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1 Inngangur 

Í ár og aldir hafa verið framdir ómannúðlegir verknaðir af hendi aðila sem fara með ríkisvald og 

má þar t.d. nefna hópmorð á óbreyttum borgurum, pyndingar og annað gróft ofbeldi.1 Að mestu 

leiti hefur verið litið svo á að verknaðir sem framdir eru innan tiltekins ríkis séu innanlandsmálefni 

hlutaðeigandi ríkis og hafa því slíkir ómannúðlegir grimmilegir verknaðir af hálfu ríkisvaldsins 

fengið að viðgangast og þeim oft mætt með aðgerðarleysi annarra ríkja.2  

Réttur ríkja til íhlutunar með hernaðaraðgerð þegar einstaka ríki brjóta gegn borgurum sínum 

á grófan og ómannúðlegan hátt hefur verið umdeildur. En fjallað hefur verið um hernaðaraðgerðir 

ríkja á grundvelli mannúðarástæðna um aldir.3 Enn er þó vafi á því hvort að heimilt geti verið að 

grípa til beitingar vopnavalds þegar ríki brjóta gróflega gegn þegnum sínum.  

Verður hér á eftir leitast við að leiða í ljós hvort lögmætt sé að beita mannúðaríhlutun í gildandi 

þjóðarétti. Í upphafi verður farið yfir hvað felst í hugtakinu mannréttindi og skoðað hverskonar 

réttindi grundvallarmannréttindi eru og hvernig þau hafa þróast í þjóðarétti. Alþjóðlegur refsiréttur 

verður tekinn til umfjöllunar og skoðað hvaða brot það eru sem teljast svo alvarleg að þau falla 

undir þrönga skilgreiningu á alþjóðlegum glæpum í þjóðarétti.  

Farið verður stuttlega yfir upphaf fullveldisréttar og á hverju rétturinn byggist í þjóðarétti 

nútímans. Fjallað verður um reglur þjóðaréttar um almennt bann við beitingu vopnavalds og hvaða 

undantekningar frá banninu hafa almennt verið taldar lögmætar í milliríkjasamskiptum. Þá verður 

heimild til beitingar vopnavalds í sjálfsvörn skoðuð nokkuð ítarlega og svo fjallað um hlutverk 

Öryggisráðsins og Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í þessu sambandi og um það hvernig 

þessar stofnanir eru skipaðar. Einnig verða valdbeitingar heimildir þessara stofnanana teknar til 

skoðunar og sérstaklega farið yfir heimildir Öryggisráðsins til beitingar vopnavalds samkvæmt 

Sáttmála SÞ frá 1945 kafla VII. En reynt verður að greina það hvort ráðið geti í einhverjum 

tilvikum heimilað beitingu vopnavalds á grundvelli mannúðarástæðna.  

Hugtakið mannúðaríhlutun verður síðan skilgreint og skoðað hvaða reglur gilda um beitingu 

vopnavalds en lög varðandi vopnuð átök skiptast í tvö megin svið sem eru jus in bello og jus ad 

bellum. 4 Megin áhersla verður hér lögð á jus ad bellum þ.e. hver skilyrðin eru fyrir beitingu 

vopnavalds og skoðaður verður grundvöllur skilyrðanna. Skilyrðin sem sett eru fram í kenningum 

                                                 
1 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 13.  
2 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 11. 
3 Sbr. t.d. kenningar Saint Augustine frá 5.öld um réttlátt stríð. 
4 David Boucher: „The just war tradition and its modern legacy: Jus ad bellum and jus in bello“, bls. 93.  



 

 

7 

 

um réttlátt stríð verða skoðuð sérstaklega en þau eru; lögmætt yfirvald, gildur málstaður, réttmætur 

tilgangur, síðasta úrræðið, meðalhóf og líkur til árangurs.5  

Uppruni sjónarmiða um mannúðaríhlutun verður leiddur í ljós og verða nokkrar tilteknar 

kenningar skoðaðar með mannúðaríhlutun í huga. Lögð verður áhersla á að að skoða hugmyndir 

um mannúðaríhlutun á sviði kenninga um eðlisrétt, nytjastefnu og svo vildarréttar. Að lokum verðu 

komist að niðurstöðu um hvaða kenningar eigi best við í þjóðarétti nútímans. Þá verður réttarkerfi 

þjóðaréttar útskýrt og komist að því hvaða heimildir eru almennt viðurkenndar réttarheimildir í 

þjóðarétti svo að að hægt sé að komast til niðurstöðu um hvort að mannúðaríhlutun geti fallið þar 

undir.  

Tekin verða til skoðunar tiltekin tímabil í sögu mannúðaríhlutunar. Fyrst verður farið yfir 

tímabil 19. aldar og upphaf 20. aldar og athugað hvort mannúðaríhlutunum hafi verið beitt á því 

tímabili og hver staða hennar var þá í þjóðarétti. Tímabil kalda stríðsins verður tekið fyrir og verða 

tekin dæmi um mannúðaríhlutanir sem áttu sér stað á því tímabili. En sérstök áhersla verður lögð 

á íhlutanir Indlands í Austur Pakistan árið 1971, Víetnam í Kambódíu árið 1978 og svo Tansaníu 

í Úganda árið 1979. En síðan verður fjallað um tímabilið eftir kalda stríðið þar sem viðhorfið til 

mannúðaríhlutunar breyttist en á þeim tíma hefur mikið verið fjallað um mannréttindi og 

hernaðaraðgerðir á grundvelli þeirra.  

Tekin verða nokkur söguleg dæmi þar sem vopnavaldi hefur verið beitt á grundvelli 

mannúðarástæða. Þær íhlutanir sem nákvæmlega verða til skoðunar eru hernaðaraðgerðir í Írak 

árið 1991 og í Júgóslavíu á 10. áratug 20. aldar, eftir að ríkið byrjaði að brotna upp í minni ríki. 

Einnig verða skoðaðar mannúðaríhlutanir sem áttu sér stað í Sómalíu, Rúanda, Líberíu, Kósovó 

og Austur-Tímor og almennar ályktanir dregnar um beitingu mannúðaríhlutunar á grundvelli 

þessara mála.  

Farið verður yfir kenningu Tony Blair fyrrum forsætisráðherra Bretlands um skilyrði fyrir 

einhliða mannúðaríhlutun og hugmyndir Kofi Annan heitins sem var aðalframkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna um hvenær rétt sé að beita vopnavaldi og skoðað hver staða 

mannúðaríhlutunar var í lok 20. aldar. 

Reglan um skylduna til að vernda verður tekin til umfjöllunar og farið ítarlega yfir tilurð og 

þróun hennar. En kanadíska ríkið stofnaði sérstaka nefnd í upphafi 21. aldar sem átti að sjá um að 

skilgreina hvenær æskilegt væri að beita hernaðaraðgerðum á grundvelli mannúðarástæða og lögðu 

                                                 
5 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian and Just War“, bls. 291. 
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þannig grunninn að þeirri umræðu. Nefndin átti að skila inn sérstakri skýrslu um störf sín og verður 

fjallað ítarlega um þessa tilteknu skýrslu, hver meginatriði hennar eru og hvaða viðmið hún felur 

í sér.6   

Árið 2005 var haldinn leiðtogafundur á vettvangi Sameinuðu þjóðanna en á þeim fundi 

samþykktu yfir 150 þjóðarleiðtogar reglu um skyldu til að vernda sem birt var í ályktun 

Allsherjarþings SÞ. Farið verður yfir regluna um skylduna til að vernda og hvaða lagalegu ábyrgð 

hún felur í sér. Verður svo gerður samanburður á reglunni og hefðbundnari mannúðaríhlutun. 

Einnig verða tekin dæmi um íhlutanir sem gerðar hafa verið eftir samþykkt skyldunnar til að 

vernda. Tekin verða tiltölulega nýleg dæmi um mannúðaríhlutanir og einnig dæmi um átök þar 

sem mögulega var þörf á slíkri íhlutun en henni þó ekki beitt á skilvirkan hátt. Það eru átökin í 

Darfur, Georgíu, Gaza, Lýbíu og Sýrlandi.  

Í lokin verður síðan megin spurningunni um lögmæti mannúðaríhlutunar í gildandi þjóðarétti 

svarað á grundvelli þeirra upplýsinga sem koma fram í ritgerðinni.  

2 Grundvallarmannréttindi 

Mannréttindi eru þau réttindi sem einstaklingar hafa sem byggjast á þeim grundvelli að þeir eru 

menn. Samkvæmt hugtakinu eiga allir menn kröfu til mannréttinda og er þá ekki gerður neinn 

greinarmunur  vegna  „kynþáttar,  litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, stjórnmálaskoðana eða 

annarra skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna“. 7 En upprunalega urðu 

mannréttindi til en þau byrjuðu að þróast vegna misbeitingar ríkisvalds og þörf fyrir 

einstaklingsvernd.8 Mannréttindi eru almennt viðurkennd með mannréttindalögum í ríkjum sem 

vernda einstaklinga eða hópa. Þau eru einnig að að finna í þjóðréttarsamningum, þjóðréttarvenjum, 

meginreglum og öðrum lagaheimildum þjóðaréttar. Mannréttindalög búa þó ekki til mannréttindi 

því þau eru eðlislæg réttindi og leggja skyldur á ríki um að viðhafa tiltekna háttsemi og leggja bann 

við tilgreindum athöfnum.9 Á 19. öld var það ríkjandi viðhorf að meðferð ríkis á eigin þegnum 

væri einkamálefni þess og alþjóðalögum óviðkomandi og ef ríki höfðu afskipti af hegðun annarra 

ríkja var það talin vera íhlutun í fullveldisrétt þeirra. Það var ekki fyrr en eftir fyrri heimsstyrjöldina 

að tiltekin vitundarvakning varð í alþjóðasamfélaginu um lágmarks réttindavernd.10 Þá hófst 

                                                 
6 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 38-39.  
7 Office of the High Commisioner for Human Rights: Human rights: A Basic Handbook for UN staff, bls. 2-3. 
8 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 242. 
9 Office of the High Commisioner for Human Rights: Human rights: A Basic Handbook for UN staff, bls. 2-3. 
10 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 446-447.  
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samstarf ríkja sem miðaði að réttindavernd tiltekinna minnihlutahópa og einstaklinga og má í því 

sambandi benda á samstarf um réttindavernd minnihlutahópa og þjóðarbrota undir yfirstjórn 

Þjóðabandalagsins frá 1919. En mannréttindabrotin sem framin voru kerfisbundið í seinni 

heimsstyrjöldinni voru svo hrottafengin að eftir hana var sjónum beint að mannréttindavernd í mun 

meiri mæli en áður hafði verið gert. 11  

2.1 Þróun mannréttinda eftir síðari heimsstyrjöld 

Sameinuðu þjóðirnar (hér eftir einnig nefndar SÞ) voru stofnaðar árið 1945 með Sáttmála hinna 

Sameinuðu þjóða frá 1945 (hér eftir einnig nefndur SSÞ) og hafa þær leikið lykilhlutverk í þróun 

mannréttinda.12 Eitt af meginmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna var að leggja grunn að virkri vernd 

mannréttinda ásamt því að varðveita og stuðla að heimsfriði.13 Sáttmálinn er bindandi fyrir þau 

ríki sem eiga aðild að honum og leggur hann megin áherslu á frið og öryggi.14 SSÞ hefur að geyma 

ýmsar reglur um starfsemi Sameinuðu þjóðanna og er að finna í honum ófáar tilvísanir til 

mannréttinda.15 Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. SSÞ er eitt af megin markmiðum samtakana...  

að koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála, efnahagslegs, félagslegs, 

menningarlegs og mannúðarlegs eðlis, og að styrkja og stuðla að virðingu fyrir mannréttindum 

og grundvallarfrelsisréttindum allra án tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða.16 

Einnig er rétt að nefna ákvæði 55. gr. SSÞ sem tekur mið af markmiði samtakana um að vinna 

markvisst í átt að frekari mannréttindum:  

                                                 
11 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 265-268.  
12 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 449. 
13 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 265-268.  
14 Javaid Rehman: International human rights, bls. 27. 
15 Javaid Rehman: International human rights, bls. 24-25. 
16 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins,   

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
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Í þeim tilgangi að skapa það jafnvægis- og velmegunarástand, sem er 

              skilyrði fyrir friðsamlegri og vinsamlegir sambúð á milli þjóðanna og 

              grundvallast á virðingu fyrir jafnréttishugsjóninni og sjálfsákvörðuna- 

              rrétti þjóða,skulu sameinuðu þjóðirnar vinna að: 

              a)  bættum lífskjörum, fullri atvinnu og aðstæðum til efnahagslegra  

                   og félagslegra framfara og  þróunar. 

              b)  lausn alþjóðaefnahagsmála, félagsmála, heilbrigðismála og mála,  

                   sem þeim eru skyld, alþjóðasamvinnu í menningar- og menntam- 

                   álum og 

              c)  að efla og halda í heiðri mannréttindum og grundvallarfrelsishug- 

                   sjónum, án tillits til kynþáttar, kyns, tungu eða trúarbragða.17 

Ákvæði 56. gr. SSÞ kveður svo á um að allir meðlimir skulu skuldbinda sig sameiginlega og 

hver í sínu lagi til að starfa í samvinnu við stofnunina við að ná því markmiði sem 55. gr. segir til 

um. Ekki er skilgreint sérstaklega til hvaða tilteknu mannréttinda er vísað í þessum ákvæðum en 

árið 1948 var Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt og birt sem ályktun á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hefur hún að geyma upptalningu mikilvægra 

grundvallarmannréttinda. Hún er þó ekki sjálf bindandi þjóðréttarsamningur en þau réttindi sem 

hún inniheldur eru að miklu leyti talin til þjóðréttarvenja.18 Hefur því verið haldið fram að reglur 

yfirlýsingarinnar séu ákvæðum 55. og 56. gr. SSÞ til fyllingar og hafi reglurnar því að minnsta 

kosti sama gildi og þau ákvæði, en einnig eru nokkrar reglnanna taldar jus cogens reglur sem eru 

ófrákvíkjanlegar og bindandi fyrir öll ríki án tillits til aðildar þeirra að þjóðréttarsamningum.19 Í 

inngangi Mannréttindayfirlýsingarinnar er tekið fram að það eigi að viðurkenna að hver 

einstaklingur sé jafnborinn til virðingar og óafsalanlegra réttinda sem ekki verði af honum tekin. 

Einnig er tekið fram að Sameinuðu þjóðirnar hafi það að markmiði að stuðla að félagslegum 

framförum og betri lífskjörum við aukið frelsi og hafa aðildarríkin „heitið því að efla, sjálf og í 

samvinnu við samtökin, almenna virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi í orði og í 

verki.“ Samkvæmt 1. gr. mannréttindayfirlýsingarinnar eru allir „bornir frjálsir og jafnir öðrum að 

virðingu og réttindum. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og ber að breyta bróðurlega 

hverjum við annan.“20 Þau helstu réttindi sem á eftir koma eru meðal annars réttur til lífs og frelsis, 

réttur til réttlátrar málsmeðferðar, jafnrétti, bann við þrældómi, friðhelgi einkalífs, friðhelgi 

                                                 
17 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins,   

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
18 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 450. og ályktun Allsherjarþings Sameinuðu 

þjóðanna nr. 217 frá 10. desember 1948.  
19 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 260-261.  
20 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/mannrettindayfirlysing-sth/. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/mannrettindayfirlysing-sth/
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eignarréttar, trúfrelsi, tjáningarfrelsi og svo má áfram telja. Mannréttindayfirlýsingin hefur haft 

mikil áhrif víða um heim og er hún grundvöllur fjölmargra stjórnarskráa í ríkjum.21  

Árið 1966 voru því næst samþykktir af Sameinuðu þjóðunum tveir bindandi 

milliríkjasamningar um mannréttindi og tóku þeir gildi árið 1976. Það eru Alþjóðasamningur 

Sameinuðu þjóðanna um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og Alþjóðasamningur Sameinuðu 

þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi.22 Í þessum samningum eru reglur 

sem vernda tiltekin mannréttindi. Fyrrnefndi samningurinn verndar tiltekin stjórnmálaleg og 

borgaraleg réttindi og má þar t.d. nefna réttinn til lífs og frelsis, bann við mismunun, bann við 

pyndingum og þrældómi, jafnrétti o.s.frv. Hinsvegar verndar síðarnefndi samningurinn tiltekin 

efnahagsleg og félagsleg réttindi svo sem rétt til vinnu og réttlátra vinnuskilyrða ásamt félagslegs 

öryggis. Hafa þessir tveir samningar ásamt valfrjálsum bókunum við þá og 

mannréttindayfirlýsingunni frá 1948 verið verið nefnd einu nafni hin alþjóðlega 

mannréttindaskrá.23  

Á tímabilinu eftir síðari heimsstyrjöld voru gerðir fleiri mikilvægir mannréttindasamningar má 

þar nefna Sáttmálann um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð frá 1948,24 Samning um 

réttarstöðu flóttamanna frá 195125 og Mannréttindasáttmála Evrópu frá 1950.26 Sáttmálinn um 

ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð var á meðal fyrstu sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 

fjallaði um mannúð. Hann var samþykktur í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar útaf þeim 

atburðunum sem áttu sér stað þá.27 Í formálanum er tekið fram að Allsherjarþing Sameinuðu 

þjóðanna hafi lagt fram yfirlýsingu þann 11. september 1946 þar sem mælt er fyrir um að hópmorð 

sé alþjóðaglæpur og er í 4. gr. sáttmálans tekið fram að refsa eigi þeim sem fremja slíkan verknað 

                                                 
21 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 260. 
22 Javaid Rehman: International human rights, bls. 62-64. 
23 (e. The International Bill of Human Rights). 
24 (e. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide). Sáttmálinn kom í kjölfar ályktunar 

Allsherjarþings SÞ nr. 180 frá 21. desember 1947 þar sem hópmorð voru skilgreind sem alþjóðaglæpur. Hann var 

samþykktur 9. desember árið 1948 en tók gildi 12. janúar 1951.  
25 (e. Convention Relating to the Status of Refugees). Sáttmálinn var samþykktur 28. júlí 1951 á ráðstefnu sem haldin 

var í Genf en tók gildi 22. april árið1954. 
26 (e. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms). Mannréttindasáttmáli Evrópu var 

samþykktur 4.  nóvember  1950 en tók  gildi  3.  september  1953. Sáttmálinn hefur verið lögfestur á Íslandi með 

lögum nr. 62/1994.  
27 „Treaties, States Parties and Commentaries“, https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/357?OpenDocument. 
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sama hverjir það eru. Sáttmálinn hefur verið staðfestur af miklum meirihluta ríkja og er mikilvægi 

hans almennt viðurkennt innan alþjóðasamfélagsins.28 

Það sem almennt er einkennandi fyrir milliríkjasamninga er að þeir búa til skyldur á milli ríkja. 

Mannréttindasáttmálar vernda hins vegar réttindi einstaklinga og stofna tilteknar skyldur sem miða 

að verndun tiltekinna grundvallargilda sem varða öll ríki og fela í sér svonefndar erga omnes 

skyldur.29 Erga omnes eru þær skyldur sem öll ríki og alþjóðasamfélagið eiga að fara eftir.30  

Mannréttindi á tilteknum sviðum eru í stöðugri þróun og má þar nefna t.d. dómafordæmi 

Alþjóðadómstólsins í Haag og einnig skyldu ríkja til að koma í veg fyrir gróf mannréttindabrot 

svo sem þjóðarmorð og pyndingar.31 

2.2 Alvarleg mannréttindabrot sem teljast til alþjóðaglæpa 

Alþjóðlegur refsiréttur heyrir undir þjóðarétt og eru viðfangsefni hans alþjóðaglæpir og viðbrögð 

alþjóðasamfélagsins við aðstæðum þar sem brotið er gegn grundvallarréttindum. Reglur sem fjalla 

um alþjóðaglæpi eru að miklu leyti bundnar við það hvað ríki ákveða hverju sinni og sjá þau 

almennt um framfylgd slíkra reglna í landsrétti sínum og þá eftir atvikum með stuðningi frá 

alþjóðlegum stofnunum.32  

Ef tekið er mið af þröngri skilgreiningu á hugtakinu „alþjóðaglæpir“ þá fela þeir í sér brot á 

tilteknum grundvallarmannréttindum og venjum sem vernda hin allra helgustu lífsgildi manna. 

Þessar reglur eru nauðsynlegar fyrir alþjóðasamfélagið í heild sinni og binda öll ríki og 

einstaklinga. Slíkir helstu viðurkenndu alþjóðaglæpir eru stríðsglæpir, hópmorð og glæpir gegn 

mannúð. Þessi þrönga skilgreining á alþjóðaglæpum skilgreinir tiltekna glæpi ekki sem 

alþjóðaglæpi og t.d. eru þá sjórán ekki talin til hinna helstu alþjóðaglæpa samkvæmt henni og ekki 

heldur sala ólöglegra fíkniefna, viðskipti með ólögleg vopn, verslun með hættuleg efni eða 

peningaþvætti.33  

                                                 
28 „Treaties, States Parties and Commentaries“, 

https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5&a

ction=openDocument. 
29 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 451-452.  
30 Malcolm N. Shaw: International law, bls. 88. 
31 Malcolm N. Shaw: International law, bls. 201. 
32 Pétur Dam: „Nokkrar hugleiðingar um þróun varðandi alþjóðaglæpi, allsherjarlögsögu og úrlendisrétt frá sjónarhóli 

þjóðaréttar“, bls. 391. 
33 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 23-24. 

https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5&action=openDocument
https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5&action=openDocument
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2.2.1 Stríðsglæpir  

Stríðsglæpir eru alvarleg brot á lögum þjóðaréttar sem vernda tiltekin grundvallargildi.34 Brot gegn 

grundvallarmannúðarlögum teljast til stríðsglæpa. Mannúðarlög fela í sér reglur Haagsamninga 

um stríðsrekstur frá 1899 og 1907 auk Genfarssáttmála frá 1949 ásamt tveimur bókunum við þá 

frá 1977. Reglurnar fjalla einkum um það hvernig háttsemi megi viðhafa í vopnuðum átökum.35  

Í 2. mgr. 8. gr. Rómarsamþykktar Alþjóðlega sakamáladómstólsins er að finna nákvæma 

skilgreiningu á því hvað fellur undir stríðsglæpi en þar á meðal eru gróf brot á Genfarsáttmálunum.  

Ákvæði 2. mgr. 8. gr. a. kveður á um að eftirfarandi verknaðir teljist vera stríðsglæpir: 

Manndráp af ásetningi; pyndingar eða ómannúðleg meðferð, þar með taldar líffræðilegar 

tilraunir; að valda af ásetningi miklum þjáningum eða alvarlegu líkams- eða heilsutjóni; 

umfangsmikil eyðilegging og upptaka eigna, sem ekki er réttlætanleg  af hernaðarnauðsyn  og  

er framkvæmd með ólöglegum og gerræðislegum hætti; að þröngva stríðsfanga eða öðrum, 

sem nýtur verndar, til  að gegna herþjónustu hjá óvinaríki; að neita af ásetningi stríðsfanga eða 

öðrum, sem nýtur  verndar, um réttlát og eðlileg réttarhöld; ólögleg brottvísun eða flutningur 

eða ólöglegt varðhald og gíslataka.36 

Önnur alvarleg brot gegn reglum þjóðarrréttar sem gilda um vopnuð átök geta einnig talist 

stríðsglæpir svo sem að leggja til atlögu almennt gegn óbreyttum borgurum eða gegn einstökum 

borgurum sem taka ekki beinan þátt í átökum. Að gera vísvitandi tilviljunarkennda árás þrátt fyrir 

að vera kunnugt um að hún geti kostað líf óbreyttra borgara eða valdið þeim líkamstjóni, að ráðast 

á eða varpa sprengjum á borgir, þorp, bústaði eða óvarðar byggingar sem ekki hafa hernaðarlegt 

gildi.37 

2.2.2 Glæpir gegn mannúð  

Í 7. gr. Rómarsamþykktar Alþjóðlega sakamáladómstólsins er að finna nákvæma skilgreiningu á 

glæpum gegn mannúð. Samkvæmt 1. mgr. 7. gr. samþykktarinnar eru „glæpir gegn mannúð“ 

tilteknir verknaðir þegar þeir eru framdir sem hluti af víðtækri eða kerfisbundinni atlögu sem beint 

er gegn óbreyttum borgurum. Þessir tilteknu verknaðir eru morð, útrýming, þrælkun, brottvísun 

eða nauðungarflutningur íbúa. Fangelsun eða önnur alvarleg svipting frelsis sem gengur gegn 

grundvallarreglum þjóðaréttar svo sem pyndingar, nauðgun, kynlífsþrælkun, þvingun til vændis, 

                                                 
34 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 47. 
35 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 47. 
36 Rómarsamþykkt Alþjóðlega sakamáladómstólsins. Íslenska þýðingu má finna í þskj. 641, 391. lögþ. 2000-01, bls. 

27-28.   
37 Reglur Rómarsamþykktar Alþjóðlega sakamáladómstólsins í 2. mgr. 8. gr. b, 2. mgr. 8. gr. b. i), 2. mgr. 8. gr. b. iv) 

og 2. mgr. 8. gr. b. v). Íslenska þýðingu má finna í þskj. 641, 391. lögþ. 2000-01, bls. 27-28. 
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þungunar eða ófrjósemisaðgerðir eða annað álíka alvarlegt kynferðisofbeldi. „Ofsóknir gegn 

afmörkuðum hópi eða samfélagi vegna stjórnmálaskoðana, kynþáttar, ríkisfangs, þjóðernis, 

menningar, trúarbragða, kynferðis eða af öðrum ástæðum sem almennt er viðurkennt að ekki fái 

staðist að þjóðarétti.“ Einnig aðrir svipaðir ómannúðlegir verknaðir sem miða að því að valda 

miklum þjáningum eða alvarlegu tjóni á andlegu eða líkamlegu heilbrigði.38 

2.2.3 Hópmorð 

Hugtakið „hópmorð“ fékk sérstaka þýðingu þegar sáttmálinn um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir 

hópmorð leit ljós árið 1948.39 Ítarlega skilgreiningu er að finna í 2. gr. sáttmálans og er þar lagt 

blátt bann við hópmorðum ásamt öðrum skyldum.40 Í því ákvæði segir:  

Hugtakið hópmorð í þessum sáttmála eru eftirfarandi verknaðir sem framdir eru með það að 

markmiði að  útrýma með öllu eða að hluta, hópi fólks af sama þjóðerni, kynþætti eða úr sama 

trúarhópi, með því að:  

     a) að drepa aðila úr viðkomandi hópi;  

     b) að valda einstaklingi úr viðkomandi hópi alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða;  

     c) að þröngva tilteknum lífsskilyrðum upp á viðkomandi hóp sem hefur í för með sér  

         slæm líkamleg áhrif;  

    d) að beita aðgerðum sem hindra barnsfæðingar í hópnum og frekari fjölgun;  

    e) að taka börn hópsins með valdi og færa þau til annars hóps.41 

Nákvæma skilgreiningu á hugtakinu er nú einnig að finna í 6. gr. Rómarsamþykktar Alþjóðlega 

sakamáladómstólsins og er hún í samræmi við ákvæðið hér að ofan.42 

2.3 Framkvæmd alþjóðlegs refsiréttar 

Reglur alþjóðlegs refsiréttar eru um sumt ófullkomnar miðað við refsirétt ríkja innanlands. Þá eru 

reglurnar sem lýsa alþjóðaglæpum oftast almennt orðuð ákvæði í milliríkjasamningum sem banna 

brot á grundvallarmannréttindum eða óskráðar þjóðréttarvenjur sem innihalda almennt ekki skýra 

eða nákvæma verknaðarlýsingu. 43 Er það almennt í höndum ríkja að afmarka reglurnar nánar þegar 

                                                 
38 Reglur Rómarsamþykkt Alþjóðlega sakamáladómstólsins í 1. mgr. 7. gr. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j og k. Íslenska þýðingu 

má finna í þskj. 641, 391. lögþ. 2000-01, bls. 25-26.  
39 (e. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide).  
40 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 96-97.  
41 Sáttmáli um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð 2. gr. Íslensk þýðing höfundar.   
42 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 12.  
43 Pétur Dam Leifsson: „Nokkrar hugleiðingar um þróun varðandi alþjóðaglæpi, allsherjarlögsögu og úrlendisrétt frá 

sjónarhóli þjóðaréttar“, bls. 394-395.  
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með þarf.44 En þjóðréttarreglur um skyldur ríkja geta haft í för með sér bótaábyrgð fyrir ríki t.d. ef 

hermaður tiltekins ríkis hefur brotið gegn mannúðarreglum.45 

Aðildarríki Genfarsáttmála eiga að tryggja að einstaklingar sem framið hafa tiltekin „gróf brot“ 

og eru innan lögsögu þess verði ákærðir og sóttir til saka fyrir brotin eða tryggja að þeir verði 

framseldir til annars ríkis. Á þetta að koma í veg fyrir að alþjóðaglæpir séu framdir án 

refsiábyrgðar.46 Almennt er nú viðurkennt að refsiábyrgð fyrir alþjóðaglæpi nái til einstaklinga og 

hefur það verið ljóst frá því að stríðsglæpadómstólarnir í Nurnberg og Tokýó voru stofnaðir í 

kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar. Aðrir sérstakir stríðsglæpadómstólar hafa síðar verið stofnaðir 

sem fjalla m.a. um stríðsglæpi einstaklinga í tilteknum tilvikum svo sem Alþjóðlegu 

stríðsglæpadómstólarnir í málefnum fyrrum Júgóslavíu og Rúanda.47 Með Rómarsamþykktinni 

1998 var svo Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag stofnaður árið 2002 sbr.1. gr. 

samþykktarinnar... 

...Alþjóðlegur sakamáladómstóll („dómstóllinn“) er hér með stofnaður. Hann skal vera 

varanleg stofnun og hafa vald til þess að beita lögsögu sinni gagnvart einstaklingum fyrir hina 

alvarlegustu glæpi sem varða gjörvallt samfélag þjóðanna og tilgreindir eru í samþykkt þessari 

og skal hann vera til fyllingar refsilögsögu einstakra ríkja. Um lögsögu og starfsemi 

dómstólsins fer eftir ákvæðum þessarar samþykktar.48 

Árið 2017 voru lögð fram drög hér á landi að frumvarpi til laga um refsingar fyrir hópmorð, 

glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði. Í frumvarpinu eru sett ákvæði sem eiga að 

mæta þörf um frekari afmörkun á refsiheimildum samkvæmt eftirfarandi þjóðréttarsamningum:49 

                                                 
44 Pétur Dam Leifsson: „Nokkrar hugleiðingar um þróun varðandi alþjóðaglæpi, allsherjarlögsögu og úrlendisrétt frá 

sjónarhóli þjóðaréttar“, bls. 394-395.  
45 Pétur Dam Leifsson: “Um meginefni mannúðarréttar í vopnuðum átökum”, bls.83. 
46 Pétur Dam Leifsson: “Um meginefni mannúðarréttar í vopnuðum átökum”, bls. 83-84.   
47 Pétur Dam Leifsson: “Um meginefni mannúðarréttar í vopnuðum átökum”, bls. 84. 
48 Rómarsamþykkt Alþjóðlega sakamáladómstólsins í 1.gr. Íslensk þýðing í þskj. 641, 391. lögþ. 2000-01, bls. 24. 
49 Innanríkisráðuneytið: „Drög að frumvarpi umrefsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð og fleira til umsagnar“, 

https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/drog-ad-frumvarpi-um-refsingar-fyrir-hopmord-glaepi-gegn-mannud-og-

fleira-til-umsagnar. 
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Sáttmálinn um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð frá 9. desember 1948 

(hópmorðssáttmálinn), 

Genfarsamningur um bætta meðferð særðra og sjúkra hermanna á vígvelli frá 12. ágúst 1949 

(Genfarsamningur I), 

Genfarsamningur um bætta meðferð særðra, sjúkra og skipreika sjóliða á hafi frá 12. ágúst 

1949 (Genfarsamningur II), 

Genfarsamningur um meðferð stríðsfanga frá 12. ágúst 1949 (Genfarsamningur III), 

Genfarsamningur um vernd almennra borgara á stríðstímum frá 12. ágúst 1949 

(Genfarsamningur IV), 

Viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba vopnaðra 

átaka milli ríkja frá 8. júní 1977 (viðbótarbókun I), 

Viðbótarbókun við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 um vernd fórnarlamba vopnaðra 

innanríkisátaka frá 8. júní 1977 (viðbótarbókun II). 

Tilgangur frumvarpsins miðar að því að íslensk stjórnvöld geti nýtt sér fyllingarlögsögu 

Alþjóðlega sakamáladómstólsins og rannsakað sjálf glæpi sem falla undir lögsögu hans samkvæmt 

Rómarsamþykkt um Alþjóðlega sakamáladómstólinn og ákært vegna slíka glæpa. Ásamt því að 

sporna við refsileysi slíkra brota og lýsa þeim sérstaklega sem afbrotum hérlendis af sérstöku 

tagi.50 Hvað varðar framþróun þessa ágæta frumvarps þá virðist ekkert hafa gerst í því tilliti síðan 

þessi drög voru lögð fram. Sem er afar sérstakt því naumast er um það pólitískur ágreiningur.  

2.4 Ályktun 

Ljóst er samkvæmt ofangreindri umfjöllun að flest ríki heims bera ríka ábyrgð til að vernda 

mannréttindi einstaklinga og mega þau ekki brjóta gegn slíkum réttindum. Margir samningar hafa 

verið samþykktir um vernd og virðingu hinna ýmissu mannréttinda og eru tiltekin gróf 

mannréttindabrot svo hrottafengin að þau teljast til alþjóðaglæpa. Er það almennt viðurkennt að 

refsa beri þeim sem fremja slíka glæpi. Oftast er það þó í höndum ríkjanna sjálfra að taka á málum 

þar sem framdir eru alþjóðaglæpir og er það því álitamál hvernig skuli taka á málum þar sem ríki 

eru sjálf að brjóta alvarlega gegn mannréttindum á kerfisbundinn hátt.  

