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Summary 

De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, by Hugo Grotius, and the Peace of Westphalia, in 

17th century Europe, has often been highlighted as the birthplace of modern public 

international law. This study aims to review the validity of such statements through 

research of the legal history concerning the topic and through a comparative 

examination of the two works. The main purpose of the study have been to examine 

whether or not there exists a congruence between the international law presented in 

Grotius’ doctrine and the one discovered within the Treaty of Osnabrück, and to which 

extent these can be regarded as original, to clarify if they deserve to be labeled as 

fundamental for the development of modern international law.  

The part of the Peace of Westphalia signed mainly by the Holy Roman Empire and 

Sweden, in the city of Osnabrück, have been the primary focus of the study. The results 

of the research show that the peace treaty and De Jure Belli are more alike than not, but 

also that there is little evidence of original or innovative principles of international law 

within them. On the other hand there exist a certain congruence between the texts, with 

regards to such international law promoting peace, based on a pragmatic need for the 

peaceful settlement of disputes and restraint in a time when Europe had been ravaged by 

war for 30 years.  It is thus not possible to disregard the more classical titles given to 

Grotius and the peace treaty, as being fundamental for the development of modern 

international law, based solely on an argument that there is no connection or similarities 

between them.  
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Sammanfattning 

De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, av Hugo Grotius, och den westfaliska freden, i 1600-

talets Europa, har ofta betonats av forskare som födelseplatsen för den moderna 

folkrätten. Denna studie har ämnat granska validiteten i dessa påståenden genom en 

rättshistorisk undersökning av omständigheterna kring texterna och en komparativ 

utredning dem emellan. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att utforska huruvida det 

råder en kongruens mellan folkrätten som presenteras i Grotius doktrin och den som kan 

utrönas ur fredsfördraget i Osnabrück, och i vilken utsträckning dessa kan anses ha varit 

nydanande, för att klargöra om man med legitimitet kan kalla de båda för fundamenten 

till den moderna folkrätten eler ej. 

Arbetet har främst fokuserat på den del av den westfaliska freden som undertecknades i 

Osnabrück mellan, i huvudsak, det Tysk-romerska riket och Sverige. Resultatet av 

undersökningarna påvisar att de två produktionerna är mer lika än olika, men också att 

de inte visar större tecken på nydanande eller innovativa folkrättsliga koncept eller 

principer. Det råder dock en kongruens mellan texterna, rörande fredsfrämjande folkrätt, 

baserad på ett pragmatiskt behov av fredlig konfliktlösning och återhållsamhet i en tid 

då Europa härjats av krig i 30 år. Man kan därmed inte med stor framgång hävda att de 

klassiska tituleringarna, på både personen och fördraget, som fundamentala för modern 

folkrätt bör förkastas med hänvisning till en bristande samstämmighet.  
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Förord 

Jag vill först och främst passa på att tacka min mor, Vlasta Sabljak, och min sambo, 

Violeta Diez, för deras stöd under arbetets gång, samt för deras uthållighet med både min 

frånvaro och mitt humör under produktionens senare del.  

Jag vill också tacka Christian Häthén, inte bara för att han hjälpt vägleda mig som 

handledare, utan för allt stöd under utbildningens gång. Dessutom vill jag tacka både 

Christian och Valentin Jeutner för utmärkta fördjupningskurser i rättshistoria respektive 

folkrätt och för att de inte kvävt inkvisatoriska frågor eller alternativa synpunkter.  

Det har varit ett nöje att producera detta arbete, även vid de tidpunkter då det lett till 

otrolig frustration. Det är ett ämne jag finner behöver granskas på ett vidare sätt, och det 

har varit ett sant nöje att få vara delaktig i den processen, även om det bara rör sig om ett 

examensarbete.  

När jag påbörjade resan var jag någorlunda övertygad om att det inte skulle finnas något 

påtagligt samband mellan De Jure Belli och Osnabrück, men under resans gång, och efter 

en komplett genomläsning, bildades en annan synpunkt än den gemena, som går att finna 

i andra författares beskrivning, som dock fortfarande talade för kongruens.  

Olika frågeställningar, eller infallsvinklar, till problemet i detta arbete hade kunnat leda 

till ett något annorlunda resultat, men jag fann under undersökningen bara mer och mer 

bevis för en pragmatisk och solidarisk användning av juridik för att säkra fred.  

Att detta historiskt upprepats, med blandade resultat, gör mig samtidigt orolig och 

hoppfull, men givit mig en rikare bild av både folkrätt och rättshistoria, vilket är vad jag 

hoppas andra läsare av detta arbete tar med sig, tillsammans med en egen, mer utvecklad 

syn på folkrättens födelse.  

Lund 2017-06-01 

Robin Sabljak 

Here peace and violated laws I leave behind 
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1 Inledning  

  Introduktion 

Under juridisk skolning i både rättshistoria och folkrätt repeteras ofta mantrat om 

folkrättens födelse under fredsfördragen i två små tyska städer år 1648, den westfaliska 

freden.1 Hugo Grotius kallas för folkrättens fader,2 och hans verk, De Jure Belli ac Pacis 

Libris Tres, för fundamentet till modern folkrätt.3 Eventuella frågor om dessa påståenden 

leder ofta till artiklar och böcker av forskare inom juridik, statsvetenskap och historia som 

mer eller mindre kategoriskt upprepar denna dogma. Oftast saknas det en förklaring över 

hur och varför dessa påståenden kan göras.  

Vid ett försök att ifrågasätta doktrinen, eller vid mer fördjupande läsning, möts man ofta 

av samma argument. Då man frågar om nationer innan 1600-talet, eller på andra platser i 

världen än Europa, inte ingick avtal, förklaras detta ofta med att nationer, som man nu ser 

dessa, inte fanns innan den westfaliska freden. Att fördraget slöts av, och flitigt 

omnämner, nationer, inte kungar, och öppnade upp möjligheter för nationers diplomatiska 

samarbete och juridiska likställdhet. Ett argument som, vid sin logiska slutföljd, bottnar i 

att nationer, som inte fanns, skapade en möjlighet för nationers existens, vilket vid första 

anblick inte bara verkar ologiskt, utan omöjligt.  

Vissa skulle hävda att folkrätten, den rättsordning som reglerar förhållanden mellan 

stater, inte kunnat existera innan suveräna nationsstater. De förklarar att förlusten av 

feodal struktur och åsidosättandet av det Tysk-romerska riket och påvestolen som de 

självutnämnda världsliga och andliga auktoriteterna möjliggjorde ett mer modernt 

statssystem där suveräna stater kunde ingå avtal som likvärdiga parter.  

Andra förklarar gärna att det rörde sig om ett paradigmskifte, som oundvikligen skulle 

ligga till grund för den moderna folkrätten. Ett steg mot europeisk harmoni och en 

                                                 
1 Se en mer utförlig förklaring på denna historiska teori i bland annat; Bring, Om Westfaliska 

fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 721 och Lesaffer, Peace treaties from Lodi to 

Westphalia, 2004, s. 9. 
2 Se exempelvis; Bederman, Reception of the Classical Tradition in International Law, 1996, s. 1 och 

Hershey, History of International Law Since the Peace of Westphalia, 1912, s. 31 och Thelin, 

Folkrättsrådgivare i försvaret, 1989, s. 482 för användandet av denna term. 
3 Se exempel på detta, eller snarliknande uttalanden, eller redogörelser över denna vana, i bland annat; 

Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 731 och Robinson & Fergus & Gordon, 

European Legal History, 2010, s. 217-218 och Grewe, The Epochs of International Law, 2000, s. 7. 
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universell, bindande rätt för stater, i ett steg mot fredligare lösningar och bort från feodala 

och krigiska system. Vilket motsägs av de omfattande oroligheter som kom att härja i 

Europa under de kommande århundraden, exempelvis under Napoleonkrigen och 

världskrigen. Konflikter utan juridisk medling, folkrättslig hänsyn och diplomatiska 

lösningar verkar, om något, avsevärt ökat i skala efter de westfaliska fredsfördragen. En 

fråga som därmed oundvikligen uppkommer vid en meditation på ämnet är om dessa 

fördrag, eller De Jure Belli, överhuvudtaget innehöll nydanande fredsfrämjande 

folkrättsliga principer, och om dessa i sådana fall är kongruenta med varandra.  

Även om många historiker sedan 1920-talet accepterat att Grotius i stor utsträckning 

baserat sitt verk på sina föregångares texter från 1500-talet,4 så har samtidigt en nyare 

skola på området bildats. En något revisionistisk infallsvinkel hos ett flera forskare, som 

i många fall försökt beakta just den westfaliska freden på ett mindre dogmatiskt och mer 

oortodox synsätt. Dessa hävdar ofta att en fokusering på, och sökandet efter, ett modernt 

suveränitetsbegrepp ofta brister vid en applikation på dåtida statssystem och att det 

existerat en viss dragningskraft hos andra forskare till fredsfördragen och Grotius. Att 

folkrättens utveckling i Europa kanske utvecklats gradvis, utan slående, markanta och 

dogmatiskt absoluta milstolpar så som Grotius verk och den westfaliska freden, en 

evolution mer än en revolution.  

Oavsett vilken av dessa skolor som bäst besvarar frågan om folkrättens uppkomst, är en 

bredare diskussion på området av intresse. Att kalla Grotius för folkrättens fader och den 

westfaliska freden för dess grund kan vara en smidigt sammanfattande lösning i 

skolningen av jurister, eller för forskares andra åtaganden, men huruvida det ger en 

korrekt rättshistorisk bild är en annan fråga. Juridik är av sin natur en konservativ och 

historieorienterad disciplin. Normer uppstår genom respekt till traditionellt agerande, 

domare dömer likt deras föregångare och lagar är endast legitima om de uppfyller kraven 

från de som kom före. En mer nyanserad syn på fördragsrättens historia, och dess 

påverkan på kommande juridik är, inte bara eftersträvansvärd, utan nödvändig för 

förståelsen av nutida folkrätt. Även om sådana undersökningar rörande Grotius skett på 

senare tid, och i viss mån pågått åtminstone sedan första och andra världskrigen,5 har ofta 

                                                 
4 Se en mer utförlig redogörelse av olika forskares utvecklingen på området i Lesaffer, Introduction till 

Peace Treaties and International Law in European History, 2004, ss. 10-11. 
5 Se exempel på detta i, bland annat, verket av Lauterpacht från 1946 som påpekar kontroverserna kring 

Grotius folkrättsliga inflytande i Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, ss. 1-2, 

och i Lesaffers förklaring av det ökade forskningsintresset efter första och andra världskriget i Lesaffer, 

Introduction till Peace Treaties and International Law in European History, 2004, s. 2. 
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forskningen kring den westfaliska freden fokuserat på fördraget i Münster, mellan i 

huvudsak Frankrike och det Tysk-romerska riket, under de avslutande åren av det 30-

åriga kriget.  

Detta arbete ämnar därmed bidra till denna diskussion genom en kortfattad presentation 

av omständigheterna, begreppen, tänkarna och historien som ledde till den westfaliska 

freden, och i synnerhet den del av fördragen som slöts i Osnabrück mellan i huvudsak 

Sverige och Tysk-romerska riket. Om nu Grotius anses vara folkrättens fader, och den 

westfaliska freden dess födelseplats, borde både De Jure Belli och freden i Osnabrück år 

1648 innehålla spår av nydanande idéer rörande exempelvis universalitet, suveränitet, 

konfliktlösning, harmoni och nationstater under en ny rättsordning. Vidare borde därmed 

också spår av dessa idéer i freden i Osnabrück reflekteras, i någon utsträckning, i De Jure 

Belli, för om den moderna folkrättens fader inte manifesteras i fördragen som gav liv till 

modern folkrätt är minst ett av de populära påståendena missvisande eller felaktiga.   

 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att förhoppningsvis bidra till en insikt om validiteten i det äldre 

konsensus om folkrättens uppkomst i Europa på 1600-talet. Att bidra till diskussionen på 

ämnet och, genom en jämförelse av De Jure Belli och fördraget i Osnabrück, till en insikt 

om varför denna dogma existerar. Med en kritisk granskning av dessa verk hoppas denne 

författare finna rättsliga likheter eller skillnader, rörande fredsfrämjande folkrätt, mellan 

dem, för både De Jure Belli och den westfaliska freden har historiskt målats upp som 

vägledande i utvecklingen av ett mer enat, jämlikt, fredligt och rättighetsbevakande 

Europa. Den huvudsakliga frågeställningen kan alltså summeras i en mening likt följande:  

- Innehåller freden i Osnabrück nydanande och fredsfrämjande folkrättsliga idéer 

från Grotius De Jure Belli, och om så, i vilken utsträckning? 

Arbetet kommer fokusera på fördragsrätten och andra fredsfrämjande och fredsbevarande 

folkrättsliga idéer och principer, men kommer också att behandla, om än kortfattat, vissa 

frågeställningar som oundvikligen måste bemötas och som kan förenklas likt nedan: 

- Vad är folkrätt?  

- Vad är suveränitet? 
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- Vad säger oss De Jure Belli om fredsfrämjande folkrätt? 

- Vad säger oss freden i Osnabrück om fredsfrämjande folkrätt? 

- Innehåller de spår av nydanande folkrättsliga principer?  

 Avgränsning 

Det är tydligt att många avgränsningar behöver göras vid angripandet av ett ämne som 

detta. Även om min vilja hade varit att fullständigt tackla frågan om huruvida den 

westfaliska freden verkligen är födelseplatsen för modern folkrätt, med hänsyn både till 

nutida och samtida juridik, och med en utförlig historisk kontext, har det behövts göras 

vissa uppoffringar. Arbetet fokuserar därmed, likt nämnts ovan, på den del av den 

westfaliska freden som slöts i Osnabrück, mellan Sverige, och dess allierade, och det 

Tysk-romerska riket, samt dess eventuella inspiration från Grotius. Värt att notera är att 

detta arbete i viss mån likställer Grotius med hans verk, De Jure Belli, och kommer ej att 

undersöka något annat material han producerade. Dessutom behandlar arbetet i huvudsak 

ämnet med en betoning på fredsfrämjande juridiska koncept och teorier.  

Den generella folkrätten, och begrepp som suveränitet, kommer endast att behandlas 

övergripligt. Vissa definitioner av dessa kommer görs i arbetets tidigare avdelningar. 

Detta för att en mer djupgående historisk behandling av dessa koncept skulle kräva ett 

mer omfattande arbete, men en översikt är ändå nödvändig för en analys av ämnet. 

Arbetets utgångspunkt är att läsaren innehar grundläggande juridisk skolning inom både 

folkrätt och rättshistoria samt en viss insikt om begrepp som exempelvis pacta sund 

servanda, opinio juris och ius commune.  

Vad som i detta arbete kommer att kallas modern folkrätt avser hädanefter den folkrätt 

som, vid första anblick, utvecklats efter den westfaliska freden år 1648. Även om det i 

forskningskretsar troligen skulle tyckas vara en någorlunda inkorrekt beskrivning, och 

många forskare säkerligen skulle förespråka termer som post-westfalisk folkrätt6, the 

Whestphalian order7 eller tidig-modern folkrätt, så är det en simplifikation, till nytta för 

både läsare och författare. Dessutom kommer De Jure Belli ac Libris Tres av Grotius att 

kategoriskt förkortas till De Jure Belli.  

                                                 
6 Se en mer utförlig beskrivning av detta begrepp i Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, s. 132. 
7 Se en mer utförlig beskrivning av detta begrepp i Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 

1998, s. 721. 
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Vidare kommer arbetet, i sin övergripande beskrivning av folkrättens förflutna, att 

avgränsa sig till central- och västeuropeisk utveckling, och beakta dess historia ur ett 

perspektiv som fokuserar på fredsfördrag, enighet, harmoni, respekt för folkrätt och andra 

stater eller andra fredsbevarande idéer. Arbetet är dessutom avgränsat till i huvudsak 

1500- och 1600-talet, även om vissa paralleller kommer dras till tidigare romersk rätt eller 

medeltidens utveckling.  

Under den kommande jämförelsen med De Jure Bellis doktrin kommer vissa artiklar och 

paragrafer från freden i Osnabrück ej att utredas eller presenteras. Sådana som strikt 

behandlar ekonomisk eller territoriell kompensation och restitution, eller vänder sig till 

ett allt för avgränsat geografiskt område, eller på annat sätt inte är av principiell karaktär 

eller inte demonstrerar juridiska koncept, utelämnas. Undantagna är vissa artiklar som 

tangerar uppsatsens frågeställning eller på annat sätt redovisas som exempel. Det urval 

som använts från fredsfördraget finns tillgängligt, i sin helhet, i bilagan till detta arbete.  

Följande artiklar behandlas inte: 

- VI, om autonomi för Basel och Schweiz.8 

- VII, om religionsrättsligt likställande av reformerta. 

- IX, om handel och tull. 

- X – XV, gottgörelser och reglering av skadestånd till olika regioner, länder. 

 Metod & teori 

Arbetet förutsätter att om; Grotius är folkrättens fader, De Jure Belli dess fundament och 

den Westfaliska freden dess födelseplats, borde de två senare texterna innehålla spår av 

nydanande folkrättsliga idéer. För att de tre påståenden ovan skall vara sanna, förutsätter 

arbetet dessutom, att argumenten i De Jure Belli bör manifesteras i fredsfördraget i 

Osnabrück år 1648 och att de visar tecken på viss kongruens. Arbetet består därmed både 

av en rättshistorisk utredning och en komparativ undersökning, med presentation av flera 

citat från de två huvudsakliga källorna, och en bifogad bilaga med använd fredstext, för 

att bättre tillgodose kontext, förståelse och egen insikt hos läsaren. 

