 

med i strid mot det allmänna våldsförbudet i FN-stadgans artikel 2(4) som även 

är jus cogens. Ryssland hävdade att folkomröstningen och erkännandet av Krim 

var i enlighet med internationell rätt. Argentina, Kina och Rwanda vill att 

konflikten ska lösas fredligt och att FN-stadgan ska respekteras, territoriell 

integritet och suveränitet är av yttersta vikt.197  

6.3 Uttalanden utanför forumet FN 

6.3.1 För erkännande av Krim 
Vitryssland 

Den vitryske presidenten Alexander Lukashenko uttalade sig om Krims 

erkännande eller icke-erkännande i samband med en pressträff. 

”As for the recognition and non-recognition, Crimea, just like Ossetia, Abkhazia and other 

regions, is not an independent state. Today Crimea is part of the Russian Federation. No 

matter whether you recognize it or not, the fact remains.[…] Whether Crimea will be recognized 

as a region of the Russian Federation de-jure does not really matter. Everybody recognizes 

Russia. We are not going to meddle in it.[…]” 198 
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På pressträffen meddelar Lukashenko att om Vitryssland måste välja mellan väst 

och Ryssland kommer Vitryssland alltid välja Ryssland. Vad detta uttalande 

spelar för roll i kontexten för erkännande är oklart. Mer klart är däremot att 

Vitryssland anser att Krim är en del av Ryssland. Även om Vitryssland inte 

verkar erkänna Krim som en självständig stat så erkänns Ryssland och med 

logiken att Krim numera är en del av Ryssland är således Krim en erkänd del av 

den Ryska federationen.199 

Ryssland 

Ryssland erkände Krim som en suverän stat den 17 mars 2014 då president Putin 

skrev under en exekutiv order.200 Motiveringen till beslutet var folkomröstningen 

på Krim och efterföljande självständighetsförklaring som med ryska ögon var i 

enlighet med internationell rätt. ICJs rådgivande yttrande över att Kosovos 

självständighetsdeklaration var förenlig med folkrätten hänvisades det särskilt 

till.201 Ryssland vidhåller att de inte brutit mot Budapest Memorandum då avtalet 

endast reglerar användandet av kärnvapen mot Ukraina.202 

President Vladimir Putin presenterade argument för det ryska erkännandet av 

Krim den 18 mars 2014 då han höll ett anförande till den ryska Duman. I 

anförandet sätter Putin den historiska kulissen och börjar med att säga att 

Ryssland och Krim alltid varit oskiljaktiga i folkets hjärta och sinne. Vidare var 

1954 års beslut att överlåta Krim till den Ukrainska sovjetrepubliken i strid mot 

gällande konstitution. Putin fortsätter med att säga att förvisso ingicks avtal vart 

gränsen mellan Ukraina och Ryssland skulle gå under 2000-talet där Krim både 

de jure och de facto ingick som en del av Ukraina. Ryssland förväntade sig dock att 

den rysktalande befolkningen skulle skyddas i enlighet med internationell rätt, 

speciellt den rysktalande befolkningen på Krim. Anförandet fortsätter med att 

den nya regeringen i Ukraina består av extremister och nynazister, att den 

legitima regeringen avsatts och att det inte längre finns ett styre i Ukraina som är 

legitimt. Den nya språklagen i vilken ryska inte längre har status som ett officiellt 

språk röstades igenom men hindrades från att träda ikraft anses utgöra en del av 
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förföljelsen och förtrycket mot rysktalande personer i Ukraina. Putin bemöter 

även påståendena om att Ryssland skulle bryta mot internationell rätt. Han ställer 

sig frågande till vilka normer som har överträtts. De ryska trupperna på Krim är 

placerade där enligt avtalet med Ukraina som maximalt ger tillåtelse till 25 000 

soldater placerade på de ryska militärbaserna på ön. Ett antal som inte 

överskridits enligt Putin. Presidenten bekräftar att den ryska Duman givit 

tillåtelse att använda ryska soldater på Krim, med detta har inte gjorts utanför 

avtalet med Ukraina enligt Putin. Rätten till självbestämmande har Krim enligt 

Putin, Ukraina nyttjade den i förhållande till Sovjet så varför skulle denna enligt 

FN-stadgan rättighet förvägras Krim?203 Presidenten drog paralleller till Kosovos 

självständighetsförklaring när han försvarade Krims självständighetsförklaring, 

följande sades:  

”Moreover, the Crimean authorities referred to the well-known Kosovo precedent – a precedent 

our western colleagues created with their own hands in a very similar situation, when they agreed 

that the unilateral separation of Kosovo from Serbia, exactly what Crimea is doing now, was 

legitimate and did not require any permission from the country’s central authorities. Pursuant 

to Article 2, Chapter 1 of the United Nations Charter, the UN International Court agreed 

with this approach and made the following comment in its ruling of July 22, 2010, 

and I quote: “No general prohibition may be inferred from the practice of the Security Council 

with regard to declarations of independence,” and “General international law contains no 

prohibition on declarations of independence.” Crystal clear, as they say.  