                                                 
50 Innanríkisráðuneytið: „Drög að frumvarpi umrefsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð og fleira til umsagnar“, 

https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/drog-ad-frumvarpi-um-refsingar-fyrir-hopmord-glaepi-gegn-mannud-og-

fleira-til-umsagnar. 
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3 Réttur ríkja til valdbeitingar og almennt bann við beitingu vopnavalds  

Alþjóðalög hindruðu ekki sérstaklega eða almennt valdbeitingu ríkja gegn öðrum ríkjum fyrr en á 

20. öld. 51 En fullveldisréttur kom þó að einhverju leyti í veg fyrir íhlutun ríkja í innanríkismálefni 

annarra ríkja.    

3.1 Fullveldi  

Þegar friðarsamkomulag náðist í Vestfalen árið 1648 eftir þrjátíu ára stríðið í Evrópu urðu 

viðurkennd viss sjónarmið um fullveldi ríkja sem reglur þjóðaréttar um fullveldi byggjast nú á að 

einhverjum hluta. Fjölluðu þessi sjónarmið um að ríki væru lagalega jöfn og þyrftu ekki að þola 

ágang utanaðkomandi yfirvalda og að ríki ættu ekki að skipta sér af einkamálefnum hvors annars. 

Eftir að þessi sjónarmið urðu viðurkennd og samþykkt víða um heim varð viðhorfið almennt það 

að málefni ríkja voru talin öðrum ríkjum óviðkomandi þrátt fyrir að þau gætu verið skelfileg 

gagnvart einstaklingum.52 Thomas Hobbes hélt því fram að að ríki væru undanþegin ábyrgð á 

verkum sínum gagnvart eigin þegnum og sagði hann m.a. að „ríki gætu ekki skaðað eigin þegna, 

ekki frekar en að herra geti skaðað þræl sinn“.53 Þýski heimspekingurinn Christian Wolff virðist 

hafa verið sá fyrsti sem studdi algert bann við íhlutun. Hann aðskildi reglur þjóðaréttar frá reglum 

um siðferði einstaklingsins og taldi stríð almennt vera óheimilt. Hann taldi ríki aðeins hafa 

takmarkaðan rétt til íhlutunar þegar um væri að ræða mjög alvarleg tilvik og þegnar væru beittir 

gríðarlega slæmri meðferð af hálfu ríkis. Þjóðréttarfræðingurinn Emmerich de Vattel taldi á 18. 

öld rangt að ríki íhlutuðust í málefnum annarra ríkja og að engin utanaðkomandi réttur væri til 

íhlutunar, ekki nema beðið væri um aðstoð eða vegna sérstakra ástæðna. Hann taldi skaðlegt að 

ríki myndu skipta sér af málefnum annarra ríkja og almennt væri algert bann við mannúðaríhlutun 

nema að ríkið klofni á einhvern hátt. Þegnarnir þurfi þá að brjóta pólitísk bönd þannig að í raun 

séu tvö ríki og þá megi aðstoða þann flokk sem talið er að hafi réttlætið sín megin. Immanuel Kant 

hafði svipaðar hugmyndir um mannúðaríhlutun og taldi að ríki mættu ekki íhlutast í málefni 

annarra ríkja með valdi en annað mál væri ef ríki myndu skiptast í tvo flokka sem væru hvor sitt 

ríkið, en þá mætti utanaðkomandi ríki aðstoða annan flokkinn.54 

                                                 
51 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 235-236. 
52 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19.  
53 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 16-17. 
54 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 18-20.  
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Ýmis grimmdarverk ríkja gegn almennum borgurum sínum hafa fengið að þrífast án afskipta. 

Þar má til dæmis nefna morð Tyrkja á einni og hálfri milljón Armena, skipanir Stalíns sem urðu 

til þess að um 62 milljónir manns dóu, morð þriðja ríkisins á sex milljón gyðingum í seinni 

heimstyrjöldinni og svo má lengi telja.55 Eftir að sjónarmið um fullveldi ríkja urðu ofan á urðu 

pólitískar breytingar í Evrópu og vildarréttur fór að ryðja sér braut í þjóðarétti.56 

3.1.1 Fullveldi í þjóðarrétti samtímans 

Þjóðarréttur samtímans grundvallast mikið til á sjónarmiðum um fullveldi ríkja og ber þess meðal 

annars merki í 1. mgr. 2. gr. SSÞ þar sem kveðið er á um að „bandalagið byggist á 

grundvallarreglunni um fullvalda jafnræði allra meðlima þess.“57 Fullveldi felur í sér einkarétt 

lögmæts ríkisvalds til réttarframkvæmdar innan tiltekins yfirráðasvæðis, þ.e. á landi, í landhelgi 

og í lofthelgi. Ásamt því felur fullveldi í sér að ríki eigi að fá að vera í friði innan landamæra sinna 

og eiga ekki að þurfa að sætta sig við að önnur ríki íhlutist í þeirra einkamálefni með valdbeitingu. 

Takmarkast fullveldisréttur einungis af þjóðarétti en fullvalda ríki verða að jafnaði ekki bundin af 

reglum sem þau telja sig ekki hafa samþykkt.58 Á því eru þó undantekningar sbr. t.d.venjuréttur og 

þá einkum jus cogens reglur.   

Ákvæði 7. mgr. 2. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna fjallar um fullveldisrétt ríkja og verndar 

hann upp að vissu marki, en í því segir eftirfarandi: 

Ekkert ákvæði þessa sáttmála heimilar hinum sameinuðu þjóðum að skipta sér af málum, sem 

koma í aðalatriðum undir eigin lögsögu ríkis, eða skyldar meðlimi til að leggja slík mál fyrir 

til lausnar samkvæmt þessum sáttmála; þessi grundvallarregla skal samt ekki hindra 

framkvæmd þvingunaraðgerða samkvæmt VII. kafla.59 

Reglur um fullveldi ríkja hafa almennt verndað ríki fyrir afskiptum annarra ríkja en veita nú 

mannréttindareglur þeim mótstöðu og takmarka þannig með vissum hætti hefðbundin sjónarmið 

um fullveldi þ.e. inntak þess.60  

                                                 
55 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19.  
56 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 13. 
57 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 111.  
58 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 111-113.  
59 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
60 Javaid Rehman: International human rights, bls. 1.  
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4 Almennt bann við beitingu vopnavalds  

Þjóðarbandalagið var stofnað eftir fyrri heimsstyrjöldina árið 1919 og var meginmarkmið þess að 

móta ramma um milliríkjasamskipti til þess að koma í veg fyrir aðra meiriháttar styrjöld. Sáttmáli 

bandalagsins hafði að geyma málsmeðferðarreglur um það hvenær hefja mætti lögmætt stríð en 

lagði ekki algert bann við því. Árið 1928 var svo sett regla með Parísarsáttmála Kellogg-Briand 

sem bannaði stríð alfarið nema í sjálfsvörn. En samt sem áður varð seinni heimsstyrjöldin að 

veruleika árin 1939-1945, þrátt fyrir bæði Parísarsáttmálann og Þjóðarbandalagið.61 Sáttmáli hinna 

Sameinuðu þjóða var svo gerður við lok seinni heimsstyrjaldarinnar og bannar hann að 

meginstefnu beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum og setur það sem skilyrði að ríki leysi 

deilur sín á milli á friðsamlegan hátt. Sáttmálinn er lýsandi fyrir gildandi þjóðarétt.62  

4.1 Ákvæði 3. og 4. mgr. 2. gr. í Sáttmála hinna Sameinuðu þjóðanna 

Tvær mikilvægar skyldur ríkja um beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum eru í 2. gr. Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og eru þær eftirfarandi:  

3. mgr. 2. gr. Allir meðlimir skulu leysa milliríkjadeilur sínar á friðsamlegan hátt, þannig að 

heimsfriði, öryggi og réttvísi sé ekki í hættu stofnað. 

4. mgr. 2. gr. Allir meðlimir skulu í milliríkjaskiptum varast hótanir um valdbeitingu eða 

beitingu valds gegn landamærahelgi eða stjórnmálasjálfstæði nokkurs ríkis eða á neinn annan 

hátt, sem kemur í bága við markmið hinn sameinuðu þjóða.63  

Ákvæði 4. mgr. 2. gr. er grundvallarregla þjóðaréttar um almennt bann við beitingu 

vopnavalds. Í henni felst almennt bann við stríði og beitingu alls vopnavalds í 

milliríkjasamskiptum. Er það viðhorf margra að reglan sé jus cogens þ.e. ófrákvíkjanleg 

þjóðréttarvenja sem nær til allra ríkja óháð aðild að hinum Sameinuðu þjóðum.64 Engu að síður 

mælir sáttmáli SÞ þó fyrir um tilteknar undantekningar frá henni, þ.e. sjálfsvarnarréttur og 

valdbeiting með heimild Öryggisráðs SÞ. 

                                                 
61 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 235-236. 
62 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 235-236.  
63 Íslensk þýðing á ákvæðunum var fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
64 Pétur Dam Leifssoon: “Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og réttur ríkja til að beita vopnavaldi samkvæmt reglum 

þjóðaréttarins”, bls. 586. 
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5 Undantekningar sem fela í sér lögmæta valdbeitingu ríkja 

Er það ljóst að tvær undantekningar frá almennu banni við beitingu vopnavalds í 

milliríkjasamskiptum hafa verið taldar lögmætar. Annarsvegar réttur ríkis til sjálfsvarnar ef á það 

er ráðist samkvæmt þjóðréttarvenju og 51. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hinsvegar 

valdbeiting með samþykki Öryggisráðsins samkvæmt VII. kafla SSÞ. Ekki hefur verið einhugur 

um aðrar mögulegar undantekningar frá grundvallarreglunni, þrátt fyrir að einhverjir hafi talið 

aðrar tilteknar undantekningar mögulega heimilar, svo sem mannúðaríhlutun.65  

5.1 Sjálfsvarnarréttur 

Samkvæmt þjóðréttarvenju og ákvæði 51. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna er sjálfsvörn ríkja 

viðurkennd í nánar tilteknum tilvikum sem undantekning frá almennu banni við beitingu 

vopnavalds.66 Það er þó skilyrði fyrir rétti til sjálfsvarnar að hún sé bæði nauðsynleg og í eðlilegu 

hlutfalli við árásina. Skilyrðin eiga alltaf við þegar kemur að sjálfsvörn bæði samkvæmt 

þjóðréttarvenju og ákvæði núverandi 51. gr. SSÞ. Þau eru þó ekki nefnd í SSÞ en þau er hluti af 

þjóðréttarvenju. Þessi skilyrði fyrir sjálfsvarnarrétti ríkja eru stundum rakin til Caroline málsins 

frá árinu 1837.  

Málsatvik voru þau að Breski herinn lagði skipið Caroline í rúst í fyrirbyggjandi árás og tveir 

Bandaríkjamenn létust. Skipið var mannað af uppreisnarmönnum sem höfðu fyrirhugað árás.67  

Í samskiptum sem fylgdu í kjölfarið var tekið fram að þörfin fyrir sjálfsvörn krefðist þess að 

árásin væri „skyndileg, yfirþyrmandi, enginn kostur væri á öðrum leiðum og hún gæfi ekki stund 

til umhugsunar“.68 Ekki eru allir sammála um það hvort þjóðréttarvenja um sjálfsvarnarrétt sé 

víðtækari en ákvæði 51. gr. SSÞ og heimili fyrirbyggjandi aðgerðir eins og hernaðaraðgerðir þegar 

hætta er á vopnaðri árás.69 Þeir sem fylgjandi eru rétti ríkja til fyrirbyggjandi sjálfsvarnar álíta að 

51. gr. SSÞ takmarki ekki víðtækari þjóðréttarvenju sem áður var til staðar og heimilaði 

fyrirbyggjandi aðgerðir til verndar almennum borgurum. Þeir sem eru á öndverðum meiði telja að 

ákvæði 51. gr. SSÞ sé skýrt og að sjálfsvörn verði aðeins virk þegar vopnuð árás hefur átt sér stað. 

                                                 
65 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 236-237.  
66 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 303.  
67 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 120-121. Íslensk reifun höfundar. 
68 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 304. 
69 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 238-239.  
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Að sjálfsvarnarréttur sé undantekning frá meginreglunni um almennt bann gegn vopnavaldi og að 

2. mgr. 4. gr. SSÞ leiði til þess að túlka eigi réttinn þröngt.70 

Alþjóðadómstóllinn staðfesti í Níkaragvadómi sínum frá árinu 1986 að sjálfsvarnarréttur væri 

þjóðréttarvenja og afmarkaði frekar hvað fælist í vopnaðari árás.71 Að árás væri ekki aðeins 

framkvæmd með almennum hernaðaraðgerðum, heldur einnig með árás tiltekinna aðila með 

stuðningi ríkis. Einnig hefur verið litið svo á að aðstoð til uppreisnarmanna í formi afhendingar 

vopna og annarskonar stuðningur geti verið talinn ólögmæt valdbeiting.72 

Í Níkaragvamálinu sakaði Níkaragva, Bandaríkin um ýmis meint brot gegn bæði 

þjóðréttarvenjum og sáttmálum. Bandaríkin voru m.a. sökuð um tilteknar árásir á hafnir 

Níkaragva, uppsetningu á olíubúnaði og flotastöðum ásamt því að stunda beinar og óbeinar 

aðgerðir gegn ríkinu með stuðningi við uppreisnarmenn og andstæðinga ríkisins. Níkaragva 

krafðist bráðabirgðaráðstafana til að stöðva þessar athafnir. Bandaríkin héldu því aftur á móti 

fram að Níkaragva hefði með virkum hætti stutt vígahópa í tilteknum nágrannaríkjum sínum, 

einkum El Salvador og á þann hátt að útvega þeim vopn. Níkaragva vísaði þessum ásökunum 

á bug. Bandaríkin sögðu að Níkaragva bæri einnig ábyrgð á hernaðaraðgerðum gegn Hondúras 

og Kosta ríka. Alþjóðadómstóllinn beitti einkum þjóðréttarvenjum við mat á meintum brotum 

Bandaríkjanna. Dómstóllinn taldi að hvorki væri hægt að réttlæta aðgerðir Bandaríkjanna með 

mannúðaríhlutun né sjálfsvörn. Aðgerðirnar voru slíkar að þær gætu ekki talist vera til verndar 

mannréttindum og hefði Níkaragva ekki á sannanlegan hátt beitt vopnavaldi gegn öðrum 

ríkjum þannig að gæti réttlætt aðstoð Bandaríkjanna í sjálfsvörn fyrir þeirra hönd. Taldi 

dómstóllinn að til þess að réttlætanlegt væri að grípa til sjálfsvarnar fyrir hönd annars ríkis 

þyrfti að vera fyrir hendi beiðni eða yfirlýsing um þörf á aðstoð frá því ríki sem árásin beindist 

að og aðgerðirnar þyrftu að vera nauðsynlegar og í hlutfalli við árásina. Bandaríkin voru talin 

hafa brotið gegn þjóðréttarvenju um bann við íhlutun í málefnum annarra ríkja, meðal annars 

með því að útvega uppreisnarmönnum fjárhagslegan stuðning, útvegun vopna og annarra 

gagna. Einnig var talið brotið gegn banni við valdbeitingu og gegn fullveldi Níkaragva m.a. 

með árásum á hafnir Níkaragva og aðstoð við uppreisnarmenn sem höfðu það að markmiði að 

steypa ríkisstjórninni af stóli. Taldi dómstóllinn að Bandaríkin ættu að stöðva aðgerðir sínar 

gegn Níkaragva, bæta fyrir gjörðir sínar og leita sátta á friðsamlegan hátt.73  

Áréttaði Alþjóðadómstóllinn í Haag að ef ríki myndu ekki tilkynna til Öryggisráðsins um 

aðgerðir sem fyrirhugað væri að beita gegn öðru ríki í sjálfsvörn þá kynni það að hafa áhrif á 

trúverðugleika aðgerða.74 Alþjóðadómstóllinn fjallaði hinsvegar ekki sérstaklega um 

fyrirbyggjandi sjálfsvörn í dóminum.   

                                                 
70 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 98-99.  
71 AD, Nicaracua vs. United States of America, 27. júní 1986, ICJ Reports 1986, bls. 14. 
72 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 304-305. 
73 AD, Nicaracua vs. United States of America, 27. júní 1986, ICJ Reports 1986, bls. 14. Íslensk reifun höfundar.  
74 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 100-101.  



 

 

22 

 

Ákvæði 51. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna kveður á um sjálfsvarnarrétt ríkja og er 

svohljóðandi:  

...Engin ákvæði þessa sáttmála skulu takmarka hinn órjúfanlega rétt ríkis til sjálfsvarnar, eitt 

sér eða með öðrum ríkjum, ef ráðist er með hervaldi á meðlim hinna sameinuðu þjóða, þangað 

til öryggisráðið hefur gert þær ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til varðveislu heimsfriðar og 

öryggis. Ráðstafanir, sem nauðsynlegar eru til varðveislu heimsfriðar og öryggis. Ráðstafanir, 

gerðar af meðlimum við framkvæmd þessa sjálfsvarnarréttar, skulu undireins tilkynntar 

öryggisráðinu, og skulu þær á engan hátt skerða vald og ábyrgð öryggisráðsins samkv. þessum 

sáttmála til að hefja, hvenær sem er, þær aðgerðir, sem það álítur nauðsynlegar til að varðveita 

eða koma á aftur heimsfriði og öryggi.75  

Samkvæmt ákvæðinu verður réttur ríkis til sjálfsvarnar virkur ef vopnuð árás hefur átt sér stað. 

Ríki hafa einnig rétt samkvæmt 51. gr. SSÞ og þjóðréttarvenju til þess að hafa í frammi 

valdbeitingu til varnar öðrum ríkjum þrátt fyrir að hafa sjálf ekki orðið fyrir árás.76 Til þess að ríki 

geti beitt sjálfsvarnarrétti í félagi verður þó að liggja fyrir yfirlýsing um vopnaða árás frá því ríki 

sem varð fyrir árásinni og beiðni þess um aðstoð til þess ríkis sem slíka aðstoð veitir.77  

Ákvæðið setur einnig þá skyldu á ríki að tilkynna til Öryggisráðsins um aðgerðir sem 

framkvæmdar eru í sjálfsvarnarrétti. Þá kemur fram í ákvæðinu að sjálfsvarnarréttur sé fyrir hendi 

þar til Öryggisráðið hafi gripið til nauðsynlegra ráðstafana.  

5.2 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna  

Við gerð sáttmála Sameinuðu þjóðanna var meðal annars stefnt að því að banna einhliða beitingu 

vopnavalds og setja á fót yfirstjórn SÞ til að fylgjast með valdbeitingu í alþjóðasamskiptum.78 

Öryggisráðið var sett á fót með sáttmálanum árið 1945.79 Í V. kafla SSÞ er að finna ákvæði um 

skipan og störf Öryggisráðsins og samkvæmt 1. mgr. 23. gr. er það skipað fimmtán meðlimum 

hinna Sameinuðu þjóða. Þau ríki sem eiga fastafulltrúa í ráðinu eru Bandaríkin, Bretland, 

Frakkland, Kína og Sovétríkin. Tíu aðrir meðlimir í ráðinu eru kosnir til tveggja ára í senn af 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hafa því ekki fast sæti í ráðinu. Samkvæmt 24. gr. 

sáttmálans þá starfar ráðið fyrir hönd allra aðildarríkjanna og ber aðalábyrgð á varðveislu 

heimsfriðar og öryggis. Kafli VI. í SSÞ fjallar um friðsamlega lausn deilumála og getur 

                                                 
75 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
76 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 307. 
77 AD, Nicaracua vs. United States of America, 27. júní 1986, ICJ Reports 1986, bls. 166. para. 221-225.  
78 Christine Gray: International law and the use of force, bls.195.  
79 Pétur Dam Leifsson: „Öryggisráð SÞ frá sjónarhóli þjóðaréttar“, bls. 27. 
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Öryggisráðið samkvæmt honum komið með tillögur um aðgerðir eða aðferðir í deilum sem ógna 

heimsfriði og öryggi. Ákvarðanir sem ráðið tekur eru framkvæmdar á grundvelli bæði VI. og VII. 

kafla Sáttmála SÞ. Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna samþykkja að framfylgja ákvörðunum ráðsins 

í samræmi við sáttmálann, sbr. 25. gr. hans, þ.e. þær geta talist bindandi.   

5.2.1 Kafli VII. í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

Ákvæði VII. kafla Sáttmála Sameinuðu þjóðanna fjalla um aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofa 

og árása. Samkvæmt kaflanum hefur Öryggisráðið vald til að setja aðildarríkjunum bindandi 

fyrirmæli um aðgerðir og getur jafnframt heimilað beitingu vopnavalds.80 Ákvæði 39. gr. 

sáttmálans veitir Öryggisráðinu heimild til að ákveða hvort um sé að ræða ófriðarhættu, friðrof eða 

árás, og skal það síðan gera tillögur um eða ákveða hvaða ráðstafanir skuli gerðar í samræmi við 

ákvæði sáttmálans til þess að varðveita eða koma aftur á heimsfriði og öryggi. Samkvæmt því þarf 

ráðið fyrst að álykta um hvort aðstæður feli í sér ófriðarhættu, friðrof eða árás til að geta virkjað 

heimildir sínar til valdbeitingar samkvæmt VII. kafla SSÞ.81 Ákvæðið segir orðrétt... 

 ...Öryggisráðið skal úrskurða, hvort fyrir hendi sé ófriðarhætta, friðrof eða árás, og skal gera 

tillögur um, eða ákveða, hvaða ráðstafanir skuli gerðar í samræmi við 41. og 42. grein, til þess 

að varðveita eða koma á aftur heimsfriði og öryggi.82 

Hugtakið „ófriðarhætta“ hefur verið túlkað tiltölulega rúmt og er það talið ná yfir tilteknar 

aðstæður þar sem um er að ræða yfirvofandi hættu á vopnuðum átökum. Hugtakið hefur þróast í 

þá átt að ná yfir tilvik sem áður heyrðu undir lögsögu einstakra ríkja og má þar nefna dæmi um að 

ófriðarhætta hafi verið notuð til að virkja aðgerðir vegna aðstæðna innan ríkja eins og í Sómalíu, 

Rúanda, Súdan, Líbýu ofl.83 Hugtakið „friðrof“ virðist frekar vera notað þegar ríki hafa ráðist gegn 

öðrum ríkjum en hugtakið „árás“ er fremur notað um tilteknar hernaðaraðgerðir ríkja sem 

fordæmdar eru.84  
Öryggisráðið getur beðið þátttakendur í deilu um að fara eftir bráðabirgðaráðstöfunum sem það 

telur vera æskilegar eða nauðsynlegar áður en það gerir tillögur um ráðstafanir samkvæmt 39. gr., 

                                                 
80 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti”, bls. 311-312. 
81 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 243. 
82 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
83 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 311. 
84 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 243. 



 

 

24 

 

sbr. 40. gr. SSÞ. Einnig getur það gripið til tiltekinna þvingunaraðgerða samkvæmt 41. og 42. gr. 

SSÞ. Samkvæmt 41. gr. er Öryggisráðinu...  

...heimilt að ákveða, hvaða aðgerðir, aðrar en hernaðaraðgerðir, skuli viðhafðar til þess að 

framfylgja ákvörðunum þess, og getur það kvatt félaga hinna sameinuðu þjóða til þess að beita 

slíkum aðgerðum. Aðgerðir þessar mega vera fólgnar í því að slíta viðskiptasambandi að 

nokkru eða öllu leyti og rjúfa samgöngur með járnbrautum, á sjó, í lofti, einnig póst-, síma- og 

loftskeytasamband, og slíta stjórnmálasambandi.85 

Sem dæmi má nefna aðgerðir Öryggisráðsins gagnvart Írak vegna innrásar þess í Kúveit 2. 

ágúst 1990. Ráðið ákvað þá að virkja VII. kafla SSÞ og fór fram á að aðildarríki myndu koma í 

veg fyrir allan innflutning og útflutning á vörum frá bæði Írak og Kúveit fyrir utan nauðsynleg lyf 

og læknavörur en matvörur mátti aðeins flytja í mannúðartilvikum.86 

Ef Öryggisráðið telur ofangreindar aðgerðir ekki nægar eða ófullnægjandi þá getur það 

samkvæmt 42. gr. SSÞ „gripið til hernaðaraðgerða með lofther, flota eða landher, eftir því sem 

nauðsyn krefur, til að varðveita eða koma á aftur heimsfriði og öryggi“.  

Meðlimir ráðsins hafa allir eitt atkvæði samkvæmt 1. mgr. 27. gr. SSÞ. Samkvæmt 3. mgr. 

sömu greinar þá þarf staðfest atkvæði níu meðlima ráðsins ásamt atkvæðum allra fastafulltrúa til 

ákvarðana í öllum málum Öryggisráðsins, fyrir utan mál um fundarsköp. Samkvæmt þessu mega 

fastir meðlimir ráðsins sem eru Kína, Frakkland, Sovétríkin, Bretland og Bandaríkin ekki vera á 

móti ályktun svo hún verði samþykkt. Hafa þessi ríki því svokallað neitunarvald í ráðinu því aðeins 

andmæli eins þeirra verða til þess að ályktun ráðsins verður ekki samþykkt.87  

Öryggisráðið var að miklu leyti óvirkt á tíma kalda stríðsins.88 Neitunarvaldið var notað 279 

sinnum á árunum 1945-1985 en framan af voru það aðallega Sóvétríkin sem beittu neitunarvaldinu 

en í kringum árið 1970 byrjuðu Bandaríkin að nota valdið einnig í miklum mæli. Á tímum kalda 

stríðsins krafðist ráðið oft aðgerða án þess að taka bindandi ákvarðanir samkvæmt VII. kafla SSÞ 

og þegar það tók slíkar ákvarðanir þá var það frekar almennt og ekki með tilvísun í tilteknar greinar 

hans. Þetta leiddi til efasemda um lagagrundvöll aðgerða Öryggisráðsins. Á tímum kalda stríðsins 

var aðeins ein aðgerð heimiluð af Öryggisráðinu á grundvelli friðrofs en það var árið 1950 vegna 

                                                 
85 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
86 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 661 frá 6. ágúst 1990.  
87 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 596.  
88 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 243. 
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árásar Norður Kóreu gegn Suður Kóreu og var lögmæti hennar dregið í efa meðal annars vegna 

þess að ekki var þar vísað til sérstaks lagagrundvallar.89  

Það dró úr umsvifum neitunarvaldsins eftir lok kalda stríðsins og var það aðeins notað 12 

sinnum á árunum frá 1990 til 2003.90 Þá varð breyting á starfsemi ráðsins sem varð mun virkara 

og valdheimildum þess þá beitt vegna fjölbreyttra öryggis vandamála í mun meiri mæli en áður 

hafði tíðkast.91 

Uppbygging og tilteknar ákvarðanir Öryggisráðsins hafa sætt töluverðri gagnrýni, sérstaklega 

vegna aðgerðarleysis þess og notkun beins eða óbeins neitunarvalds í málum þar sem miklar 

hörmungar eiga sér stað eins og í Sýrlandsstríðinu sem hófst árið 2011.92 

5.3 Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna er skipað af öllum aðildaríkjunum og fjallar um flest öll mál 

og málefni sem heyra undir sáttmálann, þar á meðal mál sem heyra undir varðveislu heimsfriðar 

og öryggis, sbr. 10. og 11. gr. SSÞ. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. er Allsherjarþinginu heimilt að gera 

tillögur um mál sem varða varðveislu friðar og öryggis með þeim undantekningum sem fjallað er 

um í 12. gr. og skal Allsherjarþingið vísar öllum málum sem krefjast framkvæmda til 

Öryggisráðsins. Undantekningin í 12. gr. kveður á um að Allsherjarþingið skuli ekki gera tillögu í 

máli sem varðar heimsfrið og öryggi á meðan Öryggisráðið er að vinna í því.  

Hefur túlkun ákvæðanna verið nokkuð frjálsleg og er hlutverkaskipting stofnananna ekki eins 

skilyrðislaus og lítur út fyrir. Allsherjarþingið fékk stærra hlutverk í kalda stríðinu en það átti 

upphaflega að hafa þar sem Öryggisráðið var þá að miklu leyti óvirkt vegna neitunarvalds 

fastafulltrúa. Árið 1950 samþykkti Allsherjarþingið ályktun þá sem kölluð hefur verið Uniting for 

Peace Resolution vegna aðgerðarleysis Öryggisráðsins.93 Í ályktuninni er meðal annars tekið fram 

að Öryggisráðið sé ekki að framfylgja skyldum sínum á fullnægjandi hátt en það leysi þó ekki 

meðlimi Sameinuðu þjóðanna undan skyldum sínum til að varðveita frið og öryggi. Ákveðið var 

að Allsherjarþingið gæti fjallað um málefni og gert tillögur um aðgerðir, þar á meðal valdbeitingu 

ef nauðsyn bæri til í málum þar sem um væri að ræða ófriðarhættu, friðrof eða árás og Öryggisráðið 

                                                 
89 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 196-199.  
90 David M. Malone: The UN Security council from the cold war to the 21st century, bls. 7. 
91 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti”, bls. 312-313.  
92 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 314-315.  
93 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 200.  
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gæti ekki náð samstöðu um.94 Allsherjarþingið hefur vísað til ályktunarinnar í þó nokkrum málum 

en hún var aðallega áhrifamikil á þann veg að hún veitti leyfi til umfjöllunar um mikilvæg málefni 

og var hún fremur notuð á þann hátt en að koma í veg fyrir hættuástand eða varðveita frið og 

öryggi. Þegar kalda stríðinu lauk varð aukin samstaða í Öryggisráðinu sem varð um tíma a.m.k. 

virkara aftur sem leiddi til þess að Allsherjarþingið skipti þá minna máli í þessu samhengi. 95  

6 Mannúðaríhlutun (humanitarian intervention) 

Hugtakið mannúðaríhlutun hefur verið til um langt skeið96 en það hefur þó ekki verið skilgreint að 

öllu leyti á einsleitan hátt.97 Almennt hefur það verið skilgreint sem íhlutun ríkis eða ríkja í 

innanlands málefni annars ríkis með hótun um eða beitingu vopnavalds, með það að markmiði að 

koma í veg fyrir eða binda enda á víðtæk og gróf brot gegn grundvallar mannréttindum einstaklinga 

án samþykkis þess ríkis sem valdbeiting beinist að.98  

6.1 Réttlætanleg beiting vopnavalds (jus ad bellum) 

Reglur þjóðarréttar um valdbeitingu og vopnuð átök skiptast í tvö megin svið sem eru jus in bello 

og jus ad bellum. Jus in bello eru tilteknar mannúðarreglur sem fjalla um það hvernig haga eigi 

framkvæmd vopnaðra átaka á lögmætan hátt en jus ad bellum eru reglur þjóðaréttar um skilyrði 

fyrir því hvenær heimilt sé að beita vopnavaldi.99 Hér verður lögð megin áhersla á jus ad bellum 

eða reglur um hvenær það geti talist réttlætanlegt að hefja stríð eða beitingu vopnavalds.  

Ekki er lagt algert bann samkvæmt alþjóðalögum við beitingu vopnavalds þótt það sé 

meginregla en til þess að viðhalda siðmenningu er mikilvægt að kveða á um tilteknar meginreglur 

um vopnuð átök. Mikið magn er til af ritum sem fjalla um siðferði í vopnuðum átökum sem 

innihalda viðmið um hvort stríð geti verið réttlátt og hvort og hvernig þau séu háð með 

réttlætanlegum aðferðum. Með kenningum um réttlátt stríð er meðal annars tekist á við það 

siðferðislega álitamál hvenær það geti verið réttlætanlegt að hefja stríð.100 Rekja má slíkar 

kenningar frá kennisetningum trúarbragða en einnig frá hugmyndum grískrar og síðar rómverskrar 

heimspeki. Réttlætingar fyrir stríði má finna í skrifum og í iðkun flestra trúarbragða á 16. og 17. 

                                                 
94 Ályktun Allsherjarþingsins nr. 377 frá 3. Nóvember 1950.  
95 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 314.  
96 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 24. 
97 Mark S. Stein: „Unauthorized humanitarian intervention“, bls. 14. 
98 J.L. Holzgrefe: „The humanitarian intervention debate”, bls. 18. Íslensk þýðing höfundar.  
99 David Boucher: „The just war tradition and its modern legacy: Jus ad bellum and jus in bello“, bls. 93.  
100 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 285. 
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öld voru stríð og íhlutanir í önnur ríki vegna trúarástæðna mjög algeng í Evrópu og margir töldu 

slík stríð vera réttlát ef þau voru háð með vilja Guðs í þágu réttláts málstaðar.101  

Yfirleitt eru kenningar um réttlátt stríð raktar til heilags Ágústínusar frá Hippo sem var uppi á 

5. öld en einnig hefur Tómas frá Akvínó verið þekktur fyrir leiðandi umföllun sína um málefnið á 

13. öld.102 En Tómas frá Akvínó hélt því fram að beiting vopnavalds gæti aðeins talist réttlætanleg 

ef hún uppfyllti tiltekin skilyrði. Að það væri „lögmætt yfirvald“ sem myndi framkvæma, 

„málstaðurinn gildur“ og „tilgangurinn réttmætur“ á bakvið valdbeitinguna. Þessi skilyrði 

Tómasar eru algengust í síðari tíma kenningum um rétttlátt stríð en einnig hafa bæst við skilyrðin 

um að beiting vopnavalds eigi að vera „síðasta úrræðið“, það eigi að vera „meðalhóf“ og að það 

þurfi að vera einhverjar „líkur til árangurs“ af valdbeitingunni.103 Verða þessi helstu skilyrði nú 

rakin frekar.  

6.1.1 Lögmætt yfirvald 

Þegar skoðað er hvað sé „lögmætt yfirvald“ til að beita vopnavaldi á grundvelli mannúðarástæðna 

þá þarf að skoða hver það er sem hefur rétt til að beita slíku valdi og hvernig slíkur réttur er 

réttlættur. Mikilvægt er að skoða þetta álitamál vel þegar kemur að mannúðaríhlutun, vegna þess 

að slík íhlutun getur brotið gegn fullveldi ríkis.  