                                                 
8 Observera att denna artikel omnämns förbigående i arbetet, men är inte delaktig i den mer grundliga 

jämförelsen. 
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Denna sammanställning har stöttats av en egen genomläsning av både De Jure Belli och 

freden i Osnabrück, i översättningar av originaltexterna9. Hänvisning till källor och 

litteratur kommer ske genom fotnoter bestående av författares efternamn, en förkortad 

titel och årtalet för den använda utgåvan, och om läsaren finner stycken utan stödjande 

källor, i exempelvis introduktion eller analys, kommer dessa bestå av antingen egna 

observationer, slutsatser eller diskussion, baserat på det presenterade materialet eller den 

egna genomläsningen, eller finnas tillgängliga under de inledande kapitlen.  

Även om arbetets kärna består i att behandla freden i Osnabrück, så saknas det en utbredd 

forskning specifikt på denna del av den westfaliska freden, likt nämnts ovan, då många 

författare behandlar fördragen i sin helhet. Arbetet kommer därför ofta att göra 

hänvisningar till den mer generella westfaliska freden, och även om detta inte har varit 

fullständigt önskvärt, är fördraget i Osnabrück fortfarande en del av en helhet. 

 Material 

Den största delen av informationen som sammanställs och presenteras i arbetet har 

hämtats från författare, forskare och professorer i juridik, historia och statsvetenskap med 

allt från traditionell, kritisk och revisionistisk infallsvinkel. Bidragande till detta kommer 

vara utdrag från De Jure Belli och fredsfördraget i Osnabrück, som är de två huvudsakliga 

källorna, från en egen läsning av dessa, som tyvärr måste stödja sig på översättningar på 

grund av denna författares bristande latin. 

Översättningen av De Jure Belli, från en utgåva urpsrungligen publicerad år 1646, är den 

av Francis W. Kelsey, med flera, från latin till engelska, gjord år 1925 i en utgåva från år 

1995. Den översättningen som använts för freden i Osnabrück år 1648 är den relativt 

moderna nyöversättningen av Jan Lionel Sellberg, som likaså använts sig av de latinska 

originaltexterna, som går att finna i 1648 Den westfaliska freden: Arv, Kontext och 

konsekvenser, i en utgåva från 2009, med Peter Haldén som redaktör.  

Haldéns samlingsverk har också varit till stor nytta för utvecklingen av detta arbete, och 

är tillsammans med professor Ove Brings artiklar10, flitigt använda och betydande källor, 

                                                 
9 Se översättarnas förord till Grotius, De Jure Belli, 1995, s. xlv och Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 

143 för deras beskrivning av de latinska originaltexterna som det huvudsakliga källmaterialet. 
10 I synnerhet The Westphalian Peace Tradition in International Law: From Jus ad Bellum to Jus contra 

Bellum och Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse: Några anteckningar vid ett 350-

årsjubileum.  
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som inte bara innehöll rikligt med information, utan också förtydligade och 

exemplifierade den existerande och historiska debatten och forskningsläget.  

 Forskningsläge 

Den westfaliska freden, och synen på den som en katalysator för det moderna 

statssystemet, har under tvåtusentalet ifrågasatts och undersökts mer utförligt av 

historiker, statsvetare och jurister. Historikerna har kritiserat statsvetares och juristers 

bristande förståelser av kontexten kring freden och på senare tid har flera mer kritiskt 

granskat freden och myntat termer såsom ”den westfaliska myten”11. En historisk revision 

kring den westfaliska freden har under senare år med framgång betonat freden som 

bräcklig, skör och kontextuell. Att det i huvudsak rörde sig om en kontinuitet och att 

Europa inte blev en fredligare kontinent.12 

Inom juridiken har det, innan 2000-talet, funnits en viss brist på undersökningar kring 

folkrättens utveckling genom historien. Willhelm Grewe, i sitt verk The Epochs of 

International Law, karakteriserar problematiken med ett exempel på Holtzendorffs och 

Riviers Handbuch des Völkerrechts, som delats in i två delar: folkrätten fram till den 

westfaliska freden och folkrätten efter Grotius.13 

Dessutom framgår det, vid en undersökning av tillgänglig information och forskning på 

området, att fördraget i Münster erhållit större uppmärksamhet vid behandling av ämnet. 

Den pågående debatten kring folkrättens ursprung har till synes åsidosatt fördraget i 

Osnabrück, i viss mån troligen på grund av tidigare sparsamma och bristande existerande 

översättningar från de latinska originaltexterna.  

Även om, likt påpekats i introduktionen ovan, den westfaliska freden länge diskuterats, 

så existerar det fortfarande en någorlunda stagnerad syn på freden, även om det numera 

också pågår en mer nyanserad diskussion inom området. 

 Disposition 

De inledande kapitlen kommer att presentera och sammanställa fakta rörande de 

frågeställningar som framställts ovan. I kaptilet Folkrättslig doktrin, presenteras först mer 

                                                 
11 Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, s. 125. 
12 Stråth, Förord till 1648, Den Westfaliska freden, 2009, ss. 7-8. 
13 Grewe, The Epochs of International Law, 2000, ss. 1-2. 
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moderna aspekter av folkrätt och suveränitet, samt egna definitioner, för att följas upp av 

andra historiska tänkares behandling av ämnet och avslutas med en allmänn redogörelse 

av Grotius och De Jure Belli.  

Därefter följer, i kapitlet Den Westfaliska Freden, först en historisk bakgrundsbeskrivning 

av krigen som ledde upp till den westfaliska freden, för att belysa den vidare diskussionen 

om freden i Osnabrück och den rådande synen på denna, som kapitlet avslutas med.  

I det tredje kapitlet, De Jure Belli och Osnabrück – En Jämförelse, sker den större delen 

av den komparativa aspekten av arbetet, där artiklar ur fördraget presenteras och jämförs 

med Grotius doktrin.  

Datan kommer, inledningsvis, enbart bearbetas ytligt, för att slutligen kulminera i en 

analys av materialet som presenterats, för att förhoppningsvis besvara vår huvudsakliga 

frågeställning om huruvida det finns spår av nydanande idéer och om det råder en 

kongruens mellan texterna.  
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2 Folkrättslig doktrin 

 Om folkrätt & suveränitet 

För att belysa diskussionen kring huruvida den westfaliska freden rimligtvis bör anses 

vara grunden för den moderna folkrätten, i del eller i helhet, måste härmed först ett par 

definitioner göras.  

Det moderna folkrättsliga regelsystemet skapas av staters regeringar och har två primära 

rättskällor: sedvanerätt och traktater.14 Dessa listas dessutom av Internationella 

Domstolen i Haag, i artikel 38 i deras stadga, som de källor domstolen applicerar vid 

internationella tvister, tillsammans med generella folkrättsliga principer.15  

Dessa principer omfattar bland annat skydd för diplomatiska agenter, good faith och ex 

injuria non jus oritur, samt andra principer från FN-stadgans andra artikel,16 såsom 

principer om suveränitet och fredlig konfliktlösning.17 

När staters gemensamma handlingar utvecklar sig till en sedvana, som grundar sig på en 

rättsövertygelse, uppstår sedvanerätt. Sådan rätt som uppkommit på grund av staters 

opinio juris och praxis är bindande för statssamfundet och undantag eller komplement till 

dessa regler måste genomföras med hjälp av traktat, förutsatt att det inte rör sig om 

indispositiva jus cogens regler såsom exempelvis förbudet mot tortyr.18 

Folkrätten kan härmed sägas utgöra en idé om att stater har en skyldighet att följa juridiska 

principer, överenskommelser och sedvana vid hantering av konflikter. Dessa konflikter 

uppstår, från ett folkrättsligt perspektiv, för att alla stater har vissa rättigheter och tillika 

skyldigheter att ej kränka andra staters rättigheter. Att avtal och överenskommelser hos 

statssamfundet lett till normer som binder alla stater. Internationella Domstolen i Haag 

förtydligar detta med en princip om att alla överträdelser av folkrättsliga 

överenskommelser skall leda till reparation och forskare har historiskt identifierat 

                                                 
14 SOU 2010:72, Folkrätt i väpnad konflikt, s. 82. 
15 ICJ, Domstolens behörighet, artikel 34-38, artikel 38. 
16 FN, Ändamål och grundsatser, artikel 1-2, artikel 2. 
17 Koskenniemi, General Principles, 2000, ss. 361-362.  
18 SOU 2010:72,  Folkrätt i väpnad konflikt, s. 83. 
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principer som pacta sund servanda, suveränitet, statsimmunitet och självständighet som 

grundstenar för folkrätten.19   

Det som i detta arbete kallas för fredsfrämjande folkrätt, kommer härmed innebära sådana 

skyldigheter och förpliktelser som existerar eller bildas för att främja fred och fredligt 

internationellt leverne. Detta kommer innefatta fredlig konfliktlösning, human krigsrätt, 

amnesti, restitution, medling, välutvecklade internationella förbindelser och andra 

folkrättsliga idéer vars huvudsyfte är att förhindra krig, göra dessa mindre förödande eller 

säkra fredsfördrag. 

Vidare bör det påpekas att suveränitetsprincipen är särskilt markant för vad vi idag kallar 

det moderna statssystemet. Den kännetecknas av synen att stater är de högsta 

auktoriteterna och att mellan dem råder ingen officiell hierarki. De är alla självständiga 

och jämlika och bland forskare har det historiskt rått ett konsensus om att systemet 

härstammar från den westfaliska freden år 1648.20 

Om folkrätt enbart kan existera i en värld av självständiga stater med en opinio juris, skiljt 

från kungar eller andra regenters person, är det rimligt att tänka sig att folkrätten omöjligt 

kunnat uppstå innan de moderna nationsstaterna. Men vad som ansågs vara en suverän 

makt i 1600-talets Europa är en komplicerad fråga. Grotius hävdade att en suverän makt, 

enkelt nog, är den entitet som kan agera utan att vara bunden av annans lag och att dessa 

går att finna även i konfederationer eller hos stater i beskydd av andra stater.21  Denna 

fråga har moderna forskare inom statsvetenskapen också behandlat vidare, särskilt med 

hänsyn till den westfaliska freden.  

Haldén påpekar exempelvis, i sitt verk Modell, metafor eller myt? Den westfaliska freden 

och studiet av internationell politik, att Stéphane Beaulac betonar att fredsfördragen inte 

innehåller några spår av den moderna nationsstatens frammarsch. Att suveräna och 

oberoende stater inte varit syftet med förhandlingen och att de existerat sedan innan. 

Haldén presenterar andra forskare som sedan 2000-talet försökt revidera den rådande 

inställningen till den westfaliska freden, och som bland annat hävdar att det inte rörde sig 

om någon ”alleuropeisk uppgörelse” och att freden behandlats utan kontext.22  

                                                 
19 Koskenniemi, General Principles, 2000, s. 361.  
20 Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, s. 120. 
21 Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 102-103 & 132. 
22 Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, ss. 127-128. 
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Europa, och i synnerhet det Tysk-romerska riket, hade efter den westfaliska freden inte 

odelbara suveräner, utan rörde sig i stor utsträckning inom maktdelningssituationer, 

fortsatt ledda av monarker och dynastier som skulle problematisera 

suveränitetsbegreppet.23  

Denna status mixtus försvårar en modern applikation av begreppet suveränitet, som något 

odelbart, på dåtidens Tysk-romerska rike, som även samtida statsvetenskap hade 

svårigheter att klassificera. Krig och andra tvister mellan interna och fria ständer löstes 

med juridiska eller semi-juridiska institutioner i ett område som täckte större delen av 

Centraleuropa. Ett område som inte kan förstås som en stat med odelbar suveränitet, som 

samtidigt var ett kejsardöme, en proto-konfederation och ett aristokratiskt rättssystem 

med demokratiska inslag.24 

Vidare bör påpekas att 1900-talets läroböcker regelbundet kallat Grotius för folkrättens 

fader och den westfaliska freden för föregångaren till modern folkrätt. Grewe hävdar dock 

att denna indelning är både trångsynt och felaktigt bunden till en tro om att folkrätt enbart 

kunnat ha moderna och suveräna stater som subjekt. Han menar att existensen av en 

internationell rättsordning och dess struktur är det som bör undersökas för att få en bättre 

bild av folkrättens historiska utveckling.25     

I introduktionen till sitt verk på området, The Epochs of International Law, ger Grewe 

oss en slående definition av en internationell rättsordning:  

In sum, an international legal order can only be assumed to exist if there is 

a plurality of relatively independent (although not necessarily equal-

ranking) bodies politic which are linked to each other in political, 

economic and cultural relationships and which are not subject to a 

superimposed authority having comprehensive law-making jurisdiction 

and executive competence. In their mutual relations these bodies politic 

must observe norms which are deemed to be binding on the basis of a legal 

consciousness rooted in religious, cultural and other common values.26 

                                                 
23 Stråth, Förord till 1648, Den Westfaliska freden, 2009, s. 9. 
24 Haldén, Geopolitik och konstitutionalism, 2009, ss. 14-15. 
25 Grewe, The Epochs of International Law, 2000, s. 7. 
26 Ibid, s. 7. 
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Vårt sökande efter bevis på tidigare existerande internationella rättsordningar kommer 

hjälpa oss att besvara frågan om huruvida den westfaliska freden var ett unikt embryo till 

den moderna folkrätten eller ej, men en övergripande redogörelse över den folkrättsliga 

doktrinen innan Grotius bör först göras.  

 Historisk redogörelse 

Det har funnits en rådande syn på freden år 1648 som ett avslut på det katolska, enade 

och feodala Europa. Ett paradigmskifte där de förlorande parterna, som exempelvis den 

habsburgska ätten, fick ge vika för nya, mer moderna nationsstater, i en kontinent som 

inte längre hölls i ett hierarkiskt system under kejsare och påve och att bevis för detta går 

att finna i fredsfördragen.27 

Många idéer om staten som ett subjekt vid sidan av regenten går att finna i tidigare 

författares verk. Ofta har renässansens filosofer behandlat ämnet med hjälp av antika 

romerska källor, likt i många andra ämnen. Författare som Machiavelli och Jean Bodin 

utvecklade exempelvis, på 1500-talet, sina teorier om staten som ett eget 

institutionaliserat organ, vars makt ej borde begränsas, utan utökas.28 

Bodin definierade dock suveränitet som den slutgiltiga förmågan att stifta lagar, lagar 

som borde beaktas över sedvanerätten, som haft en mer betydande roll under medeltiden. 

En teori med rötter i det romerska imperiet och dess princip om lex regia. Härskarens 

vilja var lag; princeps legibus solutus est.29 

Fransisco de Vitoria var också en av dem som bidrog till den moderna folkrätt under 

1500-talet. Han drog inspiration från naturrätten och formulerade principer som band 

härskare över stater under en internationell rätt. Dessa skyldigheter för härskare menade 

Vitoria var universell och genomsyrade hela världen, en värld som i sig var förmögen att 

stifta lagar, bindande för alla stater. Långt innan den westfaliska freden utvecklade Vitoria 

en internationell rättsordning utanför en kristen basis som ej heller var bunden till organ 

som det Tysk-romerska riket eller den katolska kyrkan.30 Vitoria, och de andra spanska 

neo-skolastikerna likt honom, har sedan tidigt 1900-tal alltmer behandlats som 

                                                 
27 Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, s. 122. 
28 Zetterquist, A Europe of the Member States or of the Citizens?, 2002, s. 41-42. 
29 Ibid, s. 44-45. 
30 Covell, The law of nations in political thought, 2009, ss. 28-29 & 37. 
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grundläggande för modern folkrätt, bland forskare som förespråkat en tidigare början av 

folkrätten än den westfaliska freden.31  

Exempelvis så motsatte sig Vitoria redan år 1493 den påvliga bulla som hade givit den 

spanska kungen behörighet över all mark väst om den linje som drogs över atlanten och 

Amerika. Han hävdade att påven saknade sådan universell jurisdiktion över territorier, 

Terra incognita var bortom hans jurisdiktion och föll inom romersk rätt.32 Ett tecken på 

en tidigare trend om jämlikhet mellan internationella politiska aktörer och på tidigare 

brott mot samtycket av påvens rättsliga universella makt.  

