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Centrale pointer: 

 Danske styrkers hyppige samarbejde 

med forskellige former for partnere i in-

ternationale militæroperationer inde-

bærer en uomgængelig risiko for, at 

Danmark kan ifalde ansvar for bidrag til 

andres folkeretsbrud. 

 Den folkeretlige regulering af staters 

ansvar for deres partneres handlinger 

består af et omfattende og til dels uklart 

og kontroversielt regelkompleks. Det 

har ofte afgørende betydning, om den 

pågældende samarbejdssituation alene 

er omfattet af folkerettens generelle 

regler om statsansvar, eller om regler 

inden for folkeretlige særdiscipliner, 

herunder humanitær folkeret og inter-

nationale menneskerettigheder, stiller 

skærpede krav til den bidragydende 

stat.  

 Danmark skal sikre, at danske styrker til 

enhver tid er klædt på til at imødegå ri-

sikoen for at bidrage til militære partne-

res folkeretsbrud. Dette forudsætter 

bl.a. løbende udvikling og operationali-

sering af fyldestgørende procedurer for 

risikovurderinger forud for samarbejde 

med en partner. 

 

Langt de fleste aktuelle militæroperationer, 

som danske styrker deltager i, gennemføres 

sammen med partnere. En ny rapport kort-

lægger og analyserer den omfattende inter-

nationale regulering af statsansvar i forbin-

delse med internationale militæroperationer. 

Formålet med rapporten er at give et samlet 

overblik over, hvilke folkeretlige krav danske 

styrker aktuelt skal efterleve, når de indgår i 

samarbejde med forskellige former for part-

nere.  

 

Missionsscenarier 
Rapporten tager udgangspunkt i en række 

konkrete missionsscenarier. I den ene ende 

af spekteret finder vi joint combat operations, 

som indebærer en høj grad af involvering 

med den pågældende partner, f.eks. i form af 

fælles planlægning og kommandostruktur. 

Som eksempler på mere indirekte bidrag kan 

nævnes træning af fremmede styrker og situ-

ationer, hvor stater deler ressourcer såsom 

luftbaser, efterretninger eller cyberinfrastruk-

tur med deres partnere. Endelig kan staters 

passivitet over for andre staters krænkelse af 

deres luftrum fremhæves som et eksempel 

på, at selv meget begrænset involvering efter 

omstændighederne kan rejse spørgsmål om 

folkeretligt ansvar for den bidragydende stat.  

 

Udfordrende regelkompleks 

Det er ofte vanskeligt at fastlægge de speci-

fikke folkeretlige krav, som danske styrker 

skal opfylde i et konkret missionsscenarie. 

Først skal det afgøres, om den pågældende 

situation alene er omfattet af folkerettens ge-

nerelle bestemmelser om medvirken, eller 

om regler hidrørende fra særdiscipliner som 

den humanitær folkeret og internationale 

menneskerettigheder – og eventuelt deraf 

følgende skærpede krav til den medvirkende 

stat – også finder anvendelse. Dernæst føl-

ger en vurdering af, hvordan de relevante 

regler skal fortolkes og effektueres i den 

givne situation, således at Danmark ikke på-

drager sig statsansvar. 

 

Folkerettens generelle regler om 
bidrag til partneres folkeretsbrud 
Den generelle bestemmelse om folkeretligt 

medvirkensansvar, som fremgår af artikel 16 

i statsansvarsreglerne (ARSIWA), sætter en 

ganske høj barre for, hvornår stater kan hol-

des ansvarlige for andre staters folkeretsstri-

dige handlinger. Som følge af artikel 16’s 

strenge krav til den medvirkende stats viden 

og hensigt vil militær assistance ydet til part-

nere ofte falde uden for bestemmelsens an-

vendelsesområde. De danske styrkers bi-

drag til irakiske styrkers folkeretsbrud i Green 

Desert-sagen, der i skrivende stunde verse-

rer i Højesteret, er eksempelvis næppe om-

fattet af bestemmelsen. Fortolkningen af arti-

kel 16 er imidlertid fortsat genstand for debat. 

Det er ikke endeligt afklaret, hvornår og hvor-

dan en stat er forpligtet til at foretage en vur-

dering af risikoen for, at en partner vil begå 

folkeretsbrud. På nuværende tidspunkt er 

den mest udbredte opfattelse dog, at den bi-

dragydende stat skal have konkret viden (el-
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ler bevidst holde sig i uvidenhed) om sin part-

ners folkeretsbrud, før artikel 16 kan bringes 

i anvendelse.  

