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Abstract 

 

The purpose of this paper is to analyse which navigational rights are applicable 

to foreign commercial vessels performing trans-arctic shipping through the 

Northwest Passage and how this affects the potential for Canada, through arti-

cle 234 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 

to issue national environmental legislation regulating pollution from ships. This 

is done through the method of legal dogmatics, characterised by analysis of the 

sources of law and the hierarchy between them. In this paper, the main sources 

of law employed are UNCLOS and relevant case law from the International 

Court of Justice. The main conclusions presented in the paper are that the 

Northwest Passage consists of a combination of territorial sea and exclusive 

economic zone, which generally means that commercial vessels are allowed 

innocent passage through the parts of the passage forming the territorial sea 

and are largely subject to freedom of navigation through those parts that form 

the exclusive economic zone. However, it seems likely that the Northwest Pas-

sage is a strait used for international navigation, in which case, the vessels pass-

ing through it are instead subject to the regime of transit passage. This would 

negatively affect the possibility for Canada to issue national legislation to regu-

late pollution from foreign vessels. However, as long as the Northwest Passage 

is covered by ice for most of the year, article 234 UNCLOS allows Canada far 

more leeway in regard to issuing anti-pollution legislation, both in the territorial 

sea and the exclusive economic zone, regardless of whether the Northwest 

Passage is found to be a strait used for international navigation. The passage 

regime applicable to foreign commercial vessels under article 234 could be 

characterised as a sui generis passage.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under 2000-talet har det ekonomiska intresset för sjöfart genom Arktis ökat. 

Från att ha varit ett isolerat och svårnavigerat område har det senaste århundra-

dets klimatförändringar ökat möjligheterna för varutransport genom Arktis. 

Den ökade temperaturen har förlängt navigeringssäsongen i området och öpp-

nat upp delar som tidigare inte var möjliga att trafikera på grund av det tjocka 

istäcket.1 Ett sådant område är den arktiska skärgården norr om Kanadas kust, 

vilket har ökat intresset för trans-arktisk transport genom Nordvästpassagen.2 

Nordvästpassagen är samlingsnamnet på de farleder som tillsammans utgör de 

möjliga farvägarna genom den arktiska skärgården. Användandet av Nordväst-

passagen skulle innebära en kortare transportrutt mellan marknaderna vid At-

lanten och Stilla havet jämfört med de rutter som går igenom Panamakanalen 

och Suezkanalen.3 Eftersom passagen dock är täckt av både drivis och landfast 

havsis under den större delen av året, vilket till och med försvårar navigationen 

för isbrytare,4 har den tidigare inte varit intressant för kommersiell trafik. I takt 

med att isarna smälter aktualiseras dock Nordvästpassagen som en möjlig trans-

arktisk farled, vilket är av potentiellt intresse för alla sjöfararnationer som är 

intresserade av en kortare sträcka till den asiatiska marknaden från Nordame-

rika och Europa.5 Eftersom Nordvästpassagen inte enbart är av inhemskt eko-

nomiskt intresse för Kanada aktualiseras frågan om vilken möjlighet utländska 

fartyg har att trafikera passagen.  

Utländska fartygs möjlighet att trafikera Nordvästpassagen innehåller en för 

havsrätten grundläggande intresseavvägning, nämligen kuststatens intresse av 

suveränitet över sina territorier och flaggstaters intresse av möjlighet till nytt-

jande av haven för sjöfart. För att lösa nämnda intressekonflikt och reglera 

staters rättigheter och skyldigheter på haven har inom den internationella rätten 

skapats ett system med olika havsområden. Inom de olika havsområdena åtnju-

                                                      
1 Arctic Council, s. 8. 
2 Wetterstein, s. 43f. 
3 Haas & Howell, s. 7673.  
4 Ibid.  
5 McDorman, 2009, s. 230f. 
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ter kuststaten olika mycket jurisdiktion. Det innebär bland annat att fartyg har 

olika navigeringsmöjligheter beroende på vilken typ av havsområde de befinner 

sig inom.6 Nordvästpassagens rättsliga status har därför direkt betydelse för 

utländska handelsfartygs möjligheter att trafikera passagen.  