En annan författare som måste omnämnas vid en sådan här redogörelse är Alberico 

Gentili, född år 1552, en italiensk jurist, som förde en retorik om humanism och 

universalitet. Han motsatte sig idén om att allt skulle vara tillåtligt i krig och förklarade 

bland annat att dödande av krigsfångar är en onaturlig och grym handling. Mest intressant 

för detta arbete är dock hans förespråkande för internationell intervention i de fall då folk 

i andra länder utsätts för grymheter. Ett skydd han fann alla människor, oavsett 

trosbekänning, förtjänar.33 

Även om flera av dessa författare sökt inspiration från romerska tankegångar, tilldelas 

inte dessa ursprungliga idéer någon större vikt vid beskrivningar av den moderna 

folkrättens utveckling. Enligt Ola Zetterquist var utvecklingen av de europeiska staterna 

och dess institutioner under 1500-talet, och förstörelsen av idén om ett enat kristet Europa, 

det som skapade ett behov av en internationell rättsordning likt den som funnits i det 

Romerska riket, en ny ius gentium.34 

Glossatorerna och kommentatorerna hade redan i många hundra år före lagt grunderna 

för studium av romersk rätt och utvecklat praktiska applikationer för denna. De 

möjliggjorde spridning av kunskap om romersk rätt genom Europa och utvecklingen av 

universitet. Dessa universitet skulle särskilt komma att fokusera på frågor rörande 

multituden av existerande jurisdiktioner och rättsordningar i Europa. Verk som 

                                                 
31 Lesaffer, Introduction till Peace Treaties and International Law in European History, 2004, s. 

3. 
32 Orford, Jurisdiction without Territory, 2009, ss. 985-987. 
33 Bring, De mänskliga rättigheternas väg, 2011, s. 164-165. 
34 Zetterquist, A Europe of the Member States or of the Citizens?, 2002, s. 49. 
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Quaestiones Statutorum sökte lösa problemet med konflikter mellan lokala lagar och den 

romerska rätten.35 

En ius commune utvecklades, en gemensam basis för rätt inom Europa, byggd på den 

romerska rätten som lärdes ut vid universiteten men som dock hade fluktuerande 

inflytande under årens gång. Även om rättsordningen inte uttryckligen behandlade 

folkrätten så fanns det i Europa en kontinuerlig och enhetlig rättstradition under den sena 

medeltiden. Universiteten var internationella och det fanns en gemensam juridisk 

skolning och kultur.36 

Andra kända historiska jurister och filosofer har genom århundradena också hänvisat till, 

refererat till och dragit liknelser till romerska källor som stöd för sina idéer. Även om den 

romerska folkrätten möjligtvis haft en historiskt underordnad roll bland juridiska forskare 

genom historien, har koncept som ius gentium, ius commune och ett allmänt erkännande 

av existensen av en internationell rättsordning till synes accepterats. Ett slående exempel 

på detta, förutom de som påpekats ovan, är det inledande stycket i prologen till De Jure 

Belli: 

The municipal law of Rome and of other states has been treated by many, 

who have undertaken to elucidate it by means of commentaries or to reduce 

it to convenient digest. That body of law, however, which is concerned with 

the mutual relations among states or rulers of states, whether derived from 

nature, or established by divine ordinances, or having its origin in custom 

and tacit agreement, few have touched upon. Up to the present time no one 

has treated it in a comprehensive and systematic manner; yet the welfare 

of mankind demands that this task be accomplished.37 

Värt att notera är att “den moderna folkrättens fader”38, Grotius själv, i sitt magnum opus 

första stycke, hänvisar till en existerande law of nations och omnämner både stater och 

deras härskare i sin beskrivning.    

                                                 
35 Robinson & Fergus & Gordon, European Legal History, 2010, ss. 59-60. 
36 Ibid, ss. 107-108. 
37 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 9. 
38 Se denna titulering i exempelvis Thelin, Folkrättsrådgivare i försvaret, 1989, s. 482. 
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 Hugo Grotius & De Jure Belli ac Pacis Libri Tres 

Grotius influerades av de jurister som kommit innan honom, särskilt Vitoria,39 och andra 

prominenta folkrättsliga figurer som Alberticus Gentilis och Balthasar Ayala. Dessa, och 

i synnerhet andra spanska neo-skolastiker, utvecklade teorier som Grotius flitigt använde 

sig av, men i De Jure Belli, som publicerades år 1625, använde han sig dock i huvudsak 

av romerska, bibliska och andra klassiska källor.40   

Han betecknas av vissa forskare som nydanande inom folkrätten på grund av sina försök 

att förespråka självbehärskning och en mer tolerant inställning till olikheter.41 Detta 

Temperamenta återfinns i De Jure Bellis tredje bok, efter att i tidigare delar av verket 

behandlat frågor om legitima krig, fördrag, medling och diplomaträtt. Denna naturrättsliga 

återhållsamhet berör allt från fångar, slavar, plundring och fredsfördrag. Diskussionen 

grundas inte enbart på humanitära argument utan också genom att förespråka nyttan i det. 

Grotius påpekar det pragmatiska i detta förhållningssätt genom att jämföra med den 

diplomat som tillfångatagits av den romerska senaten, som menar att en god fred är säker 

och permanent, men att den nation som inte är tillfredsställd inte kvarstår länge.42 

De Jure Belli är en enormt omfattande materialsamling av naturrätt som berör det mesta 

som kan klassificeras inom krig och fred. Verket behandlar inte enbart folkrättsliga 

aspekter utan innehåller exempelvis stycken om incest,43 samt kapitel om kontrakt44 och 

straff45. Vidare innehåller verket spår av mer moderna folkrättsliga principer som kapitel 

om good faith vid fredsfördrag,46 eller en skyldighet för folk och kungar att sammangå i 

ett internationellt förbund47. 

Detta internationella och enhetliga förbundsförespråkandet gäller dock enbart kristna. 

Grotius hävdar att det är varje kristen kungs och kristet folks skyldighet att kämpa 

tillsammans, och dela varandras misär och svårigheter, för att bekämpa gemensamma 

fiender. Han förklarar att en allians måste bildas och förses med resurser. Även om han 

                                                 
39 Robinson & Fergus & Gordon, European Legal History, 2010, s. 215. 
40 Westman, Hugo Grotius, 1926, ss. 116 & 121. 
41 Haskell, Hugo Grotius In The Contemporary Memory Of International Law, 2011, s. 270. 
42 Westman, Hugo Grotius, 1926, s. 120. 
43 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 240. 
44 Ibid, s. 343. 
45 Ibid, s. 462. 
46 Ibid, s. 804. 
47 Ibid, s. 403. 
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inte uttryckligen förespråkar att den Tysk-romerska kejsaren borde leda en sådan allians, 

så förtydligar han att denne en gång i tiden enhetligt valts som överhuvud. I De Jure Belli 

finner vi Grotius formulering:   

For every man ought to serve Christ not only personally, but also with the 

power that has been entrusted to him. This, however, kings and peoples 

cannot do while an impious enemy is raging in arms, unless they furnish 

aid to one another. Such aid, again, cannot be rendered effectively unless 

an alliance is made for that purpose. Such a league was formerly made, 

and the emperor of the Holy Roman Empire was unanimously chosen at its 

head. To this common cause, therefore, all Christians ought to contribute 

men or money, according to their strength.48 

Redan innan Grotius hade filosofer som Dante, Erasmus och Sully haft grandiosa planer 

om ett mer enat Europa, baserat på idéer om universalism och säkerhet genom enighet.49 

Vitoria hade dessutom, likt nämnts ovan, formulerat en internationell rättsordning baserad 

på universalitet, ej bunden till religion eller kejsare. John D. Haskell påpekar att den mer 

moderna och kritiska granskningen av Grotius leder till frågor om hans samtida situation 

och varför det inom folkrätten existerar, en enligt Haskell, pervers åtrå till hans verk.50  

Vid en första anblick verkar Grotius idéer om en mer globaliserad och rättsligt bunden 

världspolitik nämligen mer snäv än sina föregångares. Möjligtvis var det i huvudsak en 

sorts kallelse till fred bland kristna i den värld härjad av religiösa krig han själv levde i, 

möjligtvis en konsekvens av den kategoriserade separationen av juridiken i folkrätt, 

naturrätt, lokal rätt och gudomlig rätt51 som genomsyrar hans verk. Grotius var nämligen 

själv inte enbart en statsman utan också en teolog, med en sådan övertygelse om behovet 

att förena den splittrade kyrkan att det är svårt att ens veta om han såg sig själv som 

katolik eller protestant.52 

 

                                                 
48 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 403. 
49 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 731. 
50 Haskell, Hugo Grotius In The Contemporary Memory Of International Law, 2011, s. 270. 
51 Se ett förtydligande exempel på separationen av, det som Grotius kallar, gudomlig rätt och naturrätten, 

och att den föregående är bindande för kristna, med sin grund i nya testamentet i Grotius, De Jure Belli, 

1995, s. 27. 
52 Scott, Introduction till De Jure Belli, 1995, s. xix. 
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Grotius förklarar the law of nations, i De Jure Belli, likt följande: 

[…] by mutual consent, it has become possible that certain laws should 

originate as between all states, or a great many states; and it is apparent 

that the laws thus originating had in view the advantage, not of particular 

states, but of the great society of states. And this is what is called the law 

of nations, whenever we distinguish that term from the law of nature.53 

Han menade, likt stoiker som Aristotele innan honom, att människan är en social varelse, 

som söker ett fredligt liv,54 och förespråkade, till synes, en någorlunda universell syn på 

folkrätten som bindande för samtliga, eller i alla fall många, stater och sökte bidra till en 

harmoni och fred i Europa.  

Hersch Lauterpacht, före detta domare i Internationella Domstolen i Haag, sammanfattar 

i sitt verk The Grotian Tradition in International Law från år 1946, vad han anser the 

Grotian tradition vara, och de för oss relevanta punkterna lyder likt följande: 

[...] the subjection of the totality of international relations to the rule of 

law; 

[…] the recognition of the essential identity of states and individuals; 

[…] the binding force of promises; 

[…] the idea of peace.55 
 

Grotius fann att det enda rättmätiga kriget vara det som förs på grund av en vägrad 

reparation, eller vid hot om överträdelser av rättigheter, samt vid faktiska sådana.56  

Justifiable causes include defence, the obtaining of that which belongs to 

us or is our due, and the inflicting of punishment.57 

Han förespråkade fredliga lösningar och Temperamenta, och fördömde privata och 

orättmätiga krig, men var inte en strikt pacifist, för han påpekar själv att inte alla sorters 

                                                 
53 Grotius, De Jure Belli, 1995, s.15. 
54 Ibid, s. 11. 
55 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
56 Ibid, s. 4. 
57 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 171. 
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krig bör fördömas, för att världen, dess historia och dess folk, visar tydliga tecken på krig 

som tillåts av den folkrättsliga sedvanerätten.58 

Även om rätten i De Jure Belli inte är särskilt innovativ,59 så är det fortfarande en 

imponerande sammanfattning av den samtida folkrätten. Dessutom har det utretts, inte 

bara i detta arbete, utan också historiskt,60 att Grotius teorier troligen inte var särskilt 

nydanande, men även om Vitoria och andra författare behandlat folkrätten innan honom, 

var han den första att försöka tackla ämnet i sin helhet. I hans verk kan man finna all den 

föregående folkrätt som existerat innan år 1625.61 

Men Grotius syn på själva krigsrätten förblir någorlunda tvetydig. Han framhåller i sitt 

verk att syftet har varit att bidra med en mer human rättslig syn på krig, och att främja 

självbehärskning vid sådana hos härskare, men behandlar samtidigt diverse ämnen till 

synes motstridigt mot detta. Grotius rätt tillåter i De Jure Belli; förgiftning av vatten, 

användande av lönnmördare samt dödande av fångar och alla individer i fientligt 

område.62 Troligtvis ett resultat av den strikta åtskillnaden mellan hans naturrätsliga och 

folkrättsliga övertygelser. För Grotius är pacta sund servanda, staters samarbetsvilja och 

sedvanerätten central för the law of nations som han ofta själv finner strida mot 

naturrätten, som han själv vädjar bör undersökas för upplysning, och den kristna 

doktrinen, the law of love.63  

I De Jure Belli hävdar Grotius att krig mellan stater, public war, enbart uppstår där det 

saknas domstolar, eller där domstolarna brister.64 Sammanfattningsvis kan man därmed 

summera De Jure Bellis doktrin som en vädjan till prinsar, kungar och parlament, att söka 

en mer medlingsbaserad, fredlig och lagbunden återhållsamhet i krig.  

 

 

                                                 
58 Parry, What is the Grotian Tradition in International Law, 2013, ss. 357-358. 
59 Lesaffer, Peace treaties from Lodi to Westphalia, 2004, s. 10. 
60 Se Westmans förklaring av den historiska utredningen, redan innan år 1926 i Westman, Hugo Grotius, 

1926, s. 116 & 121. 
61 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 17. 
62 Ibid, s. 12. 
63 Se mer om distinktionen mellan naturrätten och denna kristna divine law i Grotius, De Jure Belli, 1995, 

s. 27 och hans bruk av termen law of love i Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 173 & 176 m.fl. 
64 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 184. 
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Det avslutande stycket på tredje boken består av en bön som inleds likt nedan: 

May God, who alone hath the power, inscribe these teachings on the hearts 

of those who hold sway over the Christian world. May he grant to them a 

mind possessing knowledge of divine and human law […]65 

Rubriken på det 23:e kapitlet i andra boken av De Jure Belli, som exemplifierar denna 

önskan slående, lyder: 

Warnings not to undertake war rashly, even for just causes. 66 

Kapitlet innehåller många avsnitt som vädjar till läsarens heder, religion, sympati, 

romantik, fåfänga och empati, likt i det tredje avsnittet: 

A right should be given up, especially by a king who has been wronged, in 

order to avoid war 67 

Detta korta avsnitt använder sig rikligt av ethos, pathos och logos, och bland de som 

Grotius använder sig av för att föra sin argumentation återfinns Caesar, Cicero, Aristotele, 

Moses och Jesus.68  

Även om Grotius presenterar vissa humana och sympatiska läror så verkar naturrätten, 

folkrätten och den gudomliga rätten kollidera på grund av hans syn på viss rätt som något 

evigt, statiskt, påtagligt och orubbligt. Praktiska applikationer av hans verk försvåras, 

även då han exempelvis förespråkar medling, för han behandlar inte något system för 

maktbalans, internationella organisationer eller andra faktiska lösningar på politiska 

svårigheter, och fördömer kategoriskt koncept som might makes right.69  

Bring förklarar, i sitt verk The Westphalian Peace Tradition in International Law: From 

Jus ad Bellum to Jus contra Bellum, kontrasten mellan Grotius och den westfaliska freden 

med följande:  

[...] the treaties of Osnabrück and Münster did, as we shall see, carry 

things somewhat further and with greater clarity than the doctrines of 

                                                 
65 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 862. 
66 Ibid, s. 567. 
67 Ibid, s. 569. 
68 Ibid, s. 568. 
69 Se bland annat i Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 9-10 om Grotius inledande fördömelse av might 

makes right, och Bring, The Westphalian Peace Tradition in International Law, 2000, s. 59. 
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Grotius. His view of the law was ”registrative” and backward-looking. He 

wanted to remind his contemporaries of the nature of the existing legal 

system, that it was almost as old as humanity itself and was “supposed to 

be as valid in his time as it had been in Roman times.” As a consequence, 

Grotius’ thinking was not in full harmony with the Westphalian Peace 

regime, which was future-oriented and designed to expound a new legal 

order relating to the use of force in Europe.70 

                                                 
70 Bring, The Westphalian Peace Tradition in International Law, 2000, s. 59. 
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3 Den Westfaliska Freden 

 Om Religionskrigen 

De två westfaliska städerna som var centrum för de fredsförhandlingarna som till slut 

skulle avsluta det 30-åriga kriget, Münster och Osnabrück, har ofta betraktats som 

födelseplatser för en ny era, dominerad av nationalstater.71 Men långt efter fördragen 

fortsatte Europa att vara en kontinent som i huvudsak rättsligt reglerades av härskare, och 

inte av de nya, moderna och centraliserade nationalstater likt tidigare forskning i stor 

utsträckning hävdat.72  

Enligt Haldén är det som utmärker den westfaliska freden, ur ett statspolitiskt perspektiv, 

att den bidrog till statliga förbindelser inom Europa. Fredsfördragen möjliggjorde en 

sammanvävning av regenters inflytande i det Tysk-romerska riket och en dialog mellan 

staters överhuvud samt en ny religiös ordning som likställde de tre dominanta kristna 

kyrkorna; ett försök till varaktig europeisk fred.73 Men för att vidare besvara vad själva 

fredsfördragen mer utförligt berättar för oss om den folkrättsliga utvecklingen, krävs en 

kort historisk redogörelse.  

Det Tysk-romerska riket bestod, under 1500-talet, av ett mindre antal stater och en mängd 

områden, i varierande storlek, med olika ställning och inbördes överenskommelser. En 

sammanställning av geografiska enheter, riksständer med representationsrätt vid 

riksdagarna och andra organ som hade inflytande i gemensamma frågor.74 

Riket, vilket dess engelska namn, the Holy Roman Empire, bättre vittnar om, hade en 

gång i tiden funnit sig enat under en och samma religion under kejsaren, the Holy Roman 

Emperor75. Men efter Martin Luther, och den protestantiska reformationen år 1517, 

började den religiösa enigheten att upplösas. I och med reformationens spridning, delades 

Europa upp i en protestantisk och katolsk del.76 Riket var dessutom involverat i krig på 

flera fronter i början av 1500-talet och efter freden i Cambrai sammankallade Karl V de 

                                                 
71 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 721. 
72 Stråth, Förord till 1648, Den Westfaliska freden, 2009, s. 8. 
73 Haldén, Geopolitik och konstitutionalism, 2009, ss. 30-31. 
74 Ericson Wolke & Larsson & Villstrand, Trettioåriga kriget, 2006, s. 346.  
75 Se exempel på bruket av den engelska titeln för det Tysk-romerska riket och den tysk-romerska 

kejsaren i bland annat Orford, Jurisdiction without Territory, 2009, ss. 981 & 985 och i Grotius, De 

Jure Belli, 1995, s. 403. 
76 Michelet, Modern History, 1900, ss. 79-80.  

https://www.bokborsen.se/index.php/view/Lars-Ericson-Wolke-G%C3%B6ran-La/Trettio%C3%A5riga-Kriget/6294654
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protestantiska furstarna, för att konfrontera dem, vilket ledde till att furstarna bildade ett 

förbund år 1531, sökte stöd hos andra europeiska kungar och förberedde sig för strid.77 

Efter ett utdraget inbördeskrig förhandlades fram en preliminär överenskommelse i 

Passau år 1552 som sedan reglerades i fördraget i Augsburg år 1555. I fredsfördraget 

avgjordes bland annat religionsfrågan enligt principen cuius regio, eius religio. Detta 

innebar att fursten, över ett Tysk-romerskt område, skulle bestämma vilken religion som 

skulle råda i furstendömet. I fredsfördraget avtalades även att om en katolsk furste 

konverterade till protestantism skulle han lämna över makten till en katolik. Något som 

senare inte upprätthölls, och denna princip, reservatum ecclesiasticum, blev en av 

orsakerna till det 30-åriga kriget. 78  

I Europa pågick en rad oroligheter och krig i början av 1600-talet, många med anknytning 

till utvecklingen inom det Tysk-romerska riket.79 Det 30-åriga kriget handlade inte enbart 

om religiösa frågor utan även om politiskt herravälde. Detta yttrades bland annat i att det 

protestantiska Sverige bildade en allians med det katolska Frankrike, mot det 

Habsburgska huset och deras allierade, samtidigt som man även allierade sig med tyska 

protestantiska furstar.80 Förutom de flesta tyska furstendömen deltog bland annat 