I do not like to resort to quotes, but in this case, I cannot help it. Here is a quote from another 

official document: the Written Statement of the United States America of April 17, 2009, 

submitted to the same UN International Court in connection with the hearings on Kosovo. 

Again, I quote: “Declarations of independence may, and often do, violate domestic legislation. 

However, this does not make them violations of international law.” End of quote. They wrote 

this, disseminated it all over the world, had everyone agree and now they are outraged. Over 

what? The actions of Crimean people completely fit in with these instructions, as it were. 

For some reason, things that Kosovo Albanians (and we have full respect for them) were 

permitted to do, Russians, Ukrainians and Crimean Tatars in Crimea are not allowed. 

Again, one wonders why. We keep hearing from the United States and Western Europe that 

Kosovo is some special case. What makes it so special in the eyes of our colleagues?”204 

Putin var skeptisk mot väst då USA och andra länder själva nyttjat våld istället 

för internationell rätt. Han menar vidare att hyckleriet är enormt och pekar 

särskilt på inventionen i Kosovo, Afghanistan och Irak. Får man inte igenom en 

resolution i säkerhetsrådet ignoreras istället internationell rätt och man använder 

våld istället. Putin säger dock att Ryssland inte har intresse över att ta över mer 

                                                 
203 President Putins Tal till Duman 18 Mars 2014, Kremls officiella hemsida, 

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603>, besökt 2016–05–11. 
204 President Putins Tal till Duman 18 Mars 2014, Kremls officiella hemsida, 

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603>, besökt 2016–05–11. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603
http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603
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territorium och att man värnar om Ukrainas territoriella integritet och 

suveränitet. Vidare hävdar han att alternativen i folkomröstningen speglar 

folkets vilja utan gråzoner. 205Kort efteråt ratificerar Putin Dumans beslut om att 

göra Krim till en del av den ryska federationen.206 

6.3.2 Emot erkännande av Krim 
Europeiska Unionen 

Uttalanden har även gjorts av EU innan omröstningen i Generalförsamlingen. I 

ett gemensamt uttalande den sjätte mars 2014 fördöms Rysslands kränkning av 

Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vidare anses folkomröstningen 

om Krims territoriella status som initierats av det lokala parlamentet strida mot 

den Ukrainska konstitutionen och därmed vara olaglig.207 Europeiska rådets 

efterföljande möte den 17 mars 2014 bekräftar det tidigare uttalandet gällande 

Krim och Ukraina. I det senare uttalandet befäster EU sin syn på att 

folkomröstningen på Krimhalvön strider mot den Ukrainska konstitutionen. 

Omröstningen tillsammans med Krims upptagning i den ryska federationen 

kommer inte att erkännas. Ryska trupper på halvön strider dessutom mot 

Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.208 Rådet sammanträdde även ett 

par dagar senare där det beslutat att associationsavtalet med Ukraina ska ingås. 

På mötet vidhålls att EU ska arbeta för att bevara Ukrainas suveränitet och 

territoriella integritet. Det Europeiska rådet kommer inte att erkänna den illegala 

folkomröstningen på Krim som strider mot den Ukrainska konstitutionen vidare 

fördöms Rysslands annektering av Krim och den kommer inte att erkännas. Det 

Europeiska rådet uttalar även att våld eller andra metoder av tvång för att ändra 

staters territoriella gränser inte accepteras i dagens Europa. Ryssland har genom 

sitt agerande även klart överträtt Helsinki Final Act. Således initieras även 

sanktioner mot Ryssland.209 Ett år efter annekteringen av Krim står EU fast vid 

sin ståndpunkt och bekräftar policyn om icke-erkännande av Rysslands 

annektering av Krim och kommer att fortsätta att fördöma densamma.210 

                                                 
205 President Putins Tal till Duman 18 Mars 2014, Kremls officiella hemsida, 

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603>, besökt 2016–05–11. 
206 ”Russian Federation Council ratifies treaty on Crimea’s entry to Russia”, TASS Russian 

News Agency 2014-03-21, <http://tass.ru/en/russia/724749>, besökt 2016–05–11. 
207 Uttalande av Regerings eller statsöverhuvuden gällande Ukraina, Bryssel 6 mars 2014, 

Europeiska rådet, <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european–

council/2014/03/06/>, besökt 2016–05–08. 
208 ”Council conclusions on Ukraine”, pressmeddelande Europeiska rådets avdelning för 

utrikes politik, 17 mars 2014. <http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european–

council/2014/03/20–21/>, besökt 2016–05–09. 
209 ”Conclusions” 20–21 mars, Europeiska rådets möte, diarienummer EUCO 7/1/14 REV 

1, punkt 25–34. 
210 ”Conclusions” 19–20 mars, Europeiska rådets möte, diarienummer EUCO 11/15. 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/copy/20603
http://tass.ru/en/russia/724749
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/20-21/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/20-21/


66 

 