Nordvästpassagens rättsliga status har varit kontroversiell i över ett århund-

rade. Kanada har sedan tidigt 1900-tal hävdat suveränitet över den arktiska 

skärgården vilket flertalet stater har protesterat mot. År 1969 genomförde det 

amerikanska tankfartyget SS Manhattan en resa genom Nordvästpassagen, vilket 

Kanada uppfattade som en kränkning av dess suveränitet. År 1985 åkte återigen 

ett amerikanskt fartyg genom passagen, denna gång isbrytaren Polar Sea, utan att 

söka tillstånd från Kanada. Denna sistnämnda händelse ledde till att Kanada 1 

januari 1986 utfärdade räta baslinjer utmed hela den arktiska skärgården för att 

inkapsla Nordvästpassagen som inre vatten.7 Om Nordvästpassagen är att be-

trakta som en del av Kanadas inre vatten skulle det ge Kanada full suveränitet 

över området.8 Det skulle bland annat innebära en möjlig rätt för Kanada att 

neka fartyg, såväl kommersiella fartyg som statsfartyg, genomfart genom Nord-

västpassagen.9 Både USA och Europeiska unionen (EU) har protesterat mot 

båda dessa anspråk eftersom de anser att baslinjerna har dragits i strid med 

internationell rätt.10 Därutöver hävdar USA att passagen överensstämmer med 

kraven på sund som nyttjas för internationell sjöfart och som sådant omfattas 

av specialreglering i United Nations Convention on the Law of the Sea (UN-

CLOS).11  

En viktig del i problematiken är att Kanada har uttryckt en farhåga över att 

en ökad trans-arktisk transport genom Nordvästpassagen skulle påverka miljön 

negativt. Arktis har en unik flora och fauna och dess miljö är känslig för de yttre 

påverkningar som en ökad sjöfart skulle innebära,12 exempelvis ökade fartygs-

föroreningar i samband med drift samt en ökad risk för föroreningar förorsa-

kade av olyckor.13 Som framgått ovan har kuststater olika rättigheter kopplade 

till de olika havsområdena, varför Kanadas möjligheter att utfärda lagstiftning 

rörande fartygsföroreningar är beroende av inom vilken typ av havsområde 

Nordvästpassagen befinner sig. Under förhandlingarna inför UNCLOS drev 

därför Kanada igenom artikel 234, som ger stater större lagstiftningsbefogen-

heter vid istäckta områden än vad som annars gäller. Eftersom USA ville säker-

                                                      
6 Churchill & Lowe, s. 31. 
7 Rothwell, s. 344. 
8 Artikel 2 UNCLOS. 
9 Churchill & Lowe, s. 61. 
10 Satei, s. 242f. 
11 McDorman, 2009, s. 225. 
12 Satei, s. 245, 250. 
13 Bartenstein, s. 24; Arctic Council, s. 168. 
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ställa utländska fartygs navigeringsrätt genom Nordvästpassagen fick dock arti-

keln en nästintill kryptisk ordalydelse för att kunna passa båda staternas tolk-

ning.14 Artikeln har beskrivits som ”probably the most ambigous, if not contro-

versial, clause in the entire treaty”.15 Hur artikeln interagerar med med de olika 

navigationsrättigheterna är därför oklart. 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I och med att Nordvästpassagen länge har varit mycket svårnavigerad har ut-

ländska fartygs rätt till genomfart genom området i stort sett varit en fråga av 

teoretisk art. I takt med att Arktis istäcke har börjat smälta har dock möjlighet-

erna till trans-arktisk transport via Nordvästpassagen ökat vilket leder till att 

passagens rättsliga status kan komma att få praktisk relevans såväl för staters 

intressen i området liksom för företag. Därför är det av intresse att fastställa 

vilket havsområde Nordvästpassagen utgörs av och vad det får för konsekven-

ser för utländska handelsfartygs navigationsmöjligheter samt hur artikel 234 

UNCLOS påverkar Kanadas kompetens att utfärda nationell lagstiftning rö-

rande fartygsföroreningar för utländska fartyg som navigerar Nordvästpassagen. 