Österrike, Spanien, Holland, Danmark, Sverige, Frankrike och även delvis England i 

kriget.81  

Frankrike slöt fred med den Tysk-romerska kejsaren i Münster och Sverige slöt sin fred 

med densamma i Osnabrück år 1648, med andra närvarande europeiska stater som 

Spanien, Schweiz och Nederländerna samt diverse tyska furstendömen.82 Under det 

senare fördraget uppmärksammades särskilt religionsfrågorna.83 

Denna westfaliska fred grundades i viss mån på freden i Augsburg år 1555 genom en 

bekräftelse av cuius regio, eius religio. Folket skulle fortsatt följa sin furstes religion men 

med undantaget att man fick utvandra eller återgå till att i hemmet utöva den religion som 

gällde innan år 1624.84 Fördragen ledde till att det tyskromerska riket kom att splittras 

                                                 
77 Michelet, Modern History, 1900, s. 86 
78 Ehler & Morrall, Church and State through the Centuries, 1967, ss. 164-165. 
79 Ericson Wolke & Larsson & Villstrand, Trettioåriga kriget, 2006, s. 29.  
80 Ibid, s. 142.  
81 Mowat, A History of European Diplomacy, 1928, s. 93.  
82 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 721. 
83 Ericson Wolke & Larsson & Villstrand, Trettioåriga kriget, 2006, s. 347. 
84 Ibid, ss. 35 -52.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tysk-romerska_riket
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Ehler%2C%20Sidney%20Z.&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Morrall%2C%20John%20B.%2C%20Editors%20and%20Translators&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Morrall%2C%20John%20B.%2C%20Editors%20and%20Translators&collection=journals
https://www.bokborsen.se/index.php/view/Lars-Ericson-Wolke-G%C3%B6ran-La/Trettio%C3%A5riga-Kriget/6294654
https://www.bokborsen.se/index.php/view/Lars-Ericson-Wolke-G%C3%B6ran-La/Trettio%C3%A5riga-Kriget/6294654
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ännu mer, i och med kejsarens minskade inflytande, och territorier anpassades till rådande 

religion, med huvudsakligen protestanter i norr och katoliker i söder, för att undvika 

folkförflyttningar.85 

Påven, vars inflytande hade minskat i och med fördraget i Osnabrück, fördömde särskilt 

detta fördrag i sin bulla Zelo domus Dei år 1648.86 Sidney Ehler och John Morrall, i 

Church and State through the Centuries: A Collection Historic Documents with 

Commentaries, i sina kommentarer till denna bulla, förklarar detta likt följande:  

Both Treaties, of which the Peace consisted, are condemned, although most 

of the clauses to which the Pope objects are only found in the Treaty of 

Osnabrueck with Sweden […] Particular objection is taken to the placing 

of Protestant denominations on the same social and political level with 

Catholicism by granting them toleration and freedom of worship and by 

restoring to them the ecclesiastical possessions of which they had been 

deprived […]87  

Bring påpekar, i sin artikel, The Westphalian Peace Tradition in International Law: From 

Jus ad Bellum to Jus contra Bellu, att detta var den första europeiska generella 

fredskongress och att fördragen ledde till ökad tolerans och europeiskt samarbete. Han 

menar att freden var födelseplatsen, inte bara för suveräna nationsstater, utan en syn på 

ett enat Europa, med en gemensam law of nations, född och utvecklad från den forna 

romerska ius gentium och spridd med hjälp av mer avancerade diplomatiska 

förbindelser.88 1800-talets historiker skulle komma att beskåda denna nya rättsordning 

som en ny folkrätt, baserad på staters samlevnadsrätt, en icke-hierarkisk och mer jämlik 

ordning mellan stater.89 

Frågan som därmed uppkommer, och besvaras härnest, bör vara vad freden innehöll, vad 

den bestod av och huruvida andra forskare övertygats av den traditionella skolans 

tolkning.  

                                                 
85 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, ss. 723 & 741. 
86 Ehler, & Morrall, Church and State through the Centuries, 1967, s. 194. 
87 Ibid, s. 194. 
88 Bring, The Westphalian Peace Tradition in International Law, 2000, s. 58. 
89 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 725. 

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Ehler%2C%20Sidney%20Z.&collection=journals
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 Freden i Osnabrück  

Innan en mer konkret jämförelse mellan fördraget i Osnabrücks innehåll och doktrinen i 

De Jure Belli kan göras bör först en mer generell presentation göras med allmän fakta om 

fördraget, med vissa utdrag, för förståelse av både kontext och språkbruk.  

Fördraget i Osnabrück, som en del av den westfaliska freden, som så ofta påståtts vara 

födelseplatsen för suveräna nationalstater i en ny internationell rättsordning, listar 

inledningsvis de deltagande parterna. Visserligen omnämns tidigt i inledningen Tyskland, 

Frankrike och Sverige vid namn, men parterna, som i fördragets språk är; på den ena eller 

andra sidan,90 är de respektive härskarna, med sina otaliga titlar. För läsarens förståelse, 

insikt och underhållning, citeras härmed hur den tysk-romerska kejsaren presentares i 

inledningen till fördraget:  

 [...] den allra klarast lysande och mäktige furste och herre, furst 

Ferdinand II, vald romersk kejsare, alltid den högste kungen av Tyskland, 

Ungern, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, etc. ärkehertig av 

Österrike, hertig av Burgund, Brabant, Steiern, Kärnten, Krain, markgreve 

av Moravien, hertig av Luxemburg, av Övre och Nedre Schlesien, 

Würtemberg och Teck, furste av Schwaben, greve av Habsburg, Tyrolen, 

Kyburg och Goritz, lantgreve av Elsass, markgreve av Heliga romerska 

riket, av Burgau och Övre och Nedre Lausitz, herre av Windiske Mark, av 

Portenau och Salins, ärofull i åminnelse, med sina allierade och 

anhängare.91 

Under en analys av fördraget är det lätt att reagera på dess utformning, systematik och 

omfattande omfång, liknande det ovan. Men sökandet efter tecken på en mer 

universalistisk och harmonisk fredsfrämjande folkrätt behöver vid en läsning inte dröja 

länge, då det i Artikel I står följande:  

Må freden vara kristen, allmän, evig och ett sant och äkta vänskapsförbund 

mellan på ena sidan det heliga kejserliga majestätet, det Österrikiska huset 

och alla dess allierade och anhängare och varje enskilds arvingar och 

                                                 
90 Se en mer precis formulering nedan eller i Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss. 147-148. 
91 Inledning, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 147. 
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efterkommande, i första hand den katolske kungen, kurfurstarna, furstarna 

och rikets ständer [...] 

Må den bevaras och vårdas så uppriktigt och allvarligt att båda parter 

främjar den andres nytta, ära och välgång och att en uppriktig grannsämja 

och en trygg omsorg om fredssträvandena och vänskapen mellan Romerska 

riket i dess helhet och Sveriges rike, och omvänt mellan Sveriges rike och 

Romerska riket, får nya krafter och åter må blomstra.92 

Vid en genomläsning av artikeln kan den uppmärksamma läsaren, med detta arbetes 

infallsvinkel, inte undgå att notera att freden skall gälla; ”i första hand den katolske 

kungen”93, samt dennes anhängare, undersåtar och arvingar, och att freden skall vara 

”kristen, allmän och evig”94. Detta står samtidigt i kontrast till användandet av det Tysk-

romerska riket95 och Sverige som egna entiteter.  

Fördraget behandlar allt från amnesti, religiösa frågor och de tyska riksständernas 

ställning till restitution, både allmän och enskild, och den senare omfattar 57 paragrafer i 

fördraget.96 Dessa är bestämmelser om enskild restitution till allehanda olika furstar, 

hertigar, hus och änkemödrar, i monetär, territoriell eller annan form, ofta med specifika 

andelar eller ränta. Denna artikel är, i både volym och antalet bestämmelser, den näst 

största artikeln i fördraget, strax efter den som behandlar de religiösa frågorna i det Tysk-

romerska riket, med sina 58 paragrafer.97 Ett exempel, för att belysa utformningen av 

dessa restitutionsparagrafer, presenteras från Artikel IV, paragraf 21: 

Furst Fredrik, pfalzgreve av Rhen, skall återfå respektive behålla en 

fjärdedel av tullen vid Wilzbach, likaså återfå och behålla klostret 

Hornbach med alla tillhörigheter och rättigheter som dessförinnan hans 

far hade och ägde.98 

Även om den westfaliska freden historiskt tilldelats mer eller mindre nydanande, och 

numera grundläggande, folkrättsliga principer och idéer rörande suveränitet och 

                                                 
92 Artikel I, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 149. 
93 Ibid, s. 149. 
94 Ibid, s. 149. 
95 I fördraget kallat Romerska Riket. 
96 Se detta i Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss. 151-161. 
97 Ibid, ss. 161-180. 
98 Artikel IV:21, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 153. 
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jämlikhet, går dock universella applikationer av dessa inte att finna i något av fredens 

fördrag. Hänvisningar till dessa koncept gäller i fördragen nämligen enbart regleringen 

av det Tysk-romerska rikets interna statsapparat,99 likt den som bestämmer att:  

[...] för att det inte senare uppstår tvister vad avser det världsliga 

tillståndet [in statu politico], skall alla och envar av kurfurstar, furstar och 

Romerska rikets ständer i fråga om sina gamla rättigheter, 

företrädesrätter, friheter och privilegier, i det fria utövandet av sin 

territoriella suveränitet [iuris territorialis] i såväl kyrkliga som världsliga 

angelägenheter, i sina län och länder [ditionibus], i sina regala rättigheter 

[regalia], i innehavet av allt detta i så hög grad vara erkända och stärkta 

i kraft av detta avtal, att de aldrig någonsin skall kunna eller får lida något 

intrång av någon i handling under någon som helst förevändning.100 

Paragrafen ovan komplicerar dessutom en analys av ämnet om man följer en strikt modern 

syn på folkrätten, som enbart gällande mellan absolut självständiga och suveräna stater, 

för den iuris territorialis som presenterats är gällande för interna områden inom det Tysk-

romerska riket. Medan vissa forskare ofta använt exempelvis Artikel VI, som förklarar 

att Basel och Schweiz ska tillerkännas frihet från Riket, och ej underkastas dessas 

domstolar, som bevis på behandlandet av suveränitetsfrågan i fördraget, har andra 

påpekat att dessas självständighet varit uppenbar sedan år 1499.101 

Förutom att fullständigt avsluta det långa krig som hotade att ödelägga stora delar av 

Europa, var den westfaliska fredens huvudsakliga syfte, likt Bealuac hävdar i sitt verk 

The Westphalian Model in Defining International Law, att etablera en religiös och 

konfessionell struktur, utvecklad från den som grundades år 1555 i Augsburg.102 Enligt 

Lessafer, i verket Peace Treaties from Lodi to Westphalia, är det dessutom tydligt att 

fredsfördragen hämtat inspiration från tidigare rätt och fördrag, även om de själva i viss 

mån varit inflytelserika för efterkommande.103  

Lesaffer hävdar dessutom, i The Westphalia Peace Treaties and the Development of the 

Tradition of Great European Peace Settlements prior to 1648, att andra populära exempel 

                                                 
99 Lesaffer, Randal, Peace treaties from Lodi to Westphalia, 2004, s. 9. 
100 Artikel VIII:1, Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss. 150. 
101 Haldén, Modell, metafor eller myt?, 2009, s. 128. 
102 Beaulac, The Westphalian Model in Defining International Law, 2004, s. 200. 
103 Lesaffer, Peace treaties from Lodi to Westphalia, 2004, s. 3. 
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på nymodigheter, så som amnestiklausulerna, inte var unika för den westfaliska freden, 

och även om dessa möjligtvis var mer utvecklade, så kan andra exempel hittas i tidigare 

fördrag.104 

Enligt både min uppfattning av fördraget, efter en genomläsning, och enligt andras, verkar 

fördraget fokusera på en mer pragmatisk lösning av territoriella och processuella frågor 

samt ett totalt avslut på den enorma konflikt den behandlade, och visar inte större tecken 

på att försöka skapa ett folkrättsligt paradigmskifte eller en ny internationell 

rättsordning.105 

Redan innan den westfaliska freden hade både påvens och kejsarens anspråk på universell 

makt ifrågasatts,106 och fredsfördragen fokuserade på att reducera den stora 

religionsfrågan och konflikten till konkreta och territoriella problemlösningar.107 

Frankrike hade, om något, lyckats med att underminera det Tysk-romerska riket, för 

freden ledde till att det bestod 300 furstendömen i Riket, som på egen hand kunde ingå 

internationella avtal, ett hinder i utvecklingen av den tyska centraliserade staten.108 Enligt 

Cornelis Roelofsen och Bring rörde det sig om en stagnering, eller frysning, av status quo 

rörande religion och statsbildning.109 

Det är svårt att finna historiker, jurister eller statsvetare som skulle kalla freden 

nydanande eller innovativ, även bland de forskare som, enligt min mening, kan anses 

tillhöra den mer traditionella synen på den westfaliska freden. Bring menar också att den 

westfaliska fredens bidrag till folkrätten måhända inte var direkt nydanande, men att även 

om principer som jämlikhet mellan stater och skiljedom i viss utsträckning existerat sedan 

innan, så var freden fortfarande en katalysator till dessas fortplantning.110  

Vissa hävdar dock att freden inte haft ett radikalt inflytande, att fördragen hade tre 

huvudsakliga parter, det Tysk-romerska riket, Sverige och Frankrike, och att det inte rörde 

                                                 
104 Lesaffer, The Westphalia Peace Treaties, 1997, s. 88. 
105 Se bland annat Beaulacs synpunkter i ämnet; Beaulac, The Westphalian Model, 2004, s. 204 och 

Beaulac, The Westphalian Legal Orthodoxy, 2000, s. 175, samt Lesaffers synpunkter; Lesaffer, The 

Westphalia Peace Treaties, 1997, s. 73. 
106 Beaulac, The Westphalian Legal Orthodoxy, 2000, s. 176 och Orford, Jurisdiction without Territory, 

2009, s. 988. 
107 Roelofsen, Grotius And the Development of International Relations Theory, 1997, s. 42. 
108 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 723. 
109 Se Roelofsens artikel för synpunkter om stagnerade religiösa förhållanden; Roelofsen, Grotius And the 

Development of International Relations Theory, 1997, s. 42 och Bring om frysningen av det redan 

splittrade Tysk-romerska riket; Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 723. 
110 Bring, Om Westfaliska fredens folkrättsliga betydelse, 1998, s. 740. 

http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/ausleghis8&div=13&start_page=181&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Beaulac%2C%20Stephane&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Beaulac%2C%20Stephane&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Roelofsen%2C%20C.%20G.&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Roelofsen%2C%20C.%20G.&collection=journals
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sig om ett universellt samförstånd, eller ett multilateralt avtal, och att detta inte ledde till 

en ny politisk eller rättslig princip rörande suveränitet.111 Andra menar att vi kan finna 

moderna spår i internationella relationer tidigare än freden, även om vi i modern tid 

fokuserar främst på suveränitet och territorialitet.112  

I vilken utsträckning, eller på vilket sätt, freden faktiskt varit inflytelserik eller ej, kommer 

inte att undersökas vidare i detta arbete. Men värt att nämna är att Sveriges statsledning 

angående maktlegitimering visar tecken på en kontinuerligt realpolitisk anda, med 

exploatering och nyvunna territorier som grund, mellan år 1620 och år 1720.113 Detta 

behöver dock inte vara främmande med vad fördraget ämnade åstadkomma. Enligt Bring 

handlar fördraget i huvudsak om att etablera en form av maktbalans inom Europa.114 Men 

möjligtvis innehåller fördraget ändå en harmonisk anda, en etablering av kamratliga 

internationella relationer, med respekt för bindande folkrätt, likt som Grotius folk- och 

naturrätt fann möjligen skulle kunna existera.115  

                                                 
111 Se exempelvis Haldéns redogörelse av Osianders omtolkning av fredsfördragen i Haldén, Modell, 

metafor eller myt?, 2009, s. 128. 
112 Se vidare om Haldéns redogörelse av Teschkes teori på denna punkt i Haldén, Modell, metafor eller 

myt, 2009, s. 128. 
113 Hallenberg, Svenskarna och westfaliska freden – en talande tystnad?, 2009, s. 60. 
114 Bring, Neutralitetens uppgång och fall, 2008, s. 43. 
115 Se presentation av Grotius, Vitoria, etc. som företrädare för den mer idealistiska naturrätten, i 

jämförelse med Hobbes mer cyniska skola i Sellberg, Westfaliska fredsavtalets normativa grunder och 

fredsretorik, 2009, s. 72. 
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4 De Jure Belli och Osnabrück - en 
jämförelse 

Inledningsvis bör det påpekas att vissa svårigheter behöver överkommas innan en 

jämförelse mellan De Jure Belli och fördraget i Osnabrück kan göras. Dessa svårigheter 

består i, bland annat, De Jure Bellis svagheter vid praktiska applikationer och dess mindre 

strikta rättsregler, som tyvärr också ofta står i inbördes konflikt med varandra. För att 

underlätta den kommande undersökningen, kommer detta arbete, förutom att använda sig 

av andra författare, tidigare presenterat material eller konkreta exempel, använda urvalet 

av Hersch Lauterpachts sammanfattning av the Grotian Tradition, som visats tidigare och 

som här upprepas: 

 

[...] the subjection of the totality of international relations to the rule of 

law; 

[…] the recognition of the essential identity of states and individuals; 

[…] the binding force of promises; 

[…] the idea of peace.116 

 

Undersökningen kommer presentera en artikel ur freden i Osnabrück, med en tillhörande 

redogörelse av innehåll och betydelse, följt av en jämförelse med doktrin från De Jure 

Belli. Processen kommer sedan att upprepas för nästkommande relevant och utvald 

artikel. 