Spurningin um lögmætt yfirvald kemur aðallega til umræðu þegar um er að ræða íhlutun sem 

brýtur gegn fullveldi tiltekins ríkis. Fullveldi nýtur verndar í Sáttmála Sameinuðu þjóðanna en 4. 

mgr. 2. gr. hans leggur bann við beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum og 7. mgr. 2. gr. SSÞ 

bannar íhlutun í innanlandsmálefni ríkja og undantekningar eru aðeins heimilar ef háttsemi ríkis 

er slík að hún brjóti almennt gegn friði.104  

Í þjóðarrétti er það almennt viðurkennt að Öryggisráðið taki ákvörðun um það hvort heimilt sé 

að beita vopnavaldi skv. VII. kafla Sáttmála SÞ og getur það þá allt eins ákveðið að rétt sé að beita 

slíku valdi á grundvelli mannúðarástæðna.105 Það er nú almennt ótvírætt í framkvæmd að 

Öryggisráðið beiti VII. kafla SSÞ á þeim grundvelli en það varð smám saman ljóst í framkvæmd 

á 10. áratug 20. aldar.  

                                                 
101 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 10.  
102 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 285-286. 
103 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 291.  
104 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 291-292.  
105 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 134. 
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Að mati höfundar er ljóst að Öryggisráð SÞ telst vera lögmætt yfirvald í þessu samhengi en 

uppi er vafi um hvort að aðrir aðilar geti einnig talist vera það.  

6.1.2 Gildur málstaður 

Sjálfsvörn er sá málstaður sem almennt hefur verið viðurkenndur þegar kemur að beitingu 

vopnavalds í milliríkjasamskiptum. En meginreglan um réttinn til sjálfsvarnar hefur verið staðfest 

í 51. gr. SSÞ.  

Samkvæmt kenningum um réttlátt stríð telst íhlutun vegna þjóðarmorða réttlátur málstaður og 

hefur einnig verið talið að það sama gildi um önnur hópmorð og gróf brot gegn mannréttindum. Í 

ritum um mannúðaríhlutun þá virðist vera nokkur samhljómur um að ríki geti átt rétt til að beita 

hernaðaraðgerðum af mannúðarástæðum gegn öðru ríki. En það er þó umdeilt hversu langt slíkur 

réttur nær. Því hefur enn fremur verið haldið fram að ekki sé aðeins um að ræða rétt til 

mannúðaríhlutunar þegar framin eru gróf mannréttindabrot heldur sé það siðferðisleg skylda.106  

Þegar skoðuð er framkvæmd Öryggisráðsins eftir árið 1990 þá er óhætt að segja að valdbeiting 

á grundvelli mannúðarástæðna geti verið dæmi um réttlætan málstað í þjóðarétti.  

6.1.3 Réttmætur tilgangur 

Skilyrðið um réttmætan tilgang varðar ástæður fyrir því að beitt er vopnavaldi. Ástæðan fyrir 

valdbeitingunni verður að vera réttmæt. Samkvæmt kenningum um réttlátt stríð þá mega ekki vera 

óréttmætar undirliggjandi ástæður fyrir því að beitt sé mannúðaríhlutun. Það er til að mynda 

óréttmætt að segjast vera að hefja stríð á þeim grundvelli að verið sé að fremja gróf 

mannréttindabrot en í rauninni gera það útaf einhverjum öðrum ástæðum svo sem 

eiginhagsmunum. Það er því ekki nóg að framkvæma eitthvað því það telst vera rétt heldur verða 

einnig í raun að vera réttmætar ástæður að baki.107 Hætt er við að þegar mannúðaríhlutun er beitt 

af ósamkvæmni og aðeins í tilteknum tilvikum en ekki öllum að þá geti grunur vaknað um að 

einhverjar aðrar og síður göfugar ástæður liggi að baki en aðeins mannúðarástæður.  

6.1.4 Síðasta úrræðið 

Kenningar um réttlátt stríð setja siðferðislegar takmarkanir við beitingu vopnavalds þar sem 

beiting slíks valds hefur slæmar afleiðingar þrátt fyrir að það geti einnig haft góðar afleiðingar. 

                                                 
106 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 297. 
107 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 299-300. 
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Samkvæmt skilyrðinu um „síðasta úrræðið“ þá skal aðeins beita vopnavaldi ef aðrar mildari 

aðferðir eru ekki til staðar eða þær fullreyndar. Nauðsynlegt getur verið að beita vopnavaldi í 

einhverjum aðstæðum og þar af leiðandi sé slíkt siðferðislega réttlætanlegt í einhverjum tilvikum 

en ef það er hægt að ná sama markmiði með einhverjum öðrum og vægari úrræðum svo sem 

diplómatískum þá er það skylda að nota slíkar aðferðir frekar.108  

6.1.5 Meðalhóf  

Skilyrðið um „meðalhóf“ þýðir að afleiðingar íhlutunar verði að vera slíkar að þær séu betri en ef 

ekki hefði komið til íhlutunar, með öðrum orðum þá þarf íhlutun að vera til hagsbóta en ekki til 

þess að gera ástandið verra. Til þess að uppfylla þetta skilyrði þá þarf að greina hverjar 

afleiðingarnar verði áður en beitt er hernaðaraðgerðum gegn ríki. Það getur verið erfitt að greina 

það hverjar afleiðingarnar verði þegar um er að ræða flókin mál og ekki eru upplýsingar um alla 

þætti til staðar. Er þá áætlað um afleiðingarnar því erfitt getur verið að skilgreina nákvæmlega 

hverjar þær verða.109  

6.1.6 Líkur til árangurs 

Samkvæmt skilyrðinu um „líkur til árangurs“ þá þarf að meta hvort aðstæður séu slíkar að það séu 

haldgóðar líkur á að hernaðaraðgerðir muni verða árangursríkar. Þá þarf að skoða hagkvæmni 

aðgerðarinnar og mikilvægt er að það sé nægur pólitískur samhljómur svo að hægt sé að ná 

takmarkinu sem stefnt er að með nauðsynlegu bolmagni.110  

Þrátt fyrir að öllum þessum skilyrðum sé mætt þá getur samt sem áður verið rangt og vanhugsað 

að hefja beitingu vopnavalds.111 

Hægt er hugmyndafræðilega séð að greina á milli réttmætis stríðs og lögmætis þess. Hinsvegar 

helst þetta í hendur frá sjónarhóli eðlisréttar en margir sem fjalla um stríð telja að réttmæti stríðs 

grundvallist af lögmæti þess í anda vildarréttar. Þeir sem heimila beitingu vopnavalds þurfa að 

réttlæta lögmæti hennar og oft er það gert á þann hátt að haldið sé fram að málstaðurinn sé réttlátur. 

Viðhorf til hugmynda um réttlát stríð hafa á ný orðið meira áberandi en áður eftir 

hryðjuverkaárásina 11. september 2001. Þá var um tíma oft vísað til George W. Bush og Tony 

Blair um að ríki hafi rétt á fyrirbyggjandi sjálfsvarnaraðgerðum og að slíkar aðgerðir væru 

                                                 
108 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 302-303. 
109 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 303-305. 
110 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 303-305. 
111 David Boucher: „The just war tradition and its modern legacy: Jus ad bellum and jus in bello“, bls. 93.  
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réttmætar. Hafa t.d. stríðin í Afganistan og Írak í byrjun þessar aldar verið réttlætt með réttlátum 

málstað. Einnig var mannúðaríhlutunin í Líbýu árið 2011 réttlætt í skjóli réttláts málstaðar eða með 

vernd grundvallarmannréttinda.112 En þrátt fyrir að í einhverjum tilvikum geti verið talið að 

mannúðaríhlutanir séu réttmætar þá þýðir það ekki endilega að þær séu lögmætar sé tekið mið af 

samtíma þjóðarétti.  

6.2 Upphaf reglu um mannúðaríhlutun 

Upprunarlega á reglan um mannúðaríhlutun rót sína að rekja til miðalda og kenninga um réttlát 

stríð en hún var síðar þróuð frekar af fræðimönnum og varð þekkt í verkum Hugo Grotiusar.113 

Hollenski lögspekingurinn Hugo Grotius sem uppi var á árunum 1583-1645 mótaði hugmyndir 

um alþjóðlegt samfélag sem hefur haft veruleg áhrif á skilning manna á þjóðarétti. Hann ritaði 

meðal annars grundvallarritið De jure belli ac pacis sem kom út árið 1625 sem fjallar meðal annars 

um stríðsreglur. Grotius taldi ekki hægt að réttlæta stríð af trúarástæðum gegn þeim sem hefðu 

syndgað eða ekki vildu taka kristna trú. 114 

Í kenningum Grotiusar um mannúðaríhlutun tók hann fram að eðlisrétturinn heimilaði beitingu 

vopnavalds ríkis gegn öðru ríki í tilteknum tilvikum. Hann taldi beitingu vopnavalds geta verið 

réttmæta ef hún væri framkvæmd til að aðstoða þegna ríkis til að vernda réttindi þeirra fyrir 

misbeitingu af hálfu ríkisvalds. Hann taldi að ef ríki færu ekki eftir eðlisrétti og hegðuðu sér á 

grimmilegan hátt gagnvart þegnum sínum þá missti fullveldisréttur þeirra gildi sitt og gætu þau þá 

ekki átt kröfu samkvæmt þjóðarrétti sem slík. Hann tók það jafnframt fram að ábyrgð ríkis til 

stuðnings við eigin þegna væri ríkasta skylda þess og að þrátt fyrir að réttlætanlegt væri að beita 

vopnavaldi fyrir hönd þegna annars ríkis þá væri það ekki skylda.115 

Lögspekingurinn Samuel Pufendorf sem fylgdi í fótspor Grotiusar taldi einnig að 

mannúðaríhlutun í „sjálfsvörn“ fyrir aðra væri heimil með tilteknum takmörkunum. Hann taldi 

hana þó einungis heimila ef þegnar þyrftu á vernd að halda vegna mikilla grimmdarverka 

ríkisvalds.116  

                                                 
112 David Boucher: „The just war tradition and its modern legacy: Jus ad bellum and jus in bello“, bls. 94. 
113 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 9.  
114 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 9. 
115 Hugo Grotius: The rights of war and peace, bls. 285-289. 
116 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 15-16. 
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6.3 Eðlisréttur (natural law) 

Það sem er einkennandi fyrir þá stefnu sem er hér kölluð eðlisréttur er að samkvæmt henni er 

eftirfarandi haldið fram: 

Að til séu æðri reglur sem ekki sé á mannlegu valdi að breyta. Þessar reglur séu reistar á eðli 

manna og menn geti skynjað og skilið þær í krafti skynsemi sinnar. Þessar reglur séu algildar 

og ævarandi, óháðar stað og stund. Eðli málsins samkvæmt séu þau tengsl milli laga og 

siðferðis að lögin verði því aðeins bindandi að þau eigi stoð í þessum siðferðislega grundvelli. 

Þau lög sem valdhafar setja eða staðfesta með öðrum hætti og framfylgja séu ekki einhlýtur 

grundvöllur til að svara því hver sé gildandi réttur.117  

Kenningar um eðlisrétt og hugmyndir um að til séu grundvallarreglur „um lífsgæði manna, 

sem þeir uppgötvi eða kalli fram með skynsemi sinni og móti samfélag sitt eftir“ eiga meðal annars 

upphaf sitt að rekja til Sófókles, Platón, Aristóteles og Cíceró.118 Framsetning Tómasar af Akvíno 

sem uppi var á árunum 1225-1274 á eðlisrétti hefur verið ráðandi á þessu sviði.119 Í kenningu 

Akvínó um eðli laganna felst í meginatriðum að lögum beri að fara eftir ef þau eru réttlát og að 

lögin eigi að ráðast af skynsemi og eðli manna.120  

Kenningar um eðlisrétt mæla almennt fyrir um að tilteknar siðferðislegar skyldur séu til komnar 

vegna eðlis manna. Í þessum skyldum getur samkvæmt tilteknum fræðimönnum talist að menn séu 

siðferðislega skuldbundnir öðrum mönnum í sérstökum tilvikum. Fræðimaðurinn Joseph Boyle 

taldi að þessar skyldur sem ráðast af eðli manna væru ekki bundnar við tiltekið fólk, t.d. það sem 

býr í sama samfélagi eða er tengt á annan hátt, heldur beri menn skyldu til að aðstoða alla menn 

sem nauðsynlega þarfnist þess ef bolmagn er til. Hann telur einnig að þessi tiltekna skylda sé 

megingrundvöllurinn fyrir íhlutun í innanríkismálefni ríkja.121 Platón taldi að einstaklingar eða ríki 

sem ekki vernduðu aðra frá ofbeldi ættu skilið refsingu.122 Aðrir hafa talað um rétt ríkja til 

mannúðaríhlutunar í staðinn fyrir skyldu, þ.e. að rétturinn sé fyrir hendi en ef að íhlutun er svo 

þungbær að um munar fyrir borgara ríkisins þá þurfi ekki að grípa inn í. Tilteknir eðlisréttar 

fræðimenn sem hliðhollir eru mannúðaríhlutunum hafa séð slíka íhlutun sem takmarkaða skyldu 

sem líkja megi við góðgerðarstarf.123 Hugo Grotius réttlætti upphaf stríðs m.a. með því sjónarmiði 

                                                 
117 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 61.  
118 Thomas Aquinas: Um lög Tómas af Aquino, bls. 48. 
119 Thomas Aquinas: Um lög Tómas af Aquino, bls. 48-49. 
120 Thomas Aquinas: Um lög Tómas af Aquino, bls. 54. 
121 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 25.  
122 Hugo Grotius: The rights of war and peace, bls. 288.  
123 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 26.  
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að eðlisrétturinn veiti hverri manneskju vald til að gæta bæði eigin réttinda og annarra. Viðhorf 

hans til mannúðaríhlutunar miðaði frekar að því að um væri að ræða lagalegan rétt en ekki 

siðferðislega skyldu.124 Hann sá réttinn til mannúðaríhlutunar frekar sem einhverskonar 

góðgerðarstarf sem ekki væri skylda.125 Grotius hélt því fram í kenningu sinni um alþjóðarefsingar 

að „allir meðlimir alþjóðasamfélagsins hefðu rétt á að refsa fyrir brot á eðlisrétti og alþjóðalögum, 

án tillits til þess hvar eða gegn hverjum brotið beindist að“.126 Hann taldi að ríki þyrfti ekki að sýna 

fram á sérstakt tjón áður en það myndi beita valdi heldur væri nóg tilefni að slík lög hefðu verið 

brotin. Hann taldi þetta réttlætast af því að ekkert tiltekið alþjóðlegt yfirvald væri til staðar til að 

vernda þau réttindi sem eðlisrétturinn krefst. Samkvæmt kenningu Grotius er beiting vopnavalds 

ríkis eða ríkja gegn öðru ríki réttlætanleg ef tilgangurinn er að refsa ríkjum sem brjóta gegn 

eðlisrétti eins og t.d. með því að stunda ómannúðlega meðferð á eigin borgurum.127 

Hvað varðar reglur um vopnuð átök þá hefur vildarréttur að mestu leyti ef ekki öllu tekið við 

af eðlisrétti eins og á flestum sviðum nútíma lögfræði.  

6.4 Nytjastefna (utilitarianism)  

Nytjastefnan er heimspekileg kenning sem hefur haft töluverð áhrif á viðhorf fólks til siðferðis. 

Siðferðið var áður falið í því að gleðja Guð og fylgja almennum reglum, en með nytjastefnunni fór 

siðferðið að ganga út á að leitast eftir því að „skapa eins mikla hamingju í þessum heimi og 

mögulegt sé.“128 Í stefnunni felst í meginatriðum að gjörðir séu réttar ef afleiðingarnar eru til 

hagsbóta fyrir alla hlutaðeigandi eða sem flesta sem mest. Háttsemin í sjálfu sér skiptir ekki öllu 

máli heldur er sjónum beint að afleiðingunum sem fylgja háttseminni.129 Kenninguna er m.a. að 

finna í 18.-19. aldar verkum Jeremy Bentham og John Stuart Mill. Bentham taldi að til væri tiltekið 

siðalögmál sem mæli fyrir um að þegar við höfum val um breytni „þá eigum við að velja það sem 

hefur bestu heildarafleiðingarnar fyrir alla sem málið snertir.“130 Samkvæmt kenningu John Stuart 

Mill er samkvæmt hamingjulögmálinu meginmarkmiðið að lífið sé „eins og framast er unnt laust 

undan sársauka og eins auðugt af unaði og kostur er“.131 Stuðla ber að þessu markmiði með 

                                                 
124 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 13-14. 
125 Hugo Grotius: The rights of war and peace, bls. 285-289.  
126 Evan J. Criddle: „Three Grotian Theories of Humanitarian Intervention“, bls. 477. Bein þýðing höfundar. 
127 Evan J. Criddle: „Three Grotian Theories of Humanitarian Intervention“, bls. 477-478. 
128 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 125-126. 
129 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 21. 
130 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 126. 
131 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 127. 
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gjörðum þannig að það leiði til sem mestrar hamingju fyrir alla sem hlutaðeigandi eru.132 John 

Stuart Mill segir í grein sinni A few words on non-intervention að upp geti komið tilfelli þar sem 

það getur verið lögmætt að fara í stríð, án þess að um sé að ræða sjálfsvörn eða yfirvofandi árás. 

Hann telur að siðlausir menn geti ekki verið þátttakendur í alþjóðasamfélagi því þeir beri ekki 

gagnkvæma virðingu fyrir lögum og framfylgi því ekki alþjóðalögum.133  

Samkvæmt nytjastefnunni snýst siðferði um hamingju allra í heiminum og að það sé réttmætt 

og jafnvel skylt að gera allt sem hægt er til að ýta undir þessa hamingju.134 Flestar útgáfur af 

stefnunni eru þó nánar útfærðar. Þá er útfært sértaklega hvað felst í lífshamingju manna og einnig 

fundið út hvert sé andlag gildismatsins. Athafna-nytjastefnumenn líta svo á að hver mannlegur 

verknaður sé andlag matsins, þ.e. að hver verknaður sé réttlátur ef að af honum leiða betri 

afleiðingar en ella hefðu orðið. Reglu-nytjastefnumenn telja að tilteknar reglur séu andlag 

gildismatsins, þ.e. að athafnir séu réttlátar ef þær samræmast reglum sem eru almennt settar til að 

auka velferð manna. Þegar kemur að mannúðaríhlutun þá halda athafna-nytjastefnumenn því 

almennt fram að það ráðist af afleiðingum hennar hvort hún sé réttmæt. Reglu-nytjastefnumenn 

telja hinsvegar að réttlæti mannúðaríhlutunar ráðist af því hvort hún sé lögmæt samkvæmt reglu 

sem leiðir til bestu afleiðinga fyrir alla en ekki aðeins af afleiðingum verknaðarins.135  

6.5 Vildarréttur (legal positivism) 

Hugtakið vildarréttur eða pósitívismi er komið frá latneska heitinu „jus positivum, sem merkir þá 

réttarreglu sem til er stofnað eða sett með vitund og vilja sem oftast er skýr og ákveðinn, en getur 

einnig birst með óljósari hætti fyrir tilverknað þróunar, eins og t.d. við dómaframkvæmd eða þegar 

venja mótast.“136 Samkvæmt þessu er regla aðeins lagaregla ef hún hefur farið í gegnum tiltekið 

þróunarferli og að baki því liggi einhverskonar ásetningur eða vilji. 

Megin einkenni vildarréttarkenninga er að hugtakið lög sé afmarkað án þess að afstaða sé tekin 

til þess hvert siðferðislegt gildi laganna sé. Lög eru ekki háð siðferðislegu gildismati heldur ráðast 

af einhverjum fyrirliggjandi staðreyndum. Þessar tilteknu staðreyndir geta verið hvað sem er sem 

almennt er viðurkennt sem bindandi þegar komist er að lagalegri niðurstöðu í hverju samfélagi. 

                                                 
132 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 126-127.  
133 John Stuart Mill: A few words on non-intervention, bls. 4. 
134 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 128. 
135 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 20-24. 
136 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 66.  
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Þessar tilteknu staðreyndir eru þá uppspretta réttarins.137 Það er að lög séu formlega rétt sett af þar 

til bæru yfirvaldi. 

Sú afstaða að bindandi lög séu algerlega óháð siðferðislegu gildi og þurfi ekki að uppfylla 

neinar kröfur um siðferði annað en að vera sett á fullnægjandi hátt hefur verið gagnrýnd. Þeir sem 

hafa gagnrýnt hana hafa meðal annars mælt fyrir um að það sé furða að menn þurfi að fylgja 

ranglátum lögum einungis vegna þess að þau voru sett af tilteknum mönnum og þá eru stundum 

nefnd sem dæmi um lög nasista í seinni heimsstyrjöldinni.138 Réttarkerfi nútímans byggist þó að 

öllu jöfnu á viðhorfum vildarréttar í öllum megin dráttum og við venjulegar aðstæður og á það 

einnig við um þjóðarétt.139  

6.6 Ályktun 

Kenningar um réttlátt stríð setja tiltekin viðmið um það hvenær sé réttmætt að beita vopnavaldi og 

hægt er að nota þau til aðstoðar við það að greina hvort tilteknar mannúðaríhlutanir hafi verið 

lögmætar.  

Samkvæmt eðlisrétti ber einungis að fara eftir lögum ef þau eru skynsöm og réttlát og er 

samkvæmt fræðimönnum eðlisréttar ríkjandi samhljómur um að heimilt geti verið að beita 

hernaðaraðgerðum vegna mannúðarástæðna. Gætu því menn sem aðhyllast kenningar eðlisréttar 

talið beitingu mannúðaríhlutunar réttmæta í skjóli þess að ekki sé skynsamlegt að láta fyrir farast 

og beita ekki vopnavaldi þegar þess er þörf. Mætti mögulega réttlæta aðgerðir á grundvelli 

kenninga um eðlisrétt og nytjastefnu t.d. með gildum málstað og að afleiðingarnar séu betri en ef 

ekkert hefði verið gert. En það þýðir þó ekki að aðgerðirnar séu lögmætar samkvæmt þjóðarrétti 

fyrir vikið þar sem vildarréttur er ráðandi.   

Í gildandi þjóðarrétti er þannig undir öllum venjulegum kringumstæðum byggt á réttarkerfi 

nútímans þ.e. viðhorfum vildarréttar og því sem almennt telst viðurkennt. Þær heimildir sem 

almennt teljast viðurkenndar sem réttarheimildir í þjóðarrétti eru t.d. samþykki ríkja í formi 

alþjóðlegra samninga, þjóðréttarvenjur, meginreglur o.s.frv. Helst skapast þó þrýstingur á þær 

reglur í öfgakenndu krísuástandi þar sem vildarréttur tryggir ekki grundvallar mannúð.  

                                                 
137 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 46-47.  
138 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 35-36. 
139 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 36-37.  
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7 Réttarheimildir þjóðaréttar  

Þjóðarréttur byggist á almennt viðurkenndum réttarheimildum á sama hátt og landsréttur en það er 

skilsmunur á þessum lagakerfum. Í þjóðarétti er ekki neitt eiginlegt ríkisvald sem fer með 

lagasetningarvald og svo framfylgd þeirra laga sem sett hafa verið. Um er að ræða svokallað lárétt 

lagakerfi þar sem aðilar þjóðarréttarins sameinast um að setja sér ákveðnar reglur og skuldbinda 

sig til að hlíta þeim, þ.e. það eru einkum sömu aðilar sem móta reglurnar og framfylgja þeim. 

Bindandi réttarheimildir þjóðaréttar grundvallast því að meginstefnu til af samþykki ríkja í formi 

milliríkjasamninga eða með venjurétti.140 Ekki er til nein sérstök alþjóðleg stjórnarskrá sem 

auðkennir uppruna valdheimilda ríkja eða afmarkar umfang ríkivalds og hvaða aðgerðir eru 

heimilar á grundvelli þess.141 Ákvæði 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins í Haag (hér eftir 

SAD) hefur þó verið haft til leiðsagnar um það hvaða réttarheimildir gildi í þjóðarétti. Ákvæðið 

kveður á um þær réttarheimildir sem dómstóllinn á að notast við í dómsúrlausnum sínum og bendir 

ákvæðið til þess að réttarheimildirnar séu sumpartinn þar tilgeindar í röð eftir rétthæð þeirra.142 

Ákvæði 38. gr. segir: 

1) Þá er leysa skal úr ágreiningsmálum, er til dómstólsins eru lögð, 

                               skal hann fara eftir: 

                     a.  milliríkjasamningum, hvort sem þeir eru almenns eða sérstaks  

                          eðlis, enda geymi þeir fyrirmæli berum orðum viðurkennd af  

                          sakaraðilum;  

                     b.  milliríkjavenjum, sem vegna almennrar og sannaðrar notkunar  

                          eru viðurkenndar eins og lög;  

                     c.  almennum grundvallarreglum laga, viðurkenndum af siðuðum  

                          þjóðum;  

                     d.  dómsúrlausnum, enda sé gætt fyrirmæla 59. gr., og kennisetnin- 

                          gum bestu sérfræðinga ýmissa þjóða, er veita mega, er annað  

                          þrýtur leiðbeiningar um tilvist og efni réttarreglna.  

                           2) Þessi ákvæði skulu ekki skerða heimild dómstólsins til þess að úrskurða  

                                mál ex aequo et bono, ef aðilar eru því samþykkir. 

Samkvæmt þessu skal Alþjóðadómstóllinn í Haag byggja úrlausnir sínar á tilteknum 

réttarheimildum. Það eru þjóðréttarsamningar, þjóðréttarvenjur, meginreglur laga, dómsúrlausnir 

um þjóðarétt og svo fræðaskrif frá helstu fræðimönnum þjóðaréttar. Einnig má svo grípa til eðli 

máls ef samþykki deiluaðila er fyrir því.  

                                                 
140 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35-36.  
141 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 9. 
142 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35-36.  
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Ákvæðin eru aðeins bindandi fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag en eru samt sem áður 

auðkennandi fyrir gildandi þjóðarétt almennt en réttarheimildir þjóðaréttar eru þó fleiri sbr. 

ályktanir alþjóðastofnana og eru í stöðugri þróun.143 

7.1 Þjóðréttarsamningar 

Þjóðréttarsamningar eða milliríkjasamningar eru ein mikilvægasta heimild þjóðaréttar og á síðustu 

öldum og þó einkum síðustu áratugum hefur umfang þeirra aukist gríðarlega. Þjóðréttarsamningar 

eru skýrir, skilvirkir og uppfylla skilyrði um sérhæfingu og hafa því að miklu leyti tekið við af 

þjóðréttarvenjum sem helsta réttarheimildin. Þjóðréttarsamningar innihalda oft á tíðum 

þjóðréttarvenjur eða skýra þær á einhvern tiltekinn hátt. Samningarnir binda þó almennt sem slíkir 

aðeins þá aðila sem hafa aðild að samningunum en ef tiltekin ákvæði þeirra byggjast á gildandi 

þjóðréttarvenju geta þau þó bundið aðra þjóðréttaraðila þ.e. þær efnisreglur sem teljast venjur.  

Þjóðréttarvenjur og réttarskapandi þjóðréttarsamningar eru rétthæstu réttarheimildir 

þjóðaréttar og skipta mestu máli í þjóðarétti.144 En þjóðréttarsamningar eru taldir ganga framar 

öðrum reglum þjóðaréttar þar á meðal almennum þjóðréttarvenjum ef uppi er ágreiningur. Nema 

venjan sé ófrávíkjanleg eða jus cogens.145 Réttarskapandi samningar hafa iðulega að geyma 

efnisreglur á tilteknu sviði, reglur um alþjóðastofnanir eða málsmeðferðarreglur. Oft á tíðum eru 

aðilar þessara samninga margir og samningarnir að jafnaði mótaðir og samþykktir á ráðstefnum 

ríkja eða þar sem aðilar að alþjóðastofnunum koma saman.146 

7.2 Þjóðréttarvenjur 

Þjóðréttarvenjur eru mikilvægustu réttarheimildir þjóðarréttar ásamt þjóðréttarsamningum. Slíkar 

venjur mótast jafnan með samræmdri framkvæmd ríkja og eru þær elstu réttarheimildir þjóðaréttar. 

Bindandi þjóðréttarvenjur eru ólíkar öðum venjum eða hefðum og gera verður á þessu skýran 

greinarmun. Venjur og hefðir geta orðið til hjá ríkjum af ýmsum ástæðum líkt og af vinsemd eða 

hagræði en þjóðréttarvenjur teljast aðeins til þeirrar háttsemi sem aðilar þjóðaréttar hlíta vegna 

þess að þeir telja sig skuldbundna til að fylgja henni.147 Litið hefur verið svo á að til þess að venja 

teljist vera bindandi þjóðréttarvenja verði hún að uppfylla bæði huglæg og hlutlæg skilyrði. 

                                                 
143 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 36.  
144 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 43-44. Með réttarskapandi samningum er leitast við 

að setja almennar reglur sem teljast bindandi fyrir aðila.  
145 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 67. 
146 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 43-44. 
147 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 37.  
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Hlutlægu skilyrðin vísa til háttsemi ríkja og verður samkvæmt þeim að skoða hversu lengi 

háttsemin hefur tíðkast og hvort henni hafi verið fylgt af samkvæmni. Því lengri tími sem háttsemi 

hefur verið viðhöfð því meiri líkur eru á því að um þjóðréttarvenju sé að ræða, en þó er það ekki 

algilt og eru til dæmi um að slíkar venjur hafi orðið til á skömmum tíma. Verður að vera hægt að 

sjá að háttsemin sem ríki telja bindandi sé framkvæmd af reglufestu á stöðugan og einsleitan 

hátt.148 Í svonefndu hælismáli Alþjóðadómstólsins í Haag var fjallað um skilyrði fyrir tilvist 

þjóðréttarvenju:  

Málið varðaði veitingu diplómatísks hælis í Suður-Ameríku og hélt kólumbíska ríkið meðal 

annars fram þjóðréttarvenju. Dómstóllinn tók það m.a. fram að þeir sem halda fram 

þjóðréttarvenju verði að sýna fram á að slík venja sé til og að hún sé bindandi fyrir hinn aðilann. 

Með því þurfi að sína fram á að reglan sem haldið er fram sé stöðug og beiting hennar 

samkvæm í framkvæmd viðeigandi þjóðréttaraðila. Í málinu var talið að ekki hefði verið sýnt 

fram á þjóðréttarvenju á fullnægjandi hátt. Ekki var talið að reglunni hefði verið fylgt á 

samræmdan og stöðugan hátt heldur hefði framkvæmd hennar verið óstöðug og mikið 

ósamræmi í framkvæmd við veitingu hælis. Var einnig mikið misræmi í afstöðu ríkja um 

málefnið og virtist framkvæmd hennar taka af miklu leyti mið af pólitískri hentisemi í mörgum 

málum. Ekki var talið sýnt fram á að þjóðréttarvenja hefði skapast því henni hefði ekki verið 

fylgt á stöðugan eða samfelldan hátt og því ekki viðurkennt sem bindandi regla.149   
  

Þarf það þó ekki að útiloka að þjóðréttarvenja sé til þó að henni hafi ekki alltaf verið fylgt á 

samræmdan hátt heldur þarf í tilteknum tilvikum að meta það út frá ýmsum þáttum hvort hún sé 

til staðar þrátt fyrir ósamræmi. Við matið þarf þá að líta til þess hversu mörg ríki og hvaða ríki það 

eru sem eru hlutaðeigandi og hvaða aðrar reglur gætu einnig gilt um úrlausnarefnið. 

Þjóðréttarvenja getur því verið til þrátt fyrir að einhver frávik séu frá því að henni sé fylgt með 

fullnægjandi hætti, en þá teljast þeir sem ekki fylgja henni hafa viðhaft þjóðréttarbrot.150  

Einnig verða tiltekin huglæg skilyrði að vera uppfyllt til þess að regla geti talist vera orðin 

þjóðréttarvenja. Samkvæmt þeim verða ríki að viðhafa tiltekna háttsemi af þeirri ástæðu að þau 

telja að til staðar sé regla sem sé skuldbindbindandi um réttindi eða skyldur þess þ.e. opinio juris 

sive necessitatis.151 Það er þátturinn sem breytir tiltekinni háttsemi í reglu samkvæmt venju og 

gerir hana að reglu í þjóðarétti. Ríki haga sér á einhvern tiltekinn hátt því að þau eru sannfærð um 

                                                 
148 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 38-39.  
149 AD, Asylum case (Kólumbía gegn Perú), frá 20. nóvember 1950. ICJ reports 1950, bls. (einkum bls. 266, 267 og 

277). Íslensk reifun höfundar.  
150 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 38-40.  
151 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 19. 
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að þau eigi að haga sér á þennan tiltekna hátt. Forveri Alþjóðadómstólsins í Haag Fasti 

Alþjóðadómstóllinn fjallaði um þetta málefni á tiltekinn hátt í Lotus málinu en í því máli... 

...höfðu tvö skip rekist saman, þ.e. franska skipið Lotus og tyrkneska skipið Boz-Kourt. 