Syftet med uppsatsen är att utreda vilken navigationsrätt som utländska han-

delsfartyg har vid trans-arktisk transport genom Nordvästpassagen. Ytterligare 

ett syfte är att utreda hur den aktuella navigationsrätten påverkar Kanadas möj-

ligheter att utfärda nationell lagstiftning rörande fartygsföroreningar från ut-

ländska fartyg inom området med hänsyn till artikel 234 UNCLOS.  

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

- Vilken rättslig status har Nordvästpassagen enligt internationell rätt?  

- Vilka konsekvenser får Nordvästpassagens rättsliga status för utländska 

handelsfartygs navigationsrätt?  

- Vilken betydelse har artikel 234 UNCLOS för Kanadas möjlighet att 

utfärda nationell lagstiftning rörande fartygsföroreningar inom de olika 

havsområdena? 

1.3 Avgränsning 

Analysen av huruvida Nordvästpassagen är en del av Kanadas inre vatten 

kommer enbart göras utifrån Kanadas användande av räta baslinjer kring den 

arktiska skärgården. Utöver de räta baslinjerna hävdar Kanada att den arktiska 

                                                      
14 Bartenstein, s. 27. 
15 Lamson, s. 4.  
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skärgården är en del av Kanadas historiska inre vatten. Historiska rättigheter 

(eng. historic title) till vattenområden har aldrig givits någon tydlig folkrättslig 

definition, vare sig i UNCLOS eller i någon annan rättskälla.16 Inom doktrin 

råder, till skillnad från frågan om de räta baslinjernas giltighet, stor enighet kring 

att Kanada inte kan hävda historiska rättigheter till den arktiska skärgården.17 

Ett av rekvisiten rörande historiska rättigheter till vatten som det råder enighet 

kring i rättspraxis och doktrin är att anspråket på vattenområdet, för att vara 

legitimt, inte får ha protesterats emot av andra stater.18 I samband med att Ka-

nada offentliggjorde sitt anspråk på historiska rättigheter till den arktiska skär-

gården utfärdade USA och EU direkt formella protester.19 Eftersom det därför 

inte torde finnas någon rättslig grund för att Nordvästpassagen utgör en del av 

Kanadas historiska inre vatten kommer det inte att utredas närmare i uppsatsen.    

Tidigare har Kanada även hävdat att området utgör inre vatten med hänvis-

ning till den så kallade sektorteorin. Eftersom det inom doktrin i princip råder 

konsensus om att sektorteorin troligen inte är tillämplig på Arktis havsområ-

den,20 samt att Kanada därutöver inte längre hävdar teorins tillämplighet,21 

kommer inte heller sektorteorins tillämplighet på den arktiska skärgården att 

utredas.  

1.4 Metod och material 

1.4.1 Folkrättens rättskällelära 

För att besvara uppsatsens frågeställningar måste gällande rätt fastslås, vilket 

görs genom en analys av rättskällorna och dess inbördes hierarki. Därmed 

kommer rättsdogmatisk metod att användas, vilket kan beskrivas som ”inter-

pretation and systematisation of (valid) legal norms”.22 Då den rättsdogmatiska 

metoden är bunden till rättskällorna måste dessa först identifieras.23 Eftersom 

folkrättens normbildning dock inte utgår från ett enskilt organ, utan består av 

ett flertal aktörer som tillsammans skapar rätt, kan rättskällorna vara svåra att 

identifiera. Dessutom saknar folkrätten ett enhetligt domstolssystem med pre-

judikatbildande kompetens att tolka rättskällorna.24 I avsaknad av en auktorita-

                                                      
16 McRae, 1987, s. 98. 
17 Se Pharand, 2007, s. 5-13; Rothwell, s. 359. 
18 T.ex. Fisheries case, s. 138; McRae, 1987, s. 98; McDorman, 2009, s. 216; Pharand, 2007, s. 