 Artikel I - Allmänt fredspåbud 

Må freden vara kristen, allmän, evig och ett sant och äkta vänskapsförbund 

[...] Må den bevaras och vårdas så uppriktigt och allvarligt att båda parter 

främjar den andres nytta, ära och välgång [...]117 

Den inledande artikeln innehåller det allmänna fredspåbudet och en vädjan till 

grannsämja och vänskap, i en evig, kristen fred. Det är också i denna del det klarast 

förtydligas att de huvudsakliga parterna är det Tysk-romerska riket samt dess kejsare, och 

                                                 
116 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
117 Artikel I, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 149. 
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Sverige samt dess kung. Denna inledande artikel till fördraget är allmänt hållen och 

troligen av en mer poetisk eller ritualistisk karaktär, men även om så inte var fallet, kan 

man fortfarande se likheter med Grotius verk.  

De Jure Belli: 

Det allmänna fredspåbudet liknar både i innehåll och anda det material som går att finna 

i De Jure Belli, som förespråkar grannsämja och fred. Att fördraget och freden ska beaktas 

uppriktigt och allvarligt överensstämmer dessutom med de delar av den generella 

sammanfattningen som lagts fram av Lauterpacht, ”the idea of peace”118, och ”the 

binding force of promises”119, oavsett i vilken utsträckning fördraget respekterats.  

Paralleller går också att dra till kristen enighet,120 eller till en önskan av uppfyllande av 

den stoiska synen på människan som en fredlig, from och kamratlig social varelse,121 samt 

till en mer pragmatisk syn på nyttan i fred. 

 Artikel II - Allmän amnesti 

Må en evig glömska och amnesti råda [...] I stället må varenda såväl före 

som i kriget med ord, skrift eller handling tillfogade orättvisor [...] 

fullständigt avslutas och ogiltigförklaras [...]122 

I artikeln tillkännages en allmän amnesti för alla oavsett rang, på båda sidor. Denna 

amnesti ämnar kategoriskt avsluta alla oroligheter, och förespråkar en ”evig glömska”123. 

Artikeln är, likt den föregående allmänt formulerad, men en möjlig, översiktlig, 

jämförelse med Grotius doktrin görs nedan.  

De Jure Belli: 

Artikeln ovan, även då den är allmänt hållen, reflekterar i viss mån Grotius 

Temperamenta,124 med den allmänna återhållsamheten som förespråkas. Fördraget 

                                                 
118 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
119 Ibid, s. 51. 
120 Se bland annat Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 403 om vädjan till en enad kristen förbunds- och 

alliansunion. 
121 Exempel på De Jure Bellis naturrätts stoiska arv på denna punkt går att finna i bland annat Grotius, De 

Jure Belli, 1995, s. 43. 
122 Artikel II, Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss.149-150. 
123 Ibid, ss.149-150. 
124 Se mer om detta tidigare i arbetet eller exempelvis Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 176, om ”self-

mastery” 
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förklarar nämligen saken avklarad, ogiltigförklarar tvister och uppmanar deltagande 

parter att låta oförrätter förbli obesvarade.  

Därmed går det att finna liknelser i De Jure Bellis tidigare nämnda avdelning; 

A right should be given up, especially by a king who has been wronged, in 

order to avoid war. 125  

Verket förespråkar tydligt både amnesti och en återhållsamhet i krigföring, vilket man 

kan finna bevis för i flera stycken, men som summeras slående i två exempel nedan; 

These reasons for refraining from war have their origin in the love which 

we either owe to our enemies or rightly manifest toward them.126 

As I have said elsewhere, wars are well ended when they terminate with 

pardoning.127 

 Artikel III - Allmän restitution  

Enligt denna den allmänna och oinskränkta amnestins principer skall alla 

och envar av Romerska rikets kurfurstar, furstar, ständer (inklusive 

Romerska rikets omedelbara adel), och deras vasaller, undersåtar, 

borgare och invånare [...]återinsättas helt och fullt på båda sidor i såväl 

det andliga som världsliga rättstillstånd som de åtnjöt [...]128 

En allmän restitution utlovas till de tysk-romerska härskare och vasaller som förlorat 

egendom, eller tillfogats skada på sin värdighet, sin frihet, sina rättigheter eller privilegier, 

i såväl det andliga som världsliga rättstillståndet. En restitution som båda sidor skulle 

respektera, och de privilegier man hade före den överenskomna brytpunkten år 1624 

skulle återställas.129 En mer allmänt hållen formulering, med enbart två paragrafer, som 

kom att följas upp av en artikel, innehållande 57 paragrafer, med diverse specifika 

restitutioner.130 

                                                 
125 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 568. 
126 Ibid, s. 570. 
127 Ibid, s. 826. 
128 Artikel III:1, Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss. 150. 
129 Se mer om valet av tidpunkt för återställande i Artikel V:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 162 
130 Se dock Artikel III:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 150, om vissa mer specifika juridiska 

regleringar, som exempelvis ett förtydligande om kravet på avslutande av pågående rättstvister.  
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De Jure Belli: 

I orättmätiga krig är de som orsakat kriget bundna till att bistå med restitution, vare sig 

om de aktivt påbörjat det eller bidragit med råd om att starta kriget, eller till och med 

misslyckats med att förhindra det.131 Huruvida det 30-åriga kriget var ett rättmätigt krig 

enligt Grotius kommer dock inte att behandlas vidare i detta arbete. Att se artikeln som 

en ren restitutionsfråga skulle möjligtvis leda till missvisande resultat. Det kan vara mer 

passande att beakta den som en from av amnestiklausul med en allmän återställning till 

det förkrigiska tillståndet. Angående detta kan man i De Jure Belli finna flerta tangerande 

exempel, vilka presenterats ovan, på nödvändigheten av en förlåtande och pragmatiskt 

nyttig statspolitik, även om konkreta applicerbara exempel saknas.  

Men verket är tydligt med att erövrare har en inneboende rätt till plundring och besegrades 

ägor,132 och visar tecken på en mer brysk rätt vid kapitulation. I ett stycke rörande detta 

kan vi i De Jure Belli läsa: 

After the surrender there is nothing that the vanquished may not have to 

suffer.133 

Restitutionsfrågan behandlas vidare i nästkommande jämförelse, men värt att nämnas 

innan är att De Jure Belli i viss mån behandlar frågan om en allmän återställning till 

förkrigiska tillstånd. På denna punkt förklaras dock enbart hur en sådan klausul skall 

tolkas, och att berörda som drabbas av detta ska ha en rätt att driva frågan i en 

rättsprocess,134 och likaså vad gäller mer specifika restitutionsklausuler förklaras det, 

huvudsakligen, enbart hur dessa bör tolkas.135  

 Artikel IV - Enskild restitution 

Efter den föregående allmänna artikeln specificeras i denna sedan, i flera paragrafer, 

diverse återupprättelser, krav och skyldigheter till ersättningar för bland annat enskilda 

släkter, kurfurstar, hertigar, grevar med flera, som även räknas upp med namn. Förutom 

att äganderätter fastställs, specificeras ekonomiska mellanhavanden och kompensationer 

                                                 
131 Grotius, De Jure Belli, 1995, s.719. 
132 Ibid, s. 663 ff. 
133 Ibid, s. 825. 
134 Ibid, s. 810. 
135 Se ”Some rules bearing upon the agreement to restore things captured in war” i Grotius, De Jure 

Belli, 1995, s. 812, för en förklaring om att reciprokra klausuler, de rörande allmänn egendom och de 

rörande fast egendom, bör tolkas mer förmånligt än andra.  
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med allt från, underhåll och hemgift till återupprättanden av rykte, ära, rättigheter, 

privilegier och ämbeten.  

I flera paragrafer understryks kejsarens makt. Ett exempel på detta är att furst Karl 

Ludwig med bröder, liksom Tysk-romerska rikets övriga kurfurstar och furstar, ska 

betyga kejsaren tro och lydnad,136 ett annat att det noteras att det kejserliga majestätet inte 

kan föreskrivas något av andra.137 I paragraf 53 kan vi läsa följande: 

Men beträffande deras egendomar: om dessa gick förlorade genom 

konfiskation eller på annat sätt innan delar övergick till Sverige eller 

Frankrike [...] Och eftersom det heliga kejserliga majestätet i denna sak 

inte kan föreskrivas något av andra [...] skall de förbli förlorade [...]och 

stanna hos de nya ägarna.138 

Flera av artikelns paragrafer redogör dessutom för detaljerad restitution rörande 

territorier,139 eller specifikationer kring jämlik behandling av olika trostillhörigheter, och 

att rättsprocesser för folk som identifierar sig med dessa måste tillåtas och att rättvisa ska 

skipas opartiskt.140 

De Jure Belli: 

I både rättmätiga och offentliga krig är det enligt De Jure Belli tillåtligt för erövrare att 

behålla egendom och territorier enligt the law of nations.141 Detta gäller tydligt ”without 

limit or restriction”142, när det kommer till egendom, men för att ägandeskapet av 

territorier skall övergå till en erövrare krävs det, lustigt nog, enligt Grotius, en komplett 

omhägnad av murar eller andra fortifikationer, och att land som erövras i krig skall tillhöra 

staten.143 Dock är verket mindre tydligt på vad som är gällande rätt, eller formalia, för 

överlåtelse av territorier vid fredsavtal, mellan stater, men vi kan finna följande 

formulering:  

                                                 
136 Artikel IV:14, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 153. 
137 Artikel IV:53, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 160-161. 
138 Ibid, s. 160-161. 
139 Se exempelvis Artikel IV:30, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 157. 
140 Se exempelvis Artikel IV:55, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 161. 
141 Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 664-665 & 667. 
142 Ibid, s. 664. 
143 Ibid, ss. 667 & 672. 
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[...] restitution of another’s property which has been used in case of 

necessity must be made whenever this can be done.144   

Verket svarar sedan på vad som gäller för tillämpningen av denna rättighet i krig, och 

förklarar att den som för ett rättmätigt krig har behörighet att, av nödvändighet, ta hand 

om fiendens områden, för att beskydda det, om detta återförs så snart fred uppnås. Värt 

att notera är att denna rätt existerar enbart om den temporära beskyddaren bibehåller den 

ursprunglige härskarens jurisdiktion.145 

Rättvis och opartisk behandling av rättsprocesser mellan kristna, katoliker såväl som 

lutheraner, följer i högsta grad andan i De Jure Belli. Grotius var, likt visats tidigare, en 

teolog med en övertygelse om att ena kyrkan och de olika trosbekänningarna. Detta 

reflekteras i viss mån i hans verk, exempelvis, generellt, enligt Lauterpachts teori om ”the 

idea of peace”146 eller, specifikt, genom det tidigare citerade stycket om en kristen 

union,147 eller i avdelningen som lyder:  

Wars may not be justly waged against those who err in the interpretation 

of the Divine law [...]148 

 Artikel V - Reglering av de konfessionella 

förhållandena i Riket 

Denna artikel är, som nämnts ovan, den största i fredsfördraget och reglerar i huvudsak 

de religiösa frågorna. Den inleder, i sin första paragraf, med att befästa freden i Augsburg 

från år 1555 och förklara att den skall gälla, förutom i de fall som specifikt listas i 

efterkommande paragrafer:  

Avtalet ingånget år 1552 i Passau och religionsfreden som sedan följde på 

denna år 1555 [...] skall med alla sina kapitel [...] hållas för giltigt och 

iakttagas heligt och okränkbart. Men vad som beslutats i detta avtal om 

några kontroversiella artiklar genom parternas gemensamma önskan [...] 

De skall alla förklaras ogiltiga och utan kraft. Men i allt övrigt skall det 

                                                 
144 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 195. 
145 Ibid, s. 195. 
146 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
147 Se Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 403 om vädjan till en enad kristen förbunds- och alliansunion. 
148 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 518. 
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råda exakt och ömsesidig jämlikhet mellan de båda religionernas 

kurfurstar, furstar, stånden sammantagna eller var för sig så långt det 

överensstämmer med statsskicket [formae reipublicae] [...]149 

Förutom att den Augsburgska religionsfreden från år 1555 bekräftas föreskrivs jämlikhet 

mellan de kristna religionerna. En förutsättning för freden var att lösa de religiösa och 

konfessionella motsättningarna.150 Båda kyrkor skulle tillåtas sköta sina egna skolor,151 

undersåtar av motsatt tro skulle tolereras och ej störas eller undersökas, så länge de 

utövade sin gudstjänst enskilt i hemmet.152 Ett par exempel bland flera som visar tecken 

på att den westfaliska freden, mer än den i Augsburg, möjligtvis banade väg för ett mer 

tolerant Europa.  

Paragraf 30, som tillåter undersåtar att utvandra om deras herre följer en annan religion, 

är ofta det mest belysta exempel på detta och lyder likt följande: 

[...] Och efter religionsfreden har undersåtar under sådana ständer 

medgivits förmånen att emigrera [beneficium emigrandi concessum] om de 

avviker från landsherrens religion [...]153 

Men trots alla löften om vänskap och gransämja regleras dock även vem som ska sitta var 

under sammankomster, både den mellersta bänken och den tvärgående bänken blir 

reserverade och direktorerna för det furstliga kollegiet skall sätta sig bakom 

ärkebiskopen.154  

De Jure Belli: 

Åter igen bör det redogöras både för Grotius vilja om att förena kyrkorna och De Jure 

Bellis  den kristna världen som bestående av en kropp, likt i följande exempel:  

At this point I shall add that, since all Christians are members of one body, 

and are bidden to share one anothers sufferings and misfortunes […]155 

                                                 
149 Artikel V:1, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 162. 
150 Beaulac, The Westphalian Model in Defining International Law, 2004, ss. 200. 
151 Artikel V:7, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 163. 
152 Artikel V:34, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 173. 
153 Artikel V:30, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 171. 
154 Artikel V:22, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 167. 
155 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 403. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Religionsfreden_i_Augsburg
https://sv.wikipedia.org/wiki/1555
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/AuthorProfile?action=edit&search_name=Beaulac%2C%20Stephane&collection=journals
http://heinonline.org.ludwig.lub.lu.se/HOL/Page?handle=hein.journals/ausleghis8&div=13&start_page=181&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults
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Men likaså kräver de mer pragmatiska infallsvinklarna i verket att varaktig fred uppnås 

när ett grundligt behandlande av orsakerna till det ursprungliga kriget löses, vilket går att 

utläsa ur bland annat följande:  

The same principle does not apply to the right to inflict punishment. For 

this right, in so far as it concerns kings or people, ought to be considered 

as held in abeyance, from fear that the peace will not be a perfect peace if 

it leaves the old causes for war.156 

Religion och god konfliktlösning utgör centrala delar av De Jure Belli, vilket redogjorts 

tidigare i arbetet, och detta manifesteras tydligt i fördraget i Osnabrück, även om verket 

är mer idealistisk än vad fördraget må vara.   

 Artikel VIII - Riksständernas författningsmässiga 

ställning 

 [...] för att det inte senare uppstår tvister vad avser det världsliga 

tillståndet [in statu politico], skall alla och envar av kurfurstar, furstar och 

Romerska rikets ständer i fråga om sina gamla rättigheter, 

företrädesrätter, friheter och privilegier, i det fria utövandet av sin 

territoriella suveränitet [iuris territorialis][...]157 

Diverse furstar, härskare och det Tysk-romerska rikets ständer förklaras fria i utövandet 

av sin territoriella suveränitet i såväl kyrkliga som världsliga angelägenheter, i sina län 

och länder. Lesaffer påpekar att den westfaliska freden ansågs vara något utöver det 

normala fredsavtalet, att det rörde sig om författningsmässiga åtaganden för det Tysk-

romerska riket och att freden skulle anses vara kejserlig lag.158 Om detta stämmer 

manifesteras i bland annat denna artikel åter igen en någorlunda skiljande syn på 

territoriell suveränitet än den moderna.  

                                                 
156 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 811. 
157 Artikel VIII:1, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 183. 
158 Se Lesaffers resonemang i Lesaffer, The Westphalia Peace Treaties, 1997, s. 71 och motsvarande 

stycke i Artikel XVII:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 183. 
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Ständerna tillerkänns dessutom viss suveränitet i inre angelägenheter samt rätt att ingå 

förbund med varandra och med utländska makter, dock inte mot kejsaren, freden eller den 

tyska landsfreden: 

[...] I synnerhet skall alla ständer ständigt ha rätt att sinsemellan och med 

utländska stater sluta fördrag för evigt för det egna landets bevarande och 

trygghet. Dock får sådana fördrag inte vara riktade mot kejsaren och hans 

rike eller dess landsfred eller överhuvudtaget mot detta avtal och de skall 

ingås utan någon inskränkning av den ed som ständerna var och en svurit 

till kejsaren och riket.159 

De Jure Belli: 

Angående territoriell suveränitet under en högre makt, är verket något otydlig, och 

huruvida Lauterpachts ”the recognition of the essential identity of states and 

individuals”160 överensstämmer med artikeln ovan får förbli obesvarat. Verket talar dock 

inte om suveränitet som en exklusiv förmån för den huvudsakliga härskaren. På denna 

punkt skriver Grotius följande;   

Again, it happens that several peoples may have the same head, while 

nevertheless each of them in itself forms a perfect association.161 

Just as private patronage in the case of individuals does not take away 

individual liberty, so patronage in the case of a state does not take away 

independence; and independence without sovereignty is inconceivable.162 

Men det påpekas samtidigt att ”the people of the roman provinces”163 inte själva varit 

stater, utan delar av en stor stat, likt slavar i ett hem, och är unikt och specifikt exkluderat 

från resonemanget ovan om associationer. Angående Lesaffers noteringar om fördragets 

rättsliga roll bör det nämnas att detta talar för en respekt för folkrättens bindande natur, 

likt Lauterpachts ”the subjection of the totality of international relations to the rule of 

law”164 och vikten av pacta sund servanda i De Jure Belli. Avslutningsvis bör det påpekas 

att enligt verket är kungar de enda som har rätt att besluta om fred i kungadömen, under 

                                                 
159 Artikel VIII:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 183. 
160 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
161 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 103. 
162 Ibid, s. 132. 
163 Ibid, s. 102. 
164 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksst%C3%A4nder
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbund
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förutsättningen att de innehar absolut makt,165 och att i kungadömet är det kungen ensam 

som kan sluta fördrag.166 Detta går att utläsa, bland annat, ur stycket där Grotius citerar 

Euripides:  

In kingdoms, however, the kings have the right to make treaties. Says 

Euripides in the Suppliants: 

This treaty oath Adrastus needs to swear; 

For having royal power, the right he has 

To bind the state with treaty made by him.167 

Huruvida detta är relevant för en analys av likheter och skillnader mellan fördraget och 

verket, består i huruvida det Tysk-romerska riket bör anses ha varit ett kungarike eller ej, 

vilket faller utanför arbetets omfång och lämnas därmed hädan.  