Ytterligare uttalanden gjordes i mars månad 2016 då EU vidhåller sin icke-

erkännande policy gällande Krim.211 

Storbritannien 

Som en direkt respons på Putins tal till den ryska Duman gav den brittiska 

regeringen argument emot ett erkännande av Krim och legaliteten av 

folkomröstningen på halvön. För det försa stred folkomröstningen mot 

Ukrainas konstitution och för det andra skedde inte folkomröstningen i enlighet 

med internationell standard. Det var väldigt kort tid att förbereda 

folkomröstningen endast tio dagar, det fanns endast två val inget av de valen var 

att stanna kvar som en del av Ukraina. Det saknades valobservatörer och 

omröstningen ägde rum i skuggan av de ryska soldaters som de facto ockuperade 

Krim. Angående förtrycket av den rysktalande befolkningen i Ukraina och på 

Krim har inge bevis eller trovärdiga rapporter lagts fram för att stödja att det 

förekom förföljelse av rysktalande personer. Gällande att Kosovo skulle 

rättfärdiga agerandet på Krim svarar den brittiska regeringen på följande sätt: 

”The situations in Crimea and Kosovo are not comparable. Kosovo’s independence followed 

nearly nine years of UN administration and the failure of a long period of inclusive, 

internationally sponsored negotiations on Kosovo’s final status. The referendum in Crimea is 

attempting retrospectively to legitimise the rushed, unilateral action of one state which, as last 

weekend’s Security Council showed, is acting in complete diplomatic isolation. 

Of course, Russia’s position on Kosovo does seem to be inconsistent. At a Security Council 

meeting on Kosovo on 18 February 2008, Ambassador Churkin for the Russian Federation 

said: “The unilateral declaration of independence and its recognition are incompatible with the 

provisions of the Helsinki Final Act, which clearly specify the principles of inviolability of 

frontiers and territorial integrity of States”212 

Ytterligare skillnader mellan Krim och Kosovo framhävs av den brittiske 

utrikesministern William Hauge i ett tal till parlamentet. Där yttrats följande: 

”[…]Russia argues that the people of Crimea have a right to self-determination and that it is 

their basic right to choose to join Russia, citing Kosovo as an alleged precedent. But there is no 

equivalence whatsoever between Crimea and Kosovo, and as Chancellor Merkel has said, it is 

“shameful” to make the comparison. NATO intervention in Kosovo followed ethnic cleansing 

and crimes against humanity on a large scale. An International Contact Group, including 

                                                 
211 ”Declaration by the High Representative on behalf of the EU on Crimea” 

pressmeddelande 2016–03–18, <http://www.consilium.europa.eu/en/press/press–

releases/2016/03/18–hr–eu–crimea/?utm_source=dsms–

auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on

+behalf+of+the+EU+on+Crimea>, besökt 2016–05–10.  
212 Uttalande av den brittiska regeringen 21 mars 2014, 

<https://www.gov.uk/government/news/in–response–to–president–putins–address–to–the–

russian–parliament>, besökt 2016–05–11. 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-hr-eu-crimea/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+Crimea
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-hr-eu-crimea/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+Crimea
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-hr-eu-crimea/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+Crimea
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-hr-eu-crimea/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Declaration+by+the+High+Representative+on+behalf+of+the+EU+on+Crimea
https://www.gov.uk/government/news/in-response-to-president-putins-address-to-the-russian-parliament
https://www.gov.uk/government/news/in-response-to-president-putins-address-to-the-russian-parliament
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Russia, was brought together to discuss the future of Kosovo after the conflict. The independence 

of Kosovo followed nine years of work by the Kosovan authorities to satisfy the conditions of 

independent statehood, and mediation by a UN Special Envoy. None of these circumstances 

apply to Crimea.”213 

I ett uttalande kommenterar Storbritannien att staten inte kommer att erkänna 

Krim eller folkomröstningen som ägt rum på Halvön.214  

Japan 

I ett uttalande från den japanska utrikesministern framförs att Japan inte 

kommer att erkänna folkomröstningen på Krim då det gjorts i strid mot den 

Ukrainska konstitutionen och därmed är olaglig. Vidare uttalas att Japan 

uppmanar Ryssland att dra tillbaka sitt erkännande av den autonoma republiken 

Krim eftersom erkännandet av Krim kränker Ukrainas suveränitet och 

territoriella integritet. Därmed kränks även internationell rätt enligt Japan.215 