Þónokkrir drukknuðu sem voru um borð í Boz-Kourt og sökuðu tyrkir skipverjann á vakt í 

skipi frakka um vanrækslu. Þegar skipið Lotus kom til Istanbul þá var skipverjinn handtekinn 

og kærður fyrir manndráp í Tyrklandi. Það var álitamál í málinu hvort tyrkir hefðu lögsögu til 

að dæma í málinu yfir franska skipverjanum en Frakkland hélt því m.a. fram að það væri í gildi 

þjóðréttarvenja sem fæli það í sér að ríki sakbornings hefði einkarétt á lögsögu í málum líkt og 

þessu og því gæti Tyrkland ekki haft lögsögu í málinu. Rökin sem Frakkland lagði fram fyrir 

þessu voru þau að í öðrum svipuðum málum hefðu ríki fórnarlambsins ekki haldið fram 

lögsókn og af því háttarlagi mætti álykta að það hefði þróast þjóðréttarvenja. Dómstóllinn 

hafnaði þessu og lýsti því yfir að ef hægt væri að færa sönnur á að slíkt hátterni viðgengist að 

ríki láti hjá líða að halda frammi lögsókn þá myndi það ekki endilega þýða að um væri að ræða 

venju. Því það gæti aðeins talið til þjóðréttarvenju ef hátternið væri grundvallað á því að ríkin 

teldu það vera skyldu og ættu að haga sér á þann hátt.152 

Ef ríki hefur staðfastlega og af samkvæmni frá upphafi hafnað gildi reglu í framkvæmd þá telst 

það ekki að meginstefnu bundið af efni slíkrar venju.153 Í því sambandi má nefna mál 

Alþjóðadómstólsins sem varðaði fiskveiðideilu Bretlands og Noregs árið 1951:  

Deilan snerist um hvernig landhelgislínan í Noregi skyldi dregin og haldið var fram 

þjóðréttarvenju. Bretar töldu að grunnlína væri að hámarkslengd 10 sjómílur samkvæmt 

þjóðréttarvenju en Norðmenn fullyrtu um að þeir hefðu ekki viðurkennt slíka reglu og höfðu 

þeir annan hátt á. Talið var að reglan væri ekki komin með stöðu sem þjóðréttarvenja og ætti 

sérstaklega ekki gagnvart Noregi þar sem það hefði ávallt mótmælt reglunni.154    

Ef að verulega margir aðilar viðhafa tiltekna háttsemi í milliríkjasamskiptum eru meiri líkur á 

að þjóðréttarvenja hafi myndast en ekki er þó gerð krafa um að öll ríki eða þjóðréttaraðilar fari 

eftir henni.155  

Tilteknar venjur þjóðaréttar eru ófrávíkjanlegar og binda öll ríki jarðar án tillits til þess hvort 

þau hafi samþykkt þær eða ekki, en það eru svokallaðar jus cogens reglur. Þær grundvallast á 

kenningum um tilteknar grundvallarvenjur (peremtory norms) sem miða að vernd frá háttsemi sem 

gengur gegn eðlisrétti. Háttsemi ríkis eða ríkja eða þá samkomulag þeirra í samningi sem myndi 

bjóta gróflega gegn jus cogens reglu myndi ekki teljast til þjóðaréttar. Sem dæmi um 

ófrávíkjanlegar jus cogens reglur eru; reglan um almennt bann við beitingu vopnavalds í 

                                                 
152 Permanent Court of International Justice, The Lotus Case, 7. september 1927. 
153 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 39-41.  
154 AD, Fisherie case, 18. desember 1951. ICJ Reports 1951, bls. 116 (einkum bls. 131). 
155 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 40.  
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milliríkjasamskipum; bann við þrælahaldi; bann við pyndingum og hópmorðum.156 Má segja að 

sjónarmið um jus cogens venjur sem æðstu réttarheimildir þjóðaréttar séu viðleitni til að 

viðurkenna að í öfgakenndum tilvikum t.d. þegar grundvallarmannréttindi eru ekki virt, þá geti 

vildarréttur þurft að aðlaga sig að eðlisrétti.  

7.3 Meginreglur þjóðaréttar  

Sú staða þegar ekki eru til staðar neinar sérstakar reglur um mál sem til úrlausnar er kallast non 

liquet eða lagatóm.157 Ekki er almennt viðurkennt að dómstólar megi vísa málum frá á þeim 

grundvelli að engin réttarregla sé til staðar og því verður að finna reglu eða setja reglu á einhvern 

tiltekinn hátt.158 Þegar slík staða kemur upp í þjóðarétti að ekki er til staðar bindandi 

milliríkjasamningur eða þjóðréttarvenja um tiltekið úrlausnarefni þá kemur að jafnaði til sögunnar 

réttlægri réttarheimildin meginreglur laga.159 Grundvöllur meginreglna getur meðal annars verið 

hagkvæmni, það sem almennt er viðurkennt á tilteknum sviðum, siðgæði manna eða réttlæti.160 

Meginreglur þjóðaréttar koma almennt séð frá því sem viðurkennt er í helstu lagakerfum 

veraldar.161  

7.4 Dómafordæmi og skrif fræðimanna 

Samkvæmt d-lið 1. mgr. 38. gr. SAD getur dómstóllinn horft til dómsúrlausna og skrifa helstu 

fræðimanna á sviði þjóðaréttar ef ekki eru neinir samningar, venjur eða meginreglur sem hægt er 

að styðjast við. Þessar úrlausnir eru ekki einskorðaðar við úrlausnir Alþjóðadómstólsins heldur 

getur þetta einnig átt við um úrlausnir „annarra alþjóðadómstóla, alþjóðlega gerðardóma eða 

dómstóla í einstökum ríkjum að því gefnu að dómsúrlausn fjalli um þjóðarétt“.162 Dómsúrlausnir 

Alþjóðadómstólsins eru aðeins bindandi fyrir málsaðila hverju sinni í tilteknu máli og mynda ekki 

fordæmi sem eru formlega bindandi.163 

Í d-lið 1. mgr. 38. gr. SAD segir að líta megi til skrifa fræðimanna á sviði þjóðaréttar við úrlausn 

máls en þó er ekki oft vísað til skrifa fræðimanna í úrlausnum dómstólins. Skrif fræðimanna teljast 

                                                 
156 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 42-43. 
157 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 25.  
158 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 338. 
159 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 47.  
160 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 338. 
161 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 25.  
162 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 48. 
163 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 48.  
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ekki hafa mikið gildi sem sjálfstæð réttarheimild en hefur þó í reynd umtalsverð áhrif á skoðanir 

manna og þar á meðal þjóðréttaraðila sem framfylgja reglum þjóðaréttar.164 

7.5 Aðrar réttarheimildir þjóðaréttar 

Réttarheimildir þjóðaréttar eru ekki tæmandi taldar í 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins. Mikil 

þróun hefur verið í þjóðarétti með tilkomu ýmissa alþjóðastofnana sem senda frá sér ýmsar 

ályktanir, tilkynningar og tilmæli. Hefur þetta leitt til þess að myndast hafa margvísleg viðmið sem 

sýna hver afstaða alþjóðasamfélagsins er á tilteknum sviðum. Þessi viðmið eru þó ekki talin til 

almennra réttarheimilda heldur er litið á þau sem óhefðbundar réttarheimildir sem ekki eru almennt 

bindandi. Þessir viðmið hafa verið kölluð „mjúk lög“ (soft law) og eru þau meðal annars ályktanir 

Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna eða aðrar pólitískar yfirlýsingar sem settar eru fram á 

ráðstefnum eða á öðrum alþjóðlegum vettvangi. Ef tiltekin ályktun um efni þjóðaréttar eða túlkun   

hlýtur einróma samþykki eða mikils meirihluta á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þá getur 

hún orðið þýðingarmikil heimild um þjóðarétt. „Geta slíkar yfirlýsingar mögulega verið metnar 

sem liður í því að festa í sessi þjóðréttarvenjur og stuðlað að framþróun réttarins og hafa sumar 

haft umtalsverð áhrif“.165 Þá eru t.d. ályktanir Öryggisráðs SÞ bindandi réttarheimild eftir atvikum.  

Ef mannúðaríhlutun á að teljast lögmæt heimild í þjóðarrétti þá er ljóst að hún verður að falla 

undir það að réttlætast af einhverri af ofantöldum réttarheimildum sé tekið mið af almennum 

viðhorfum vildarréttar.  

8 Mannúðaríhlutanir á 19. öld og í upphafi 20. aldar 

Á 19. og í byrjun 20. aldar má finna allnokkur dæmi um að ríki hafi farið inn í önnur ríki með það 

að markmiði að enda grimmdarverk gegn borgurum annars ríkis.166 En fleiri dæmi eru e.t.v. um 

það að slíkt hafi verið yfirskyn eða jafnvel ekki ástæðan fyrir íhlutuninni. Oft er vitnað um það í 

bókmenntum að íhlutun Bretlands, Frakklands og Rússlands í Grikklandi með hernaðaraðgerðum 

árið 1827 hafi verið fyrsta sanna mannúðaríhlutunin þar sem markmið hennar var að stöðva 

fjöldamorð sem þar voru framin af Tyrkjum. Það hefur þó verið talið af mörgum fræðimönnum að 

aðrar ástæður gætu hafa legið að baki íhlutunarinnar.167 Aðrar íhlutanir voru gerðar á þessum tíma 

svo sem innrás Frakklands í Sýrlandi árið 1860 til að stöðva árásir á kristna menn, hernaðaraðgerðir 

                                                 
164 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 49-50.  
165 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 50-51.  
166 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19. 
167 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 28-30. 
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til verndar kristnum mönnum í Krít á árunum 1866-68, á Balkanskaga frá 1875-78 og í Makedóníu 

1903-08.168 Einnig má nefna íhlutun Bandaríkjanna í Kúbu árið 1898 sem dæmi um einhliða 

mannúðaríhlutun fyrir tíma Sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hræðilegar og ýktar frásagnir 

fréttamanna af grimmdarverkum sem framin voru af spænska hernum urðu til þess að Bandaríkin 

réðust inn í Kúbu árið 1898. Ástæður innrásarinnar sögðu yfirvöld Bandaríkjanna vera vernd 

mannkyns, þeirra eigin þegna og eigna og markmiðið væri að ábyrgjast sjálfstæði Kúbu. Þrætt var 

fyrir að aðrar ástæður lægju að baki innrásarinnar.169 

Þessar innrásir af mannúðarástæðum vöktu lögfróða menn til umhugsunar í lok 19. aldar um 

það hvort regla um mannúðaríhutun væri að þróast og sumir héldu því fram að slík regla væri til 

og væri orðin þjóðréttarvenja en hið ríkjandi viðhorf var þó samt sem áður að slík framkvæmd 

væri ekki nógu reglubundin til að teljast vera þjóðréttarvenja.170 

Taka verður þó til greina að ýmis grimmdarverk voru framin á 19. öld og í upphafi 20. aldar 

án nokkurrar mannúðaríhlutunar og má nefna sem dæmi hópmorð Tyrkja á milljónum Armena á 

árunum 1904-1917. Mikið var um mótmæli vegna morðanna en hernaðaraðgerðir annarra ríkja 

virðast ekki hafa verið alvarlega íhugaðar.171  

Má því segja að það var töluvert óskýrt hver merking mannúðaríhlutunar var á 19. öld og við 

upphaf 20. aldar. Stríð var í rauninni ekki bannað þá sem úrræði að þjóðarétti sem gerði það 

erfiðara að meta stöðu mannúðaríhlutunar.  

9 Tímabil kalda stríðsins 

Eftir seinni heimsstyrjöldina varð almennt viðurkennt samkvæmt alþjóðalögum að stjórnvöld ríkja 

gætu framkvæmt svokallaða „glæpi gegn mannúð“ gegn sínum eigin borgurum og voru þá gerðir 

ýmsir mannréttindasáttmálar sem lögðu grundvöll að mannréttindum nútímans.172 Eftir árið 1970 

hófu ýmis mannréttindasamtök rannsóknir, gáfu út skýrslur og fleira í þeim tilgangi að vekja 

athygli alþjóðasamfélagsins á mannréttindabrotum sem framin væru innanlands í tilteknum ríkjum 

en ekki er að sjá að það hafi hindrað áframhaldandi grimmdarverk. Þrátt fyrir að viss 

vitundarvakning um samvinnu hefði orðið stuttu eftir síðari heimsstyrjöld þá einkenndist tímabil 

kalda stríðsins af aðgerðarleysi og tregðu til íhlutunar í málefni ríkja þegar framdir voru grófir 

                                                 
168 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19. 
169 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 34-35.  
170 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19. 
171 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 25. 
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alþjóðaglæpir. Má til dæmis nefna hópmorð á kommúnistum í Indónesíu þar sem um 500.000 

manns létu lífið, morð á yfir 100.000 Hútúmönnum í Búrúndí árið 1972 og fjöldamorð gegn Mayan 

fólki í Gvatemala á árunum 1981-1983 þar sem um 150.000 létu lífið. Þó voru dæmi um íhlutun 

ríkja sem haldið var fram að væri vegna mannúðarástæðna á tíma kalda stríðsins en flest tilvikin 

voru þó fordæmd af Sameinuðu þjóðunum og öðrum stofnunum. Ein sérstök íhlutun ríkis var þó 

ekki talin eins ámælisverð og aðrar og var það mannúðaríhlutun Frakklands árið 1979 í Mið-Afríku 

lýðveldinu sem gerð var einungis á grundvelli mannúðarástæðna með því að steypa af stóli stjórn 

Bokassa einræðisherra eftir að þau stjórnvöld höfðu meðal annars myrt 150 skólabörn. Þrjár 

íhlutanir áttu sér stað á tímabilinu sem réttlættar voru með heldur hæpum rökum um sjálfsvörn en 

mögulega hefði verið hægt að réttlæta þær á grundvelli mannúðarástæðna. Það voru íhlutun 

Indlands í Austur-Pakistan (nú Bangladess) árið 1971 sem hindraði að framin væru fleiri 

fjöldamorð þar og þá aðallega gegn Hindu þjóðflokknum, Íhlutun Víetnam í Kambódíu árið 1978 

sem batt enda á hrottafengið tímabil þar sem framin voru hópmorð og gróft ofbeldi var látið 

viðgangast og svo íhlutun Tansaníu í Úganda árið 1979 sem steypti einræðisstjórn Idi Amin af 

stóli en talið er að minnsta kosti 100.000 manns hafi verið myrt undir stjórn hans.173 

9.1 Íhlutun Indlands í Austur Pakistan  

Almennt er talið að íhlutun Indlands í Austur-Pakistan (nú Bangladess) árið 1971 sé eitt augljósasta 

dæmið um mannúðaríhlutun og ein sú árangursríkasta sem gerð hefur verið. Hernaðaraðgerðir á 

tímabilinu voru nákvæmlega skráðar af Alþjóðanefnd lögfræðinga174 í skýrslunni The Events in 

East Pakistan, 1971.175  

Í kosningum árið 1970 var mikill stuðningur við sjálfstjórn Austur Pakistan og fékk Awami 

sjálfsstjórnarflokkurinn 167 sæti af 169 í kosningunum. Ágreiningur kom síðar upp um stjórn 

landsins og taldi meirihlutinn í vestri að líkur væru á að landið myndi skiptast upp í tvö ríki ef ekki 

væri sterk stefna gagnvart Indlandi. Forsetinn reyndi að finna einhver pólitísk úrræði en síðar taldi 

hann aðstæður vera slíkar að þær ógnuðu landamærum Pakistan og frestaði hann þjóðfundi sem 

halda átti um stjórnarskrá ríkissins í óákveðinn tíma. Eftir að þjóðfundinum hafði verið frestað þá 

krafðist leiðtogi Awami flokksins, Sheik Mujibur Rahman þess að fólk færi í verkfall og hætti 

samvinnu við yfirvöld. Viðbrögðin voru slík að allt venjulegt líf lamaðist, samgöngur og 

                                                 
173 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 20-25. 
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samskiptakerfi hættu, allar verksmiður, skrifstofur og búðir lokuðu og allir sem reyndu að opna 

voru beittir valdi af þeim sem aðhylltust Awami flokkinn. Göturnar voru fullar af mótmælendum. 

Kröfur um sjálfstæði Austur-Pakistan voru háværar og 23. mars árið 1971 setti leiðtogi Awami 

flokksins fram yfirlýsingu um frelsi og sjálfstæði. Pakistanski herinn hóf hernaðaraðgerðir tveimur 

dögum seinna í Dacca og voru þær grimmilegar. Niðurstaðan varð sú að í níu mánuði voru engin 

mannréttindi virt í Austur Pakistan og beindust hernaðaraðgerðir nær eingöngu gegn óvopnuðum 

almennum borgurum. Almennir borgarar voru myrtir, þar á meðal konur, börn og aðrir sem minna 

máttu sín. Margir stuðningsmenn Awami flokksins voru handteknir, pyntaðir og drepnir ásamt 

öðum sem mögulega hefðu getað fallið undir það að vera stuðningsmenn, svo sem nemar, 

fræðimenn, viðskiptamenn og aðrir. Reynt var að útrýma eða brottvísa Hindú þjóðflokknum úr 

landinu. Gríðarleg eyðilegging varð og mikið tekið ófjálsri hendi. Ekki er hægt að fullyrða um 

hversu margir létu lífið eða hurfu á brott sem flóttamenn en að minnsta kosti ein milljón manns 

létu lífið og allt að 10 milljón flóttamenn fóru til Indlands.176 

Samskiptum hrakaði á milli Indlands og Pakistan vegna hörmunganna og þann 3. desember 

árið 1971 gerði pakistanski herinn loftárás sem beindist gegn Indlandi af óþekktum ástæðum. 

Þáverandi forsetisráðherra Indlands Indira Gandhi lýsti því þá yfir að Pakistan væri búið að efna 

til stríðs gegn þeim og réðist indverski herinn inn í Pakistan. Stríðið stóð yfir í 12 daga eða þar til 

16. desember 1971 þegar Pakistanir létu í lægra haldi varðandi Austur-Pakistan.177 

Fulltrúi Indlands tók það fram við Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna þann 4. desember 1971 að 

ástæðurnar fyrir innrásinni hefðu eingöngu verið mannúð og aðgerðirnar framkvæmdar af 

heilindum og að tilgangurinn hafi verið að bjarga íbúum Austur-Pakistan frá hörmungum. 

Þáverandi forsetisráðherra Indlands hafði kallað eftir því að erlend ríki og Sameinuðu þjóðirnar 

gerðu eitthvað vegna þeirra mannréttindabrota sem framin væru í Austur-Pakistan. En stjórn 

Indlands ákvað svo að ráðast inn í Pakistan því að hún taldi aðra kosti ekki vera í stöðunni. 

Indverjar héldu því þó fram eftir á að um sjálfsvörn hefði verið að ræða vegna árásar Pakistan og 

skírskotaði til stuðnings við ríkisstjórn hins nýja ríkis Bangladess.  

Öryggisráðið kom ekki saman fyrr en 4. desember 1971 til að fjalla um ástandið sem skapast 

hafði á milli Pakistan og Indlands en notkun Sóvétríkjanna á neitunarvaldinu varð til þess að ekki 

var sett fram nein ályktun um vopnahlé eða þess krafist að herafli yrði dreginn til baka. Þar sem 
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ekki var hægt að komast að neinni niðurstöðu þá vísaði ráðið málinu til Allsherjarþingsins sem 

samþykkti ályktun nr. 2793 sem gerði kröfu til bæði Pakistan og Indlands um vopnahlé og átti að 

draga allt herlið til baka.178 Einungis var brugðist við í Öryggisráðinu þegar Indland hafði farið inn 

yfir landamæri Pakistan og þá var þess krafist að löndin myndu virða yfirráðasvæði hvors annars.  

Alþjóðanefnd lögmanna samþykkti ekki réttlætingu Indversku ríkisstjórnarinnar um að 

aðgerðirnar hefðu verið gerðar í sjálfsvörn eða um hafi verið að ræða aðstoð við nýja ríkisstjórn. 

Heldur taldi nefndin að hernaðaraðgerðin hefði mögulega getað verið réttlætanleg ef hún hefði 

verið framkvæmd undir reglunni um mannúðaríhlutun.179 

Í þessu máli hefði verið hægt að réttlæta árásina inn í Pakistan á grundvelli réttmæts málstaðar, 

þ.e. að verið væri að koma í veg fyrir frekari hörmungar með íhlutuninni. Ekkert bendir til þess að 

eitthvað annað hafi legið að bakvið íhlutuninni en góðar ástæður. Ástandið var orðið svo 

hrottafengið að líklega hefði ekki verið möguleiki á að stöðva ofbeldið á annan hátt en með íhlutun 

og var aðgerðin talin vera árangursrík. Öll skilyrði kenninga jus ad bellum virðast vera hér uppfyllt 

en álitamál er hvort indverska ríkið sé lögmætt yfirvald sem geti tekið lögmæta ákvörðun um að 

hefja innrás í annað fullvalda ríki.  

9.2 Íhlutun Víetnam í Kambódíu  

Íhlutun Víetnam í Kamdódíu árið 1978 hefur almennt verið talin árangursrík og hafði hún almennt 

jákvæði áhrif fyrir landsvæðið.180 Pol Pot var í forystu fyrir kommúnista hreyfinguna rauðu 

kmerana sem var við stjórn í Kambódíu eftir byltinguna á árunum 1975-1979. Á því tímabili létust 

í kringum ein og hálf milljón landsmanna eða jafnvel fleiri en þjóðin var ekki mjög fjölmenn. 

Einhverjir voru myrtir, einhverjir sultu til dauða eða dóu vegna sjúkdóma eða vegna harðræðis í 

vinnubúðum.181 

Eftir nokkrar illdeilur við landamæri Víetnam og Kamódíú árið 1978 réðist Víetnam inn í 

Kambódíu ásamt hópi uppreisnarmanna og röktu þeir Pol Pot og stjórn hans á flótta. 

Uppreisnarmennirnir voru hópur manna sem áður höfðu verið gerðir útlægir frá Kambódíu en þeir 

kölluðu sig The United Front for National Salvation of Kampuchea (hér eftir United Front). United 

Front höfðu það að markmiði að steypa Pol Pot og ógnarstjórn hans af stóli. Ætlun þeirra var svo 
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að halda almennar kosningar og taka upp nýja stjórnarskrá. Víetnamski herinn náði stjórn á mest 

öllu svæðinu á næstu mánuðum eftir íhlutunina en Pol Pot flúði upp á fjöll.182 Víetnam hélt því 

fram að um sjálfsvörn hefði verið að ræða vegna ítrekaðra árása á landamæri þeirra frá árinu 

1975.183 Á fundi Öryggisráðsins frá 11-15. janúar árið 1979 sagði fulltrúi Víetnams að það þyrfti 

að gera greinarmun á landamærastríðinu á milli Kambódíu og Víetnam og stjórnarbyltingu 

Kambódíumanna. Hann sagði ennfremur að víetnamska ríkið viðurkenndi hina nýju stjórn sem 

hinn eina réttmæta fulltrúa Kambódíu og að Víetnam hefði haft fullan rétt til þess að verja fullveldi 

sitt. 

Þrátt fyrir að íhlutunin hafi bundið enda á hræðileg voðaverk og fjöldamorð var hún samt sem 

áður fordæmd af fjölda ríkja.184  

Augljóst er að brotið var gróflega gegn mannréttindum þegar Pol Pot var við stjórn í Kambódíu 

og urðu afleiðingar íhlutunar Víetnam almennt til hagsbóta. Þrátt fyrir að mögulega gæti verið 

hægt að réttlæta innrásina með rökum um mannúðarástæður þá virðist þó ekki liggja ljóst fyrir 

hvort að markmiðið með íhlutuninni hafi verið að koma í veg fyrir frekari mannréttindabrot sem 

framin voru á svæðinu en sú varð þó góðu heilli niðurstaðan.  

9.3 Íhlutun Tansaníu í Úganda  

Íhlutun Tansaníu í Úganda árið 1979 varð til þess að einræðisherranum Idi Amin var steypt af 

stóli. Hefur almennt verið talið að afleiðingarnar hafi verið jákvæðar og almennt til hagsbóta.185 

Einræðisherrann Idi Amin var við völd í Úganda í átta ár og á þeim tíma ríkti mikil harðstjórn sem 

hafði slæmar afleiðingar fyrir landið. Talið hefur verið að minnsta kosti 100 þúsund manns eða 

allt að hálf milljón manns hafi verið myrt í landinu undir stjórn Idi Amin.186 

Mikil óvild hafði verið á milli Idi Amin og þáverandi forseta Tansaníu, Julius Nyere. 

Sambandið þeirra á milli varð ekki betra þegar Úganda tók hluta af landi Tansaníu hernámi. En 

Amin sagði landið sem tekið var höndum vera hluta af Úganda. Nyere taldi þetta vera árás og 

réðist her Tansaníu nokkru síðar inn í Úganda ásamt úgönskum samtökum í andspyrnu við Amin. 

En samanstóðu samtökin af mönnum sem höfðu verið reknir frá Úganda og úthýst þaðan. Stjórn 

Amin var komið frá völdum árið 1979 og ný ríkisstjórn í Úganda var mynduð.  
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Julius Nyere hélt því fram að tvö stríð hefðu verið háð, annarsvegar Tansaníu í sjálfsvörn og 

hinsvegar uppreisnarmanna með það að markmiði að koma Amin frá völdum.  

Það virðist vera að meirihluti alþjóðasamfélagsins hafi látið íhlutunina átölulausa og það sést 

meðal annars á því hversu fljótt ný stjórn í Kampala var viðurkennd ásamt því sem nokkur ríki 

töluðu opinberlega um stuðning sinn við Tansaníu. Liggur fyrir að Amin hafði glatað öllum 

stuðningi vesturlanda í samskiptum sínum og átti í rauninni fáa eða enga bandamenn áður en yfir 

lauk. Engin umræða var um málið í Öryggisráðinu og ekki heldur hjá Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna.  

Ólíklegt er að um hafi verið að ræða hreina mannúðaríhlutun í þessu tiltekna máli þrátt fyrir að 

afleiðingarnar hafi verið jákvæðar í því tilliti. Undirliggjandi tilgangur með íhlutuninni virðist hafa 

verið að svara fyrir yfirtöku á tilteknu landi annars ríkis og stafað af óvild á milli ráðamanna frekar 

en að hafa sérstaklega verið vegna mannúðarástæðna.  

9.4 Ályktun  

Ekki er að mati höfundar nóg að fylgja athafna-nytjastefnu og skoða aðeins afleiðingar íhlutunar í 

innanlandsmálefni ríkis til að ákvarða hvort hún sé réttmæt. Þegar ákvarðað er hvort um hafi verið 

að ræða mannúðaríhlutun í tilteknu tilviki skipta aðrir þættir einnig máli t.d. hvort hún hafi verið 

heimiluð af réttmætu yfirvaldi, hvort einhver heimild hafi verið fyrir henni og hver hafi verið 

málstaðurinn. 

Aðgerðirnar í framangreindum málum voru ýmist almennt réttlættar með rökum um sjálfsvörn 

eða með stuðningi við aðra ríkisstjórn en þá sem ráðandi var. Þá er málstaðurinn sem gefinn er til 

að réttlæta íhlutunina oftast sjálfsvörn, enda hefur almennt verið viðurkennt í þjóðarrétti að beiting 

vopnavalds sé heimil í sjálfsvörn. Nefndur er svo stuðningur við aðra ríkisstjórn en þá sem 

starfandi er. Gæti verið að gefið hafi verið í skyn að uppi hafi verið vafamál um hvort lögmæt 

yfirvöld hafi verið starfandi í ríkjunum og hvort þá væri nokkuð um að ræða brot gegn 

fullveldisrétti þegar farið var inn í ríkin og það gert kleift að íbúar þess gætu búið við betri 

lífsskilyrði. Mögulega mætti réttlæta það samkvæmt kenningum eðlisréttar og nytjastefnu og 

fullyrða um að sitjandi ríkisstjórnir hefðu fyrirgert rétti sínum til fullveldis og afleiðingarnar hafi 

verið almennt til hagsbóta. 

 Í öllum þessum tilvikum virðist hafa verið reynt að komast hjá því að nefna mannúðaríhlutun 

sem ástæðu fyrir íhlutun og þegar slík umræða kom upp var það fordæmt af meirihluta ríkja. Ekki 

var mikill stuðningur við að ríki skyldu íhlutast einhliða í innanlands málefni annarra ríkja. Bendir 
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allt til þess að á þessum tíma hafi ríki talið það nauðsynlegt að réttlæta íhlutun í einstaka ríki með 

öðrum ástæðum en mannúðarástæðum og þar af leiðandi hafi þau ekki talið það vera skyldu sína 

að íhlutast í málefnum annars ríkis af þeim ástæðum. Það er að ríki virtust almennt ekki viljug til 

að viðurkenna slík sjónarmið sem reglu. Öryggisráðið fór einnig gætilega við það að viðurkenna 

rétt ríkja til að íhlutast í málefnum einstakra ríkja og virti fullveldisrétt þeirra almennt mikið á 

þessum tíma. En Öryggisráðið var ekki notað til að standa að mannúðaríhlutunum á tímabili kalda 

stríðsins líkt og síðar urðu dæmi um á 10. áratug 20. aldar.  

10 Eftir kalda stríðið og fram að 21. öld 

Eftir kalda stríðið varð tiltekin viðhorfsbreyting til fullveldisréttar og mannúðaríhlutunar. Frá árinu 

1990 urðu mannréttindi mikið til umræðu í utanríkismálum ríkja og hernaðaríhlutun á grundvelli 

mannúðarástæðna varð eitt af umdeildustu málefnum áratugarins. Öryggisráðið varð mun virkara 

en áður og heimilaði hernaðaraðgerðir af mannúðarástæðum meðal annars í Sómalíu, Haítí, 

Júgóslavíu, Rúanda, Albaníu og Austur Tímor. Einnig áttu sér stað einhliða mannúðaríhlutanir 

ríkja í Kósovó og Líberíu sem ekki höfðu fengið samþykki í Öryggisráðinu en voru þó af ýmsum 

taldar  lögmætar og héldu þá bæði ýmsir stjórnmálamenn og fræðimenn því fram að það væri að 

þróast regla um mannúðaríhlutun.187 

Öryggisráðið túlkaði ábyrgðina til að viðhalda friði og öryggi í heiminum rúmt og setti þá 

meðal annars upp alþjóðlega sakamáladómstóla fyrir Rúanda og fyrrum Júgóslavíu og heimilaði 

handtöku á meintum stríðsglæpamönnum sem framið hefðu stríðsglæpi í Rúanda og í fyrrum 

Júgóslavíu. Friðargæsla jókst gríðarlega og fengu friðargæslumenn þá heimildir frá Öryggisráðinu 

til að beita nauðsynlegum aðferðum til að ná tilteknum markmiðum.188 En oft blönduðust 

friðargæslumenn á þessum tíma inn í átök í ríkjum.189  

Árið 1992 kom Öryggisráðið saman og meðlimir ráðsins staðfestu hollustu sína við Sameinuðu 

þjóðirnar og fjölluðu um að nýjar aðstæður væru nú uppi sem væru til þess fallnar að ráðið gæti 

nú uppfyllt skyldur sínar við að viðhalda friði og öryggi í heiminum í ríkari mæli. Auk þess var 

gefið til kynna að hlutverk þess væri að breytast í þá veru. Tekið var fram að fjarvera stríðs og 

hernaðarátaka á milli ríkja myndi ekki í sjálfu sér tryggja heimsfrið og öryggi og að aðrar ástæður 

eins og óstöðugleiki á ýmsum sviðum geti talist ófriðarhætta. Ekki er alveg ljóst hvað átt er við 

                                                 
187 David M. Malone: The UN Security council from the cold war to the 21st century, bls. 37-38. 
188 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 121. 
189 Sbr. t.d. stríðið í fyrrum Júgóslavíu.  
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með þessum orðum en kafli VII. í SSÞ hefur verið virkjaður í töluverðum mæli síðan árið 1992 og 

þá meðal annars vegna mannúðarástands í ríkjum.190 

Helsta breytingin í beitingu valds Öryggisráðsins virðist vera sú að það varð almennt 

viðurkennt að innanlands málefni ríkja gátu talist falla undir það að vera yfirvofandi ófriðarhætta 

samkvæmt 39. gr. Sáttmála Sameinuðu þjóðanna.191 Einnig hefur ráðið talið að kerfisbundin, 

víðtæk og svívirðileg brot á mannúðarlögum geti fallið undir hugtakið ófriðarhætta.192 Verður nú 

í framhaldinu vikið að slíkum tilvikum.  

11 Söguleg dæmi um mannúðaríhlutun  

Líklega er besta leiðin til að komast að því hvort mannúðaríhlutun sé lögmæt heimild í þjóðarrétti 

að skoða hvort og hvernig henni hefur verið beitt í framkvæmd, hverju borið var við og hver 

viðbrögðin urðu. Verða því tekin hér til skoðunar nokkur dæmi þar sem íhlutun hefur verið gerð í 

innnanlands málefni einstakra ríkja á tímabilinu frá 1990-2000 ýmist að tilhlutan Öryggisráðsins 

eða tiltekinna ríkja.  

11.1 Írak 

Kúrdar í norður Írak gerðu nokkrar tilraunir til uppreisnar árið 1991 en stjórn Saddam Hussein 

notaði meðal annars efnavopn gegn þeim. Írakskir hermenn gerðu einnig árásir á kúrdísk þorp og 

neyddust eitthvað um tvær milljónir almennra borgara til að flýja heimili sín. 193 Öryggisráðið leit 

fyrst á málið sem innanlands málefni og vildi ekki skipta sér af því. En samþykkti síðar ályktun 

nr. 688 þann 5. apríl árið 1991 þar sem kúgun Íraksstjórnar á Kúrdum var fordæmd og þess var 

krafist að Írak myndi stöðva ofsóknirnar. Enn fremur var farið fram á að þeir sem nauðsynlega 

þyrftu aðstoð ættu að fá aðgang að alþjóðlegum mannréttindastofnunum.194  

Ályktun Öryggisráðsins nr. 688 var ekki lögð fram samkvæmt VII kafla Sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna en minnst var á 7. mgr. 2. gr. SSÞ í ályktuninni,195 en greinin segir: 

                                                 
190 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 127-128. 
191 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 129. 
192 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 151. 
193 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 130-131. 
194 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 688 frá 5 apríl 1991. 
195 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 688 frá 5. apríl 1991.  
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Ekkert ákvæði þessa sáttmála heimilar hinum sameinuðu þjóðum að skipta sér af málum, sem 

koma í aðalatriðum undir eigin lögsögu ríkis, eða skyldar meðlimi til að leggja slík mál fyrir 

til lausnar samkvæmt þessum sáttmála; þessi grundvallarregla skal samt ekki hindra 

framkvæmd þvingunaraðgerða samkvæmt VII. kafla.196 

Enn fremur var tekið fram að allir meðlimir hinna Sameinuðu þjóða virtu fullveldi Íraks. Eftir 

að ályktunin var lögð fram sendu Bandaríkin með aðstoð frá Bretum og Frökkum hermenn inn í 

norður Írak til að vernda Kúrda og veita mannúðaraðstoð.197 Bandaríkin, Frakkland og Bretland 

settu síðan flugumferðarbann í norðurhluta Íraks til að vernda Kúrda og framfylgdu síðar banninu 

meðal annars með loftárásum.198 Ríkin réttlættu íhlutunina með reglunni um mannúðaríhlutun og 

sögðu að aðgerðirnar væru í samræmi við ályktun nr. 688 frá 1991.199  Breskir embættismenn 

viðurkenndu þó síðar að ekki væri um ályktun að ræða samkvæmt VII. kafla SSÞ en töldu þó að 

flugumferðarbannið væri réttmætt samkvæmt ályktun nr. 688/1991 eða jafnvel í skjóli sjálfstæðrar 

reglu um mannúðaríhlutun.200 

Aðgerðirnar voru eins og vænta mátti ekki fordæmdar af Öryggisráðinu og ekki heldur af 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna.201  

Ríkin byggðu málstað sinn einkum á því að íhlutunin hafi verið gerð af mannúðarástæðum til 

að vernda Kúrda í norður Írak. Þó hefur því verið haldið fram að á bakvið aðgerðirnar hafi ekki 

verið hreinn mannúðar tilgangur.202 En forseti Bandaríkjanna hafði t.d. talað um það opinberlega 

að vilja koma Saddam Hussein frá völdum.203 

Öryggisráðið tekur sérstaklega fram í ályktun sinni nr. 688/1991 að stefnt sé að því að virða 

fullveldi Íraks og ekki er þar veitt nein augljós heimild fyrir beitingu vopnavalds samkvæmt VII. 

kafla. Virðist íhlutunin í rauninni ekki hafa stoð í þessari ályktun. Ekki er því hægt að réttlæta 

aðgerðirnar með því að vísa í ályktun nr. 688 frá 5. apríl 1991.  