 Artikel XVII - Fredens rättsverkningar 

[...] fredsavtalet skall ratificeras av kejsaren och Sveriges drottning och 

Heliga romerska rikets kurfurstar, furstar och ständer i den ordalydelse 

som här ömsesidigt beslutats [...]168 

Artikeln inleds med ett allmänt löfte om att ratificiera fredsfördraget, för att sedan följas 

upp av en paragraf rörande fördragets roll som författningsstadga: 

För att ge större fasthet och säkerhet åt var och en av bestämmelserna skall 

detta avtal gälla som evig lag och författningsstadga i Riket [pragmatica 

Imperii sanctio] för framtiden [...] och har för såväl kejsarens och 

stormännens rådgivare och tjänstemän som för domarna i alla domstolar 

och bisittarna samma rättskraft som en föreskrift som de är skyldiga att i 

evighet följa.169 

                                                 
165 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 804. 
166 Se bland annat Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 392 
167 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 392. 
168 Artikel XVII:1, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 211. 
169 Artikel XVII:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 211. 
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Avtalet ska gälla som evig lag och alla är skyldiga att försvara och skydda vad som är 

överenskommet utan åtskillnad med avseende på religion.170 Detta gäller även de i Riket 

som inte är närvarande, vilket framgår av både den andra och sista paragrafen.171 

Den paragraf som reglerar det solidariska ansvaret över att skydda fördragets villkor, och 

ett krav på dessa parter att i första hand lösa konflikter på fredlig väg, är svår att finna i 

tidigare fredsfördrag.172 Ett av få tecken på utvecklandet av nydanande fredsfrämjande 

folkrättsliga principer. Den sjätte paragrafen stipulerar vidare att alla parter som är 

skyldiga att upprätthålla fördraget dessutom i enighet ska ta till vapen, om det behövs, för 

att skydda en kränkt part.173 

De Jure Belli: 

Flera av Lauterpachts sammanfattningar av the Grotian Tradition reflekteras i denna 

artikel, i synnerhet ”the subjection of the totality of international relations to the rule of 

law”174 och “the binding force of promises”175 samt “the idea of peace”176. 

Men värt att upprepa vid en mer utförlig jämförelse mellan denna artikel och De Jure 

Belli, är Brings argumentation ovan om hur den westfaliska freden ämnade upprätta en 

maktbalans i Europa.177 Grotius, likt tidigare påpekats, presenterar få specifika praktiska 

lösningar till internationell konflikthantering,178 och De Jure Belli genomsyras av en 

misstro mot, och förkastning av, might makes right. Verket förespråkar dock en law of 

nations som upprätthålls med bindande verkan och som utvecklas, av både staters praxis 

och opinio juris. I introduktionen finner man följande stycke: 

[...] there is no state so powerful that it may not some time need the help of others 

outside itself, either for purposes of trade, or even to ward off the forces of many 

foreign nations united against it. In consequence we see that even the most 

powerful peoples and sovereigns seek alliances, which are quite devoid of 

                                                 
170 Se Artikel XVII:5, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 212, om förpliktelse för alla deltagande parter 

att upprätthålla och skydda samtliga villkor i fördraget. 
171 Se mer om detta i Artikel XVII:2, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 211, och XVII:12, Freden i 

Osnabrück 1648, 2009, s. 213-214. 
172 Lesaffer, The Westphalia Peace Treaties, 1997, s. 79. 
173 Artikel XVII:6, Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 212. 
174 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 51. 
175 Ibid, s. 51. 
176 Ibid, s. 51. 
177 Se mer utförlig förklaring i Bring, The Westphalian Peace Tradition in International Law, 2000, s. 59 

och i  Bring, Neutralitetens uppgång och fall, 2008, s. 43. 
178 Bring, The Westphalian Peace Tradition in International Law, 2000, s. 59. 



43 

 

significance according to the point of view of those who confine law within the 

boundaries of states.179 

Men verket är tydligt i sin åtskillnad av jämbördiga och icke jämbördiga fördrag.180 Båda 

kan ingås för att säkra en allians eller fred, för exempelvis säkerhetens skull, men 

ojämbördiga fördrag uppstår då ena parten kapitulerar, i någon utsträckning, eller behöver 

betala ersättning.181 Det senare skulle vara en mer passande beskrivning av freden i 

Osnabrück, men Grotius utvecklar tyvärr inte vilka rättsliga implikationer som medföljer 

ett icke jämbördigt fördrag, enbart att det existerar inom folkrätten och, senare i verket,182 

att det påverkar vissa andra rättsliga situationer. Slutligen bör det särskilt omnämnas, att 

klausulen i artikeln som förpliktigar parterna att på första hand söka en fredlig och rättslig 

lösning reflekteras flera gånger i De Jure Belli,183 även om sådan medling är av sekundär 

betydelse vid fredsfördrag.184 

                                                 
179 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 17. 
180 Se Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 393-397 för mer information om equal- & unequal treaties. 
181 Grotius, De Jure Belli, 1995, ss. 395-396. 
182 Se exempelvis om rätten att skicka diplomater i ojämbördiga allianser i Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 

439. 
183 Se exempel på förespråkande av medling, under olika folkrättsliga situationer; Grotius, De Jure Belli, 

1995, ss. 185 & 804 & 817. 
184 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 804. 
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5 Analys 

 Resultatet av den rättshistoriska utredningen 

Under både den inledande historiska och kontextuella förundersökningen, av både freden 

i Osnabrück och De Jure Belli, har detta arbete sammanställt flera författares synpunkter 

på omfattningen av nydanande idéer i dessa två texter. En undersökning av sådana åsikter 

på ämnet bland forskare verkar oundvikligen tala för att det råder ett visst konsensus om 

att ingen av de båda texterna, varken fördraget eller Grotius verk, var synnerligen 

nydanande eller innovativa. Detta verkar dessutom enhälligt bland alla undersökta 

moderna forskare av, som jag valt att kalla, revisionistisk, traditionell eller klassisk 

övertygelse om freden.  

Både fördraget och De Jure Belli verkar, efter både en jämförelse, egen genomläsning, 

historisk redogörelse och andra författares analys, vara en del i en kontinuerlig utveckling 

av folkrätten. Författare innan Grotius hade utvecklat teorier och principer, rörande det 

som i detta arbete valts att kallas fredsfrämjande folkrätt, från densamma romerska rätt 

som Grotius själv i huvudsak använde sig av. Det fanns en law of nations innan De Jure 

Belli i Europa, enligt både Grotius och andra, mer moderna forskare på området, och som 

man kan finna spår av i äldre fördrag , likt den i Augsburg år 1555. En rätt som utvecklats 

från kanonisk rätt, ius commune och ius gentium, genom glossater och andra tänkare som 

Gentili och Vittoria. Det existerade därmed troligen likväl en internationell rättsordning, 

med multipla självständiga politiska entiteter, i förhållanden, som delade en juridisk 

kultur och skolning och beaktade liknande normer.185 

De Jure Belli var inte unik med dess idéer om human krigsrätt, medling, harmoni, fred 

och universell folkrätt, och de principer som presenterats av andra författare innan Grotius 

reflekterar ofta modernare variationer av dessa principer mer passande. Grotius själv 

påpekar att andra före honom behandlat både naturrätt och folkrätt, och att den föregående 

är statisk och oföränderlig. De Jure Belli är om något, på grund av denna strikta syn på 

rätten, ofta inte så solidarisk, human och revolutionerande som den framställts.  

                                                 
185 Se gärna tidigare paralleller med Grewes definition av en internationell rättsordning i arbetet och i 

Grewe, The Epochs of International Law, 2000, s. 7. 
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Kristendomen har vidare en mycket central plats i verket, och alla universalistiska idéer 

verkar stämma från en övertygelse om att denna är den rätta vägen. Dock är den naturrätt 

Grotius finner i de romerska och antika källorna något som ofta kolliderar med the law of 

love, och leder till besynnerliga motsättningar, som vi idag skulle klassa som osympatiska 

eller inhumana. För De Jure Belli är detta inte ett rättssystematiskt problem, för the law 

of nations baseras i verket till fullo på staters samarbetsvilja, sedvanerätten och pacta 

sund servanda, och det stater gjort, det får stater göra.  

Verket är en katalogisering av vad Grotius fann vara gällande rätt. Ett försök att omsluta, 

och finna, vad the law of nations var och sade om allt rörande både krig och fred. På de 

punkter Grotius inte fann någon gällande rätt, sökte han sig till naturrätten, och hela verket 

genomsyras av en tro om att juridik är något som människan är ämnad finna, och ej 

uppfinna. Detta gör det därmed svårt att finna nydanande idéer i detta verk. Grotius var 

strikt i sitt upplägg, och förklarar tydligt när han själv inte kunnat finna applicerbar 

gällande rätt på en fråga, och lämnar den därmed kategoriskt åt sidan. Försök att finna 

nydanande fredsfrämjande folkrättsliga idéer i ett sådant verk blir därmed inte bara svårt, 

utan, om man följer en strikt substantiv bedömning, praktiskt taget omöjligt. Men De Jure 

Belli kan fortfarande ha varit ett inflytelserikt verk. Dess popularitet och spridning, eller 

andra faktorer, som faktisk användning och framställning av gällande rätt, har dock inte 

varit detta arbetets huvudsakliga frågeställning. Men frågan om huruvida principerna 

nedlagda i detta verk manifesterats i den westfaliska freden behandlas i nästkommande 

kapitel.   

Folkrättens ursprung, oavsett infallsvinkel, kan omöjligtvis utrönas med en strikt modern 

syn på krav om suveräna nationsstater. Enligt Grotius vilar suveränitet på de organ eller 

personer som kan agera rättsligt utanför någon annans jurisdiktion, även om det i verket 

presenteras flera argument som påvisar att denna definition inte bör tolkas strikt. Men 

territoriel jursidiktion var också en annan best i 1600-talets Europa än den är idag. Från 

fördraget i Osnabrück kan vi urskilja en mycket mer främmande statsapparat än de vi är 

vana vid idag, och det Tysk-romerska riket på Grotius tid kan lika väl beaktas som en 

union, stat eller konfederation. De Jure Belli talar om, och vänder sig i främsta hand till, 

härskare, inte stater, som de med den mest uppenbara suveräniteten, och härskare fanns 

det gott om innan utvecklingen av moderna nationsstater. Centraliserade stater som för 

övrigt redan existerade innan den westfaliska freden.  
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Angående fördraget i Osnabrück bör det åter igen nämnas att detta inte heller var särskilt 

nydanande. Det byggde kraftigt på fördraget i Augsburg år 1555 och andra tidigare 

fördrag, och de paragrafer som ofta påpekats vara mer unika, såsom exempelvis 

amnestiklausulerna, hade använts tidigare. Det enda någorlunda nydanande med freden 

verkar vara den försdragsbefästa interventionismen, eller den politiska maktbalans som 

fördraget bidrog till. Även i detta fördrag, likt i De Jure Belli, blir det dock tydligt att det 

existerat en folkrätt med en annan syn på suveränitetsbegreppet. Fredsfördraget skulle 

beaktas likt kejserlig lag, och stater inom Riket bibehöll rättigheter att ingå internationella 

avtal och allianser, även om den territoriella suveräniteten i fördraget vittnar om något, 

som för oss idag, verkar främmande.  

Men det finns i fördraget inget tydligt spår av att försöka, eller ens av misstag, skapa en 

ny internationell rättsordning. De förhandlande parterna i freden, som listas med namn 

och titel, sida efter sida, är kejsare, kungar, drottningar, biskopar, grevar och kurfustar. 

Människor, inte stater, som avtalar om vem som skall betala vad till vem i långa 

skadestånds- och restitutionsartiklar, och vem som ska få sitta på den bästa bänken vid 

möten. Men även om människor inte var jämlika under 1600-talets Europa, så verkar det 

ironiskt nog som om stater var det. Både påve och kejsare hade redan börjat förlorat sina 

anspråk på universell världslig och andlig jurisdiktion, Tysk-romerska riket, Sverige och 

diverse tyska grevskap behandlas substantivt på samma sätt och Rikets makt skulle 

komma att bli än mer underminerat av fördragen. Om fördraget i Osnabrück kan sägas ha 

behandlat i huvudsak ett visst särskilt ämne, så är det troligen inte skapandet av en politisk 

maktbalans, eller jämlika stater, eller en ny rättsordning som på lång tid skulle leda till ett 

fredligt och mer enat Europa, utan att omedelbart lösa den enormt destruktiva pågående 

religiösa konflikten. Att stoppa just religionskrigen, fullständigt och direkt, genom att i 

första hand behandla de religiösa frågorna och i andra hand ersätta påverkade mäktiga 

bodies politics, eller på ett annat, mer realpolitiskt, vis tillgodose sig land, och genom 

amnesti återgå till normalt leverne.  
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 Resultatet av den komparativa undersökningen 

Först och främst bör det påpekas att det existerar vissa svårigheter med att analysera en 

jämförelse mellan De Jure Belli och fördraget i Osnabrück. De två texterna är olika i både 

syfte och funktion. Även om detta inte är särskilt förvånansvärt, bör det fortfarande 

belysas hur illa passande De Jure Belli är vid en applikation likt den i detta arbete. Verket 

är ett arkiv av samtida gällande folkrätt, med inspiration från både kristen dogma och 

naturrätt då denna är otydlig, men samtidigt en tydlig uppmaning till de härskare som 

råkar läsa det. Det är mer av ett ideologiskt argument, eller juridisk lärobok, än en 

handbok i att skriva fredsfördrag. Men det finns tillräckligt med material i båda texterna 

för att kunna göra en mer generell analys om huruvida rätten i De Jure Belli manifesteras 

i fredsfördraget, även om de inte innehåller mycket strikt nydanande substantiv folkrätt.   

De generella dragen i båda texter genomsyras av en tanke om fred, amnesti, medling och 

rättvisa. Båda behandlar dessa frågor, och andra relevanta ämnen såsom restitution, 

liknande, även om de stundtals behandlar applikationerna av dessa någorlunda olika. De 

särskiljer sig inte heller betydande vad gäller suveränitet eller religion, och båda verkar 

förespråka en viss tolerans inom de kristna församlingarna.  

Under den huvudsakliga jämförelsen i arbetet, som skett artikel för artikel, presenteras 

fler likheter än olikheter, vilket jag inte förväntat mig under arbetets inledande skede. Den 

enda riktigt principiella skillnaden, rörande fredsfrämjande folkrätt mellan texterna, är 

den angående intervensionism och maktbalans, vilket utrönats under presentationen av 

Artikel XVII ovan. Grotius rätt är mindre positivt inställd till sådan än exempelvis Gentili 

innan honom, och detta verkar ironiskt nog, vara den mest nydanande klausulen i 

fördraget i Osnabrück, som forkare likt Bring verkar ha lagt stor vikt vid under sina egna 

analyser. Vid de tillfällen då diverse andra olikheter uppmärksammats rör det sig i första 

hand om mindre processuella skillnader, eller naturliga olikheter på grund av texternas 

syfte. 

Om både De Jure Belli och fördraget i Osnabrück, och den folkrätt de reflekterar, tvunget 

skulle sammanfattas med ett ord, hade det dock, enligt min åsikt, för båda varit 

Temperamenta. Även om andra forskare skulle hävda att den westfaliska freden var ett 

paradigmskifte på folkrättens område på grund av dess steg i riktning mot en 

maktbalanspolitik och internationella relationer baserade på use of force, är det för mig 
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tydligt att båda texter producerats, och visar tecken på, att i huvudsak fullständigt avsluta 

det 30-åriga kriget, på ett sätt som skulle förhindra att underliggande problem blossar upp. 

Denna återhållsamhet, både gällande rättsskipningsprocesser och krigsföring, är tydligt 

kongruent mellan texterna, särskilt gällande den kristna församlingen. God 

konfliktlösning är därmed central för De Jure Belli och för freden, även om den 

föregående presenterar få praktiska applikationer och den senare visar tecken på 

realpolitisk maktansamling.  

Det är vidare mycket troligt att Grotius påverkats av den politiska värld han levde i. 