Tyskland 

Angela Merkel framförde i ett anförande till den tyska Bundestag den 13 mars 

2014 att en jämförelse mellan Krim och Kosovo var skamlig. Skillnaden mellan 

Kosovo och Krim enligt Merkel är att i Kosovo föregick etnisk rensning. NATO 

agerade ensamt och intervenerade i Kosovo eftersom att beslut om en resolution 

om Kosovo inte kunde slutföras, då Ryssland återupprepade gånger nyttjat sin 

vetorätt i Säkerhetsrådet. Enligt Merkel liknar situationerna inte alls varandra och 

om det skulle förkommit brott mot folkrätten i anslutning till interventionen i 

Kosovo legitimerar det inte de brott mot folkrätten som Ryssland gör sig skyldig 

till genom sitt agerande i Ukraina. Vidare anser Merkel att folkomröstningen på 

Krim strider mot den Ukrainska konstitutionen.216  

6.3.3 Övriga stater 

Utrikesministrarna för Sverige, Litauen, Estland, Lettland, Finland och 

Danmark publicerade ett uttalande i flertalet tidningar på tvåårsdagen av den 

                                                 
213 Tal till det brittiska parlamentet av utrikesministern 18 mars 2014, brittiska regeringens 

hemsida, <https://www.gov.uk/government/speeches/russias–actions–in–crimea>, besökt 

2016–05–11.  
214 Uttalande av den brittiska utrikesministern 17 mars 2014, brittiska regeringens hemsida, 

<https://www.gov.uk/government/news/eu–foreign–affairs–council–meeting–on–ukraine>, 

besökt 2016–05–11.  
215 Uttalande av den japanska utrikesministern 18 mars 2014, japanska 

utrikesdepartementets hemsida, 

<http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000239.html>, besökt 2016–05–10. 
216 ”Merkel: Comparing Crimea to Kosovo is 'shameful' ”Angela Merkel citeras i en artikel 

av EU observer, en självständig nyhetstidning på nätet med fokus på EU–frågor, 

<https://euobserver.com/foreign/123454>, besökt 2016–05–10. 

https://www.gov.uk/government/speeches/russias-actions-in-crimea
https://www.gov.uk/government/news/eu-foreign-affairs-council-meeting-on-ukraine
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000239.html
https://euobserver.com/foreign/123454
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Ryska annekteringen av Krim. I uttalandet bekräftar man sitt stöd för Ukrainas 

suveränitet och territoriella integritet, vidare påpekas att respekten för 

internationell rätt måste upprätthållas.  

 

”Annekteringen markerade början på Rysslands pågående angrepp på Ukrainas territoriella 

identitet och utgör den mest uppenbara kränkningen på flera årtionden av FN-stadgan, 

internationell rätt samt en överträdelse av de nyckeldokument som ligger till grund för 

säkerhetsordningen i Europa, t.ex. Helsingforsslutakten och Parisstadgan.”217 

6.4 Sammanställning av argumentation Krim 

6.4.1 För erkännande av Krim 

• Folkomröstningen ger uttryck för folket vilja och måste respekteras i 

enlighet med rätten till självbestämmande som är en princip i både FN-

stadgan och FRD 

• Krim har tidigare varit en del av Ryssland och överläts till Ukraina i 

strid mot gällande sovjetiska reglemente  

• Den legitima regeringen i Ukraina har blivit avsatt genom en statskupp 

och det har bildats ett legalt vakuum  

• Den nya regeringen i Ukraina har tillkommit genom en coup d'état som 

fått hjälp av stater utanför Ukraina och således är det ett brott mot 

principen om icke-intervention 

• Rätt balans mellan territoriell integritet och rätten till självbestämmande 

• Den rysktalande befolkningen i Ukraina förtrycks och förföljs 

• Självständighetsförklaringen är legitim och förenlig med internationell 

rätt med hänvisning till ICJs rådgörande yttrande över Kosovos 

självständighetsförklaring  

                                                 
217 Uttalande av utrikesministrarna från Sverige, Litauen, Estland, Lettland, Finland och 

Danmark, 18 mars 2016, svenska regeringens hemsida, 

<http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/03/tva–ar–efter–den–olagliga–

annekteringen–av–krim/>, besökt 2016–05–10.  

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/03/tva-ar-efter-den-olagliga-annekteringen-av-krim/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/03/tva-ar-efter-den-olagliga-annekteringen-av-krim/


69 

 

6.4.2 Emot erkännande av Krim 

• Ukrainas territoriella integritet har kränkts av Rysslands agerande 

Statens suveränitet och territoriella integritet skall skyddas och måste 

upprätthållas 

• Ett erkännande av Krim strider mot den Ukrainska konstitutionen 

• Rysslands intervention på Krim strider mot det allmänna våldsförbudet 

i 2(4) FN-stadgan och principen om non-intervention 

• Ryssland genom sin intervention i Ukraina bryter mot sina åtaganden i 

både Budapestmemorandum och Helsinki final act 

• Rätten till självbestämmande skall utövas inom staten i en icke-kolonial 

kontext i enlighet med FRD 

• Folkomröstningen är ogiltig då den ej mötte grundläggande 

demokratiska principer samt förrättades i närvaron av Ryska trupper 

och utan internationella valobservatörer 

• Även om Krims självständighetsförklaring inte tillkommit med hjälp av 

ryska trupper strider självständighetsförklaringen mot den Ukrainska 

konstitutionen 
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7 Analys  

7.1 Analys av staternas argumentation 

Vilken betydelse tilldelades det rättsliga ramverket om statserkännande i 

staternas beslut att erkänna respektive inte erkänna Kosovo respektive Krim? 