Það er þó áhugavert að ríkin hafi vísað til ályktunarinnar til að réttlæta íhlutunina og bendir 

það til þess að ríkin telji að jafnaði nauðsynlegt að fá heimild frá Öryggisráðinu til að beita 

                                                 
196 Íslensk þýðing fengin af vefsíðu Stjórnarráðsins, 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/althjodamal/um-althjodastofnanir/sattmali-sth/. 
197 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 538. 
198 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 264.  
199 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 34.  
200 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 132. 
201 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 34.  
202 Christine Gray: International law and the use of force, bls.34-35. 
203 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 131. 
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vopnavaldi þótt þetta hafi ekki verið VII. kafla ályktun. Gefur það til kynna að einstök ríki geti 

ekki verið hið lögmæta yfirvald sem tekur ákvörðun um einhliða beitingu vopnavalds.  

11.2 Júgóslavía 

Mikil innanlandsátök áttu sér stað í Júgóslavíu við upphaf 10. áratugar 20. aldar og byrjaði 

Júgóslavía þá að brotna upp í minni ríki. Þegar Slóvenía tók yfir stjórn á sínum ytri landamærum 

hófust fyrst vopnuð átök gegn sambandsríkinu en þau stóðu yfir í tíu daga frá 28. júní til 7. júlí 

árið 1991. Þetta markaði upphaf átakanna í sambandsríkinu Júgóslavíu. Slóvenía og Króatía lýstu 

síðan yfir sjálfstæði sínu þann 25. júní árið 1991 og hófst þá eiginleg styrjöld.204 Þegar ljóst var að 

Evrópubandalagið (EB) gæti ekki komið á vopnahléi kölluðu Austurríki, Kanada og Ungverjaland 

eftir því að Öryggisráðið myndi grípa inn í. 205 Öryggisáðið samþykkti ályktun nr. 713 frá árinu 

1991 þar sem það lýsti því yfir að ef ástandið héldi áfram þá myndi það teljast alþjóðleg yfirvofandi 

ófriðarhætta og lagði á bann við vopnasölu á grundvelli kafla VII.206 Samþykki Júgóslavíu kom í 

veg fyrir að Kínverjar notuðu neitunarvald sitt gegn ákvörðuninni. Bosnía Hersegovína lýsti síðan 

yfir fullveldi sínu þann 15. október og var þá vopnahlé brotið og átök urðu gríðarleg. Varð það til 

þess að Öryggisráðið samþykkti ályktun nr. 724 þann 15. desember 1991 sem styrkti vopnasölu 

bann í sessi og lagði grunn fyrir friðargæsluaðgerðir. Þann 3. mars 1992 lýsti svo Bosnía formlega 

yfir sjálfstæði sínu og 22. maí sama árs urðu Króatía, Slóvenía og Bosnía öll meðlimir að 

Sameinuðu þjóðunum.207 Eftir að Evrópuríki og Bandaríkin höfðu viðurkennt sjálfstæði ríkjanna 

hófst svo enn annað stríð.208 

Í maí 1992 lagði Öryggisráðið á algert viðskiptabann á Serbíu og Svartfjallaland og efldi það 

enn frekar með ályktun nr. 787/1992.209 Öryggisráðið samþykkti einnig ályktun þar sem kallað var 

eftir því að ríki myndu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma mannúðarsamtökum 

Sameinuðu þjóðanna og öðrum samtökum til aðstoðar.210  

Á þessum tíma samþykkti Öryggisráðið margar ályktanir og bar ábyrgð á og viðhafði ýmsar 

aðgerðir á vegum Sameinuðu þjóðanna. Ein megin aðgerðin var The UN Protection Force (hér 

                                                 
204 Susan L. Woodward: “The council and the wars in the former Yugoslavia”, bls. 408-409. 
205 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 133-134.  
206 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 713 frá 25. september 1991.  
207 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 133-134 og UN Security Council Resolution nr. 724 of 15. 

desember 1991. 
208 Susan L. Woodward: “The council and the wars in the former Yugoslavia”, bls. 409. 
209 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 787 frá 16. nóvember 1992. 
210 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 770 frá 13. águst 1992. 
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eftir UNPROFOR) sem upprunarlega var stofnað til sem friðargæslulið árið 1992 með samþykki 

fyrrum Júgóslavíu og annarra deiluaðila.211 Upprunalegur tilgangur var að hafa eftirlit með 

mannúðaraðstoð og gæta þess að allt færi vel fram hvað hana varðaði. Öryggisráðið lýsti miklum 

væntingum til aðgerðarinnar, en þær voru ekki í samræmi við bolmagn friðargæsluliðsins.212 

Öryggisráðið setti á bann við hernaðarflugi yfir fyrrum Júgóslavíu árið 1992 með ályktun nr. 

816 og Atlantshafsbandalagið (hér eftir NATO) sá um að framkvæma það. Einnig átti NATO að 

styðja UNPROFOR úr lofti ef þeir yrðu fyrir árás. Flugafli NATO var aukinn árið 1994 og var lýst 

yfir vopnabanni á sérstökum öruggum svæðum og hótað loftárásum ef bannið yrði brotið.213 

Væntingar til íhlutunar UNPROFOR jukust þegar stríðið hélt áfram og áframhaldandi gróf 

mannréttindabrot voru framin. Aukið var við heimildir og hlutverk UNPROFOR og sáu þeir um 

vernd fimm svæða sem voru skilgreind sem örugg svæði árið 1993. Það voru fimm bosnískir bæir 

og þar á meðal Srebrenica.214 UNPROFOR fengu ekki nauðsynlega aðstoð sem þurfti til að geta  

framkvæmt þessi auknu verkefni og aðstoð barst ekki í þeim mæli sem ákveðið hafði verið. Samt 

sem áður báru UNPROFOR ábyrgð á afhendingu matar og lyfja á svæðunum ásamt því að sjá um 

öryggi þeirra.215 Öryggisráðið og Sameinuðu þjóðirnar voru ófær um að mynda nauðsynlegan 

herafla, aðgerðirnar höfðu ekki nein augljós markmið og það vantaði skilvirka herstjórn. Átökin 

héldu áfram árið 1995 og UNPROFOR voru enn við störf. Serbar tóku 300 manns sem unnu fyrir 

Sameinuðu þjóðirnar í gíslingu og varð þá öryggi friðargæsluliðanna mikið áhyggjuefni hjá 

Öryggisráðinu.216 Í júlí árið 1995 tóku Serbar yfir örugga svæðið í Srebrenica þrátt fyrir varnir 

UNPROFOR. Þar tóku þeir síðan 8000 bosníska menn og drengi með sér í bíla og rútur, keyrðu 

þá áleiðis og drápu þá svo alla með köldu blóði.217 Í ágúst sama ár voru svo framdar miklar 

þjóðernishreinsanir á þeim svæðum sem áttu að vera verndarsvæði Sameinuðu þjóðanna. Heraflinn 

sem vann á grundvelli ályktana Öryggisráðsins hafði ekki getu til að vernda fólkið á þessum 

svæðum enda í grunninn friðargæslulið. Frá því í lok ágúst var liðsafli Sameinuðu þjóðanna orðinn 

slíkur að hann jafnaðist á við her Serba og stuðst var við loftárásir NATO. Frá þeim tíma var unnið 

                                                 
211 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 28. 
212 Rupert Smith: The Security Council and the Bornian conflict: A practitioner´s view, bls. 446. 
213 Rupert Smith: The Security Council and the Bornian conflict: A practitioner´s view, bls. 446-447 og Ályktun 

Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna Resolution nr. 816 frá 31.mars 1993.  
214 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 28. 
215 Rupert Smith: The Security Council and the Bornian conflict: A practitioner´s view, bls. 446. 
216 Rupert Smith: The Security Council and the Bornian conflict: A practitioner´s view, bls. 449.  
217 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 29. 
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skilvirkt gegn Bosníú-Serbum í stríðinu með beinum stuðningi frá Bandaríkjunum samtímis því 

sem unnið var að varanlegri lausn.218 

Ljóst er að í Júgóslavíustríðinu var um að ræða átök á mörgum svæðum og því varla um að 

ræða innanríkis málefni einstaka ríkis. Var það mögulega fyrst eða áður en fleiri ríki urðu til en 

það er mjög flókið álitaefni að greina hvað var innanlandsófriður og hvaða átök voru milli ríkja. 

Mikil ófriðarhætta var uppi á stóru svæði og að öllum líkindum var nauðsynlegt að beita 

vopnavaldi til að stöðva það. Öryggisráðið samþykkti margar ályktanir og heimilaði beitingu 

vopnavalds samkvæmt VII. kafla og er því heimildin sjálf ekki álitamál í þessu máli. 

Hérna liggur vandamálið í framkvæmdinni. Ef á annað borð á að heimila beitingu vopnavalds 

þarf að sjá til þess að nægt bolmagn sé til staðar til þess að hægt sé að framfylgja því á skilvirkan 

hátt. Skilyrðin um „meðalhóf“ og „líkur til árangurs“ leggja áherslu á greiningu afleiðinga 

hernaðaraðgerða áður en þeim er beitt. Skal þá einnig meta hvort aðstæður séu þannig að 

hernaðaraðgerðir geti reynst árangursríkar og hvort að nægur stuðningur sé við aðgerðirnar til að 

hægt sé að framfylgja þeim á fullnægjandi hátt. 

Átökin í fyrrum Júgóslavíu voru margþætt og kannski erfitt að greina nákvæmlega hverjar 

afleiðingarnar gætu hafa orðið ef ekki hefði verið beitt loftárásum NATO til að hemja Serba. En 

aðgerðir sem þessar verða að vera vel úthugsaðar og það verður að vera nógur herafli til staðar til 

að geta tekist á við þau verkefni sem úthlutað er. Þykir nú ljóst að ekki dugar að fela friðargæsluliði 

slíkt verkefni við slíkar aðstæður.  

11.3 Líbería  

Átökin í Líberíu áttu upphaf sitt að rekja til ársins 1989 þegar fyrrum ráðherrann Charles Taylor 

stofnaði uppreisnarher og réðist gegn stjórn Líberíu með það að markmiði að koma forsetanum 

Samúel Doe frá völdum. Borgarastyrjöld braust fljótlega út á milli hreyfingarinnar National 

Patriotic Front of Liberia (hér eftir NPFL) sem stóð á bakvið Taylor og svo stjórnarhersins sem 

barðist fyrir Samúel Doe. Í júlí árið 1990 leit út fyrir að NPFL hreyfingin væri búin að koma Doe 

frá völdum þegar önnur hreyfng the Independent National Patriotic Front of Liberia (hér eftir 

INPFL) afsprengi af NPFL bættist við átökin með Prince Yormie Johnson í forystu. Talið er að 

mánuði seinna hafi um fimm þúsund manns látið lífið, um 500 þúsund manns orðið flóttamenn og 

                                                 
218 Rupert Smith: “The Security Council and the Bornian conflict: A practitioner´s view”, bls. 449-450. 
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milljón manns lent á flækingi í Líberíu. 219 Um sumarið árið 1990 réðu andspyrnuhreyfingar um 

90 prósent af Líberíu og sóttu að höfuðborginni Monróvíu.220 

Ríkisstjórnin leitaði eftir aðstoð Sameinuðu þjóðanna í júní 1990 en Öryggisráðið tók ekki 

málið á dagskrá fyrr en í janúar árið 1991 og Bandaríkin aðhöfðust einnig ekkert þrátt fyrir 

samband sitt við Líberíu.221 Ákvað því Efnahagsbandalag Vestur-Afríkuríkja undir forystu Nígeríu 

(hér eftir ECOWAS) að skerast í leikinn og kallaði eftir vopnahléi deiluaðila ásamt því að stofna 

sérstakt herlið til að koma á friði þ.e. The Economic Cease-fire Monitoring group (hér eftir 

ECOMOG) „sem hafði þann tilgang að viðhalda friði, endurheimta lög og reglu og tryggja að 

vopnahlé væri virt“.222 Um 3000 hermenn undir merkjum ECOMOG fóru inn í Líberíu og hófu 

átök við hermenn Taylors sem höfðu þá náð undirtökum í borgarastríðinu og tryggðu borgina 

Monróvíu frá NPFL. 223 En ECOMOG voru fyrstir til að notast við loftárásir í stríðinu þrátt fyrir 

að hafa aðeins átt að vera friðargæsluliðar.  

Ítrekaðar tilraunir voru gerðar til friðsamlegra lausna og ákveðið var að setja á fót bráðabirgða 

ríkisstjórn með Amos Sawyers sem forseta. Hann tók við embætti í Monrova í desember árið 1990 

og var vopnahlé haldið frá því og þar til í ágúst 1992 þegar NPFL réðist inn í Monróvíu en 

ECOMOG hrakti þá í burtu ásamt því að taka landsvæði sem NPFL hafði haft umráð yfir.224 

Öryggisráðið kom fyrst að málinu fimm mánuðum eftir að ECOMOG hafði gengið inn í átökin. 

Íhlutunin hafði leitt til vopnahlés og í yfirlýsingu forseta Öryggisráðsins í janúar árið 1991 var 

íhlutun ECOWAS lofuð og þeim þakkað fyrir viðleitni sína við að stuðla að friði í Líberíu. Ásamt 

því voru allir aðilar beðnir um að virða samning um vopnahlé.225 Það var ekki fyrr en í nóvember 

árið 1992 í ályktun Öryggisráðsins að lýst var yfir að ástandið í Líberíu væri yfirvofandi hætta við 

heimsfrið og öryggi og lagt var á bann við vopnasölu þangað samkvæmt VII. kafla SSÞ. Einnig 

var lýst yfir stuðningi við aðgerðir ECOWAS á svæðinu og fordæmdar árásir á friðargæsluliða 

þeirra.226  

Ekki er ljóst hvort það var einhver lagalegur grundvöllur fyrir íhlutun ECOMOG og ef hann 

var til staðar á hverju hann þá byggðist. Um var að ræða töluvert meiri aðgerðir en aðeins 

                                                 
219 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 134-135.  
220 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 295. 
221 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 294-295.  
222 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 135. Bein þýðing höfundar. 
223 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 295. 
224 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 295. 
225 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 136. 
226 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 788 frá 19. nóvember 1992.  
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friðargæslu og ekki var um að ræða neitt samþykki frá ríkinu sjálfu fyrir aðgerðunum.227 Þessi 

íhlutun var gerð einhliða af ECOMOG og án heimildar frá Öryggisráðinu samkvæmt VII. kafla, 

en áhugavert er að hún hlaut þó eftir á stuðning frá Öryggisráðinu og var ekki fordæmd af fjölda 

ríkja.  

11.4 Sómalía 

Þegar forseta Sómalíu Mohammed Siad Barre var steypt af stóli í janúar árið 1991 braust út 

borgarastyrjöld í Sómalíu. Gert var samkomulag í Djibútí sumarið 1991 og Ali Mahdi Mohamed 

var skipaður bráðabirgða forseti. Hershöfðinginn Mohamed Farah Aideed var andvígur  

samkomulaginu og héldu hörð átök áfram.228 Rauði krossinn tilkynnti 16. janúar 1992 um að 

hundruð þúsundir flóttamanna væru við það að svelta í flóttamannabúðum í landinu og 31. janúar 

sama ár tilkynnti Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna229um að 140 þúsund flóttamenn hefðu 

komið til Kenýa og að 700 manns kæmu þangað á hverjum degi.230  

Þann 23. janúar árið 1992 kom Öryggisráðið saman til að fjalla um ástandið í Sómalíu og 

samþykkti þar ályktun nr. 733. Þar er ástandið þar í landi talið vera yfirvofandi hætta við frið og 

öryggi í heiminum.231 Þann 17. mars 1992 var önnur ályktun samþykkt nr. 746 þar sem 

Öryggisráðið lýsir mikilli vanþóknun sinni á umfangi þeirra þjáninga sem menn hefðu þurft að 

þola vegna átakanna. Enn fremur er þar lýst yfir áhyggjum á yfirvofandi hættu á ófriði og að öryggi 

væri í hættu, en þó voru ekki ákveðnar hér neinar tilteknar aðgerðir samkvæmt VII. kafla Sáttmála 

sameinuðu þjóðanna.232 

Ástandið versnaði og í október árið 1992 tilkynnti þáverandi aðalframkvæmdastjóri 

Sameinuðu þjóðanna að yfirvofandi hætta væri á að 4,5 milljónir Sómala myndu líða bráðan 

næringarskort og væru í hættu á að þróa með sér sjúkdóma af þeirri ástæðu. Um það bil 300 þúsund 

manns höfðu þá látist í Sómalíu á aðeins 11 mánuðum.233 

Þann 3. desember árið 1992 var loks samþykkt einróma ályktun nr. 794 þar sem aðgerðir 

samkvæmt VII. kafla voru heimilar.234 Í lok ársins voru 28.000 bandarískir hermenn komnir inn í 

                                                 
227 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 136. 
228 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 140. 
229 (e. UN High Commissioner for Refugees). 
230 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 140.  
231 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 733 frá 23. Janúar 1992.  
232 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 746 frá 17. mars 1992.   
233 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 141. 
234 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 794 frá 3. desember 1992.  
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Sómalíu og réttlætingin fyrir innrásinni voru einungis mannúðarástæður þar sem átökin voru 

staðbundin innanlands.235 

Íhlutunin leiddi til þess að aðstoð barst til þjóðarinnar og mannfall varð mun minna en ella 

hefði orðið.236 Góðu afleiðingarnar féllu þó í skuggann af því að 24 pakistanskir hermenn, 18 

Bandaríkjamenn og einn Malasíubúi féllu í átökunum. Einnig létust 500-1000 Sómalir í vopnuðum 

átökum, margir þeirra almennir borgarar. 

Í mars árið 1994 drógu Bandaríkjamenn friðargæslulið sín til baka og Öryggisráðið síðar aðrar 

sveitir og síðustu friðargæslumennirnir frá Pakistan fóru frá Sómalíu þann 4. mars 1995.237 Var þá 

orðið ljóst að íhlutunin hafði litlu skilað og lið Bandaríkjanna var þá komið í bein átök við ýmsar 

fylkingar sem börðust um átök í landinu. Við tók svo langt tímabil ófriðar og stjórnleysis í landinu. 

Í þessu máli virtist íhlutun þó grundvallast fyrst og fremst af mannúðarástæðum og var hún 

framkvæmd eftir að Öryggisráðið hafði veitt afgerandi heimild fyrir henni samkvæmt kafla VII. í 

SSÞ. Jákvæðar afleiðingar urðu a.m.k. tímabundið af íhlutuninni þó hún hafi einnig leitt af sér 

aðrar misgóðar til lengri tíma litið. Líklega hefði verið erfitt að sjá nákvæmlega fyrir hinar skaðlegu 

afleiðingar en oft eru þær fylgifiskur þess að hefja vopnuð átök eða blanda sér inn í þau og það var 

einmitt þannig sem málin þróuðust í Sómalíu.  

11.5 Rúanda 

Í apríl árið 1994 lést Juvenal Habyarimana forseti Rúanda þegar flugvél sem hann var í var skotin 

niður.238 Borgarastyrjöld hófst þá í Rúanda og fjallað var fyrst um deiluna í vestrænum fjölmiðlum 

eins og um væri að ræða illdeilur á milli ættbálka. En raunin var sú að Hútúar réðu yfir rúandíska 

hernum og gerðu helstu öfgamenn í þeirra röðum það að markmiði sínu að útrýma Tútsí 

ættbálknum. Þeir myrtu forsetisráðherrann Agathe Uwilingiyimana en kenndu Tútsímönnum um 

morðið og komust þá til valda með ógnarstjórn. Vopnin sem notuð voru í borgarastríðinu voru 

meðal annars sveðjur og hvassar stangir en urðu verknaðirnir sem framdir voru hrottafengnari fyrir 

vikið og ofsóknirnar breiddust hratt út.  

Í lok maí árið 1994 tilkynnti þáverandi aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna um að 

morð hefðu verið framin á um 250-500 þúsund manns í Rúanda og enginn vafi væri á því að um 

                                                 
235 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 142-143. 
236 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 27. 
237 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 143. 
238 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 27.  
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væri að ræða hrottafengin hópmorð. En talið var að einnig væru þá um ein og hálf milljón manns 

einhverstaðar á vergangi.239  

Viðbrögð Öryggisráðsins og helstu stórvelda við þessum hörmungum voru ófullnægjandi. Á 

þeim tíma sem forsetinn lét lífið voru um 2500 friðargæsluliðar SÞ staðsettir í Rúanda sem partur 

af UN Assistance Mission in Rwanda (hér eftir UNAMIR) en í apríl 1994 þegar ástandið var byrjað 

var ákveðið að fækka þeim niður í 270 og fjöldamorðin héldu áfram. Aðalframkvæmdarstjóri SÞ 

hvatti Öryggisráðið til að endurskoða ákvörðun sína og grípa til aðgerða. En þann 17. maí 1994 

samþykkti Öryggisráðið ályktun nr. 918/1994 sem heimilaði aukningu í liðsafla UNAMIR upp í 

5500 manns. Í ályktuninni tók Öryggisráðið fram að ástandið teldist vera ófriðarhætta á svæðinu 

og lagði á vopnasölubann.240 Í byrjun júní voru þó aðeins 503 UNAMIR hermenn í Rúanda og 

talið var að þeir gætu ekki beitt sér að fullu fyrr en eftir þrjá mánuði. Á þessum tímapunkti tilkynntu 

Frakkar um vilja til að grípa inn í ástandið í Rúanda og óskuðu þess við Öryggisráðið að fá heimild 

samkvæmt VII. kafla SSÞ til aðgerða.241  Öryggisráðið samþykkti ályktun í júní árið 1994, en í 

henni kom fram að mikil ófriðarhætta væri á svæðinu og að allar nauðsynlegar aðgerðir væru 

heimilar undir VII. kafla til að ná þeim mannúðarmarkmiðum sem stefnt væri að.242 Aðgerðin 

Opération Turquoise var svo loks framkvæmd af Frökkum og miðaði hún að því að vernda líf og 

mannréttindi íbúa í Rúanda. Talið er að þótt hún hafi verið allt of seint fram komin þá hafi aðgerðin 

þó bjargað eitthvað um 10.000 manns.243  

Í júlí árið 1994 lauk borgarastyrjöldinni og hópmorðunum þegar ríkisstjórnin og her hennar 

flúðu í útlegð en þá höfðu verið framin hrottafengin hópmorð á um 800 þúsund almennum 

borgurum í Rúanda.244  

Eru síðbúin viðbrögð alþjóðasamfélagsins í þessu máli almennt talin ein stærstu mistök SÞ. 

Ljóst er að virkilega gróf brot gegn alþjóðaglæpum áttu sér stað í þessu máli og var íhlutunin sett 

í framkvæmd af mannúðarástæðum og var til þess afgerandi heimild frá Öryggiráðinu samkvæmt 

kafla VII. Vandamálið var hinsvegar að ríkin brugðust seint og lítið við. Líklegt er að töluvert fleiri 

mannslífum hefði verið bjargað ef brugðist hefði verið við ástandinu fyrr og á skilvirkan hátt. 

                                                 
239 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 144. 
240 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 145 og ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 918 frá 17. 

maí 1994. 
241 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 146. 
242 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 929 frá 22. júní 1994. 
243 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 546. 
244 David M. Malone: The UN security council, bls. 483.  
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11.5.1 Eftir Rúanda 

Viðhorf Sameinuðu þjóðanna og annarra til mannúðaríhlutunar breyttist á vissan hátt eftir 

hópmorðin og hin grófu mannréttindabrot í Rúanda. Ljóst var að alþjóðasamfélagið hafði ekki 

brugðist við á markvissan hátt þrátt fyrir að hafa vitað að framdir væru alþjóðaglæpir á 

kerfisbundinn og hrottalegan hátt. Bill Clinton baðst eftir á afsökunar aðgerðarleysi Bandaríkjanna 

og Kofi Annan fyrrum aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna lagði til að alþjóðasamfélagið 

myndi koma í veg fyrir að annað slíkt gæti gerst aftur. Hann sagði einnig að það þyrfti að gera 

samkomulag um hvernig væri hægt að bregðast betur við þegar slík mannúðarbrot væru framin 

innan fullveldis ríkja.245 Rúanda málið er skýrt dæmi um vangetu Sameinuðu þjóðanna þegar 

stórveldin hafa ekki nægan áhuga eða hagsmuni, þar sem Öryggisráðið heimilaði aðgerðir en ríkin 

brugðust bæði allt of seint og allt of lítið við ástandinu.  

11.6 Kosovo 

Átökin í Kosovo eiga rætur að rekja til þess þegar Tyrkjaveldi Ottoman vann sigur gegn Serbneska 

prinsinum Lazar árið 1389. Svæðið var undir stjórn Tyrkja þar til 1912 þegar Serbar og önnur ný 

sjálfstæð Balkan ríki tóku sig saman og þvinguðu Tyrki í burtu. Í fyrri heimsstyrjöldinni voru svo 

Serbar hraktir í burtu frá Kosovo, en árið 1918 náðu þeir svæðinu aftur í sínar hendur.  

Árið 1945 samanstóð Júgóslavía af sex lýðveldum þ.e. Serbíu, Svartfjallalandi, Króatíu, 

Slóveníu, Makedóníu og Bosníu Hersegóvinu og svo tveimur sjálfstæðum svæðum innan Serbíu, 

það eru Vojvódina og Kósovó. En í Kósovó er mikill meirihluti íbúa af albönsku bergi brotinn.   

Árið 1974 var Kósovó veitt sjálfstjórn í sambandsríkinu og var nálægt því að kallast lýðveldi. 

Serbneski forsetinn Slobodan Milosevic ákvað svo að afnema sjálfstæði Kósovó árið 1989. Við 

töku þessarar ákvörðunar var notaður áróður um að vissir þjóðernishópar, það eru albanir gætu 

tekið yfir svæðið og var skírskotað til þess þegar Serbar biðu ósigur gegn Tyrkjum 600 árum áður 

sem fyrr segir. Ófriður ríkti í héraðinu út áratuginn og í desember 1992 gaf Bush þáverandi forseti 

Bandaríkjanna út viðvörun til Milosevic vegna Kósovó og sagði að Bandaríkin væru tilbúin til að 

beita hernaðaraðgerðum gegn Serbum vegna aðgerða þeirra í Kósovó. Aðstæðurnar versnuðu í 

febrúar og mars árið 1998 þegar þó nokkrir albanskir aðskilnaðarsinnar voru drepnir í Kósovó af 

serbnesku lögreglunni.246 Þann 31. mars sama ár samþykkti Öryggisráðið ályktun nr. 1160/1998 

                                                 
245 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 547. 
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sem fordæmdi óhóflega valdbeitingu serbnesku lögreglunnar en einnig hryðjuverkaárásir framdar 

af Frelsisher Kósovó og lagði á vopnasölubann.247 En átökin héldu áfram og í september samþykkti 

Öryggisráðið aðra ályktun sem lýsti því yfir að ástandið í Kósovó teldist vera ófriðarhætta, krafðist 

vopnahlés og að leyfð yrði mannúðaraðstoð á grundvelli VII. kafla í SSÞ.248 Ljóst var að 

Öryggisráðið var þó tregt til að brjóta í bága við fullveldi fyrrum Júgóslavíu og þrátt fyrir að hafa 

samþykkt ályktun á grundvelli VII. kafla SSÞ þá var ekki beinlínis veitt heimild fyrir 

hernaðaraðgerðum.249 NATO og Öryggisráðið ræddu um ástandið og hegðun Serba og frelsishers 

Kósovó í marga mánuði en hvorki Kína né Rússland vildu samþykkja neina ályktun sem 

afdráttarlaust myndi heimila beitingu vopnavalds vegna Kósovó.250  

Í mars árið 1999 eftir að framin höfðu verið fjöldamorð á 45 Kósovó-Albönum í Racak tóku 

NATO ríkin höndum saman og ákváðu að hefja einhliða loftárásir gegn fyrrum Júgóslavíu það er 

á Belgrad höfuðborg Serbíu. 251 

Clinton þá forseti Bandaríkjanna lagði áherslu á mannúðarástæður og lýsti yfir vilja til að koma 

í veg fyrir meira stríð og þáverandi forsætisráðherra Bretlands Tony Blair lagði áherslu á nauðsyn 

þess að vernda meirihluta albanskra-Kosóvóbúa. Blair sagði að það væru aðeins „tveir möguleikar 

í stöðunni og væru þeir annaðhvort að gera eitthvað eða hinsvegar að gera ekkert“. 252   

Á bráðafundi Öryggisráðsins í mars lýstu Rússland, Kína og Hvíta-Rússland yfir andstöðu 

sinni við aðgerðir NATO vegna Kósovó og sögðu þær vera í andstöðu við Sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. En þau ríki sem stóðu að aðgerðunum settu ekki fram neinn skýran lagalegann grundvöll 

fyrir þeim. Því var þó meðal annars haldið fram að alþjóðastofnunum á borð við Evrópusambandið 

bæru siðferðislega ábyrgð á að koma í veg fyrir hörmungar innan Evrópu en Holland og Bretland 

héldu því fram að aðgerðirnar væru lögleg viðbrögð við mannúðaraðstæðum.253  

Rússland setti fram ályktun 26. mars árið 1999 þar sem það fordæmdi aðgerðir NATO vegna 

Kósovó og krafðist þess að hætt yrði loftárásum á Serbíu en ályktunin var felld með meirihluta 

atkvæða.254 Þau ríki sem studdu hana voru Rússland, Kína og Namibía. Frakkland og Holland 

nefndu að ályktanir hefðu verið settar fram á grundvelli VII. kafla og gáfu í skyn að Öryggisráðið 

                                                 
247 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1160 frá 31. mars 1998. 
248 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1199 frá 23. september 1998.  
249 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 549. 
250 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 29. 
251 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 29. 
252 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 211. 
253 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 211-212. 
254 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 549-550. 
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hefði átt þátt í að heimila aðgerðirnar og Bretland lagði enn áherslu á að hernaðaraðgerðirnar væru 

réttlættar á grundvelli mannúðarástæðna og til að koma í veg fyrir hörmungar.255 Loftárásir NATO 

höfðu þó einnig í för með sér að borgarar t.d. serbneski minnihlutinn í Kósovó lögðu á flótta og 

voru á vergangi ásamt því að vekja hrinu af morðum sem framin voru af Serbum. Samkomulag 

náðist loks eftir að NATO hótaði að senda einnig inn landher.256 

Áður en NATO hóf aðgerðir í Kósovó þá höfðu verið lagðar fram ályktanir samkvæmt VII. 

kafla SSÞ af Öryggisráðinu sem fjölluðu um alvarleika ástandsins sem ófriðarhættu og þörfina á 

aðgerðum vegna mannúðarástæðna.257 En þó var ekki veitt afgerandi heimild til hernaðaraðgerða 

á vegum Öryggisráðsins. Vafi er á því hvort NATO geti talist lögmætt yfirvald sem geti tekið 

ákvörðun um beitingu vopnavalds á grundvelli mannúðarástæðna. Ljóst er að ástandið var slæmt 

og þörf var á einhverskonar aðgerðum vegna mannúðarástæðna. En spurning er hvort það hefði 

mögulega verið hægt að ná sama markmiði með vægari aðgerðum en loftárásum. Kannski hefði 

það leitt til betri útkomu ef diplómatískar leiðir hefðu verið reyndar áfram eða þar til að skýr 

heimild fyrir hernaðaraðgerðunum lægi fyrir. En ef beðið hefði verið lengur þá hefði ástandið 

einnig getað versnað og þá hefði kannski ekki verið eins auðvelt að stöðva það. En ljóst er að 

NATO ríkin vildu ekki bíða og lenda í álíka stöðu og varð í Bosníu.  