 

”Due diligence” på eget territorium 

Staters forpligtelse til at sikre, at krænkelser 

af andre staters rettigheder ikke udgår fra de-

res territorium, følger af ’due diligence’-prin-

cippet. I sammenligning med artikel 16 i 

ARSIWA har disse regler et langt mere be-

grænset anvendelsesområde, idet de kun 

gælder inden for den bidragydende stats 

eget territorium eller på fremmed territorium 

under statens effektive kontrol. Til gengæld 

stiller due diligence-princippet mindre 

strenge krav til statens viden, end tilfældet er 

i medfør af artikel 16. Det er således tilstræk-

keligt, at staten ”burde vide”, at andre staters 

rettigheder krænkes fra dens territorium. 

 
Særregler om bidrag til partneres 
folkeretsbrud 
 

Magtanvendelsesforbuddet 

Magtanvendelsesforbuddet og den modsva-

rende ret til selvforsvar er blandt FN Pagtens 

mest centrale regler og nødvendiggør ofte 

stillingtagen til kontroversielle spørgsmål, før 

bidrag kan ydes til en militær partner. Støtte 

til en anden stats udøvelse af lovligt selvfor-

svar forudsætter eksempelvis, at den anden 

stat har været udsat for ”væbnet angreb”, 

hvilket efter omstændighederne kan være en 

vanskelig vurdering. Visse former for                                                                                                                       

indirekte brug af magt – f.eks. tilladelse til at 

andre stater benytter ens territorium i forbin-

delse med ulovlig magtanvendelse over for 

en tredjestat – udgør endvidere i sig selv en 

krænkelse af magtanvendelsesforbuddet. 

                                         

Humanitær folkeret 

Den humanitære folkeret indeholder bestem-

melser, der på forskellig vis regulerer staters 

indbyrdes samarbejde om militære operatio-

ner. Det er eksempelvis velkendt, at krigsfan-

ger kun kan overdrages fra stat A til stat B, 

hvis stat A er sikker på, at stat B også vil 

overholde de relevante forskrifter om be-

handling af krigsfanger. Umiddelbart finder 

det beskedne antal specifikke regler om 

medvirken i den humanitære folkeret dog kun 

anvendelse for så vidt angår parter i en væb-

net konflikt eller i besættelsessituationer. 

Mere indirekte bidrag er derimod som ud-

gangspunkt ikke omfattet, idet en stat dog 

kan blive part i en væbnet konflikt alene som 

følge af støtte, der ydes til den ene af de stri-

dende parter. Et aktuelt omdiskuteret 

spørgsmål inden for den humanitære folkeret 

er imidlertid, hvor langt staters ansvar stræk-

ker sig ud over de specifikke regler i kraft af 

den almindelige bestemmelse i Genèvekon-

ventionernes fællesartikel 1, hvorefter med-

lemsstaterne er forpligtet til at ”selv at over-

holde og at drage omsorg for overholdelsen 

af [konventionerne]”. I hvilken udstrækning 

stater skal tage skridt til at sikre deres mili-

tære partneres efterlevelse af den humani-

tære folkeret er således fortsat uafklaret.  

 

Internationale menneskerettigheder 

Inden for den internationale menneskeret er 

det naturligvis Den Europæiske Menneske-

rettighedskonvention (EMRK), der påkalder 

sig størst interesse fra et dansk perspektiv. 

EMRK indeholder både negative forpligtel-

ser, dvs. forpligtelser til at undlade krænkelse 

af bestemte rettigheder, og positive forpligtel-

ser, som f.eks. forpligtelser til at beskytte 

imod at andre krænker af disse rettigheder. 

EMRK’s anvendelsesområde er imidlertid 

begrænset af den såkaldte jurisdiktionsbe-

stemmelse i konventionens artikel 1. Uden 

for eget territorium er en medlemsstat kun 

underlagt EMRK, hvis den udøver en til-

strækkelig grad af kontrol over relevant frem-

med territorium eller personer. Domstolens 

praksis for, hvornår jurisdiktionsbestemmel-

sens betingelser konkret er opfyldt, udvikler 

sig konstant. Det kan derfor i konkrete sa-

marbejdssituationer være svært at afgøre, 

om danske styrker er bundet af EMRK.  