    7f. 
19 Pharand, 2007, s. 11f. 
20 Rothwell, s. 336. 
21 Pharand, 2007, s. 10. 
22 Peczenik, s. 13. 
23 Kleineman, s. 21. 
24 Shaw, s. 51f.  
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tiv aktör som kan fastslå folkrättens rättskällor har artikel 38(1) i Statute of the 

International Court of Justice (ICJ-stadgan) ansetts vara det främsta uttalandet 

om vad som utgör folkrättens rättskällor. Bestämmelsen syftar egentligen end-

ast till att reglera vilka rättskällor the International Court of Justice (ICJ) har att 

tillämpa, men anses alltså även uttrycka vilka rättskällor som folkrätten i sig 

består av.25 De rättskällor som nämns i artikel 38(1) är internationella överens-

kommelser, internationell sedvanerätt, allmänna rättsgrundsatser, rättspraxis 

och doktrin. De två sistnämnda kan sägas utgöra ”subsidiära rättskällor” och är 

enbart att betrakta som hjälpmedel för tolkning av de tidigare nämnda rättskäl-

lorna.26 Med ”internationella överenskommelser” åsyftas olika typer av skriftliga 

avtal mellan stater, vilka kan beskrivas som exempelvis traktat, konventioner 

och stadgor.27 

1.4.2 Internationella överenskommelser 

Eftersom uppsatsens frågeställningar berör vilken typ av havsområde Nord-

västpassagen faller inom samt hur detta påverkar utländska handelsfartygs navi-

gationsrätt kommer UNCLOS utgöra uppsatsens grundmaterial. UNCLOS 

reglerar staters rättigheter och skyldigheter för samtliga havsrättsfrågor, vilket 

utgår från en indelning av haven i olika havsområden. UNCLOS föregicks av 

Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone (TSC).28 Hänvis-

ningar kommer därför även att ske till motsvarande artiklar i TSC då det har 

relevans, exempelvis för att styrka förekomsten av internationell sedvanerätt.29 

Kanada ratificerade aldrig TSC.30 

Eftersom UNCLOS till stor del består av regler som tidigare var en del av 

den internationella sedvanerätten, samt att en del av ”nyheterna” i konvention-

en efter införandet i UNCLOS har kommit att bli en del av internationell sed-

vanerätt, är vissa av dess bestämmelser bindande även för icke-ratificerande 

stater.31 Kanada ratificerade konventionen 2003.32 UNCLOS arbetades fram på 

Förenta nationernas (FN) tredje havsrättskonferens 1973-1982 (UNCLOS III) 

där delegater från olika länder indelades i tre olika kommittéer. Tanken var att 

de olika intressegrupperna skulle arbeta fram förslag till bestämmelser som 

sedan i så stor utsträckning som möjligt skulle antas genom konsensus. Detta 

                                                      
25 Shaw, s. 52.  
26 Bring, s. 32. 
27 Shaw, s. 69. 
28 Churchill & Lowe, s. 15f. 
29 För närmare genomgång av internationell sedvanerätt, se avsnitt 1.4.3. 
30 United Nations Office of Legal Affairs, TSC, lydelse 2019-05-17. 
31 Shaw, s. 412. 
32 Pharand, 2007, s. 5. 
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har fått till följd att UNCLOS till stor del består av kompromisser, vilket inne-

bär att många av dess bestämmelser är allmänt hållna och inte tillräckligt detal-

jerade för att vara direkt tillämpbara i enskilda fall.33 Detta försvårar tolkningen 

av UNCLOS och är viktigt att ha i åtanke när en specifik bestämmelse ska ap-

pliceras på ett enskilt fall.  