Íhutun NATO í Kosovo hefur verið býsna umdeild og hefur verið talin í ósamræmi við 

alþjóðalög bæði hvað varðar beitingu vopnavalds og framkvæmd hernaðaraðgerða. Samt sem áður 

hafa einhverjir fært rök fyrir því að um lögmæta íhlutun hafi verið að ræða þar sem tilgangur 

hennar var sá einn að takast á við yfirvofandi þjóðernishreinsun og var stutt af mörgum meðlimum 

Sameinuðu þjóðanna og átti stuðning meirihluta Öryggisráðsins.258 En má segja að aðgerðinni hafi 

verið veitt óbeint eftirfarandi lögmæti með ályktun nr. 1244 frá árinu 1999.259 

11.7 Austur-Tímor 

Eitthvað um 200 þúsund manns höfðu dáið í átökum sem staðið höfðu um áratugaskeið í Austur-

Tímor þegar Habibie tók við forsetaembættinu í Indónesíu við upphaf ársins 1999. En hann tók þá 

ákvörðun að Austur-Tímorbúar mættu fá að kjósa um sjálfstæði sitt frá Indónesíu.260 Öryggisráðið 

                                                 
255 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 213. 
256 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 29. 
257 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1199 frá 23. september 1998 og nr. 1203 frá 24. october 1998. 
258 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 549-550. 
259 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1244 frá 10. júní 1999. 
260 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 551. 
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hafði afskipti af málinu með því að setja á fót tiltekna aðgerð sem fól í sér að hafa eftirlit með 

kosningunum á svæðinu þ.e. UN mission in East-Timor (hér eftir UNAMET). Var þetta gert með 

samþykki stjórnvalda bæði í Portúgal og Indónesíu.261  

Þrátt fyrir að ofbeldi og ógnanir hefðu verið ráðandi á svæðinu fyrir kosningarnar þá kusu 78,5 

prósent með sjálfstæði. Eftir kosningarnar hófu skæruliðar sem höfðu tengsl við Indónesíu 

umfangsmikla valdbeitingu og drápu eitthvað um tvö þúsund Austur-Tímorbúa og ráku hundruði 

þúsunda frá heimilum sínum.262 Átti þetta sér með stuðningi indóneska hersins og mögulega einnig 

ríkisstjórnarinnar.263 Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna þrýstu á indónesk stjórnvöld um að heimila 

valdbeitingu af hendi alþjóðasamfélagsins og þann 12. september 1999 gaf Habibie eftir og 

heimilaði valdbeitingu samkvæmt Sáttmála Sameinuðu þjóðanna.264 Þann 15. september lagði 

Öryggisráðið svo fram ályktun sem m.a. fordæmdi allt ofbeldið í Austur-Tímor og heimilaði 

hernaðaraðgerðir samkvæmt VII. kafla í SSÞ en þar var einnig tekið fram að friðargæsluliðar 

Sameinuðu þjóðanna ættu að taka við af indónesíska hernum á svæðinu um leið og mögulegt 

væri.265 Ástralía leiddi svo hernaðaraðgerðirnar með fjölþjóða herafla til þess að koma á friði og 

öryggi í Austur-Tímor.  

Fyrir liggur að gróf mannréttindabrot voru framin kerfisbundið í Austur-Tímor af ríkisstjórn 

Indónesíu og því mögulega ástæða til að íhlutast í málinu með hernaðaraðgerðum af 

mannúðarástæðum eins og gert var loks samkvæmt heimild Öryggisráðsins í VII. kafla. Ekki er 

ljóst hvort aðgerðunum hefði verið haldið fram ef ekki hefði komið til samþykki frá ríkisstjórn 

Indónesíu. En Öryggisráðið tók sérstaklega fram í ályktuninni sem heimilaði beitingu vopnavalds 

að stuðningur Indónesíu væri kærkominn.266 En það er þó ekki skylda Öryggisráðsins að leita eftir 

slíku samþykki áður en það heimilar beitingu vopnavalds við slíkar aðstæður.  

11.8 Ályktun  

Þegar skoðuð eru þessi dæmi hér að ofan þá virðist ekki vera afgerandi ljóst hvenær sé heimilt að 

beita vopnavaldi á grundvelli mannúðarástæðna og hvaða aðili það er sem hefur lögmætt vald til 

að fyrirskipa um beitingu þess. En þó er alveg ljóst orðið að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna getur 

                                                 
261 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1246 frá 11. júní 1999. 
262 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 551. 
263 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 150.  
264 Jennifer M. Welsch: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 552. 
265 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1264 frá 15. september 1999. 
266 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1246 frá 11. júní 1999. 
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nú beitt heimildum í VII. kafla SSÞ til að heimila valdbeitingu þótt ófriðarhætta tengist aðeins 

mannúðarástandi í tilteknu tilviki. En sumar af þessum íhlutunum benda til þess að mögulega geti 

einnig verið heimilt fyrir aðra aðila en Öryggisráðið að taka ákvörðun um hernaðaraðgerðir af 

mannúðarástæðum. Á það þó einkum við þegar mikill meirihluti ríkja er hlynntur aðgerðum og 

Öryggisráðið hefst ekki að sbr. mál Kósovó sem er þó umdeilt. 

 Í öllum þessum málum voru framin gróf mannréttindabrot gegn almennum borgurum en ekki 

er alveg nákvæmlega ljóst á hvaða stigi slík brot þurfa þá að vera til að heimilt sé að grípa til 

hernaðaraðgerða. En augljóst er þó að brotin þurfa að vera mjög gróf og útbreydd og að öllum 

líkindum nær þetta þá aðeins yfir helstu alþjóðaglæpi.  

12 Mannúðaríhlutun og skyldan til að vernda 

12.1 Kenningar Tony Blair og Kofi Annan 

12.1.1  Tony Blair  

Árið 1999 hélt Tony Blair þáverandi forsætisáðherra Bretlands ræðu í Chicago um aðgerðir og 

íhlutun NATO í Kósóvó sem voru þá í fullri framkvæmd. Hann setti fram kenningu um 

alþjóðasamfélag sem miðaði að því að réttlæta mannúðaríhlutun og útskýra í hvaða aðstæðum hún 

væri réttmæt. Var þetta í fyrsta skiptið frá tilurð Sameinuðu þjóðanna sem tilraun var gerð til að 

afmarka viss skilyrði sem taka þyrfti til skoðunar áður en farið væri í íhlutun með 

hernaðaraðgerðum.  

Blair sagði að íhlutunin í Kósóvó væri réttlát því hún byggðist á grundvallargildum og engir 

aðrir hagsmunir væru undirliggjandi. Hann benti á fimm megin skilyrði sem ríki þyrftu að líta til 

áður en þau tækju ákvörðun um að fara í einhliða mannúðaríhlutun. Þau væru að málstaðurinn 

þyrfti að vera öruggur; búið væri að fullreyna allar diplómatískar lausnir; hægt væri að ábyrgjast 

skynsamlegar hernaðaraðgerðir; viðbúnaður væri til langs tíma og þjóðhagslegir hagsmunir væru 

ekki ríkjandi.267  

Árið 2009 hélt Blair aftur ræðu í Chicago í Bandaríkjunum og sagði að hann væri búinn að 

læra og þroskast með tímanum en hann álíti enn að betra væri að koma þeim frá völdum sem kúga 

og misþyrma þegnum sínum og áréttaði hann að kenning hans ætti enn við.268 

                                                 
267 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 33-34.  
268 Hannah Meyers: „Doctrine of the International Community: Ten Years Later“, bls. 5-7. 
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Skilyrði Blair líkjast að vissu leyti kenningum um réttlátt stríð. Hann talar um málstað, síðasta 

úrræði, góðan tilgang, líkur til árangurs og meðalhóf. En með kenningunni gefur hann í skyn að 

ríki geti verið það lögmæta yfirvald sem tekur ákvörðun um mannúðaríhlutun.  

12.1.2 Kofi Annan   

Árið 2000 kom út aldamótaskýrsla Kofi Annan; We the people: the role of the United Nations in 

the twenty-first century. Þar fjallaði hann um ýmis málefni, þar á meðal um fullveldisrétt ríkja og 

þörfina til að bregðast við grófum mannréttindabrotum. Hann tók fram að mannúðaríhlutun væri 

viðkvæmt og erfitt málefni sem erfitt gæti verið að komast að pólitískri niðurstöðu um en fullyrti 

síðan að engar lagareglur ættu að vernda þá sem fremja glæpi gegn mannúð ekki einu sinni 

fullveldisréttur. Hann sagði að þegar fjöldamorð væru framin þá væri innrás með vopnavaldi 

úrræði sem ekki væri hægt að horfa framhjá þrátt fyrir að það væri ávallt síðasta úrræði og áréttaði 

hann svo siðferðislega skyldu Öryggisráðsins um að beita sér fyrir alþjóðasamfélagið. Hann spurði 

gagnrýnendur mannúðaríhlutunar tiltekinnar eftirfarandi lykilspurningar:269 

Ef mannúðaríhlutun er í raun óásættanleg árás á fullveldi, hvernig eigum við þá að bregðast 

við í tilfellum eins og í Rúanda eða Srebrenica þar sem framin eru gróf kerfisbundin 

mannréttindabrot sem misbjóða öllum okkar mannlegu lífsgildum? 270  

Á tíunda áratug 20. aldar var mikið deilt um mannúðaríhlutun og málefnið var þá mikið rætt á 

alþjóðlegum vettvangi svo sem á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Skiptust fulltrúar ólíkra 

skoðana að meginstefnu í tvennt: Þá sem hlynntir voru hernaðaraðgerðum af mannúðarástæðum 

þegar framin voru gróf mannréttindabrot og svo þá sem tilbúnir vou til að horfa framhjá alvarlegum 

brotum gegn mannréttindum vegna staðfestu við regluna um almennt bann við íhlutun og regluna 

um fullveldi ríkja. Í lok aldarinnar var enn mörgum spurningum ósvarað þrátt fyrir tilraunir til 

útskýringa og mikla umræðu.271  

12.2 Upphaf Skyldunnar til að vernda 

Í september árið 2000 stofnaði síðan kanadíska ríkisstjórnin Alþjóðanefnd um íhlutun og 

fullveldisrétt ríkja eða The International Commission on Intervention and State Sovereignty (síðar 

nefnd ICISS). Í nefndinni voru sérfræðingar sem komu víðs vegar frá úr heiminum og með 

                                                 
269 We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century, bls. 48. 
270 We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century, bls. 48. Bein þýðing höfundar.  
271 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 30. 
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margskyns reynslu og þekkingu. Viðfangsefni nefndarinnar var að skilgreina betur álitamálið um 

mannúðaríhlutun þegar upp kemur sú staða að framin eru gróf mannréttindabrot eins og Kofi 

Annan hafði og velt fyrir sér og átti nefndin að hafa samráð við eins fjölbreyttan hóp og mögulegt 

væri. Átti nefndin að skila inn skýrslu um störf sín og í desember 2001 skilaði nefndin af sér 90 

blaðsíðna skýrslu sem fékk heitið Skyldan til að vernda (The responsibility to protect).272 

12.3 Skýrsla ICISS 

Skýrsla ICISS fjallar um mannúðaríhlutun og um það hvenær, ef einhvern tíman það er viðeigandi 

að ríki beiti valdi og þá sérstaklega vopnavaldi gegn öðru ríki í því skyni að vernda óbreytta 

borgara.273 Skýrslan lagði mikið af mörkum á alþjóðavettvangi hvað varðar umræðuna um 

mannúðaríhlutun. Með henni varð stefnubreyting í umræðunni um mannúðaríhlutun og snerist hún 

nú um „skylduna til að vernda“ í staðinn fyrir „réttinn til íhlutunar“. Litið var á mannúðaríhlutun 

frá sjónarhorni þeirra sem þurftu á aðstoð að halda og rétt þeirra til verndar fremur en að horfa á 

íhlutun frá sjónarhorni þeirra sem bregðast við og rétt þeirra. Hugtakinu „mannúðaríhlutun“ var 

ýtt til hliðar af þeim sökum að það gaf til kynna að eina leiðin til að bregðast við grimmdarverkum 

væri að fara í hernaðaraðgerðir og var það ávallt tengt við slíkar aðgerðir þrátt fyrir að geta staðið 

fyrir annarskonar mannúðaraðstoð.274 

Einnig var kallað eftir því að breyta umræðunni um fullveldisrétt þannig að frekar væri um að 

ræða ábyrgð eða skyldu ríkis fremur en rétt þess. Frumskylda ríkis væri að vernda eigin borgara 

og ef ríki gæti ekki mætt þessari skyldu þá bæri alþjóðasamfélagið skyldu til að grípa inn í með 

viðeigandi aðgerðum. Það sem skýrslan hafði einnig fram á að færa voru útskýringar á  þýðingu 

skyldunnar í framkvæmd, þ.e. hvaða skyldur ríki bæru gagnvart eigin borgurum og svo hver væri 

ábyrgð alþjóðasamfélagsins ef ríkið gæti ekki fullnægt þessum skyldum. Samkvæmt skýrslunni 

nær ábyrgðin lengra en aðeins til hernaðaraðgerða, en megin skyldur ríkja eru; skylda til að koma 

í veg fyrir hörmungar sem gætu verið í uppsiglingu; skylda til að bregðast við grimmdarverkum 

og skylda til að endurbyggja samfélagið eftir hörmungar og hernaðaraðgerðir. Settar voru 

viðmiðunarreglur um lögmæti þess að ráðast í hernaðaraðgerðir vegna mannúðarástands og litið 

til þess hvenær væri við hæfi að fara í slíkar aðgerðir.275  

                                                 
272 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 38-39.  
273 The responsibility to protect, bls. VII. 
274 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 38-41. 
275 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 41-43. 
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12.4  Meginatriði skyldunnar til að vernda í ICISS 

Í skýrslu ICISS eru nefnd tiltekin ákvæði sem fjalla um meginatriði skyldunnar til að vernda en 

fyrst eru útskýrðar tvær undirstöðureglur og þær eru eftirfarandi: 

1. Undirstöðureglur (Basic principles) 

       a) Fullveldiréttur ríkis felur í sér ábyrgð og frumábyrgð þess er að vernda  

            eigin borgara innan ríkis.  

       b) Ef aðstæður eru á þann veg að óbreyttir borgarar þurfa að þola grófar  

            þjáningar, útaf innanlandsstyrjöld, uppreisn, undirokun eða  

            misbrests ríkis og hlutaðeigandi ríki vill ekki eða hefur ekki tök á að  

            koma í veg fyrir það, þá víkur reglan um bann við íhlutun fyrir alþjóð 

            legri skyldu til að vernda. 276  

Síðan er tekið fram að grunnurinn sem skyldan byggist á séu; skuldbindingar sem felast í 

fullveldisréttti; ábyrgð Öryggisráðsins samkvæmt 24. gr. SSÞ til að viðhalda heimsfriði og öryggi; 

sérstakar lagaskyldur um vernd mannréttinda í yfirlýsingum, þjóðréttarsamningum eða sáttmálum, 

mannúðarlögum eða landslögum; framkvæmd ríkja, svæðisbundinna stofnanna og Öryggisráðsins.  

Skyldan til að vernda felur í sér að þrjá tiltekna þætti; Skyldu til að hindra, þ.e. að takast á við 

bæði undirrót og beina orsök vandans vegna innanlandsátaka eða annars hættuástands sem  sprottið 

er upp af mannavöldum og setur almenna borgara í hættu; Skyldu til að bregðast við, þ.e. að 

bregðast við aðstæðum þar sem er mannleg neyð og nauðsynlegt er að gera viðeigandi ráðstafanir, 

með t.d. þvingunaraðferðum, refsingum eða alþjóðlegri lögsókn og í alvarlegustu tilvikunum, 

íhlutun með hernaðaraðgerðum: Síðan er það Skylda til að endurbyggja, þ.e. að veita fulla aðstoð 

við endurreisn, enduruppbyggingu og sættir, þá sérstaklega eftir íhlutun með hernaðaraðgerðum,  

takast á við þann skaða sem var orsökin að því að íhlutun var skipulögð  til að sporna við eða 

afstýra ástandi.277  

 Skyldan til að hindra eða fyrirbyggja mannlegar hörmungar er meginþátturinn í skyldunni til 

að vernda og eiga forvarnarúrræði ávallt að vera reynd að fullu áður en íhugað er að beita íhlutun, 

og þarf því að tryggja frekari ábyrgð og úrræði sem beitt er til þessa. Skal ávallt hafa í huga að 

beitt hafi verið vægari aðgerðum til fullnustu áður en farið er í ágengar þvingunaraðgerðir.  

                                                 
276 The responsibility to protect, bls. XI. Ákvæðin eru bein þýðing höfundar.  
277 The responsibility to protect, bls. XI. 
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12.5 Reglur ICISS um mannúðaríhlutun með hernaðaraðgerðum  

Eitt af markmiðum nefndarinnar var að finna lausnir á því hvenær mannúðaríhlutun með 

hernaðaraðgerðum gæti verið réttmæt og setja skýrar viðmiðunarreglur um efnisleg skilyrði sem 

Öryggisráðið og aðrir gætu tileinkað sér.278 Samkvæmt skýrslunni er réttlátur málstaður nauðsynlegur 

því hernaðaraðgerðir af mannúðarástæðum eru verulega sérstakar og óvenjulegar aðgerðir. Til þess 

að heimila slíkar aðgerðir verða að vera til staðar gróf og alvarleg brot sem beinast gegn 

grundvallarmannréttindum eða að brotin séu fyrirséð og verða þau þá að vera af þessum 

neðangreinda toga: 

       a) Stórfellt fyrirsjáanlegt eða raunverulegt mannfall, annaðhvort með hópmorðs  

           ásetningi eða ekki, sem orsakast af framkvæmd ríkis af ásettu ráði, vanrækslu  

           þess eða vangetu til athafna eða 

       b) fyrirsjáanlegar eða raunverulegar þjóðernishreinsanir í miklum mæli, hvort  

           sem því er framfylgt með morðum, nauðungarflutningum, hryðjuverkum eða  

           nauðgunum.279  

Megintilgangur mannúðaríhlutunar á að vera að koma í veg fyrir eða stöðva mannlegar 

þjáningar og verður aðeins réttlætt ef öll önnur úrræði hafa verið þaulreynd og öll skynsamleg rök 

skírskota til þess að vægari aðgerðir muni ekki duga. Aðgerðirnar verða að vera framkvæmdar af 

því meðalhófi sem nauðsyn krefur og þá til þess að hægt sé að ná því lögmæta markmiði sem stefnt 

er að. Einnig er gerð krafa um réttmætar væntingar þ.e. að það verði að vera einhver möguleiki til 

þess að hægt sé að hindra þjáningarnar sem réttlætt hafa hernaðaraðgerðirnar eða stöðva þær og 

að afleiðingarnar af íhlutun séu líklegri til að bæta ástandið en ekki gera það verra. 

Áréttað er að ávallt skuli reynt að fá heimild Öryggisráðsins áður en farið er í hernaðaraðgerðir 

og ber ráðið skyldu að bregðast við á skilvirkan hátt við slíkri beiðni. Þá er tekið fram að best sé 

að Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna sjái um að heimila slíkar aðgerðir en miðað sé við að bæta 

skilvirkni þess. Lagt er til að fimm fastafulltrúarnir ráðsins komi sér saman um að nota ekki 

neitunarvald sitt þegar mikill meirihluti er sammála um beitingu vopnavalds vegna mikilla 

hörmunga nema í þeim aðstæðum að nauðsynlegt sé vegna grundvallarhagsmuna ríkisins sem í 

hlut á. Ásamt því eru taldir upp möguleikar sem geti komið til greina ef Öryggisráðið neitar beiðni 

um íhlutun. Í fyrsta lagi gæti þá Allsherjarþingið fjallað um málið á grundvelli ályktunarinnar um 

Uniting for Peace eða í öðru lagi gætu svæðisbundin samtök þá hafið aðgerðir samkvæmt VII. 

                                                 
278 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 43.  
279 The responsibility to protect, bls. XII. Bein þýðing höfundar. 
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kafla SSÞ og leitað eftir samþykki ráðsins síðar sem t.d. var gert í Kósovó og Líberíu. Síðan var 

tekið fram að Öryggisráðið yrði að hafa það í huga að ef það brygðist ekki við grófum tilvikum 

sem krefðust aðgerða þá gæti það orðið til þess að ríki myndu finna aðrar leiðir til að bregðast við 

en að leita til ráðsins og myndi það draga úr trúverðugleika þess og stöðu alþjóðasamfélagsins.280 

Þegar skýrsla ICISS kom út í desember 2001, ekki svo löngu eftir hryðjuverkin í New York 

11. september 2001, leit út fyrir að hún myndi ekki fá miklar undirtektir þar sem aðal áherslan í 

umræðunni var þá á hryðjuverk og aðrar öryggisógnir fengu þá ekki eins mikinn hljómgrunn. Náði 

hún þó meiri athygli með tímanum og árið 2005 lagði hún grunn að umræðu um alþjóðlega 

stefnumörkun um þessi efni.281  

12.6 Fundur þjóðarleiðtoga árið 2005 

Í New York var haldinn leiðtogafundur á vettvangi Sameinuðu þjóðanna árið 2005 (The 2005 

world summit) og komu saman yfir 170 þjóðarleiðtogar sem ræddu ýmis málefni þar á meðal 

þróunarmálefni, öryggismál, mannréttindi og einnig endurmótun í starfi Sameinuðu þjóðanna. 

Fundarefnið byggðist að meginstefnu til á tillögum þáverandi framkvæmdastjóra Sameinuðu 

þjóðanna Kofi Annan sem hann setti fram í skýrslunni In Larger Freedom: Towards Development, 

Security and Human Rights for All, sem gefin var út í mars 2005 og fjallar um margskyns málefni 

sem takast þarf á við.282 Í skýrslunni vitnar hann til aldamótaskýrslu sinnar We the peoples: the 

role of the United Nations in the twenty-first century og segir að Sameinuðu þjóðirnar eigi að hafa 

væntingar og hagsmuni fólks um allan heim að leiðarljósi.283 Annan talaði um að ICISS og the 

High-level Panel on Threats, Challenges and Change hefðu lýst stuðningi við mótun reglu um 

sameiginlega skyldu til að vernda en síðan sagði hann: 

                                                 
280 The responsibility to protect, bls. XII-XIII.  
281 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 44. 
282 „The 2005 World Summit High-Level Plenary Meeting of the 60th session of the UN General Assembly“,  

http://www.un.org/en/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml.  
283 In larger freedom: towards development, security and human rights for all, bls. 5.  
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Ég trúi því að við verðum að viðurkenna skylduna til að vernda, og þegar nauðsynlegt er 

framfylgja henni. Í skyldunni felst fyrst og fremst að frumskylda hvers ríkis sé að vernda eigin 

þegna. En ef stjórnvöld geta ekki eða vilja ekki vernda eigin borgara, þá færist skyldan yfir á 

alþjóðasamfélagið til að nota diplómatískar mannúðar- og aðrar aðferðir til að hjálpa til við að 

vernda mannréttindi og velferð óbreyttra borgara. Þegar slíkar aðferðir eru ófullnægjandi þá 

getur Öryggisráðið ákveðið aðgerðir samkvæmt SSÞ, þar á meðal valdbeitingu ef þess er 

þörf.284  

Tillaga hans um skylduna til að vernda hlaut mikið fylgi á fundinum og var samþykkt næstum 

óbreytt af yfir 150 þjóðarleiðtogum og eru ákvæði um hana að finna í skjali um endanlega 

niðurstöðu leiðtogafundsins (The 2005 World Summit Outcome Document). Ákvæðin um skylduna 

til að vernda þar í efnisgreinum 138 og 139 og eru svohljóðandi: 

Skylda til að vernda borgara gegn hópmorðum, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og 

glæpum gegn mannúð  

138. Hvert ríki ber skyldu til að vernda þegna sína gegn hópmorðum, stríðsglæpum, 

þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannúð. Í skyldunni felst að koma í veg fyrir slíka 

glæpi, þar á meðal hvatningu til slíkra verka, með viðeigandi og nauðsynlegum aðgerðum. Við 

samþykkjum þá skyldu og munum breyta samkvæmt henni. Alþjóðasamfélagið skal þegar það 

á við, hvetja og aðstoða ríki við að sinna þessari skyldu og styðja Sameinuðu þjóðirnar í að 

auka færni við að greina fyrr viðvörunarmerki.  

139. Alþjóðasamfélagið, í gegnum Sameinuðu þjóðirnar, ber einnig skyldu til að beita 

viðeigandi diplómatískum, mannúðarlegum og öðrum friðsamlegum aðgerðum, í samræmi við 

VI. og VIII. kafla Sáttmála Sameinuðu þjóðanna, til þess að aðstoða við að vernda borgara 

gegn hópmorðum, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannúð. Í þessu 

samhengi erum við tilbúin til að grípa til aðgerða í sameiningu, tímanlega og ótvírætt, í gegnum 

Öryggisráðið, í samræmi við Sáttmálann, þar á meðal samkvæmt VII. kafla, með því að meta 

hvert mál fyrir sig og í samvinnu við viðeigandi svæðasamtök ef við á, ef friðsamlegar aðgerðir 

eru ekki fullnægjandi og viðkomandi ríkisvald er bersýnilega að mistakast að vernda borgara 

sína gegn hópmorðum, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannúð. Við 

leggjum áherslu á nauðsyn þess að Allsherjarþingið haldi áfram að taka tillit til skyldunnar til 

að vernda í tengslum við hópmorð, stríðsglæpi, þjóðernishreinsanir og glæpi gegn mannúð 

ásamt því sem fylgir, með meginreglur Sáttmálans og reglur þjóðaréttar í huga. Við ætlum 

einnig að skuldbinda okkur, eins og viðeigandi og nauðsynlegt er, til að efla getu ríkja að til 

að vernda borgara sína gegn hópmorðum, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum 

gegn mannúð og aðstoða þá sem eru undir álagi áður en slíkt hættuástand og átök brjótast út.285 

Voru þau svo tekin upp af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í ályktun nr. 60/1 frá 16. 

september árið 2005 og skyldan til að vernda var síðar áréttuð af Öryggisráðinu í bæði ályktun 

1674 frá 28. april 2006 og 1894 þann 11. nóvember árið 2009.286 

                                                 
284 In larger freedom: towards development, security and human rights for all, bls. 35. Bein þýðing höfundar.  
285 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 60/1 frá 16. september 2005, bls. 30. Ákvæðin eru bein þýðing 

höfundar.  
286 Alex J. Bellamy, Sara E. Davies and Luke Glanville: „Introduction“, bls. 1. 
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Árið 2009 gaf þáverandi aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna Ban Ki-Moon svo út 

skýrslu um innleiðingu skyldunnar til að vernda. Skýrslan var svo til umræðu á Allsherjarþingi 

Sameinuðu Þjóðanna í júlí 2009 og flest ríki tóku vel í umræðuna og staðfestu hollustu sína við 

samkomulagið.287 Allsherjarþingið samþykkti þá einróma ályktun þar sem skýrslan var tekin til 

greina og ákveðið var að halda áfram að vinna með sjónarmið skyldunnar til að vernda.288 

12.7 Lagaleg ábyrgð samkvæmt Skyldunni til að vernda 

Skyldan til að vernda leggur þá ábyrgð á ríki að koma í veg fyrir hópmorð og aðra víðtæka 

alþjóðaglæpi gegn almenningi.289 Skyldan sem ríki bera samkvæmt 138. gr. reglunnar um skylduna 

til að vernda er að „vernda þegna sína gegn hópmorðum, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og 

glæpum gegn mannúð og koma í veg fyrir slíka glæpi, þar á meðal hvatningu til slíkra verka, með 

viðeigandi og nauðsynlegum aðgerðum“ hefur verið talin jus cogens skylda, með öðrum orðum þá 

felur hún í sér undirstöðuatriði sem eru ófrávíkjanleg og bindandi fyrir öll ríki og er þar af leiðandi 

þjóðréttarvenja. Talið hefur verið að um sé að ræða pólitískt fyrirheit um að aðhafast á einhvern 

tiltekinn hátt í samræmi við þegar gildandi lagalegar skyldur ríkja. Meiri óvissa hefur verið um 

raunverulega lagalega þýðingu þess að ríki eigi að „hvetja og aðstoða ríki við að sinna þessari 

skyldu“ og að „grípa til aðgerða í sameiningu, tímanlega og ótvírætt“ þegar ríki getur augljóslega 

ekki staðið við skuldbindingar sínar um að vernda þegna sína fyrir hópmorðum, stríðsglæpum, 

þjóðernishreinsunum eða glæpum gegn mannúð.290 Samkvæmt síðarnefndu reglunum hafa ríki og 

alþjóðasamfélagið samþykkt að aðstoða önnur ríki við að vernda þegna þeirra og vera tilbúin að 

grípa til aðgerða ef ekki tekst að vernda þá með fullnægjandi hætti gegn hörmungum.291 

Hernaðaraðgerðir gegn utanaðkomandi ríkis er síðasta úrræðið sem hægt er að nota samkvæmt 

reglunni og verður aðeins réttlætt ef uppi eru vissar tilteknar aðstæður svo sem að gríðarlegt 

mannsfall hafi orðið af völdum viðkomandi ríkis eða vanrækslu þess til að bregðast við slíkum  

aðstæðum. 292 Það er skilyrði samkvæmt reglunni að einn af eftirfarandi alþjóðaglæpum hafi verið 

framinn; hópmorð; stríðsglæpir; þjóðernishreinsun eða glæpir gegn mannúð. Reglan bætir engu 

við þegar gildandi reglur um beitingu vopnavalds og mannúðaríhlutun, því sérstaklega er tekið 

                                                 
287 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law“, bls. 84.  
288 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 63/80 frá 14. September 2009. 
289 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law“, bls. 88. 
290 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law“, bls. 94.  
291 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law“, bls. 94 og Ályktun 

Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 60/1 frá 16. september 2005, greinar nr. 138, 139 and 140.      
292 Gary Wilson: „Applying the Responsibility to Protect to the Arab Spring“, bls. 160.  
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fram að aðgerðir skuli fara í gegnum Öryggisráðið samkvæmt VII. kafla.293  ICISS tók einnig 

afdráttarlaust fram að Öryggisráðið væri vel til þess fallið að sjá um að fara yfir mál sem varða 

hernaðaraðgerðir á grundvelli mannúðarástæðna og að ávallt þurfi heimild þess til að fara í slíkar 

aðgerðir.294 Þetta er í samræmi við gildandi þjóðarétt en gengur mun skemur en hugmyndir um 

mögulega einhliða íhlutun ríkis.  

Reglan er almennt ekki talin leggja nýjar lagalegar skyldur á ríki en þó hafa sumir sérfræðingar 

talið að hægt sé að líta á hana þ.e. skjalið um skylduna til að vernda sem svokallaða óhefðbundna 

réttarheimild („mjúk lög“) þar sem um sé að ræða tiltekin viðmið sem fengið hafi samþykki mikils 

meirihluta ríkja Sameinuðu þjóðanna og er þannig þýðingarmikil heimild um þjóðarétt.295  

12.8 Skyldan til að vernda og mannúðaríhlutun 

Talið hefur verið af sumum fræðimönnum að reglan um skylduna til að vernda sé aðeins annað 

hugtak yfir mannúðaríhlutun. En skyldan til að vernda er víðtækara viðfangsefni en 

mannúðaríhlutun þar sem hún fjallar ekki einungis um beitingu vopnavalds. Hún fjallar einnig um 

fyrirbyggjandi aðgerðir til að koma í veg fyrir gróf mannréttindabrot. Grundvallar tilgangur 

mannúðaríhlutunar er hinsvegar einungis að beita vopnavaldi á grundvelli mannúðarástæðna.296 

Er það þó hluti af reglunni um skylduna til að vernda að heimilt sé að beita hernaðaraðgerðum á 

grundvelli mannúðarástæðna. En það er einungis heimilt samkvæmt reglunni ef tilteknar aðstæður 

eru uppi þ.e. að einhver af eftirfarandi glæpum hafi verið framinn stríðsglæpir, hópmorð eða glæpir 

gegn mannúð. Reglan um mannúðaríhlutun setur það skilyrði að brotið hafi verið gróflega gegn 

grundvallarmannréttindum til þess að heimilt sé að beita íhlutun. Eru því reglurnar nokkuð 

samhljóma um hvaða aðstæður verði að vera uppi til þess að þeim sé beitt. Hvað varðar þann hluta 

skyldunnar til að vernda sem fjallar um hernaðaríhlutun á grundvelli mannúðarástæðna þá bætir 

hún í raun ekki nokkru við regluna um mannúðaríhlutun og virðist hún í rauninni aðeins vera 

staðfesting á rétti sem áður var til staðar að minnsta kosti að því gefnu að slík mál verði ávallt að 

fara í gegnum Öryggisráð SÞ. 

                                                 
293 Ályktun Allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna nr. 60/1 frá 16. september 2005 grein nr. 139.      
294 Gary Wilson: „Applying the Responsibility to Protect to the Arab Spring“, bls. 160.  
295 Gary Wilson: „Applying the Responsibility to Protect to the Arab Spring“, bls. 160. Sem dæmi má einnig nefna 

Jennifer M Welsh og Maria Brenda: „International Law and the Responsibility to Protect“, bls. 137.  
296 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 56-58. 
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En það er vafamál hvort að reglan um mannúðaríhlutun gangi lengra en skyldan til að vernda 

og heimili jafnvel einhliða hernaðaraðgerðir af mannúðarástæðum að skilyrðum uppfylltum.  

13 Dæmi um mannúðaríhlutun eftir samþykkt skyldunnar til að vernda 

Mikilvægt er að skoða nokkur nýleg dæmi til að sjá hvernig viðbrögð ríkja hafa verið gagnvart 

grófum mannréttindabrotum eftir að reglan um skylduna til að vernda var samþykkt á vettvangi 

Sameinuðu þjóðanna og athuga hvort einhver sjáanleg breyting hefur orðið við tilkomu hennar.  