Det vill säga, användes rättsliga argument förankrade i detta ramverk för att 

motivera erkännande respektive icke-erkännande? 

I vilken utsträckning det har lämnats juridiska argument för ett lämnande, 

respektive tillbakahållande av ett erkännande, beror på i vilket forum som 

argumentationen förts och i vilken form ett erkännande diskuteras. Av de 

erkännande brev som undersökts har inte i ett enda brev förekommit en 

hänvisning till Montevideokonventionen. Flertalet stater har i sina erkännande 

brev till stöd för att erkänna Kosovo hänvisat till att följa den framtagna 

Ahtisaari planens förslag om ett självständigt Kosovo. Den framtagna planen är 

endast ett politiskt dokument och kan inte utgöra en juridisk grund för 

erkännande. Argumentet om långsiktig politisk stabilitet och fred på Balkan 

förkommer också i erkännande breven, även det avfärdas ur en juridisk 

synvinkel. Likaså gäller för att erkännandet är samordnat och uttrycker flera 

staters åsikter. Den juridiska effekt samordnade erkännanden av en stat kan ge 

effekter av konstitutiv verkan, ju fler erkännanden av en stat desto större 

konstitutiv verkan får erkännandet. Skulle samtliga stater under samma vecka 

erkänna en entitet som stat blir erkännandena tveklöst konstitutiva i sin effekt. 

Argumentet att Kosovo skulle vara sui generis var det främsta politiska 

argumentet till att erkänna Kosovo förutom argumenten om att ett erkännande 

skulle skapa långsiktig politisk stabilitet och fred på Balkan. Milanovic anser att 

Kosovo inte kan utgöra sui generis eftersom att varje situation är unik på sitt 

sätt. Man kan inte ha juridiska regler som gäller i ena fallet och helt förbises i 

nästa fall om det inte finns tydliga kriterier när och varför undantag skall göras 

från den förstnämnda regeln.218 Argumentet att om ett erkännande lämnas 

kommer ändå Kosovo att fortsätta vara under internationell översyn lämnar 

frågor i förhållande om Kosovos självständighet i förhållande till andra 

organisationer och stater. Möjligen kan självständighetsrekvisitet ha störst 

betydelse i förhållande till moderstaten i förmågan att utöva statsmakt och 

representera entiteten i förhållande till redan etablerade stater. Sättet som 

argumenten presenteras på förmedlar intrycket att det som sådant inte till arten 

är juridiskt. Av de få stater som erkänt Krim som självständigt innan Krim blev 

en del av den Ryska federationen, ges argumentet om att den erkännande staten 

                                                 
218 Wood och Milanovic (2015), s. 32–33. 
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respekterar folkets fria vilja på Krim. En mycket oprecis hänvisning till rätten till 

självbestämmande, om man nu kan tolka folkets fria vilja som en form av 

hänvisning till principen om rätten till självbestämmande, utelämnar emellertid 

om Krim uppfyller kraven för statsmässighet eller ej. 

I ljuset av det ovanstående får de argument som åberopas i erkännande breven 

anses falla inom min definition av politik. Prima facie verkar staters erkännande 

av andra entiteter som stater vara utav rent politiska skäl. En anledning till att i 

själva erkännande dokumenten inte förekommer hänvisningar till det rättsliga 

ramverket kan vara att staterna är fria att själva välja huruvida de erkänner en 

entitet som stat eller ej. I staternas suveränitet ingår rättshandlingen erkännande. 

Eftersom att staterna är suveränt likställda kan inte en annan stat med 

tvångsmetoder avkräva ett erkännande eller ett icke-erkännande. 

Sammanfattningsvis lämnas ingen juridiskt motivation från staternas sida i 

erkännande dokumenten eftersom att det inte krävs.   

Uppsatsens undersökning avstannar inte vid endast erkännande dokumenten 

utan kommentarer och yttranden i andra forum beaktas också. Gemensamt för 

erkännande argumentationen kring Kosovo och Krim åtminstone i forumet FN, 

är så gott som samtliga stater har hänvisat till internationell rätt utan att närmre 

förklara vad i den internationella rätten som åberopas. En övervägande majoritet 

av staterna har hänvisat till FN-stadgan och att principerna däri skall respekteras 

och upprätthållas. En allmän hänvisning till FN-stadgan är emellertid oprecis 

och väldigt vag. Stadgan är förvisso ett traktat och har status som rättskälla inom 

folkrätten. Att ha i åtanke är att Generalförsamlingen är en politisk arena och 

inte en domstol därav kan de juridiska hänvisningarna vara tämligen vaga. 

Alternativet är att staterna och representanterna för dessa stater känner sig så 

pass hemma i folkrätten att jura novit curia gäller appliceras på samtliga stater i 

Generalförsamlingen.  