Många stycken ur De Jure Belli som jämförts med fördragsartiklarna talar för en 

återställning av förkrigiska tillstånd. Att fred bör vara utförlig, och att de besegrade bör 

finna sig i sin roll och samarbeta för amnesti och en återgång till normalitet, genom 

restitution, även om de bör behålla sin suveränitet, likt manifesteras i fördraget. Att 

grannar bör, eller rättsligt tvingas, vara fredliga och toleranta grannar, även efter ett krig 

som hotat slita itu kontinenten. På detta sätt verkar både Grotius verk och fredsfördraget 

visa tecken på en samstämmig fredsfrämjande folkrätt, oavsett om denna är nydanande 

eller ej.  

 Diskussion & Slutsats 

Även om det kan anses ha fallit utom arbetets räckvidd är suveränitetsfrågan vid en 

rättshistorisk utredning likt denna av stor betydelse. Likt påpekats i kapitlet om 

folkrättslig doktrin, kan en syn på den westfaliska freden som födelseplatsen för modern 

folkrätt, inte i några aspekter ifrågasättas utan att först bemöta frågan om huruvida 

folkrättsliga subjekt existerade före den utvalda tiden för undersökning. 

I arbetet har det, på olika sätt, visats att det troligen existerande en internationell 

rättsordning, eller law of nations, med suveräna folkrättsliga subjekt, innan de westfaliska 

fredsfördragen. Detta betyder dock inte per automatik att fördragen inte kunnat vara 

revolutionerande för europeisk folkrätt, men talar samtidigt för att den mer revisionistiska 

skolan, som förespråkar en syn på folkrättens utveckling som mer gradvis, bättre 

beskriver historisk verklighet. Inspirationen från klassiska källor och romersk rätt har 

tydligt påverkat senmedeltida folkrättsliga författare. Rom och grekiska filosofer, bibel 

och kanonisk rätt, glossatorer och kommentatorer, Vitoria och Grotius, alla framstår som 
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led eller delar av uppbyggnaden av den folkrätt som går att utläsa i den westfaliska freden, 

oavsett om feodal struktur härskat på kontinenten tidigare.   

Att kategorisera uppkomsten av självständiga, suveräna och jämlika nationsstater, i ett 

internationellt politiskt samarbete baserat på maktbalans, som födelsepunkten för modern 

folkrätt, kommer inte leda till ett specifikt årtal, och är i sig ett systematiskt 

självuppfyllande mål. Särskilt om man på förhand bestämmer sig för att klassificera det 

Tysk-romerska riket som en stat eller ej.   

Enligt både De Jure Belli och fördraget i Osnabrück hanterades legitima subjekt, som 

dock skiljer sig från vad vi idag erkänner dessa att vara. Grotius själv definierade 

folkrätten som rätten mellan stater eller staters härskare. Ett brott mot den mer moderna 

teorin om att folkrätt i huvudsak berör moderna, suveräna och självständiga stater som 

subjekt, inte deras härskare, och som ironiskt nog blint kallar Grotius för folkrättens fader. 

Författare som Vitoria och Grotius talade inte om folkrätt som något exklusivt för 

suveräna stater, utan behandlade ämnet mer som skyldigheter för suveräna härskare. Men 

i vilket fall så har frågan, i detta arbete, i huvudsak behandlats för att ens ha behörigheten 

att diskutera i vilken utsträckning eventuellt nyuppkommen rätt kunnat sägas vara 

nydanande eller ej.  

Resultatet av den komparativa undersökningen är, för att summera från ovan, alltså att 

det existerade en folkrätt och att det råder en viss kongruens mellan texterna, särskilt 

gällande lagens anda. Men resultatet som påviar att De Jure Belli och freden i Osnabrück 

inte var särskilt nydande, kommer i första hand från studier gjorda av andra forskare. Det 

finns därmed utrymme för mer forskning och fler specialiserade undersökningar på 

området, och en sådan skulle kunna innefatta en mer strikt jämförelse med tidigare 

fördrag och doktrin, exempelvis freden i Augsburg år 1555 och Vitorias verk. 

Sammanfattningsvis är det dock fortfarande tydligt att delar av De Jure Bellis 

fredsfrämjande folkrätt manifesteras i freden i Osnabrück.  

Det har också visats att många forskare är kritiska till en klassificering av Grotius som 

folkrättens fader och en fråga som därmed uppkommer är varför det verkar, vid första 

anblick, finnas en sådan dragningskraft till honom. Om det är utrett sedan länge att 

Grotius inte var nydanande, varför repeteras denna titulering så systematiskt? Finns det 

en sådan förkärlek till stora samlingsverk att vi känner oss manade att skriva något i 

läroböcker som sedan länge utretts vara oklart? Behandlas ämnena i fråga mer av 
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europeiska forskare på grund av eurocentrism, eller av svenskar för deras romantiska syn 

på svenska historiska framgångar eller erövringar? Gör helt enkelt andra efterkommande 

människor De Jure Belli stor? 

Lauterpacht, i en rikligt citerad artikel från 1946, strax efter andra världskrigets slut, 

skriver att mer utförliga studier av De Jure Belli:  

[...] coincided with a period in which international law, after having 

survived the fiercest assault ever made upon it, proved as yet unable to 

impose its authority over the essentials of the new international system. At 

no time was it therefore more necessary than after the Second World War 

to sustain hope by drawing inspiration from works in which principle has 

asserted itself against makeshifts.186 

De Jure Belli användes under argumentationen vid den första moderna medlingen mellan 

stater, den mellan Storbrittanien och Förenta Staterna år 1794, och verket har beskrivits 

vördnadsfullt av bland annat Pufendorf och Vattel.187 I översättarnas förord till den 

översättning av De Jure Belli som detta arbete använt sig av, från år 1925, kan man 

dessutom finna följande passage:  

The invitation to prepare an English translation of the De Jure Belli ac 

Pacis by Hugo Grotius was extended to Mr. Kelsey by Mr. Scott, of the 

Carnegie Endowment for International Peace, in June 1918. At that time 

the opinion was quite general that the World War would probably last for 

two years longer; and it was thought that if the translation could be made 

ready before the peace negotiations should begin, the publication would be 

particularly opportune.188 

Grotius levde sitt liv under det 30-åriga kriget och det var under denna tid som De Jure 

Belli skrevs. Han förespråkade, i min mening, på ett subtilt sätt att det Tysk-romerska 

riket borde leda en allians av kristna stater och i sin presentation av folkrätten hävdar han 

att stater i konfederationer inte automatiskt leder till förlust av suveränitet. Han tyckte 

uppenbarligen att kristna stridigheter borde sluta, och möjligtvis skrev han sitt magnum 

opus, innehållande långa stycken om medling, restitution, förlåtelse och återhållsamhet, i 

                                                 
186 Lauterpacht, The Grotian Tradition in International Law, 1946, s. 1. 
187 Ibid, s. 15. 
188 Kelsey m.fl., Translators’ Prefatory Note till Grotius, De Jure Belli, 1995, s. xlv. 
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hopp om att detta skulle leda till inspiration för en lång och varaktig fred, när kriget väl 

avslutats.  

Likt översättarna av hans verk 300 år senare, förklarar Grotius själv att en katalogisering 

och presentation av folkrätten var nödvändig för:  

[…] the welfare of mankind demands that this task be accomplished.189 

Religion och realpolitik hotade att förstöra Europa och det skulle komma att krävas en 

teolog och idealist för att reparera henne. Det existerade ett behov av Temperamenta, 

glömska och förlåtelse om kontinentens befolkning någonsin skulle kunna leva sida vid 

sida igen. Detta är därmed, i min mening, den huvudsakliga anledningen till att vi kan 

finna mer likheter än olikheter mellan texterna. Det existerar ett samband mellan Grotius 

och den westfaliska freden och vi kan därmed inte förkasta de traditionella tituleringarna 

på freden eller personen enbart på grund av bristande kongruens.  

                                                 
189 Grotius, De Jure Belli, 1995, s. 9. 
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Bilaga – Freden i Osnabrück 

Utvalda relevanta, och i arbetet använda, artiklar och paragrafer från freden i Osnabrück, 

år 1648, i en översättning av Jan Lionell Sellberg, från de latinska originaltexterna, i Peter 

Haldéns samlingsverk Den westfaliska freden - Arv, kontext och konsekvenser från 2009:  

Freden i Osnabrück 1648 

I den heliga och odelbara treenighetens namn, amen 

INLEDNING 

Må det vara känt för alla och envar, som det intresserar eller på ett eller annat sätt kan 

intressera, att de sedan många år uppkomna stridigheterna och inre [civiles] 

oroligheterna i Romerska riket tilltog ända därhän, att de inte blott så invecklade hela 

Tyskland utan även några angränsande kungariken, huvudsakligen det mäktiga Sverige 

och Frankrike, att ett långvarigt och förödande krig därför uppkom. 

Nämligen för det första mellan på den ena sidan den allra klarast lysande och mäktige 

furste och herre, furst Ferdinand II, vald romersk kejsare, alltid den högste kungen av 

Tyskland, Ungern, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, etc. ärkehertig av Österrike, 

hertig av Burgund, Brabant, Steiern, Kärnten, Krain, markgreve av Moravien, hertig av 

Luxemburg, av Övre och Nedre Schlesien, Würtemberg och Teck, furste av Schwaben, 

greve av Habsburg, Tyrolen, Kyburg och Goritz, lantgreve av Elsass, markgreve av 

Heliga romerska riket, av Burgau och Övre och Nedre Lausitz, herre av Windiske Mark, 

av Portenau och Salins, ärofull i åminnelse, med sina allierade och anhängare. 

På den andra sidan den allra klarast lysande och mäktige furste och herre, furst Gustav 

Adolf, svearnas, göternas och vendernas kung, storfurste av Finland, hertig av Estland 

och Karelen, herre över Ingermanland, ärofull i åminnelse, och Sveriges rike och hans 

allierade och anhängare. 

Efter deras hädangång därefter mellan på ena sidan den allra klarast lysande och 

mäktige furste och herre, furst Ferdinand III, vald romersk kejsare, alltid den högste 

kungen av Tyskland, Ungern, Böhmen, Dalmatien, Kroatien, Slavonien, etc. ärkehertig 

av Österrike, hertig av Burgund, Brabant, Steiern, Kärnten, Krain, markgreve av 

Moravien, hertig av Luxemburg, av Övre och Nedre Schlesien, Würtenberg och Teck, 
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furste av Schwaben, greve av Habsburg, Tyrolen, Kyburg och Goritz, lantgreve av Elsass, 

markgreve av Heliga Romerska Riket, av Burgau och Övre och Nedre Lausitz, herre av 

Windiske Mark, av Portenau och Salins, ärofull i åminnelse, med sina allierade och 

anhängare. 

På den andra sidan den allra klarast lysande och mäktiga furstinnan och härskarinnan, 

härskarinnan Kristina, svearnas, göternas och vendernas drottning, storfurstinna av 

Finland, hertiginna av Estland och Karelen, härskarinna över Ingermanland och svensk 

drottning och hennes allierade och anhängare. 

På grund av nämnda stridigheter [unde] följde mycken utgjutelse av kristet blod 

tillsammans med förödelse av många länder. Likväl inträffade genom Guds gudomliga 

välvilja att tanken på en allmän fred slog rot på båda sidor och för detta ändamål 

bestämdes efter en av parterna ömsesidigt träffad överenskommelse ingången i Hamburg 

den 25 december enligt den nya tideräkningen, eller den 15 december enligt den gamla 

tideräkningen år 1641, att inkalla en kongress av befullmäktigade sändebud i Osnabrück 

och Münster i Westfalen den 11 juli enligt den nya tideräkningen eller den 1 enligt den 

gamla tideräkningen i månaden juli år 1643. 

Således inställde sig på bägge sidorna vederbörligt förordnade befullmäktigade 

sändebud på utsatt tid och plats, nämligen på kejsarens sida de högvälborna herrarna, 

herr Maximilian, greve av Trautmansdorf och Weinsberg, friherre av Gleichenberg, 

Neustadt am Kocher, Negau, Burgau och Totzenbach, herre av Teinitz, riddare av 

Gyllene skinnet, kejserlig majestäts geheimeråd, kammarherre och överhovmästare 

liksom herr Johann Maximilian, greve av Lamberg, friherre av Orteneck och Ottenstein, 

herre av Stockaren och Ammerang, borggreve av Steiern, det heliga kejserliga 

majestätets kammarherre och herr Johann von Crane, båda licentiater i juridik, 

pfalzgreve vid hovet. 

På den svenska drottningens sida däremot de högvälborna herrarna, herr Johann 

Oxenstierna Axelson, greve av Södermöre, friherre av Kimito och Nynäs, herre av 

Fiholm, Alhult, Hörningsholm, Söderbo och Lidö, Sveriges rikes riksråd och kansliråd 

och herr Johann Adler Salvius, herre av Adlersberg, Harsefeld, Wildenbruch och 

Tullinge, Sveriges rikes riksråd, kunglig majestäts statssekreterare och hovkansler. 
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Efter att ha åkallat hjälp från den gudomliga försynen och de befullmäktigades fullmakter 

(vilkas apograf är införda ord för ord i slutet av detta instrument) vederbörligen utväxlats 

mellan parterna, har de i närvaro av Romerska rikets kurfurstar, furstar och ständer och 

med deras inrådan och samtycke till den gudomliga försynens ära och kristenhetens 

[christianae reipublicae] frälsning enats om artiklar för ömsesidig fred och vänskap och 

avtalat enligt följande:190 

ARTIKEL I 

[Allmänt fredspåbud] 

Må freden vara kristen, allmän, evig och ett sant och äkta vänskapsförbund mellan på 

ena sidan det heliga kejserliga majestätet, det Österrikiska huset och alla dess allierade 

och anhängare och varje enskilds arvingar och efterkommande, i första hand den katolske 

kungen, kurfurstarna, furstarna och rikets ständer och på den andra sidan den helige 

kungavärdige fursten och Sveriges rike och alla dess allierade och anhängare och 

enskildas arvingar och efterkommande, i första hand den kristne kungen, och 

vederbörande kurfurstar, furstar och rikets ständer. 

Må den bevaras och vårdas så uppriktigt och allvarligt att båda parter främjar den 

andres nytta, ära och välgång och att en uppriktig grannsämja och en trygg omsorg om 

fredssträvandena och vänskapen mellan Romerska riket i dess helhet och Sveriges rike, 

och omvänt mellan Sveriges rike och Romerska riket, får nya krafter och åter må 

blomstra.191 

ARTIKEL II 

[Allmän amnesti] 

Må en evig glömska och amnesti råda rörande allt det som från början av dessa 

oroligheter begåtts fientligt här och var oavsett plats eller sätt av den ena eller andra 

sidan, så att varken av dessa eller något annat skäl eller förevändning den ene hädanefter 

tillfogar eller låter tillfoga eller tillåter någon enda fientlighet eller fiendskap, förargelse 

eller hinder mot den andre utan avseende på person, rang, välmående eller säkerhet, på 

egen hand eller genom andra, hemligen eller offentligt, direkt eller indirekt, under sken 

                                                 
190 Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss. 147-149. 
191 Ibid, s. 149. 
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av rätt eller i handling i eller utanför Riket (oavsett tidigare hindrande avtal av motsatt 

slag). 

I stället må varenda såväl före som i kriget med ord, skrift eller handling tillfogade 

orättvisor, våldshandlingar, fientligheter, förfång och kostnader, utan all hänsyn till 

person eller ägodelar, så fullständigt avslutas och ogiltigförklaras att allt vad den ene i 

namn av detta kan förebära gentemot den andre må begravas i evig glömska.192 

ARTIKEL III 

[Allmän restitution] 

III:1 

Enligt denna den allmänna och oinskränkta amnestins principer skall alla och envar av 

Romerska rikets kurfurstar, furstar, ständer (inklusive Romerska rikets omedelbara adel), 

och deras vasaller, undersåtar, borgare och invånare, vilka på grund av 

krigshandlingarna i Böhmen eller Tyskland eller på grund av inbördes ingångna avtal 

från den ena eller andra parten tillfogats någon skada eller men på vilket sätt som helst 

sätt och under vilken förevändning som helst såväl beträffande sina egendomar och 

länsgods, underlänsgods och allodiala gods som beträffande sina värdigheter, friheter, 

rättigheter och privilegier, skall återinsättas helt och fullt på båda sidor i såväl det 

andliga som världsliga rättstillstånd som de åtnjöt eller rättsligen kunde åtnjuta innan 

det förlorades. Samtidigt skall alla i motsatt riktning hindrande förändringar som gjorts 

under mellantiden ogiltigförklaras.193 

III:2 

Men alla sådana restitutioner bör förstås med förbehåll för såväl direkta rättigheter som 

nyttjanderätt [salvis iuribus /—/ tam directi quam utikis dominii] till eller i de egendomar 

som skall återställas, oavsett om de är sekulära eller kyrkliga och tillhör den som lämnar 

tillbaka eller den som skall få tillbaka eller till någon vederbörlig tredje person. Likaledes 

med förbehåll för de pågående rättstvister häröver vid det kejserliga hovet eller Rikets 

kammarrätt eller rörande andra av Rikets omedelbara eller medelbara rätter. Sålunda 

skall denna allmänna klausul om förbehåll eller andra senare särskilda förbehåll på intet 

                                                 
192 Freden i Osnabrück 1648, 2009, ss.149-150. 
193 Ibid, ss. 150. 
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sätt hindra denna restitution, utan vederbörliga rättigheter, käromål, undantag och 

pågående rättstvister skall prövas, undersökas och diskuteras först efter verkställd 

restitution och avhjälpas inför lämplig rättsinstans. Än mindre skall detta förbehåll 

medföra något som helst men för själva den allmänna och obegränsade amnestin eller 

till och med utsträckas till proskriptioner, konfiskationer eller liknande avyttringar eller 

till på annat sätt överenskomna artiklar, och bland dem skada något från förlikningen om 

klagomål. Ty hur stor rätt till på detta sätt omtvistad kyrklig egendom de restituerade 

eller de som skall restitueras skall ha, skall framgå i artikeln om slitande av kyrkliga 

besvär.194 

ARTIKEL IV 

[Enskild restitution] 