13.1 Darfur  

Stríðið í Darfur byrjaði í febrúar árið 2003 þegar hermenn Frelsishers Súdans og Réttlætis- og 

jafnræðishreyfingarinnar hófu uppreisn í héraðinu gegn her ríkisins til að mótmæla 

efnahagsástandinu og vanrækslu ríkisins til að bæta það. Í upphafi virtust uppreisnarmennirnir 

njóta nokkurrar velgengni þegar þeir náðu meðal annars að eyðileggja nokkrar herflugvélar í eigu 

ríkisins. Ríkisstjórnin brást við uppreisninni með því að senda her sinn á vettvang en þó aðallega 

til að vígbúa og styðja við Janjaweed liða sem eru herskáir og hliðhollir stjórnvöldum. Janjaweed 

liðar hófu svo herferð og byrjuðu að myrða og ræna fólki í héraðinu, beittu 

nauðungarbrottvísunum, stunduðu kerfisbundið kynferðisofbeldi og stóðu fyrir eyðileggingu á 

jarðargróðri, búfé og menningar- og trúarlegum byggingum og þá einkum kristinna Súdana. Um 

mitt árið 2004 áætlaði Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin að um 240-440 manns létust á hverjum 

degi vegna átakanna. Á vesturlöndum var ástandinu almennt lýst sem einu alvarlegasta 

mannúðarástandi í heiminum á líðandi stundu. Í september 2004 voru áætluð dauðsföll vegna 

átakanna komin upp í 70 þúsund manns og tala þeirra sem þurftu á mannúðaraðstoð að halda var 

komin upp í um 2 milljónir.297 

Öryggisráðið ásamt fleirum töldu að ríkisstjórnin í Súdan væri þátttakandi í því að framkvæma 

þjóðernishreinsanir og fremja alvarlega glæpi gegn mannúð í Darfur. Einhverjir töldu að hópmorð 

væru framin og Kofi Annan sagði að alþjóðasamfélagið gæti ekki staðið aðgerðarlaust hjá og þyrfti 

að vera tilbúið að grípa til aðgerða og þar á meðal hernaðaraðgerða.298  

Fyrsta ályktun Öryggisráðsins þar sem minnst er á ástandið í Darfur var ályktun nr. 1547 frá 

11. júní 2004. En þar var tekið fram að allir aðilar sem viðriðnir væru deiluna í Darfur ættu að 

                                                 
297 Paul D. Williams and Alex J. Bellamy: „The Responsibility To Protect and the Crisis in Darfur“, bls. 30-31. 
298 Paul D. Williams and Alex J. Bellamy: „The Responsibility To Protect and the Crisis in Darfur“, bls. 30-31.  
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komast að niðurstöðu um samkomulag og hætta öllum ófriði án tafar.299 Í júlí 2004 samþykkti 

Öryggisráðið ályktun nr. 1556 samkvæmt VII. kafla SSÞ sem lagði á vopnasölubann á svæðinu og 

lýsti stuðningi við íhlutun herliðs á vegum Afríkusambandsins. Einnig var krafist þess að 

ríkisstjórn Súdan myndi afvopna Janjaweed liða og aðra þá sem framið hefðu alvarleg 

mannréttindabrot og draga þá fyrir dóm.300 Her Afríkusambandsins var sá eini sem starfaði í Darfur 

og í lok október árið 2004 voru aðeins 597 friðargæsluliðar á svæðinu en búist hafði verið við 3300 

manna liði.301  

Um 250 þúsund manns létu lífið í átökunum og yfir 2 milljónir manna voru á vergangi. Ekki 

var nógur pólitískur vilji til að bregðast við með fullnægjandi hætti og leggja til þann herafla sem 

þurfti til að vernda almenna borgara í Darfur og minnti að því leyti til á Rúanda 1994.302  

Í málinu var fyrir hendi ástand þar sem framin voru mjög gróf brot jafnvel alþjóðaglæpir og 

greip Öryggisráðið loks inn í málið með heimild til beitingar vopnavalds á grundvelli VII. kafla 

SSÞ. Mannúðaríhlutun var hér heimiluð af Öryggisráðinu en henni var þó ekki framfylgt með því 

bolmagni sem til þurfti þegar á reyndi. 

13.2 Georgía 

Í ágúst árið 2008 réðust stjórnvöld Georgíu inn í héraðið Suður Ossetíu með hernaðaraðgerðum og 

gerðu tilraun til að ná svæðinu á sitt vald en héraðið tilheyrði formlega Georgíu. Hermenn Georgíu 

hófu meðal annars stórfellda árás á Tskhinvali, höfuðborg svæðisins.  

Rússland var með hermenn á svæðinu útaf friðargæslusamningi sem gerður hafði verið árið 

1992 og brást við árásinni með því að senda herlið inn í Suður-Ossetíu og hóf loftárásir á Georgíu. 

Rússar náðu að hrekja her Georgíu burt frá Suður-Ossetíu og stuttu síðar viðurkenndi Rússland 

einhliða sjálfstæði Suður Ossetíu.303 

Rússar réttlættu íhlutunina meðal annars með því að hún væri í samræmi við skylduna til að 

vernda þar sem aðgerðir Georgíu jöfnuðust á við þjóðarmorð. En sú réttlæting fékk ekki mikinn 

stuðning og hafa talsmenn skyldunnar til að vernda almennt talið að reglan hafi ekki átt við í þessu 

máli enda engar slíkar aðstæður fyrir hendi. Rökin fyrir misbeitingu reglunnar eru meðal annars 

                                                 
299 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1547 frá 11. júní 2004.  
300 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1556 frá 30. júlí 2004.  
301 Paul D. Williams and Alex J. Bellamy: „The Responsibility To Protect and the Crisis in Darfur“, bls. 29.  
302 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 53. 
303 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 55.  
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þau að stærð íhlutunarinnar var ekki í hlutfalli við það markmið að vernda íbúa Suður-Ossetíu og 

ekki var leitað eftir samþykki Öryggisráðsins eins og skyldan til að vernda áskilur.304  

Mannréttindabrot voru framin í þessu máli en ekki er ljóst hvort brotin hafi verið það gróf að 

hægt hafi verið að réttlætta hernaðaraðgerðir á grundvelli mannúðarástæðna. Líklega voru þau ekki 

svo stórfelld og útbreidd að teljast til alþjóðaglæpa og því ekki í samræmi við skylduna til að 

vernda og að öllum líkindum er það ekki heldur í samræmi við regluna um mannúðaríhlutun að 

bregðast svona við. Hefði mögulega verið hægt að ná markmiðinu um vernd mannréttinda á annan 

og vægari hátt en með loftárásum á Georgíu og ljóst er að ekki voru öll úrræði fullreynd áður en 

farið var í mjög harðar aðgerðir.  

Má leiða líkur að því að mögulega hafi eitthvað annað legið að baki íhlutuninni en aðeins 

mannúðarástæður. Mögulega gæti Rússum hafa fundist þeim ógnað þegar ráðist var á svæðið og 

þeim þótt nauðsynlegt að svara með einhverjum hætti eða að jafnvel hafi það verið undirliggjandi 

vilji og hagsmunir Rússa að lýsa yfir sjálfstæði Suður-Ossetíu. Ekki er alveg á hreinu hvaða 

ástæður lágu að baki skjótum og hörðum viðbrögðum Rússa.  

Ef ríkjum er gefið vald til að ákvarða heimild um beitingu vopnavalds af mannúðarástæðum 

gegn öðru fullvalda ríki þá er vissulega hætta á að valdinu verði misbeitt. Er því æskilegt að einhver 

annar fjölþjóðlegur aðili taki ákvörðun um beitingu vopnavalds á þessum grundvelli en ríki sem á 

hagsmuna að gæta.  

13.3 Gaza í Palestínu 

Ísrael hóf árásir á sveitir Hamas á Gaza í Palestínu þann 26. desember árið 2008 eftir að 6 mánaða 

vopnahléi á milli Hamas og Ísrael lauk. Áttu þessar árásir að koma í veg fyrir að Hamas gæti skotið 

eldflaugum á Ísrael. Árásirnar beindust að meginstefnu til fyrst að lögreglustöðvum, æfingabúðum 

og öðrum stöðum sem Hamas notaði við árásir sínar á Ísrael frá Gaza. En skotmörkin urðu fleiri 

eftir því sem leið á og Hamas brugðust við með því að skjóta eldflaugum á Suður-Ísrael. 

Utanaðkomandi aðilar voru almennt sammála um að báðir deiluaðilar væru að fremja stríðsglæpi 

og mögulega glæpi gegn mannúð. Ísrael beindi m.a. vopnum gegn almennum svæðum og 

framkvæmdi handahófskenndar árásir gegn almennum borgurum á meðan Hamas skaut 

eldflaugum á Ísrael og notaði almenna borgara á Gaza til að skýla sér.  Í Goldstone-skýrslunni sem 

gerð var á vegum Mannréttindaráðs Sameinuðu þjóðanna var áætlað að um 1200 hefðu særst eða 

                                                 
304 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 55-56.  
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dáið í árásunum og mikill meirihluti fórnarlambanna voru almennir borgarar í Palestínu. Skýrslan 

var var gagnrýnd af Ísrael og bandamönnum þeirra en þeir sögðu hana vera hlutdræga, en þrátt 

fyrir það er hún heildstæðasta frásögnin af stríðinu og talin byggð á hlutlægum rannsóknum. 

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti síðar ályktun sem lýsti stuðningi við skýrsluna en 

bandamenn Ísrael kusu þar gegn henni en ásamt þeim voru það Ástralía, Kanada og Þýskaland.305  

Skyldan til að vernda var mikið í umræðunni á meðal talsmanna reglunnar meðan á deilunni 

stóð en hún var þó ekki rædd af stjórnvöldum ríkja fyrr en miklu síðar. Á Allsherjarþinginu árið 

2009 var málið rætt og var þar reglan gagnrýnd og sögð aðeins gilda þegar hentaði fyrir hin 

vestrænu ríki. Stjórnvöld í Palestínu sögðu að reglan krefðist þess að Öryggisráðið gripi til aðgerða 

til að vernda varnarlausar þjóðir á stöðugan en ekki valkvæðan hátt.306  

Ekki er að finna neina tiltekna ályktun frá Öryggisráðinu sem fjallar um málið á þessum tíma 

og vekur það upp spurningar en ólíklegt er að Bandaríkin myndu hleypa slíku máli á dagskrá 

ráðsins í óþökk Ísrael. Aðgerðarleysið virðist vera algert í þessu máli en diplómatískar aðgerðir 

hefðu mögulega átt við samkvæmt reglunni um skylduna til að vernda. Þó er ólíklegt að það hafi 

verið nægur grundvöllur fyrir hernaðaraðgerðum af mannúðarástæðum þar sem átökin birtast í smá 

skömmtum en eru ítrekuð.  

13.4 Líbýa 

Ástandið í Libýu má rekja til arabíska vorsins og mótmæla sem breiddust út frá Túnis til 

Egyptalands og fleiri ríkja Norður-Afríku snemma árið 2011. Mótmæli uppreisnarmanna í Líbýu 

urðu fljótlega ofbeldisfull en upphaflega virtust uppreisnarmenn njóta nokkurrar velgengni meðal 

annars vegna þess að þeir tóku völdin í borgunum Benghazi og Tobruk. En seint í febrúar og í 

byrjun mars 2011 tók stjórn einræðisherrans Gaddafi þáverandi forseta Líbýu aftur yfir mest allt 

landsvæði og um miðjan mars kallaði Gaddafi mótmælendur kakkalakka og sagði að allir íbúar 

landsins sem myndu taka upp vopn gegn Líbýskum yfirvöldum yrðu teknir af lífi.307 Hann sagðist 

ætla að leita þá uppi í hverju húsi og myrða þá. Orðanotkun hans minnti á þau orð sem hljómað 

                                                 
305 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 58-59. 
306 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 59-60. 
307 Alex J. Bellamy and Paul D. Williams: „The new politics of protection? Côte d’Ivoire, Libya and the responsibility 

to protect“, bls. 838. 
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höfðu í Rúanda fyrir fjöldamorðin árið 1994.308 Alþjóðasamfélaginu stóð ekki á sama því ljóst var 

að hópmorð og grimmdarverk voru framin af hermönnum ríkisstjórnarinnar.309  

Þann 26. febrúar árið 2011 lagði Öryggisráðið fram ályktun nr. 1970 samkvæmt VII. kafla SSÞ 

sem fordæmdi útbreitt og kerfisbundið ofbeldið gegn almennum borgurum í líbýu og krafðist þess 

að ríkið myndi binda enda á ofbeldið. Kallað var eftir því að stjórnvöld í Líbýu myndu sinna skyldu 

sinni til að vernda þegna sína. Lagt var á vopnasölubann í Líbýu, ferðabann var sett á tiltekna aðila 

og eignir þeirra erlendis frystar.310 Ríkisstjórnin í Líbýu sagði að ályktunin væri heldur 

framhleypin og fór fram á að aðgerðunum yrði frestað þar til að fullyrðingarnar sem settar höfðu 

verið fram væru staðfestar.311 

Öryggisráðið hittist aftur 17. mars til að fara yfir málið og ákveða hvaða aðgerðir væru 

nauðsynlegar og fullnægjandi. Talið var að stjórnvöld í Líbýu hefðu ekki framfylgt áðurnefndri 

ályktun og var ályktun nr. 1973 var lögð fram, en hún staðfesti enn á ný vopnasölubannið, 

eignafrystinguna og ferðabannið sem áður hafði verið sett á. Ályktunin lagði bann við flugi á 

svæðinu til verndar almennum borgurum með tilteknum undantekningum og heimilaði allar 

nauðsynlegar aðgerðir til að vernda almenna borgara í Líbýu.312 Þetta var í fyrsta skiptið sem 

Öryggisráðið heimilaði hernaðaraðgerðir gegn fullveldi ríkis af mannúðarástæðum án nokkurs 

samþykkis frá stjórnvöldum.313  

Niðurstaðan varð sú að borgurum Benghazi var komið til bjargar og komist var hjá því að fleiri 

hópmorð yrðu framin. Uppreisnarmenn tóku síðan yfir afganginn af landinu með aðstoð loftárása 

NATO og gengið var úr skugga um að Gaddafi myndi ekki ná stjórn á ný, allavega ekki í 

fyrirsjáanlegri framtíð.314 

Í málinu lá fyrir afgerandi heimild frá Öryggisráðinu til beitingar vopnavalds samkvæmt VII. 

kafla SSÞ.315 Hernaðaraðgerðirnar voru framkvæmdar af mannúðarástæðum og voru 

afleiðingarnar almennt jákvæðar a.m.k. á tímabili. Má segja að markmiðinu um að vernda almenna 

borgara í Líbýu hafi verið náð og hafi því aðgerðin verið almennt árangursrík. En í stóra 

                                                 
308 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 60.  
309 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 61. 
310 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1970 frá 26. febrúar 2011.  
311 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 63. 
312 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 frá 17. mars 2011. 
313 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 64. 
314 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 67-68. 
315 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1973 frá 17. mars 2011. 
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samhenginu má hinsvegar viðurkenna það að líkt og í Írak þá hefur brotthvarf einræðisherrans 

skilið eftir sig stöðu ófriðar og óalda til lengri tíma litið.  

13.5 Sýrland  

Mótmælin í Sýrlandi komu einnig til í kjölfar þeirra sem áttu sér stað í Túnis og Egyptalandi og 

kennd voru við „arabíska vorið“. Í febrúar árið 2011 áttu sér stað mótmæli gegn ríkisstjórn Assad 

út af fátækt og öðrum vandamálum sem voru til staðar í landinu. Jafnræði, lýðræði og tjáningafrelsi 

voru meðal þeirra réttinda sem krafist var í mótmælunum. Um miðjan mars hófust friðsæl en 

fjölmenn mótmæli í borginni Dara eftir að hópur barna hafði verið tekinn höndum og pyntaður af 

fulltrúum ríkisstjórnarinnar fyrir að hafa málað veggjakrot sem voru ádeila á ríkisstjórnina á 

opinberar byggingar. Sýrlenskir hermenn brugðust við með ofbeldi og réðust m.a. á mótmælendur. 

Eftir þetta dreifðust mótmælin hratt út til annarra borga svo sem til Homs, Damascus, Idlib og 

Hama. Þann 30. mars árið 2011 hélt forseti Sýrlands Bashar al-Assad ræðu þar sem hann fordæmdi 

mótmælin. Hann hélt því fram að Sýrland stæði frammi fyrir mikilfenglegu samsæri og að 

samsærismenn innanlands væru að dreifa lygum um ríkisstjórnina. Þeir væru að æsa upp 

sértrúarsöfnuði innanlands ásamt því að beita ofbeldi gegn öryggissveitum ríkisstjórnarinnar. 

Hann sagði að ríkisstjórnin væri ekki vandamálið heldur væru það vopnuð glæpagengi og 

hryðjuverkamenn. Í apríl 2011 drápu sveitir ríkisstjórnarinnar yfir 100 manns í kjölfar 

fjöldamótmæla í landinu og jukust þá mótmælin enn frekar og ofbeldi ríkisstjórnarinnar fór 

vaxandi. Áreiðanlegir heimildarmenn báru vitni um beitingu vopnavalds gegn óvopnuðum 

almennum borgurum, skotárásir á þá sem veittu læknishjálp, árásir á sjúkrahús og aðrar mikilvægar 

stofnanir. Einnig bárust upplýsingar um pyndingar á mótmælendum og öðrum almennum.316  

Ofbeldið fór versnandi með tímanum og sýrlenski herinn gerði loftárásir og aðrir hermenn 

ríkisstjórnarinnar skutu sprengikúlum og beindu þeim viljandi á sjúkrahús, skóla og markaði á 

svæðum þar sem uppreisnarmenn höfðu náð yfirráðum. Einnig er talið að stjórnvöld hafi notað 

efnavopn á almenna borgara og svelt fjölda manna ásamt því að hindra læknisaðstoð til þeirra sem 

þurftu. Aðferðir sem ríkisstjórnin notaði voru m.a. pyndingar og nauðganir. Uppreisnarmenn, 

blaðamenn, lögfræðingar, læknar og fleiri voru álitnir hryðjuverkamenn af ríkisstjórninni og voru 

menn handteknir af handahófi og notaðar voru pyndingar t.d. barsmíðar með vopnum, raflost, 

                                                 
316 Spencer Zifcak: „The Responsibility to Protect after Libya and Syria“, bls. 73-74. 
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neglur dregnar úr, limum lyft upp og kynferðisofbeldi. Í ágúst 2014 skýrði Human Rights Watch 

frá því að teknir hafi verið eitthvað um 85 þúsund pólitískir fangar í Sýrlandi. 317  

Ljóst er að stríðsglæpir hafa þó verið framdir af því sem næst öllum aðilum í borgarastríðinu í 

Sýrlandi. Það eru allavegana þrír aðrir hópar fyrir utan Sýrlensku ríkisstjórnina sem hafa framið 

stríðsglæpi, hópmorð og glæpi gegn mannúð í landinu þ.e. Frelsisher Sýrlands, Sveitir íslamista 

og loks Íslamska ríkið (hér eftir ISIS). Frelsisher Sýrlands samanstendur af uppreisnarmönnum og 

í fararbroddi andstöðu hreyfingarinnar en þessi breiðfylking uppreisnarmanna varð til eftir að 

ofbeldi af hendi ríkisstjórnarinnar jókst. Liðsmenn þeirra hafa m.a. stundað pyndingar, drepið 

stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar og notað börn sem hermenn. Sveitir íslamista eru Jihadista 

hryðjuverkasamtök sem hafa tengsl við Al-Qaeda en þeir eru þó einnig á móti því að ISIS séu við 

stjórn. Flokkurinn hefur m.a. sagst bera ábyrgð á hryðjuverkaárásum sem beint hefur verið gegn 

almennum borgurum. ISIS eru hryðjuverkasamtök sem fylgja vissri öfgafullri hugmyndafræði og 

stefna að heimsyfirráðum og höfðu þeir lengi yfirráð yfir þónokkru svæði í Sýrlandi. Þeir 

framkvæma hryðjuverkaárásir og laða til sín fylgjendur allstaðar úr heiminum og fá þá til að 

framkvæma voðaverk fyrir sig. Þeir stýra yfirráðasvæðum sínum með ógn og hræðslu og stunda 

kerfisbundið kynferðisofbeldi gegn konum sem ekki eru múslimar. Þeir framkvæma einnig 

opinberar afhöfðanir á meðal annars á Shia múslimum, kristnum mönnum og Jasídum sem þeir 

telja trúleysingja eða villutrúarmenn.318  

Ríki Sameinuðu þjóðanna hafa haft skiptar skoðanir á málinu og átt erfitt með að komast að 

niðurstöðu um aðgerðir á svæðinu. Sameinuðu þjóðirnar og aðrir aðilar hafa reynt að hafa 

milligöngu um friðarviðræður en hafa þær ekki borið árangur. Á árunum 2011 og 2012 notuðu 

Rússland og Kína neitunarvald gegn þremur ályktunum Öryggisráðsins þar sem krafist var 

ábyrgðar fyrir grimmdarglæpina í Sýrlandi. Kínverjar og Rússar notuðu aftur neitunarvald sitt gegn 

ályktun sem sett var fram árið 2014 þar sem lagt var til að mál Sýrlands færi fyrir Alþjóðlega 

sakamáladómstólinn en þessi ályktun var studd af 100 stofnunum, 60 ríkjum og 13 af 15 

meðlimum Öryggisráðsins.319 Mikið hefur borið á notkun neitunarvalds í Öryggisráðinu vegna 

ályktana sem lagðar hafa verið fram varðandi stríðið í Sýrlandi og ekki virðist mikill samhljómur 

                                                 
317 „Genocide watch“, http://www.genocidewatch.com/syria.  
318 „Genocide watch“, http://www.genocidewatch.com/syria.  
319 „Genocide watch“, http://www.genocidewatch.com/syria.  
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vera um hvernig eigi að bregðast við ástandinu, en í apríl 2018 notaði Rússland neitunarvald í 

tólfta skipti í málinu.320  

Til þessa hafa þó einhverjar ályktanir verið samþykktar í ráðinu og má t.d. nefna ályktun nr. 

2118 sem Öryggisráðið samþykkti samkvæmt VII. kafla SSÞ þar sem árásir og notkun efnavopna 

gegn almennum borgurum í höfuðborginni Damaskus þann 21. ágúst voru fordæmdar.321 Í mars 

2015 var svo aftur lögð fram ályktun sem fordæmdi árásir og notkun efnavopna.322 Ályktanir nr. 

2139, 2165 og 2191 voru samþykktar árið 2014 en þær lögðu áherslu á skyldu Sýrlenska ríkissins 

til þess að vernda eigin borgara og krafðist heimildar til að auka mannúðaraðstoð í landinu án 

hindrana.323 Ríkisstjórnin hefur brotið í bága við þessar ályktanir ítrekað. 324   

Engin önnur átök í heiminum hafa leitt af sér eins mikinn flóttamannastraum og stríðið í 

Sýrlandi. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrslu í lok ársins 2017 en þar er áætlað 

að flóttamenn frá Sýrlandi séu yfir fimm milljónir, fólk á vergangi innanlands um 6,1 milljón og  

að 13,1 milljón séu í þörf fyrir mannúðaraðstoð, en um 5,6 þúsund séu í gríðarlegri þörf fyrir 

mannúðaraðstoð.325 Talið er að yfir 500 þúsund manns hafi látið lífið í átökunum síðan 2011.326 

Enn eru ríki heimsins klofin í afstöðu sinni til ríkisstjórnar Assad en Rússland og Íran styðja hann 

og stjórn hans á meðan Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Tyrkland, Sádí-Arabía, Katar og fleiri 

styðja andspyrnuhreyfingar. En hinsvegar virðast þó allir vera sammála um að ISIS séu 

óæskilegir.327  

Ljóst er að stríðið í Sýrlandi hefur valdið gríðarlegum þjáningum og hafa þar verið framdir 

grófir alþjóðaglæpir. Viðbrögð alþjóðasamfélagsins við ástandinu í Sýrlandi hafa ekki verið 

skilvirk og bendir það til þess að mögulega geti verið nauðsynlegt að endurskipuleggja hvernig 

bregðast þurfi við þegar framin eru stórfelld mannréttindabrot innan tiltekins ríkis. Má segja að 

staðan í Sýrlandi sé lýsandi um veikleika alþjóðakerfisins þegar stórveldi eiga ríkra hagsmuna að 

gæta en styðja ólíkar fylkingar og mannúðin verður undir.  

                                                 
320 „Russia's 12 UN vetoes on Syria“, https://www.rte.ie/news/world/2018/0411/953637-russia-syria-un-veto/.  
321 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2118 frá 27. sebtember 2013. 
322 Ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2209 frá 6. mars 2015.  
323 Ályktarnir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 2139 frá 22. febrúar, nr. 2165 frá 14. júlí 2014 og nr. 2191 frá 17. 

desember 2014. 
324 „Genocide watch“, http://www.genocidewatch.com/syria.  
325 Enhancing resilience and self-reliance in communities, bls. 3-5. 
326 „I am Syria“, http://www.iamsyria.org/death-tolls.html. 
327 „Genocide watch“, http://www.genocidewatch.com/syria.   

https://www.rte.ie/news/world/2018/0411/953637-russia-syria-un-veto/
http://www.genocidewatch.com/syria
http://www.iamsyria.org/death-tolls.html
http://www.genocidewatch.com/syria
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13.6 Ályktun 

Ekki er að sjá mikla breytingu á því hvernig hernaðaraðgerðum er beitt á grundvelli 

mannúðarástæðna eftir samþykkt skyldunnar til að vernda. En bendir allt til þess að ríki telji 

nauðsynlegt að fá heimild Öryggisráðisins samkvæmt VII. kafla SSÞ áður en farið er í 

mannúðaríhlutun þar sem t.d. ekki var farið í einhliða hernaðaraðgerðir af mannúðarástæðum í 

Sýrlandi þó að vitað væri að brotið væri gróflega gegn mannréttindum á stórfelldan hátt.  

14 Er mannúðaríhlutun lögmæt í þjóðarétti?  

Lögmæti mannúðaríhlutunar hefur verið mikið til umræðu hin síðari ár og skoðanir manna á henni 

mismunandi. Sumum þykir hún hvorki brjóta gegn landamærahelgi né sjálfstæði ríkja og telja að 

ríkisstjórnir ríkja ættu ekki að getað falið sig á bak við fullveldisrétt þegar þær myrða sína eigin 

borgara á meðan aðrir eru á öndverðri skoðun.328  

14.1 Mannúðaríhlutun með heimild Öryggisráðsins 

Sáttmáli sameinuðu þjóðanna fjallar ekki sérstaklega um heimildir ríkja til að taka á 

mannréttindabrotum með vopnavaldi sem framin eru innan fullveldis tiltekins ríkis.329 Við gerð 

sáttmálans var þó fjallað um eflingu og vernd mannréttinda og að þau málefni eigi meðal annarra 

að vera grundvöllur fyrir stofnun Sameinuðu Þjóðanna. Endurspeglast það meðal annars í inngangi 

sáttmálans og í 2. og 3. mgr. 1. gr. ásamt 55. gr. SSÞ. Má því túlka sáttmálann á þann veg að það 

sé verið að halda þeim möguleika opnum að íhlutun af mannúðarástæðum geti verið heimil með 

aðgerðum Öryggisráðsins. Þrátt fyrir almenna bannið við beitingu vopnavalds í 4. mgr. 2. gr. og 

bann við íhlutun í innanlandsmálefnum annarra ríkja sbr. 7. mgr. 2. gr. hans þá segir í lok sömu 

greinar að reglan hindri þó ekki aðgerðir samkvæmt VII. kafla. Má því segja að samkvæmt þessu 

og ákvæðum 39., 41. og 42. gr. VII kafla sáttmálans hafi Öryggisráðið fullar heimildir til að ákveða 

hvað teljist vera ófriðarhætta og hvaða aðgerðir séu viðeigandi hverju sinni.330 Í flestum tilvikum 

sem Öryggisráðið hefur heimilað mannúðaríhlutun þá hefur það talið ástandið vera slíkt að það sé 

ófriðarhætta fyrir hendi og eftir kalda stríðið hefur ráðið túlkað hugtakið ófriðarhætta rúmt.331  

                                                 
328 Ori Pomson and Yonatan Horowitz: “Humanitarian intervention and the clean hands doctrine in international law”, 

bls. 224-226.  
329 Jennifer M. Welsh: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 536. 
330 Jennifer M. Welsh: „The Council and Humanitarian Intervention”, bls. 536-537. 
331 Mark S. Stein: „Unauthorized humanitarian intervention“, bls. 17.  
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Á meðan ekki er til æðra yfirvald á þessu sviði til að mótmæla Öryggisráðinu þá ákvarðar það 

um hvað teljist vera ófriðarhætta sem fellur undir ákvæði 39. gr. SSÞ og þarf ekki að gefa neinar 

sérstakar ástæður fyrri slíkri ákvörðun. Ef það er síðan vilji innan ráðsins að taka ákvörðun um 

beitingu vopnavalds þá er í rauninni ekkert sem hindrar slíka ákvörðun.332 

Almennt virðast ríki telja nauðsynlegt að fá heimild frá Öryggisráðinu áður en farið er í 

hernaðaraðgerðir af mannúðastæðum, sbr. t.d. mál Rúanda og Líbýu. Einnig má nefna að skyldan 

til að vernda hefur verið staðfest af fjölda þjóðarleiðtoga en hún felur eins og hún var útfærð í sér 

heimild til hernaðaraðgerða á grundvelli mannúðarástæðna en þó aðeins með heimild 

Öryggisráðisins á grundvelli VII. kafla SSÞ.  

Því er óhætt að segja að mannúðaríhlutun á grundvelli heimildar Öryggisráðsins samkvæmt 

VII. kafla í SSÞ sé ótvírætt lögmæt í þjóðarétti. Samkvæmt sáttmálanum sjálfum, yfirlýsingu ríkja 

og með tilliti til framkvæmdar Öryggisráðsins.  

14.2 Einhliða mannúðaríhlutun  

En meira vafamál er um það hver sé þá þýðing þess þegar aðrir aðilar t.d. einstök ríki framkvæma 

mannúðaríhlutun án afdráttarlausrar heimildar frá Öryggisráðinu. Til dæmis þegar Öryggisráðið 

og Sameinuðu þjóðirnar standa hjá aðgerðarlaus á meðan alþjóðaglæpir eru framdir.  

 Ljóst er að ekki er til nein bein heimild fyrir slíka einhliða mannúðaríhlutun í samtíma 

þjóðarétti en þó hefur því verið haldið fram að slík einhliða mannúðaríhlutun geti talist lögmæt. 

Jafnvel hefur verið gengið svo langt að halda því fram að hún samrýmist tilgangi Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um vernd grundvallarmannréttinda. En þessar skoðanir eru þó umdeildar og 

virðast fleiri vera á þeirri skoðun að alþjóðalög viðurkenni ekki einhliða mannúðaríhlutun sem 

lögmæta undantekningu frá hinu almenna banni við valdbeitingu í Sáttmála SÞ.333  

Hernaðaraðgerðir af mannúðarástæðum geta haft það í för með sér að mannréttindi einstaklinga 

séu skert og geta leitt til slæmra afleiðinga í einhverjum tilfellum. Þá er jafnan sú áhætta fyrir hendi 

að ríki myndu misnota slíkar heimildir til að þjóna öðrum hagsmunum sínum. Er því hæpið að 

hægt sé að réttlæta mannúðaríhlutun á þeim grundvelli að hún samrýmist ákvæðum um 

grundvallarmannréttindi.  

                                                 
332 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 134. 
333 Ori Pomson and Yonatan Horowitz: “Humanitarian intervention and the clean hands doctrine in international law”, 

bls. 224-226.  
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Ein megin röksemdin gegn mannúðaríhlutun er að hún brjóti gegn fullveldisrétti ríkja.334 En 

hugtakið fullveldi hefur verið í þróun og hafa tilteknir aðilar leitast við að endurskilgreina það og 

má þar t.d. nefna Kofi Annan heitinn en hann var aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna á 

þeim tíma sem Kósovó-deilan stóð yfir um síðustu aldamót. Hann skrifaði tímamóta ritgerðina 

International: Two concepts of sovereignty sem fjallaði um fullveldi og tók hann þar þá afstöðu að 

fullveldi fæli í sér bæði rétt og ábyrgð.335 Hann sagði að skilgreiningin á fullveldi væri að breytast 

og að ríki væru nú víða talin vera til þjónustu fyrir þegnana en ekki öfugt. Hann fjallaði um rétt 

einstaklingsins og sagði að þegar Sáttmáli SÞ væri lesinn í dag þá væru menn mun meðvitaðri um 

að hann miðaði að vernd einstaklinga en ekki að vernd þeirra sem misnota þá. Hann tók það fram 

að nauðsynlegt væri að alþjóðasamfélagið kæmi sér saman um það að stöðva gróf reglubundin 

mannréttindabrot sama hvar þau gerast í heiminum. Einnig þyrfti að vera útfært nákvæmlega hvaða 

aðilar eigi að stöðva brotin og hvaða aðgerðir eigi að nota til þess.336 

Mögulega eru viðhorf varðandi fullveldi að breytast og reglunni ekki fylgt eins strangt eftir og 

áður en taka verður þó til greina að um er að ræða rétt sem verndaður er samkvæmt 7. mgr. 2. gr. 

SSÞ og samkvæmt þjóðréttarvenju. Á meðan sú regla er enn í gildi og ekki er önnur regla henni 

æðri þá ber þó almennt að virða fullveldi ríkja samkvæmt reglum þjóðaréttar.   

Fræðimenn eðlisréttar á öldum áður voru frekar samhljóma um að mannúðaríhlutun væri 

réttmæt ef hún væri framkvæmd til þess að vernda mannréttindi einstaklinga frá grófum brotum 

ríkisvalds.337 Kenningar um eðlisrétt voru ríkjandi í margar aldir og á 16. og 17. öld voru 

hernaðaraðgerðir á grundvelli mannúðarástæðna taldar réttlátar og íhlutanir í innanlandsmálefni 

ríkja voru algengar í Evrópu.338 Einnig eru til dæmi um mannúðaríhlutanir á 19. öld og í upphafi 

20. aldar t.d. mannúðaríhlutun Frakklands í Sýrlandi árið 1860, Bretlands, Frakklands og 

Rússlands í Grikklandi árið 1827 og íhlutun Bandaríkjanna í Kúbu árið 1898.339 Þó voru einnig 

dæmi um að gróf mannréttindabrot fengju að líðast án nokkurrar íhlutunar svo sem hópmorðin á 

milljónum Armena á árunum 1904-1917.340 En á þessum tíma var ekki nein afgerandi regla sem 

bannaði beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum og því gæti mögulega hafa þróast 

                                                 
334 Fernando R. Tesón: „Humanitarian intervention: Loose ends“, bls. 193.  
335 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 9-10.  
336 Kofi Annan: „International: Two concepts of sovereignty“, bls. 1-2.  
337 Sbr. t.d. hugmyndir Hugo Grotius um mannúðaríhlutun, Platón um að vernda aðra frá ofbeldi og Joseph Boyle um 

skyldu til að vernda alla frá ofbeldi sem hægt er að vernda.  
338 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 10.  
339 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19 og Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 34-35.  
340 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 25. 
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þjóðréttarvenja um mannúðaríhlutun sem gilti á þessum tíma. Taka verður til greina að með 

tímanum urðu reglur svo sem milliríkjasamningar mikilvægari í samskiptum ríkja og ganga þeir 

almennt framar öðrum reglum þjóðaréttar, einnig þjóðréttarvenjum nema þá jus cogens.341 Af því 

leiðir að ef það var í gildi regla um mannúðaríhlutun áður en regla 4. mgr. 2. gr. SSÞ tók gildi með 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna þá hefur hún að öllum líkindum misst gildi sitt eftir að sáttmálinn 

tók gildi og festi sig í sessi. En reglan um almennt bann við beitingu vopnavalds í 

milliríkjasamskiptum er grundvallaregla í þjóðarrétti. Þar af leiðindi verður regla um einhliða 

mannúðaríhlutun að hafa þróast eftir að ákvæðið um almennt bann við vopnavaldi tók gildi ef hún 

er á annað borð gild heimild í þjóðarétti.  