Flertalet stater har varit mer precisa i sin argumentation och hänvisat till 

principen om staters suveräna likställdhet samt territoriella integritet. Renodlade 

politiska argument som förekommer är bland annat argumentet att Krim tidigare 

varit en del av Ryssland och överlåtelsen till Ukraina av Krim var emot dåvarande 

gällande reglemente. Ett sådant argument kan inte göra anspråk på att utgöra 

gällande rätt. Hänvisning till principen om rätten till självbestämmande görs utan 

utförlighet. De stater som är mest precisa i sin argumentation nämner direkt det 

allmänna våldsförbudet i artikel 2(4) FN-stadgan. Det allmänna våldsförbudet 

har status av jus cogens och är indispositiv. I FN påtalas även brott mot andra 

traktater som ingåtts av Ryssland som Helsinki Final Act och Budapest Memorandum 
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i vilket Ryssland lämnar garantier gentemot Ukraina om statens territoriella 

integritet. 

Sammanfattningsvis anser jag att de stater som förklarade sitt ställningstagande 

för eller emot beslut i FN som hade inverkan på erkännande respektive icke-

erkännande hänvisade till rättskällor för att hämta stöd för sitt agerande. 

Beroende på vilken sida som staten ställde sig bakom åberopades olika rättskällor 

mer eller mindre precist. Hänvisning till generella principer gjordes i de flesta fall 

och i några fall gjordes direkta hänvisningar till bestämmelser i traktat och 

folkrättsliga dokument. Jag tänker dock inte sticka under stolen med att i 

samband med hänvisning till argument som grundar sig på rättskällorna fylldes 

uttalandena med politik och saker som inte var juridik. Historisk kontext, 

fördömanden över agerande, hur stater tidigare uppträtt likaledes argumentet om 

hyckleri gör inte en orätt, rätt. Hänvisningar till en stabil och ordnad 

världsordning inger inte någon juridisk pondus även om det är ett ideal att sträva 

efter.  

7.2 Skillnad mellan Krim och Kosovo? 

I det här avsnittet avses att besvara frågan, vilka skillnader och likheter fanns i 

den rättsliga argumentationen i fråga om erkännande av Kosovo och Krim? 

Först om främst beror skillnaden i argumentation på om staten betraktade 

Kosovo som sui generis eller ej. Är staten av åsikten att Kosovo konstituerar ett 

sui generis fall är det fullt logiskt att åberopa principer som sattes åt sidan vid 

erkännandet av Kosovo.  

7.2.1 Likheter i argumentation 

De rättsliga argument som återkommer vid argumentationen kring ett 

erkännande emot både Kosovo och Krim är skyddet för staters suveränitet och 

territoriella integritet. Argumentet om territoriell integritet är av juridisk karaktär 

då principen förekommer både i FN-stadgan, i FRD och en mängd andra 

traktater, av de övriga traktaterna är Helsinki final act av särskilt intresse. De tre 

nämnda dokumenten reglerar att staters territoriella integritet skall upprätthållas 

och respekteras. Det rättsliga argument som förekommer till varför både Krim 

och Kosovo bör erkännas som stater är principen om rätten till 

självbestämmande. Sedan lämnas olika anledningar till varför rätten till 

självbestämmande skall utövas genom secession, i båda fallen hänvisas till 

förföljelse av en viss befolkningsgrupp. I Kosovos fall var förföljelsen 

konstaterad och i Krims fall var den påstådd men inte bevisad.  
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Självständighetsdeklarationerna från både Kosovo och Krim är förenlig med 

internationell rätt enligt det rådgivande yttrandet i ICJ om Kosovos 

självständighetsdeklaration. Att en entitet förklarar sig självständig från en redan 

existerande stat inte strider mot folkrätten innebär det inte att den 

självständighetsförklarande entiteten uppfyller kriterierna för statsmässighet.  

7.3.2 Skillnader i argumentation 

Eftersom Säkerhetsrådet inte antagit en resolution gällande Krim görs inte heller 

hänvisning till en sådan. Att åberopa Säkerhetsrådets resolution 1244 kan inte 

göras då den endast är applicerbar gällande Kosovo.219  

Det argument som är mest kraftfullt och som skiljer Krim från Kosovo är det 

om det allmänna våldsförbudet i art 2(4) FN-stadgan. Våldsförbudet är jus 

cogens och därmed indispositivt. Maximen ex injuria jus non oritur fortsätts att 

upprätthållas av FN vilket kan ses i Generalförsamlingens resolution 68/262 där 

Ukrainas territoriella integritet bedyras och stater uppmanas att inte erkänna 

förändringar av Krims territoriella status. En bindande resolution hade 

förmodligen antagits i Säkerhetsrådet med liknande innehåll om inte Ryssland 

nyttjat sitt veto.  

ICJ kom fram till i sitt rådgivande yttrande över Kosovos 

självständighetsdeklaration att principen om territoriell integritet endast är 

applicerbar mellan stater.220 Därmed är principen direkt tillämplig eftersom 

Ryssland intervenerat på Krim, en stat har genom sitt agerande kränkt principen. 