 

FN’s Menneskerettighedskomité, som over-

ser efterlevelsen af FN’s Konvention om Bor-

gerlige og Politiske Rettigheder (ICCPR), 

lægger i sin nyere praksis op til, at retten til 

ikke arbitrært at blive berøvet livet efter 

ICCPR, artikel 6, gælder uanset graden af 

den pågældende stats territoriale eller perso-
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nelle kontrol. Personer, hvis ret til liv rent fak-

tisk påvirkes på en direkte og forudsigelig 

måde af en medlemsstats handlinger, vil så-

ledes i alle tilfælde nyde beskyttelse. Af sær-

lig relevans for samarbejde med militære 

partnere vil en sådan forpligtelse efter 

ICCPR, artikel 6, også omfatte medvirken til 

andre staters og ikke-statslige aktørers 

krænkelser af retten til liv.   

 

Våbentraktater 

Brugen af visse våbentyper (f.eks. kemiske 

våben) er underlagt folkeretlige restriktioner 

eller forbud. Af relevans for samarbejde med 

militære partnere omfatter våbentraktater 

som regel ikke kun staternes eget våben-

brug, men også bidrag til andre aktørers brug 

af de forbudte våben. Som en bemærkelses-

værdig nyere våbentraktat regulerer Arms 

Trade Treaty (ATT) fra 2013 primært over-

førslen af konventionelle våben fra en stat til 

f.eks. en militær partner. ATT forpligter såle-

des afsenderstaten til at vurdere risikoen for, 

at modtageren i det konkrete tilfælde vil an-

vende ellers lovlige våben i strid med den hu-

manitære folkeret eller internationale menne-

skerettigheder. Hvis en sådan risiko er til 

stede og ikke kan afhjælpes gennem afbø-

dende foranstaltninger, skal afsenderstaten 

nægte overførslen.   

 

Anbefalinger 
På baggrund af det omfattende – og i nogen 

grad uklare og kontroversielle – folkeretlige 

regelkompleks, der kortlægges i rapporten, 

anbefales det, at Danmark sætter yderligere 

fokus på at udvikle og opdatere de 

nødvendige procedurer for risikovurderinger, 

som bør indgå som en fast bestanddel af 

danske styrkers samarbejde med militære 

partnere. I umiddelbar forlængelse heraf 

anbefales det, at der udvikles procedurer for 

afbødende foranstaltninger, der i tilfælde af 

et kritisk udfald af en risikovurdering kan 

iværksættes over for den pågældende 

partner. Efter omstændighederne kan 

sådanne afbødende foranstaltninger bestå af 

undervisning og træning i relevante retlige 

standarder efter den humanitære folkeret 

eller international menneskeret. Når danske 

styrkers deltager i internationale militær-

operationer sammen med forskellige typer 

partnere vil der altid være en risiko for, at 

Danmark kan ifalde ansvar for folkeretsbrud 

begået af andre. Med henblik på bedst muligt 

at klæde danske styrker på til at løse deres 

opgaver inden for en kompliceret og ofte 

uklar folkeretlig ramme, bør såvel danske 

beslutningstagere som praktikere og 

forskere på området bidrage aktivt til 

kontinuerlig udvikling og operationalisering 

af de nødvendige procedurer, som bør 

bringes i spil forud for militært samarbejde. 

 

Dette memo bygger på rapporten ’State Re-

sponsibility for the Misconduct of Part-

ners in International Military Operations – 

General and Specific Rules of Internatio-

nal Law’, udgivet af DJØF Forlag i samar-

bejde med Center for Militære Studier, Kø-

benhavns Universitet, og indgår i projektet In-

ternational Law & Military Operations (Inter-

Mil). Rapporten kan findes i sin fulde længde 

på InterMil’s hjemmeside. 

 

Om InterMil  

InterMil gennemfører praksisnær juridisk 

forskning og forskningsbaseret myndigheds-

betjening inden for militære studier. InterMil-

projektet er etableret ved en aftale mellem 

Det Juridiske Fakultet (i samarbejde med 

Forsvarsakademiet) og Center for Militære 

Studier på Københavns Universitet som et 

led i implementeringen af forsvarsforliget 

2018-2023, hvori forligskredsen har udtrykt 

ønske om ”øget fokus på de folkeretlige ud-

fordringer forbundet med bl.a. deltagelse i in-

ternationale operationer, cyber, droner og 

højteknologiske og elektroniske kampmidler”. 

 

Læs mere om InterMil her: 

https://jura.ku.dk/icourts/research/intermil/ 

 

Kontakt os 

Cornelius Wiesener (cornelius.wie-

sener@jur.ku.dk) 

Astrid Kjeldgaard-Pedersen (astrid.kjeld-

gaard-pedersen@jur.ku.dk) 
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