Fræðilega séð gæti endurtekin mannúðaríhlutun án heimildar frá Öryggisráðinu mótað reglu 

um mannúðaríhlutun og hefur því verið haldið fram að reglan hafi þróast og orðið að venju eftir 

að 4. mgr. 2. gr. SSÞ tók gildi.342 En til þess að mannúðaríhlutun geti talist þjóðréttarvenja þá 

verður hún að hafa uppfyllt tiltekin skilyrði, þ.e. henni verður að hafa verið fylgt stöðugt, af 

samkvæmni og mögulega í einhvern tíma. Einnig verður hún að uppfylla skilyrðið um opinio juris 

þ.e. að ríki beiti mannúðaríhlutun af þeirri ástæðu að þau telji regluna vera bindandi og að þau eigi 

að fylgja henni.343 Virðist slíkt opinio juris tæplega fyrir hendi af hálfu ríkja um slíka almenna 

reglu.  

Á tímabili kalda stríðsins voru framin allmörg stórfelld mannréttindabrot án nokkurrar 

íhlutunar og þegar íhlutanir voru gerðar án heimildar Öryggisráðsins voru þær flestar fordæmdar 

af bæði Sameinuðu þjóðunum og öðrum aðilum.344 Tilteknar íhlutanir áttu sér stað á tímabilinu 

sem hefði mátt réttlæta með mannúðarástæðum en aðrar ástæður voru þó almennt notaðar til 

réttlætingar.345 Eftir lok kalda stríðsins voru einnig framkvæmdar mannúðaríhlutanir en flestar 

þeirra voru þó með heimild Öryggisráðsins samkvæmt VII. kafla í SSÞ.346 Íhlutanir áttu sér einnig 

stað án heimildar Öryggisráðsins og má þar sérstaklega nefna aðgerðir ríkja í Írak, Kósovó og 

Líberíu. En reynt var að réttlæta íhlutunina í Írak að hluta til með þeim rökum að hún hafi verið í 

samræmi við ályktun Öryggisráðsins nr. 688 frá árinu 1991 en í hinum tveim tilvikunum komu til 

ályktanir Öryggisráðsins eftir á sem gaf þeim aðgerðum a.m.k. visst lögmæti.   

                                                 
341 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 67. 
342 Mark S. Stein: „Unauthorized humanitarian intervention“, bls. 20.  
343 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 58-60. 
344 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 22-23. 
345 Íhlutanir Indlands í Austur Pakistan árið 1971, Víetnam í Kambódíu árið 1978 og Tansaníu í Úganda árið 1979.  
346 Íhlutanir í Sómalíu, Haítí, Júgóslavíu, Rúanda, Albaníu og Austur Tímor. 
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Segja má að það sé frekar í undantekningar tilvikum sem hernaðaraðgerðir séu framkvæmdar 

á grundvelli mannúðarástæðna án heimildar frá Öryggisráðinu og þegar þær hafa verið gerðar 

einhliða, þá hafa þær oftar en ekki verið umdeildar. Bendir þetta til þess að staða Sáttmála SÞ og 

Öryggisráðs þess sé þrátt fyrir allt enn afgerandi í þjóðarétti.  

Leiða má líkur að því að yfir 150 þjóðarleiðtogar á leiðtogafundi í New York árið 2005 hafi í 

rauninni staðfest að mannúðaríhlutun sé aðeins heimiluð með heimild Öryggisráðsins með því að 

samþykkja regluna um skylduna til að vernda með þeim fyrirvara. En hún áskilur að leitað sé eftir 

samþykki Öryggisráðsins áður en farið er í hernaðaraðgerðir á grundvelli mannúðarástæðna. 

Er því ekki hægt að segja að það sé augljós einhugur ríkja um sjónarmið um einhliða 

mannúðaríhlutun. Þá hefur slíkri reglu ekki verið fylgt á stöðugan hátt og af samkvæmni eftir að 

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi. Einnig bendir ekkert til þess að ríki beiti reglunni af 

skyldurækni af því að þau telji hana skuldbindandi. Er því ekki hægt að staðfesta að einhliða 

mannúðaríhlutun ríkja án heimildar Öryggisráðsins sé þjóðréttarvenja eða lögmæt heimild í 

þjóðarétti. 

15 Pólitískur vilji þáttur í mannúðaríhlutun 

Ljóst er að ríki telja sig fyrst og fremst bera ábyrgð á eigin þegnum og ekki stendur alltaf hugur til 

þess að eyða fjármunum og mögulega leggja eigin þegna í hættu til að koma í veg fyrir 

grimmdarverk í öðrum ríkjum. Einnig getur það verið svo að íhlutun með vopnavaldi geti haft öfug 

áhrif, þ.e. gert meira slæmt en gott til lengri tíma litið eins og dæmin sanna og hafa ríki notað þá 

ástæðu þegar neitað hefur verið stuðningi við aðgerðir.347 Pólitískur vilji er því stór þáttur í 

ákvörðun um mannúðaríhlutun og án hans er ólíklegt að nokkur íhlutun eigi sér stað. Það er því 

svo að þjóðaréttur er eftir sem áður mjög háður hendingum í alþjóðasamskiptum hverju sinni.  

16 Niðurstöður 

Í ritgerðinni var fjallað um mannúðaríhlutun og hvaða þýðingu hún hefur í þjóðarétti. Fyrst var 

fjallað um grundvallarmannréttindi en það eru réttindi sem allir einstaklingar hafa sem byggja 

einungis á því að þeir eru menn.348 Í upphafi byrjuðu mannréttindi að þróast til að að reisa skorður 

við afskiptum og misbeitingu ríkisvalds og vegna þarfar fyrir vernd einstaklingsins.349 En 

                                                 
347 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 4-5. 
348 Office of the high commisioner for human rights: Human rights: A Basic Handbook for UN staff, bls. 2-3. 
349 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 242. 
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mannréttindareglur er að finna í milliríkjasamningum, þjóðréttarvenjum og í fleiri lagaheimildum 

þjóðaréttar. Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð tiltekin vitundarvakning um mannréttindi og hófst þá 

nokkuð samstarf um vernd einstaklinga og tiltekinna minnihlutahópa. En eftir seinni 

heimsstyrjöldina varð mannréttindavernd eitt af mikilvægustu málefnum þjóðaréttar og byrjað var 

að vinna markvisst að mannréttindavernd. 350   

Sameinuðu þjóðirnar voru settar á fót árið 1945 á grundvelli Sáttmála hinna Sameinuðu 

þjóða.351 En sáttmálinn hefur átt mikinn þátt í þróun grundvallarmannréttinda og í honum er að 

finna mikið af ákvæðum og tilvísunum til mannréttinda.  

Undir alþjóðlegan refsirétt heyra síðan alþjóðaglæpir og meðhöndlun alþjóðasamfélagsins á 

þeim en samkvæmt þröngri skilgreiningu eru þeir brot gegn reglum og venjum sem vernda megin 

lífsgildi einstaklinga. Samkvæmt skilgreiningunni eru helstu alþjóðaglæpirnir; stríðsglæpir, 

hópmorð og glæpir gegn mannúð.352 Stríðsglæpir eru tilteknir verknaðir sem framdir eru í stríði 

svo sem manndráp af ásetningi, pyndingar eða önnur ómannúðleg meðferð.353 Hópmorð eru 

ákveðnir verknaðir sem framdir eru með það að markmiði að  útrýma með öllu eða að hluta, hópi 

fólks af sama þjóðerni, kynþætti eða úr sama trúarhópi með tilteknum aðferðum. En glæpir gegn 

mannúð eru verknaðir sem framdir eru kerfisbundið gegn almennum borgurum svo sem morð, 

útrýming o.s.frv. 354 

Oftast eru þær reglur sem taka á alþjóðaglæpum almennt orðaðar í þjóðréttarsamningum eða 

þjóðréttarvenjur og eru þær þá oft á tíðum ekki mjög skýrar heimildir og er það að meginstefnu 

ábyrgð ríkja að afmarka þær nákvæmlega ef nauðsyn krefur.355 En þó geta milliríkjasamningar 

falið í sér bótaábyrgð ríkja356eða einstaklingsbundna refsiábyrgð. Þá hafa nú verið stofnaðir 

alþjóðlegir stríðsglæpadómstólar sem taka sérstaklega á stríðsglæpum sem framdir hafa verið á 

tilteknum svæðum.357  

                                                 
350 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 265-268.  
351 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 449. 
352 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 23-24. 
353 Antonio Cassese: International criminal law, bls. 47. 
354 Reglur Rómarsamþykkt Alþjóðlega sakamáladómstólsins 1. mgr. 7. gr. a,b,c,d,e,f,g,h,i,j og k. Íslenska þýðingu má 

finna í þskj. 641, 391. lögþ. 2000-01, bls. 27-28.    
355 Pétur Dam Leifsson: „Nokkrar hugleiðingar um þróun varðandi alþjóðaglæpi, allsherjarlögsögu og úrlendisrétt frá 

sjónarhóli þjóðaréttar“, bls. 394-395.  
356 Pétur Dam Leifsson: “Um meginefni mannúðarréttar í vopnuðum átökum”, bls.83. 
357 Pétur Dam Leifsson: “Um meginefni mannúðarréttar í vopnuðum átökum”, bls. 84. 
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Ljóst er að reglur þjóðaréttar bönnuðu ekki beint beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum 

fyrr en á 20. öldinni.358 En þó hindruðu reglur um fullveldisrétt íhlutun ríkja í innanríkismálefni 

annarra ríkja. Eiga þær rætur að rekja til þess að friður náðist í Vestfalen árið 1648 þar sem fullveldi 

ríkja varð grundvöllur þjóðaréttar.359 Gildandi þjóðaréttur byggist því enn mest á viðhorfum um 

fullveldi ríkja og má t.d. sjá ummerki um það í ákvæðum 1. mgr. 2. gr. og 7. mgr. 2. gr. Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

Með Parísarsáttmála Kellogg-Briand frá 1928 var fyrst sett regla sem bannaði stríð almennt 

nema í sjálfsvörn.360 En með setningu Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 1945 var enn fremur lagt 

bann við beitingu vopnavalds í milliríkjasamskiptum með ákvæði 4. mgr. 2. gr. en sú regla hefur 

almennt einnig verið talin ófrávíkjanleg þjóðréttarvenja.361 Tilteknar undantekningar frá banninu 

hafa þó verið heimilar í sáttmálanum sjálfum og eru almennt viðurkenndar en þær eru sjálfsvörn 

og beiting vopnavalds samkvæmt heimild Öryggisráðsins á grundvelli VII. kafla SSÞ.362 

Sjálfsvörn ríkja samkvæmt bæði þjóðréttarvenju og ákvæði 51. gr. SSÞ er talin vera lögmæt 

undantekning frá banninu en hún er þó bundin því að viss skilyrði séu uppfyllt. 363 Þá þarf að hafa 

átt sér stað vopnuð árás til þess heimilt sé að beita sjálfsvörn og þarf hún að vera í hlutfalli við 

árásina og teljast ríkinu nauðsynleg. Hefur verið umdeilt hvort að fyrirbyggjandi sjálfsvörn geti 

verið heimil í tilteknum tilvikum.364 En er það almennt viðurkennt að ríki hafi heimild til að koma 

öðrum ríkjum sem orðið hafa fyrir árás til aðstoðar þrátt fyrir að hafa sjálf ekki orðið fyrir árás.365 

Skylda er samkvæmt 51. gr. SSÞ. að tilkynna til Öryggisráðsins um aðgerðir á grundvelli 

sjálfsvarnar.  

Valdbeiting samkvæmt Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna er einnig undantekning frá almenna 

banninu gegn vopnavaldi í þjóðarétti. En Öryggisráðið var stofnað með Sáttmála Sameinuðu 

þjóðanna árið 1945 og er skipað fimmtán meðlimum sbr. 1. mgr. 23. gr. SSÞ. En hver meðlimur 

ráðsins hefur eitt atkvæði í Öryggisráðinu og þarf níu atkvæði til að taka ákvarðanir í flestum 

málum innan ráðsins. En fastir meðlimir ráðsins þ.e. Kína, Frakkland, Rússland, Bretland og 

                                                 
358 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 235-236. 
359 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19.  
360 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 235-236. 
361 Pétur Dam Leifssoon: “Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna og réttur ríkja til að beita vopnavaldi samkvæmt reglum 

þjóðaréttarins”, bls. 586. 
362 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 236-237.  
363 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 303.  
364 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 98-99.  
365 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 307. 
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Bandaríkin hafa þó neitunarvald.366 Ráðið ber höfuðábyrgð á friði og öryggi í heiminum sbr. 24. 

gr. SSÞ og þær ályktanir sem ráðið ákveður eru gerðar samkvæmt köflum VI., VII. og VIII í SSÞ.  

Sá mikilvægasti er kafli VII. sem fjallar um aðgerðir vegna ófriðarhættu, friðrofa og árása og 

hefur Öryggisráðið vald til að setja fyrirmæli samkvæmt kaflanum um aðgerðir sem bindandi eru 

fyrir aðildarríki og þar á meðal heimilað beitingu vopnavalds. Á tíma kalda stríðsins var 

Öryggisráðið að miklu leyti óvirkt en neitunarvaldið var notað óspart af aðildarríkjum. Var því 

uppi viss vafi um grundvöll og tilgang Öryggisráðsins og hefur Öryggisráðið oft verið gagnrýnt 

ýmist fyrir aðgerðir eða aðgerðarleysi.367  

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fjallar um flest málefni sem heyra undir sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna en allir aðilar sameinuðu þjóðanna hafa fulltrúa á þinginu. Þingið má gera 

tillögur um mál sem varða frið og öryggi í heiminum en vísa verður framkvæmd þar um til 

Öryggisráðsins. Hlutverkaskipting á milli stofnananna er þó ekki alger og hefur hún stundum verið 

nokkuð frjálsleg. Þá jókst starfsemi þingsins í kalda stríðinu því Öryggisráðið var þá að miklu leyti 

óvirkt vegna neitunarvalds meðlima. En ákveðið var með ályktuninni Uniting for Peace Resolution 

að þingið gæti fjallað um og gert tillögur um aðgerðir til að varðveita frið og öryggi þar á meðal 

að ákveða valdbeitingu ef nauðsynlegt væri. En eftir kalda stríðið breyttist þessi framkvæmd og 

Öryggisráðið beitti heimildum sínum í mun meiri mæli en það hafði gert áður.368 Varð það til þess 

að Allsherjarþingið skipti hér ekki eins miklu máli. 369    

Farið var yfir hugtakið mannúðaríhlutun en almennt hefur það verið skilgreint sem íhlutun ríkis 

eða ríkja í innanlandsmálefni annars ríkis með hótun um eða beitingu vopnavalds, með það að 

markmiði að koma í veg fyrir eða binda endi á víðtæk og gróf brot gegn grundvallarmannréttindum 

einstaklinga án samþykkis þess ríkis sem valdbeiting beinist að.370  

Reglur um beitingu vopnavalds voru almennt skoðaðar og komist var að þeirri niðurstöðu að 

þær skiptast í tvö megin svið þ.e. mannúðarreglur og svo skilyrði um það hvenær heimilt sé að 

beita vopnavaldi. En með kenningum um réttlátt stríð er fjallað um það hvenær geti talist vera rétt 

að hefja beitingu vopnavalds.371 Kenningar um réttlátt stríð eiga meðal annars rætur að rekja til 

                                                 
366 Gerhard von Glahn og James Larry Taulbee: Law among nations, bls. 596.  
367 Christine Gray: International law and the use of force, bls. 196-199.  
368 Pétur Dam Leifsson: „Framkvæmd fyrirmæla Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti”, bls. 312-313.  
369 Rebecca M.M. Wallace and Olga Martin-Ortega: International law, bls. 314.  
370 J J.L. Holzgrefe: ”The humanitarian intervention debate”, bls. 18. Skilgreiningin er íslensk þýðing höfundar.  
371 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian Intervention and Just War“, bls. 285. 
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kristinnar trúar og grískrar heimspeki.372 En þær setja tiltekin skilyrði fyrir beitingu vopnavalds og 

eru þau einkum almennt eftirfarandi; Framkvæmdavaldið verður að vera lögmætt yfirvald, 

málstaðurinn gildur, tilgangurinn réttmætur, þetta verður að vera síðasta úrræði, meðalhófs gætt 

og líkur verða að vera til árangurs.373 En reglan um mannúðaríhlutun er öðru fremur rakin til 

miðalda og kenninga um réttlátt stríð en hún var þróuð áfram með kenningum fræðimanna og varð 

efni hennar einkum þekkt með ritum hollenska lögspekingsins Hugo Grotiusar.374 Taldi hann 

heimilt að beita vopnavaldi þegar það væri framkvæmt til aðstoðar við almenna borgara sem orðið 

hefðu fyrir grófum brotum af hendi ríkisvalds.375   

Fjallað var um þrjár kenningar lögfræðinnar og þær skoðaðar í samræmi við hugmyndir um 

mannúðaríhlutun. Fyrst var farið yfir eðlisréttinn en samkvæmt honum þarf einungis að fara eftir 

reglum ef þær eru skynsamar og réttlátar. Virðast flestir fræðimenn sem aðhyllast eðlisrétt vera á 

þeirri skoðun að mannúðaríhlutun geti verið réttmæt í tilteknum tilvikum. Sjónarmið um 

mannúðaríhlutun samkvæmt nytjastefnunni voru skoðuð en sú stefna gengur að meginstefnu út á 

að greina afleiðingar háttsemi en hún hefur verið útfærð á ýmsan hátt. Samkvæmt reglu-nytjastefnu 

þá er mannúðaríhlutun heimil ef hún er framkvæmd samkvæmt reglu sem leiðir til bestu mögulegu 

afleiðinganna en athafna-nytjastefna gerir aðeins skilyrði um að bestu mögulegu afleiðingarnar.376 

Vildarréttur kom einnig til umfjöllunar og komist var að því að gildandi þjóðarréttur byggist 

almennt á þeirri stefnu. En hún gengur út á að almennt viðurkenndar réttarheimildir séu gildar 

reglur án þess að tekin sé sérstök afstaða til siðferðis þeirra.377 En það er sú lagahugsun sem er 

ríkjandí í nútímanum.  

Grundvöllur þjóðaréttar eru annars almennt viðurkenndar réttarheimildir sem byggjast að 

meginstefnu á samþykki ríkja. Ekkert eiginlegt ríkisvald er þar fyrir hendi sem sér um setningu 

laga eða framkvæmdavald heldur skuldbinda ríki sig til þess að hlíta þeim reglum sem ákveðnar 

hafa verið og er því um að ræða svokallað lárétt lagakerfi. Engin alþjóðleg stjórnarskrá hefur verið 

sett en ákvæði 38. gr. samþykktar Alþjóðadómstólsins í Haag hefur verið til hliðsjónar þegar 

ákvarðað er hvaða réttarheimildir gilda í þjóðarétti. En í ákvæðinu eru þær réttarheimildir sem 

dómstóllinn notar í dómsúrlausnum sínum taldar upp.  

                                                 
372 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 10.  
373 Mona Fixdal and Dan Smith: „Humanitarian intervention and Just War“, bls. 291. 
374 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 9.  
375 Hugo Grotius: The rights of war and peace, bls. 285-289. 
376 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 20-24. 
377 J.L. Holzgrefe: ” The humanitarian intervention debate”, bls. 36-37.  
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Helstu réttarheimildir þjóðaréttar eru þjóðréttarsamningar, þjóðréttarvenjur, meginreglur laga, 

dómsúrlausnir um þjóðarétt og svo fræðaskrif frá helstu fræðimönnum þjóðaréttar ásamt eðli máls 

ef aðilar samþykkja að nota það. Þjóðréttarsamningar og þjóðréttarvenjur eru rétthæstu 

réttarheimildir þjóðaréttar og skipta þar mestu máli.  

Eftir að komist var að niðurstöðu um hvaða reglur gilda almennt í þjóðarétti var farið í að skoða 

mannúðaríhlutun á 19. öld og í upphafi 20. aldar en til eru dæmi um tiltekin tilvik á þeim tíma þar 

sem ríki íhlutust í innanríkismálefni annarra ríkja.378 Urðu þessar mannúðaríhlutanir til þess að 

álitamál risu um það hvort að regla um mannúðaríhlutun væri að þróast og sumir heldu því fram 

að hún væri orðin þjóðréttarvenja.379 En einnig voru ýmis voðaverk framin á þessum tíma án 

nokkurrar íhlutunar.380 En beiting vopnavalds var almennt ekki bönnuð í þjóðarétti á þessum tíma 

og var því nokkuð óskýrt hver merking mannúðaríhlutunar var á þessu tímabili.  

En eftir seinni heimsstyrjöldina varð mikil vitundarvakning um mannréttindi og varð þá 

almennt viðurkennt að ríki gætu framið glæpi gegn mannúð gegn borgurum eigin ríkis.381  

Mannréttindasáttmálar voru gerðir og var mikil samvinna á milli ríkja um vernd mannréttinda en 

þrátt fyrir þetta einkenndist tímabil kalda stríðsins af aðgerðarleysi alþjóðasamfélagsins og ekki 

var mikið um mannúðaríhlutanir þrátt fyrir að framin hafi verið gróf mannréttindabrot. Þó voru 

einhverjar íhlutanir í þá veru gerðar en flestar voru þær fordæmdar af bæði sameinuðu þjóðunum 

og öðrum stofnunum eða þær réttlættar af öðrum ástæðum en mannúðarástæðum.382 Þrjár tilteknar 

íhlutanir voru framkvæmdar á tímabilinu sem almennt eru taldar hafa haft jákvæð áhrif en þær 

voru þó allar réttlættar með öðrum rökum en einungis mannúðarástæðum. Það voru íhlutanir 

gerðar í Austur-Pakistan (nú Bangladess) árið 1971, í Kambódíu árið 1978 og svo í Úganda árið 

1979.383  

Eftir kalda stríðið og fram að 21. öld breyttust viðhorf til mannúðaríhlutunar og fullveldisréttar 

en mannréttindi voru þá mikið til umræðu.384 Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna varð mjög virkt og 

heimilaði meðal annars mannúðaríhlutanir á grundvelli VII. kafla SSÞ.385 Má þar nefna íhlutanir í 

                                                 
378 Sbr. t.d. íhlutun Frakklands í Sýrlandi árið 1860, í Krít á árunum 1866-68, á Balkanskaga frá 1875-78 og í 

Makedóníu 1903-08. 
379 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 15-19. 
380 Simon Chesterman: Just war or just peace?, bls. 25. 
381 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 19. 
382 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 20-25. 
383 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 20-25. 
384 David M. Malone: The UN Security council from the cold war to the 21st century, bls. 37-38. 
385 David M. Malone: The UN Security council from the cold war to the 21st century, bls. 37-38. 
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Júgóslavíu, Sómalíu, Rúanda og Austur-Tímor. En almennt varð viðurkennt að innanlandsmálefni 

ríkja gætu fallið undir ófriðarhættu samkvæmt VII. kafla SSÞ og voru íhlutanir í Rúanda, Sómalíu 

og Austur-Tímor allar gerðar með heimild frá Öryggisráðinu af augljósum mannúðarástæðum.  

Ekki var um að ræða neina afgerandi heimild frá Öryggisráðinu samkvæmt VII. kafla SSÞ 

þegar íhlutast var í Írak, Líberíu eða Kósovó. Samt sem áður var farið í hernaðaraðgerðir og þær 

réttlættar með mannúðarástæðum. Aðgerðirnar í Írak voru ekki fordæmdar af Öryggisráðinu og 

þær sem framkvæmdar voru í Líberíu fengu enn fremur eftir á stuðning frá ráðinu. Þá hefur 

íhlutunin í Kósovó verið fordæmd af nokkrum ríkjum og talin ólögleg samkvæmt þjóðarrétti af 

einhverjum fræðimönnum. En þegar sett var fram ályktun í Öryggisráðinu um fordæmingu 

íhlutunarinnar þá fékk það ekki stuðning meirihluta og var aðgerðinni þvert á móti veitt óbeint 

lögmæti með ályktun nr. 1244/1999.  

Í upphafi 21. aldar voru mannúðaríhlutun og fullveldi mikið til umræðu og settar voru fram 

ýmsar kenningar um málefnin. En Tony Blair setti meðal annars fram kenningu um það hvenær 

mannúðaríhlutun væri réttmæt en hann taldi að fyrir hendi þyrftu að vera fimm tiltekin skilyrði 

fyrir henni. Það eru öruggur málstaður, diplómatískar aðgerðir fullreyndar, skynsamlegar 

hernaðaraðgerðir, langtíma viðbúnaður og engir ríkjandi hagsmunir.386 Síðar benti hann einnig á 

að hann teldi réttmætt að koma stjórnvöldum frá völdum sem misbeita valdi sínu á grófan hátt 

gegn almennum borgurum.387  

Kofi Annan gaf út skýrslu sína árið 2000 þar sem hann fjallaði um bæði fullveldi og 

mannúðaríhlutun. En hann taldi að lagareglur ættu ekki að vernda þá sem fremdu gróf 

mannréttindabrot þar á meðal ekki reglur um fullveldi. En hann talaði um skyldu samfélagsins til 

að bregðast við grófum brotum sem framin væru af ríkjum. En sem framkvæmdastjóri SÞ taldi 

Annan eðlilega að það væri einkum Öryggisráðið sem ætti að axla ábyrgð.388  

Reglan um skylduna til að vernda byrjaði síðan að þróast eftir að stofnuð var alþjóðanefnd um 

íhlutun og fullveldisrétt ríkja árið 2000 að frumkvæði Kanada. Nefndin samanstóð af 

sérfræðingum sem meðal annars rannsökuðu réttmæti íhlutunar í innanríkismálum ríkja og settu 

viðmið um efnisleg skilyrði fyrir mannúðaríhlutun.389 Skilaði nefndin síðan skýrslu um störf sín 

árið 2001 sem var nefnd skyldan til að vernda. Skýrslan fjallar um skyldur ríkja gagnvart 

                                                 
386 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 33-34.  
387 Hannah Meyers: „Doctrine of the International Community: Ten Years Later“, bls. 5-7. 
388 We the peoples: the role of the United Nations in the twenty-first century, bls. 48. 
389 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 43.  
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almennum borgurum og hvaða aðgerðir séu réttmætar þegar óbreyttir borgarar verða fyrir grófum 

mannréttindabrotum af hendi ríkisvalds.390  Skyldan felur samkvæmt þessu í sér þrjá tiltekna þætti 

en þeir eru skylda til að vernda, skylda til að bregðast við og skylda til að endurbyggja.391   

Samkvæmt skýrslunni á mannúðaríhlutun að koma í veg fyrir mannlegar þjáningar og er aðeins 

heimil sem allra síðasta úrræði og þá í meðalhófi. Það þurfa að vera líkur til árangurs og er það 

enn fremur skilyrði að heimild Öryggisráðsins sé fyrir henni. Lagðar voru til breytingar á starfi 

Öryggisráðsins svo að það myndi vera skilvirkara þegar mál koma upp sem varða aðgerðir vegna 

mannúðarástæðna. Þar á meðal er lagt til að fastafulltrúar myndu koma sér saman um að nota ekki 

neitunarvald sitt þegar fyrir er hendi er mikill meirihluti fyrir mannúðaríhlutun. En einnig eru 

teknir til greina aðrir möguleikar ef Öryggisráðið getur ekki komist að niðurstöðu svo sem að 

Allsherjarþingið gæti þá tekið málið í sínar hendur eða svæðisbundin samtök ráðist í aðgerðir og 

fengið samþykki eftir á.392  

Kofi Annan setti skýrsluna fram á fundi þjóðarleiðtoga árið 2005 og lagði til að lýst yrði yfir 

stuðningi við mótun reglu um skyldu til að vernda. Hlaut tillaga Annan mikið fylgi á fundinum og 

var hún samþykkt óbreytt af yfir 150 leiðtogum.393 Var skyldan einnig samþykkt í ályktun á 

Allsherjarþinginu árið 2005 og hefur Öryggisráðið lýst stuðningi við regluna meðal annars í 

ályktunum árið 2006 og 2009 en þó aðeins í því formi að valdið til aðgerða liggi ætíð hjá 

Öryggisráðinu og samkvæmt SSÞ.394 Reglan um skylduna til að vernda leggur skyldur á ríki 

gagnvart borgurum sínum en þau eiga að fyrirbyggja, vernda og koma í veg fyrir hópmorð, 

stríðsglæpi, þjóðernishreinsanir og glæpi gegn mannúð.395 Einnig er lögð skylda á önnur ríki til að 

aðstoða þau ríki sem ekki sinna þessari skyldu sinni til að grípa til aðgerða þegar nauðsynlegt er 

og þar á meðal til hernaðaraðgerða.396  

Mannúðaríhlutun og skyldan til að vernda eru að vissu leiti áþekkar en skyldan til að vernda 

fjallar einnig um fyrirbyggjandi aðgerði á meðan mannúðaríhlutun nær aðeins yfir 

hernaðaraðgerðir á grundvelli mannúðarástæðna.397 Skyldan til að vernda bætir engu við efni 

                                                 
390 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 38-39.  
391 The responsibility to protect, bls. XI. 
392 The responsibility to protect, bls. XII-XIII.  
393 In larger freedom: towards development, security and human rights for all, bls. 35. 
394 Alex J. Bellamy, Sara E. Davies and Luke Glanville: „Introduction“, bls. 1. 
395 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law, bls. 94.  
396 Alex J. Bellamy and Ruben Reike: „The Responsibility to Protect and International Law, bls. 94.  
397 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 56-58. 
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mannúðaríhlutunar og er aðeins staðfesting á rétti sem þegar var til staðar en deilt er um inntak 

þess réttar. 

Íhlutunum hefur verið haldið áfram eftir samþykkt skyldunnar til að vernda og má þar nefna 

íhlutun í Darfur og Lýbíu með heimild Öryggisráðsins en einnig hafa átt sér stað einhliða aðgerðir 

og má þar nefna aðgerð Rússlands í Georgíu árið 2008. En hún hefur verið gagnrýnd m.a. á þeim 

grundvelli að hún var gerð án heimildar Öryggisráðsins.398 Þá hafa komið upp mál þar sem ástandið 

er slíkt að það hefði mögulega verið þörf skilvirkri mannúðaríhlutun en henni þó ekki verið beitt 

og þar má t.d. nefna Gaza og Sýrland. En ekki virðist vera mikil sjánleg breyting á beitingu og 

framkvæmd mannúðaríhlutunar frá því að skyldan til að vernda var samþykkt.  

Komist var að þeirri niðurstöðu að mannúðaríhlutun með heimild Öryggisráðsins á grundvelli 

VII. kafla SSÞ væri ótvírætt lögmæt í þjóðarétti og á meðan ekkert annað lögmætt yfirvald er 

almennt viðurkennt til að taka ákvarðanir um beitingu vopnavalds þá er það Öryggisráðið sem á 

sér um að ákvarða hvenær heimilt er að beita því.399  

Ekki er að finna neina beina heimild til einhliða mannúðaríhlutunar í þjóðarétti en fullveldi 

hefur verið að þróast í áttina að því að teljast ekki eins mikilvægt eða a.m.k. annars eðlis en en það 

áður var. Hafa t.d. ýmsir stjórnmálamenn talið nauðsynlegra að stöðva gróf brot gegn óbreyttum 

borgurum en að virða fullveldi til hins ítrasta.400  

Mögulega hefur verið að þróast regla um mannúðaríhlutun fyrir stofnun Sameinuðu þjóðanna 

en þá var engin afgerandi regla til sem gilti um bann við beitingu vopnavalds. En með tímanum 

urðu milliríkjasamningar mikilvægari heimildir í þjóðarétti og ganga þeir nú framar öðrum reglum 

í milliríkjasamskiptum.401 Var því komist að þeirri niðurstöðu að ef til hafi verið heimild til 

einhliða mannúðaríhlutunar á grundvelli venju áður en Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi þá 

hafi hún með öllu verið afnumin með setningu grundvallarreglunnar um bann við beitingu 

vopnavalds í milliríkjasamskiptum í ákvæði 4. mgr. 2. gr. SSÞ og hefði slík regla því þurft að hafa 

orðið til eftir setningu sáttmálans. En hér var komist að þeirri niðurstöðu að reglu um einhliða 

mannúðaríhlutun hafi ekki verið fylgt stöðugt og af samkvæmni eftir setningu ákvæðis 4. mgr. 2. 

gr. SSÞ og virðast ríki almennt telja óheimilt að beita mannúðaríhlutun ef ekki er heimild til 

                                                 
398 Alex J. Bellamy: Global politics and the responsibility to protect, bls. 55-56.  
399 Gareth Evans: The Responsibility to Protect, bls. 134. 
400 Kofi Annan: „International: Two concepts of sovereignty“, bls. 1-2. Einnig má nefna áður nefnda kenningu Tony 

Blair.  
401 Malcolm N. Shaw: International Law, bls. 67. 
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aðgerða frá Öryggisráðinu. Þá virðast mál þar sem einhliða mannúðaríhlutun hefur verið beitt ekki  

benda til þess að að mannúðaríhlutunum hafi verið beitt af þeirri ástæðu að ríki telji sig 

skuldbundin til að hafast þannig að.  

Almennt er mannúðaríhlutun gerð með heimild Öryggisráðsins á grundvelli VII. kafla en það 

er frekar í undantekningartilvikum að einhliða mannúðaríhlutun hafi verið beitt. Þegar það hefur 

gerst þá hafa þær oftast verið umdeildar eða aðgerðin rökstudd með öðrum ástæðum en 

mannúðarástæðum t.d. sjálfsvörn. Enn fremur mælir það gegn einhliða mannúðaríhlutun að yfir 

150 þjóðarleiðtogar hafi samþykkt regluna um skylduna til að vernda. En hún áskilur eins og hún 

var að lokum samþykkt að mannúðaríhlutun sé aðeins framkvæmd með heimild Öryggisráðsins. 

Hefur skyldan verið áréttuð af bæði Öryggisráðinu og Allsherjarþinginu í því formi.  

Er því niðurstaðan hér sú að einhliða mannúðaríhlutun geti ekki talist lögmæt heimild í 

þjóðarétti.  
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