Genom sin intervention agerande Ryssland i strid mot artikel 2 (4) FN-stadgan 

åtminstone den delen som berör hot om att bruka våld. Överträdelser begicks 

även av princip ett i FRD samt Helsinki final act artikel IV där det framgår att 

staterna som är part till traktaten förbinder sig att respektera de andra parternas 

territoriella integritet. I Kosovo intervenerade NATO men regionen stod under 

FN-administration under en längre period och blev sedan en självständig stat 

och inte en del utav en tidigare etablerad stat som skedde med Krim. Framför 

allt är den stora skillnaden att Kosovo blev en självständig stat efter nio års 

administration medan Krim inom loppet av ett par månader blev en integrerad 

del av den Ryska federationen.  

Ett argument som åberopades för icke-erkännande av Krim men inte Kosovo 

är att folkomröstningen stred mot den Ukrainska konstitutionen. Argumenten 

om att den nya regeringen i Ukraina har tillkommit genom en coup d'état som 

                                                 
219 Säkerhetsrådets resolution 1244, 10 juni 1999. 
220 ICJs rådgivande yttrande över Kosovos självständighetsdeklaration, punkt 80. 
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fått hjälp av stater utanför Ukraina och således är det ett brott mot principen om 

icke-intervention på något sätt skulle legitimera en utbrytning av Krim ur staten 

Ukraina är löjeväckande. Inte i någonstans i det rättsliga ramverket som reglerar 

erkännande kan ens en tillstymmelse till stöd för ett sådant argument finnas. Det 

går helt emot maximen ex injuria jus non oritur. Argumentet om att Krim tidigare 

varit en del av Ryssland lämnas därhän då det har uteslutande politiskt karaktär. 

Sammantaget är politisk ambivalens det bästa sättet att beskriva 

argumentationen gällande Kosovo och Krim. 

7.4 Slutsatser 

Kort i inledningen beskrevs folkrättens utveckling som en kamp mellan politiska 

agendor, entiteters målsättningar och rule of law. Den kampen stagnerade inom 

de flesta områdena inom folkrätten och efterlevnaden av internationell rätt 

nådde nya nivåer. Efter genomlysning över staters argumentation konstateras att 

det finns rester kvar av kampen mellan rule of law och politik. I de två fallen som 

uppsatsen studerat har politiska övervägande haft stort genomslag för huruvida 

Krim eller Kosovo ska respektive inte ska erkännas. Särskilt illustrerade är 

Rysslands försök att rättfärdiga annekteringen av Krim med hänvisning till ICJs 

rådgivande yttrande över Kosovos självständighetsdeklaration. Ryssland som i 

samband med processen i ICJ ansåg att rätten till självbestämmande endast i 

extrema fall, som vid angrepp från moderstaten på befolkningen kan berättiga 

secession. I förhållande till Krim gör Ryssland avsteg från vad staten tidigare 

påstått ska gälla. Befolkningen på Krim ska genom utövande av rätten till 

självbestämmande ha rätt till secession trots att angrepp från moderstaten inte 

förekommit. Saint Vincent och Grenadinernas kommentar vid omröstningen av 

Generalförsamlingens resolution 68/262 gällande Krim sammanfattar staters 

förhållningsätt på ett neutralt sätt: We note the sad irony that those most supportive of 

Kosovo’s unilateral declaration of independence now reject such a declaraion by Crimea, while 

those with the strongest arguments against the decision of the International Court of Justice on 

the legality of the Kosovar unilateral declaration of independence now cite it approvingly. 

Uttalandet påvisar den inneboende problematiken med folkrättssystemet som 

det är uppbyggt. Montesquieus maktdelningslära har inte kommit till uttryck i 

folkrätten. Den exekutiva, dömande och lagstiftandemakten agerar inte på 

samma villkor som i ett nationellt rättssystem. I det nationella rättssystemet är 

alla ”lika inför lagen” det finns ett maktsystem som är överordnat subjekten i 

staten. Subjekten har indirekt inflytande över maktsystemet genom val, 

opinionsskapande och agerande men fortfarande lyder subjekten under staten 

som de själva skapat. Rättsförhållandet mellan den enskilde och staten är 

vertikalt och kan inte bli horisontellt.  Principen om suverän likställdhet i 
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folkrätten, gör att staterna inte är underordnad någon annan stat. Därav är 

rättsförhållandet mellan stater i folkrätten horisontellt. Eftersom ingen stat är 

underordnad en annan, blir folkrätten en rättsordning där subjekten som ska 

lyda under rättssystemet själva direkt skapar det. Staternas starka ställning inom 

folkrätten och särskilt området erkännande påverkar i hög grad staternas hänsyn 

till att upprätthålla rättssystemet eller ej. 

Den instans som ska värna om folkrätten och se efter dess åtlydnad förutom 

staterna själva är FN. Det är Säkerhetsrådet som besitter redskapen för att ”ge 

tillbaka” Krim till Ukraina genom exempelvis artikel 41 beslut som är tvingande 

för alla medlemsstater att följa, vilket skulle kunna innebära ekonomiska 

sanktioner eller tvångs administration av området. Men så länge som en av de 

permanenta medlemmarna av Säkerhetsrådet har ett politiskt intresse i frågan 

kan de nyttja sin veto rätt för att hindra att FN antar en resolution med bindande 

verkan som inskränker den permanenta medlemmens intresse i frågan.  