IV:14 

I utbyte skall furst Karl Ludwig med bröder liksom Tysk-romerska rikets övriga kurfurstar 

och furstar betyga det kejserliga majestätet tro och lydnad och såväl han själv som hans 

bröder skall avsäga för sig och sina arvingar Övre Pfalz så länge den vilhelmska linjen 

har lagliga och manliga arvingar.195 

IV:21 

Furst Fredrik, pfalzgreve av Rhen, skall återfå respektive behålla en fjärdedel av tullen 

vid Wilzbach, likaså återfå och behålla klostret Hornbach med alla tillhörigheter och 

rättigheter som dessförinnan hans far hade och ägde.196 

IV:30 

Grevarna av Nassau-Saarbrücken skall återfå alla sina grevskap, herregods, länder, 

människor och kyrkliga och världsliga egendomar, feodala som allodiala, men särskilt 

grevskapen Saarbrücken och Saarwerden inklusive alla tillbehör oförminskade, likaså 

fästningen Homburg med tung krigsutrustning och där befintlig rörlig egendom. Med 

förbehåll på båda respektive sidor såväl på grund av den 7 juli 1629 genom dom i 

revisionsdomstol som på grund av tillfogad skada andra tillkommande rättigheter, 

                                                 
194 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 150. 
195 Ibid, s. 153. 
196 Ibid, s. 154. 
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anspråk, förbehåll och rättsförmåner [beneficiis juris] vilka måste lösas efter Rikets lagar 

om inte parterna hellre föredrar att bilägga saken genom en vänskaplig förlikning. Men 

också med förbehåll för den rättighet som kan tillkomma grevarna av Leiningen-Daxburg 

i det nämnda grevskapet Saarwerden.197 

IV:53 

Men beträffande deras egendomar: om dessa gick förlorade genom konfiskation eller på 

annat sätt innan delar övergick till Sverige eller Frankrike, fastän de svenska 

befullmäktigade länge och hårt envisades med att även dessa skulle återställas, skall de 

förbli förlorade. Och eftersom det heliga kejserliga majestätet i denna sak inte kan 

föreskrivas något av andra, och det inte kunde beslutas annorlunda på grund av de 

kejserliga ombudens ihärdiga invändningar och det för de kejserliga ständerna inte 

tycktes vara fördelaktigt för Romerska riket att fortsätta kriget, skall de även framledes 

vara förlorade och stanna hos de nya ägarna.198 

IV:55 

I övrigt skall i Böhmen och andra kejserliga arvländer lag och rätt för undersåtar eller 

fordringsägare av luthersk tro och deras arvtagare på grund av deras privata krav, om 

de har några och därför ämnar anställa och driva rättsprocesser, skipas lika och 

opartiskt som för katolikerna.199 

ARTIKEL V 

[Reglering av de konfessionella förhållandena i Riket] 

Men då de klagomål som utväxlades i Riket mellan kurfurstarna, furstarna och ständerna 

av båda konfessionerna till stor del var orsak till och gav anledning till det nuvarande 

kriget, enades man däröver och beslöt enligt följande:200 

V:I 

Avtalet ingånget år 1552 i Passau och religionsfreden som sedan följde på denna år 1555, 

såsom denna bekräftades i Augsburg år 1566 och därefter i olika allmänna riksdagar i 

                                                 
197 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 157. 
198 Ibid, s. 160-161. 
199 Ibid, s. 161. 
200 Ibid, s. 161. 
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Romerska riket, skall med alla sina kapitel som ingåtts och beslutats med enhälligt 

samtycke av kejsaren, kurfurstar, furstar och ständer av båda religionerna hållas för 

giltigt och iakttagas heligt och okränkbart. 

Men vad som beslutats i detta avtal om några kontroversiella artiklar genom parternas 

gemensamma önskan, det måste beaktas för den nämnda eviga fredsförklaringens skull 

såväl i domstolar som annorstädes, tills enighet genom Guds nåd råder om själva 

religionen utan avseende på någons antingen andliga eller världsliga invändningar eller 

protester inom eller utom Riket oavsett när de inträffat. De skall alla förklaras ogiltiga 

och utan kraft. 

Men i allt övrigt skall det råda exakt och ömsesidig jämlikhet mellan de båda 

religionernas kurfurstar, furstar, stånden sammantagna eller var för sig så långt det 

överensstämmer med statsskicket [formae reipublicae], Rikets grundlag och 

förhandenvarande avtal. Sålunda skall det som är rätt för den ena parten även vara rätt 

för den andre, och allt våld och all våldsanvändning här som annorstädes mellan de båda 

parterna skall vara förbjudet för evigt.201 

 V:2 

Brytpunkten [terminus] för restitutionen i de kyrkliga angelägenheterna och i vad som 

med avseende på dessa ändrats i de världsliga angelägenheterna, skall vara 1 januari 

1624. Därför skall restitution ske helt och ovillkorligen till alla kurfurstar, furstar och 

ständer av bägge religionerna inklusive Romerska rikets fria ridderskap och omedelbara 

städer [communitatibus]och byar. Därvid skall alla i dessa saker under tiden avgivna, 

offentliggjorda och verkställda domar, dekret, avtal, fördrag eller överlämnanden eller 

andra verkställanden vara upphävda varigenom återställande i allt skall ske till 

tillståndet på sagda år och dag.202 

V:7 

Båda parter skall förbehållas en ostörd skötsel av sina kyrkor och skolor. Men de 

katoliker som nu under denna fredsprocess blivit övertaliga i beslutsorganen och 

ämbetena skall helt och fullt åtnjuta sin tidigare värdighet och förmån. Men likväl skall 

                                                 
201 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 162. 
202 Ibid, s. 162. 
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de antingen stanna hemma tills deras platser blir vakanta genom antingen död eller 

avgång och sakna rösträtt om och närhelst de har ett ärende till rådsförsamlingen 

[senatui].203 

V:22 

Angående titlarna på de protestantiska kyrkofurstarna kom man överens om att de utan 

inkräktande på status och värdighet tillskrivs titlarna ”valda eller förordade till 

ärkebiskop, biskop, abbot, prost”. Under en sammankomst skall de intaga säte på den 

mellersta bänken mellan de andliga och världsliga ständerna på den tvärgående bänken. 

Vid deras sida skall i alla tre rikskollegiernas möte direktorn för det mainziska kansliet 

ta säte, som i herr ärkebiskopens namn sköter ordförandeskapet för församlingens 

verksamhet. Bakom denne skall direktorerna för det furstliga kollegiet intaga sitt säte och 

detsamma skall beaktas i fursterådet av direktorerna för detta kollegiums förhandlingar 

när det sammanträder som kollegium.204 

V:30 

Vad därefter beträffar grevar, baroner, adelsmän, vasaller, städer, stiftelser, kloster, 

andliga riddarordnar, församlingar [communitates] och undersåtar som är underställda 

de omedelbara riksständerna, antingen de är kyrkliga eller världsliga, tillkommer det 

sådana omedelbara ständer med landrätt och överhetsrätt dem även rätten att reformera 

religionsutövningen som hittills varit brukligt i hela Riket. Och efter religionsfreden har 

undersåtar under sådana ständer medgivits förmånen att emigrera [beneficium 

emigrandi concessum] om de avviker från landsherrens religion. För att därutöver en 

större endräkt mellan ständerna skall bevaras har stadgats att ingen får locka andra 

undersåtar till den egna religionen eller av det skälet ta dem i försvar eller skydd eller av 

något skäl beskydda dem. Därjämte har man vidare överenskommit att detta även 

framgent skall iakttagas av bägge religionernas ständer och att en rätt som tillkommer 

något omedelbart stånd enligt lands- och överhetsrätten i religionsärenden inte 

hindras.205 

V:34 

                                                 
203 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 163. 
204 Ibid, s. 167. 
205 Ibid, s. 171. 
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Vidare må tillåtas de protestanter som är de katolska ständernas undersåtar och de 

katoliker som är undersåtar under de protestantiska ständernas tro, som år 1624 inte 

under någon del av året utövade sin religion offentligt eller enskilt och de som efter 

fredens offentliggörande därefter för framtiden kommer att bekänna sig till och omhulda 

en annan religion än landets herre, skall tålmodigt tolereras och med samvetsfrihet ägna 

sig åt sin gudstjänst enskilt i hemmet utan efterforskning eller störningar. Och i 

grannskapet skall de inte förbjudas att var och så ofta de vill offentligt ägna sig åt 

religionsutövning eller skicka sina barn till utländska skolor av den egna religionen eller 

ha privata handledare för att undervisas, utan sådana landbor, vasaller och undersåtar 

skall i övrigt fullgöra sin tjänst med vederbörlig lydnad och underdånighet och inte ge 

anledning till oreda.206 

ARTIKEL VI 

[Undantag för Basel och Schweiz] 

Eftersom klagomål i staden Basels och hela Schweiz’ namn har lagts fram för de till dessa 

kongresser utsedda befullmäktigade angående åtskilliga processer och befallningar om 

verkställighet, väckta och utfärdade av rikskammarrätten mot nämnda stad och de andra 

förenade schweiziska kantonerna, deras borgare och undersåtar, har det kejserliga 

majestätet efter att ha inhämtat riksständernas mening och råd förklarat i ett särskilt 

beslut den 14 maj närmast föregående år (1647) att förutnämnda stad Basel och övriga 

schweiziska kantoner skall vara i besittning av nära nog fullständig frihet och utgöra 

undantag [exemptionis] från Riket och i intet avseende vara underkastade detta Rikes 

överdomstolar eller rättsliga instanser [dicasteriis et iudiciis]. Därför har det bestämts 

att samma beslut skall införas i detta allmänna fredsavtal, att det skall förbli giltigt och 

fast och att processer av ovan nämnd art jämte i dessa fastställda beslag, när de än 

beslutats, av den anledningen skall upphävas och förklaras ogiltiga.207 

ARTIKEL VIII 

[Riksständernas författningsmässiga ställning] 

VIII:1 

                                                 
206 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 173. 
207 Ibid, s. 181. 
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För att det vidare skall vara sörjt för att det inte senare uppstår tvister vad avser det 

världsliga tillståndet [in statu politico], skall alla och envar av kurfurstar, furstar och 

Romerska rikets ständer i fråga om sina gamla rättigheter, företrädesrätter, friheter och 

privilegier, i det fria utövandet av sin territoriella suveränitet [iuris territorialis] i såväl 

kyrkliga som världsliga angelägenheter, i sina län och länder [ditionibus], i sina regala 

rättigheter [regalia], i innehavet av allt detta i så hög grad vara erkända och stärkta i 

kraft av detta avtal, att de aldrig någonsin skall kunna eller får lida något intrång av 

någon i handling under någon som helst förevändning.208 

VIII:2 

Utan motsägelse skall de åtnjuta sin rösträtt i fråga om alla rådplägningar angående 

rikets angelägenheter, i synnerhet då lagar skall utfärdas eller tolkas, beslut fattas om 

krig, skatter påbjudas, utskrivning och inkvartering av soldater bestämmas, nya 

befästningar i rikets namn byggas inom ständernas områden eller gamla förstärkas med 

garnisoner och vidare då fred eller fördrag skall slutas eller andra sådana ärenden 

genomföras. Ingen av sådana eller liknande angelägenheter må härefter ske eller tillåtas 

ske utan rikets alla ständers fria röstning och samtycke på en riksdag. I synnerhet skall 

alla ständer ständigt ha rätt att sinsemellan och med utländska stater sluta fördrag för 

evigt för det egna landets bevarande och trygghet. Dock får sådana fördrag inte vara 

riktade mot kejsaren och hans rike eller dess landsfred eller överhuvudtaget mot detta 

avtal och de skall ingås utan någon inskränkning av den ed som ständerna var och en 

svurit till kejsaren och riket.209 

ARTIKEL XVII 

[Fredens rättsverkningar] 

XVII:1 

De kejserliga och kungliga sändebud och befullmäktigade ombud och rikets ständers 

sändebud och befullmäktigade ombud lovar att det på detta sätt slutna fredsavtalet skall 

ratificeras av kejsaren och Sveriges drottning och Heliga romerska rikets kurfurstar, 

furstar och ständer i den ordalydelse som här ömsesidigt beslutats och att de säkert 

garanterar att det högtidliga ratifikationsdokumentet skall framläggas och ömsesidigt 

                                                 
208 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 183. 
209 Ibid, s. 183. 
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utbytas här i Osnabrück inom en tidrymd av åtta veckor räknat från dagen för 

undertecknandet.210 

XVII:2 

För att ge större fasthet och säkerhet åt var och en av bestämmelserna skall detta avtal 

gälla som evig lag och författningsstadga i Riket [pragmatica Imperii sanctio] för 

framtiden liksom alla andra lagar och grundlagar [constitutiones fundamentales] i Riket 

och skall uttryckligen infogas i nästkommande riksdagsbeslut och i själva den kejserliga 

valkapitulationen. Den binder såväl frånvarande som närvarande, oavsett om de är 

kyrkliga eller världsliga personer och antingen de är riksständer eller inte, och har för 

såväl kejsarens och stormännens rådgivare och tjänstemän som för domarna i alla 

domstolar och bisittarna samma rättskraft som en föreskrift som de är skyldiga att i 

evighet följa.211 

XVII:5 

Fredsslutet skall icke desto mindre äga full rättskraft och alla som deltagit i detta avtal 

skall vara skyldiga att försvara och skydda samtliga villkor i detta fredsavtal mot alla 

utan åtskillnad i fråga om religion. Om något av villkoren kränks av någon skall den 

förfördelade i första hand uppmana den som kränker att avstå från att beträda den 

handlingens väg som han beträtt, och ärendet underställs antingen en vänskaplig 

överenskommelse eller ett rättsligt domslut.212 

XVII:6 

Men om tvisten inte kan avslutas på någotdera av dessa sätt inom en tidrymd av tre år 

skall samtliga fördragsparter vara skyldiga att förena råd och styrkor med den 

förfördelade parten och gripa till vapen för att tillbakavisa oförrätten, sedan de 

uppmanats därtill av den som lidit skada, därför att han inte lyckats lösa problemet vare 

sig på vänlig eller rättslig väg. Dock får inte någon inskränkning göras i någons 

jurisdiktion eller utövningen av rättskipningen enligt varje furstes eller stånds lagar och 

bestämmelser.213 

                                                 
210 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 211. 
211 Ibid, s. 211. 
212 Ibid, s. 212. 
213 Ibid, s. 212. 
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XVII:12 

För att bekräfta var och en av bestämmelserna och för att ge dem större rättskraft har 

såväl kejsarens som kungens sändebud, som av denne speciellt utsetts till denna 

förhandling – i kraft av avtalet slutet den 13 oktober nedan nämnda år och på själva 

dagen för undertecknandet överlämnat till den svenska beskickningen under kansliets i 

Mainz sigill – i namn av alla kurfurstar, furstar och rikets ständer, nämligen riddaren 

och kanslern i det kurfurstliga Mainz, herr Nicolaus Georg von Reigersberg, geheimrådet 

i det kurfurstliga Bayern, herr Johannes Adolph Krebs, rådsherren i det kurfurstliga 

Sachsen, herr Johannes Leuber, greven av Sain och Wittgenstein, herren till Homburg 

och Vallendar, geheimerådet i det kurfurstliga Brandenburg, herr Johannes, i det 

österrikiska husets namn, greven av Wolckenstein, det kejserliga rikshovrådet, herr 

Georg Ulrik, rådsherren till biskopen i Bamberg, herr Cornelius Gobelius, geheimrådet 

till biskopen i Würzburg, herr Sebastian Wilhelm Meel, hovrådet till hertigen av Bayern, 

herr Johannes Ernst, hovrådet i Sachsen-Altenburg och Koburg, herr Wolfgang Conrad 

von Tumbshirn, rådsherren i Sachsen-Altenburg och Koburg, herr August Carpzow, 

geheimerrådet till huset Brandenburg-Kulmbach och Ansbach, herr Johan Fromhold, 

geheimerrådet till huset Braunschweig-Lünenburg av den celliska linjen, rättslärde herr 

Henrik Langerbeck, geheimerrådet och prokanslern till linjen Callenberg, den rättslärde 

herr Jakob Lampadius, i den grevliga Wetterauiska bänkens namn, den rättslärde 

rådsherren, herr Matthias Wesembeck, i båda bänkarnas namn, herr Marcus Otto för 

Strasburgs bänk, herr Johannes Jakob Wolff för Regensburgs bänk, herr David Glox för 

Lübecks bänk, och herr Jobst Christoph Kress von Kressenstein för riksstaden Nürnberg 

jämte ombud, senatorer, rådsherrar och advokater styrkt och bekräftat denna 

fredsurkund med egenhändiga namnteckningar och egna sigill. Sagda deputerade för 

ständerna har lovat att de skall utbyta sina furstars ratifikationsdokument i 

överenskommen lydelse på ovan fastställd tidpunkt och lämna övriga befullmäktigade 

bland ständerna fritt val om de vill eller inte vill sätta sina namn under dokumentet och 

hämta sina furstars ratifikationsdokument. Dock skall det ske på det sättet och med det 

villkoret att de övriga ständerna alla och envar som avstått från undertecknandet och 

ratificeringen till följd av nämnda deputerades undertecknande skall vara bundna att med 

fasthet iakttaga och hålla det som står i detta fredsdokument, som om undertecknandet 

och ratificeringen gjorts av dem själva. Ingen protest eller invändning mot 
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undertecknandet som gjorts av nämnda deputerade får eller kan mottagas av Romerska 

rikets direktorium.214 

 

                                                 
214 Freden i Osnabrück 1648, 2009, s. 213-214. 
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