En fingervisning om att erkännande är till stor del politiska ges genom EUs 

beslut att medlemsstaterna var och en får erkänna Kosovo i enlighet med 

internationell rätt och nationell praxis. Beslutet påvisar att erkännandet av stater 

består av två komponenter folkrätt och nationell praxis. Den nationella praxisen 

är ett annat begrepp för politiska överväganden. Frågan som ställs i uppsatsen i 

sin essens är om politik placeras i en vågskål och folkrätt i den andra vilken väger 

tyngst? Ett ytterst påvisande argument till varför att vågskålen med politik väger 

tyngst är staters kommentarer och uttalanden inför, i samband och efter ICJ 

rådgivande yttrande gällande Kosovos självständighetsdeklaration. Visserligen 

var det ett rådgivande yttrande som inte binder någon av staterna men ICJs 

rådgivande yttranden är en god indikator om vad som är gällande rätt. Flertalet 

stater uttalade att ICJs rådgivande yttrande inte skulle påverka statens 

erkännande av Kosovo. Inte heller de stater som innan ICJs yttrande inte erkänt 

Kosovo sade att deras inställning till Kosovos statsmässighet skulle förändras. 

För att rekapitulera, oberoende om ICJs rådgivande yttrande var till fördel eller 

nackdel till statens beslut att erkänna Kosovo, påverkades inte staternas beslut 

eller policy i frågan.  

Ytterligare en indikator på att vågskålen med politik väger mer är att stater som 

har problem med regioner som vill bryta sig loss från staten inom sitt territorium 

är mer benägna att hålla hårt på principerna om territoriell integritet. Detta är ett 

rent politiskt motiv till att inte erkänna en entitet som stat. Att hänvisa till 

juridiska principer utgör en rökridå bakom vilket det verkliga motivet döljer sig. 

Det är knappast någon stat som vill ge luft under vingarna till utbrytargrupper 

inom det egna territoriet. Staters starka ställning inom folkrätten gör att deras 
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åsikter ergo rättsuppfattning även i vissa fall kan präglas av politiska linjer som 

förs för statens egen vinnings skull, där statens rättsuppfattning möjligen varit 

annorlunda utifall staten inte hade ett vitalt egenintresse i ärendet och varit 

neutral i frågan. Således har varken Spanien där den katalanska regionen kräver 

självständighet eller Cypern som fått en del av sitt ursprungliga territorium 

ockuperat och en entitet har etablerats i from av entiteten Nordcypern erkänt 

Kosovo eller Krim som självständiga stater.  

Det som lägger vikt i folkrättens vågskål är konsekvensen att hänvisa i någon 

mån till folkrätten som skäl för sitt agerande. I vissa fall görs en relevant 

hänvisning i andra fall förekommer allmänna hänvisningar. Folkrätten är ett 

instrument som stater förlitar sig på, ju mindre stat desto mer förlitar sig staten 

på att folkrätten följs. Utvecklingen pekar mot staters idéer om vad som utgör 

gällande rätt appliceras utifrån den givna kontexten och inte på grundval av 

tidigare fastslagna principer formella regler. Vad folkrätten då blir om varje 

händelse ska juridiskt avgöras från kontexten och regler som upprättas av den 

särskilda kontexten är en lösningsform grundat på politiska, sociala och 

ekonomiska hänsyn. En för juristen dystopisk världssyn ska inte här uppmålas 

inom området erkännandet av stater. Möjligen existerar ingen figurativ våg 

överhuvudtaget och istället bör man se folkrätt och politik som samverkande 

instrument för att skapa en fungerande världsordning. På en allt mer globaliserad 

jord är det kanske inte helt förkastligt med politisk samverkan för att skapa ett 

juridiskt regelverk som skapar förutsägbarhet och stabilitet. Om samtliga stater 

har en samsyn kring vad som skall gälla och skapar mer enlighet kring ramverket 

bidrar det till en större förutsägbarhet vill tillämpning av regelverket. Dock 

kommer inte staterna att självmant avsäga sig sin suveränitet gällande vilka 

entiteter de vill initiera samarbete med och erkänna. Så länge staterna har ett 

egenintresse att upprätthålla och det finns möjlighet att beakta politiska aspekter 

vid ett erkännande respektive icke-erkännande kommer debatten att fortgå kring 

regelverkets inverkan på besluten. Avslutningsvis kan erkännanden inom 

folkrätten ses som en sandlåda, träramarna som håller ihop sandlådan utgörs av 

det juridiska ramverket medan all sand i lådan är politiska motiv och agendor. 

Klart är att viss samstämmighet råder när det kommer till vilka regler som ska 

appliceras, men konsensus råder inte hur, vid vilka omständigheter och vilken 

innebörd regelverket har.  
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