De artiklar som är av särskild relevans för uppsatsens frågeställningar är arti-

kel 7, artikel 37 samt artikel 234 UNCLOS. Artikel 7 reglerar räta baslinjer och 

artikel 37 reglerar sund som nyttjas för internationell sjöfart. Artikel 234 reglerar 

staters lagstiftningsbefogenheter vid istäckta områden. Eftersom ordalydelsen i 

dessa artiklar är vag krävs ytterligare tolkning för att fastställa om någon av 

bestämmelserna är tillämplig på Nordvästpassagens omständigheter. Som trak-

tat ska UNCLOS tolkas i enlighet med traktaträtten. Traktaträtten utgår ifrån 

den sedvanerättsliga principen pacta sunt servanda och regleras förutom i internat-

ionell sedvanerätt även i Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). 

Enligt artikel 31(1) VCLT ska traktat tolkas i överensstämmelse med den 

gängse meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bak-

grunden av traktatens ändamål och syfte. Även efterföljande statspraxis som 

visar på enighet mellan parterna om traktatens tolkning är av betydelse för tolk-

ningen enligt artikel 31(3)(b). Utöver detta kan även supplementära tolknings-

medel, såsom omständigheterna vid traktatens ingående, användas enligt artikel 

32 VCLT. Det får dock enbart relevans när den ursprungliga tolkningen enligt 

31 VCLT inte undanröjer artikelns tvetydighet eller oklarhet, eller då det leder 

till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt.34 Därför kommer 

omständigheterna vid traktatens ingående endast användas i andra hand när 

tolkningen enligt artikel 31 inte är tillräckligt för att utröna innebörden av den 

relevanta artikeln.  

1.4.3 Internationell sedvanerätt 

Internationell sedvanerätt består av enhetlig statspraxis och opinio juris. Med 

opinio juris menas att staterna följer en viss praxis för att de anser handlandet 

vara rättsligt bindande.35 Förekomsten av internationell sedvanerätt kommer 

generellt inte utredas inom uppsatsen utan internationell sedvanerätt kommer 

att styrkas med hänvisning till rättspraxis eller doktrin.36 Däremot kommer in-

ternationell sedvanerätt att diskuteras djupare i förhållande till de räta baslinjer 

som Kanada utfärdade 1986. Det råder osäkerhet kring huruvida bestämmel-

                                                      
33 Churchill & Lowe, s. 15-18. 
34 Artikel 32 VCLT. 
35 Shaw, s. 60f. 
36 Se nedan avsnitt 1.4.4 och 1.4.5 rörande rättspraxis och doktrins roll i styrkande av  

    internationell sedvanerätt. 
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serna i TSC rörande räta baslinjer utgjorde internationell sedvanerätt 1986. För 

att utreda detta har ledning tagits från de generella principer som ICJ uttalade i 

North Sea Continental Shelf cases rörande vad som krävs för att en konventionsbe-

stämmelse ska anses utgöra internationell sedvanerätt.37 Dessa principer kom-

mer att användas för att närmare utröna huruvida internationell sedvanerätt 

överensstämde med TSC då Kanada utfärdade de räta baslinjerna kring den 

arktiska skärgården.38 

1.4.4 Rättspraxis 

Generellt gäller för avgöranden att de kommer att användas som hjälpmedel för 

att tolka bestämmelserna i UNCLOS. Detta beror på att det enligt artikel 59 

ICJ-stadgan framkommer att rättsfall endast är bindande mellan parterna. Med 

andra ord föreligger ingen stare decisis-doktrin som binder internationella dom-

stolar vid tidigare avgöranden. Därav följer, likt nämnt ovan, att rättsfall inte 

utgör någon bindande rättskälla i sig. Däremot kan avgöranden utgöra bevis för 

förekomsten av internationell sedvanerätt samt användas för tolkning av själv-

ständiga rättskällor.39 Det kan här påpekas att artikel 234 UNCLOS aldrig har 

prövats i internationell domstol, varför dess tolkning enbart kommer göras i 

förhållande till tolkningsmetoderna i VCLT samt med hjälp av doktrin.  

Det mest tongivande avgörandet som berör användandet av räta baslinjer är 

Fisheries case.40 I det avgörandet fastslogs att metoden med räta baslinjer var att 

anse som internationell sedvanerätt, vilket sedermera antogs som regel i artikel 

7 UNCLOS.41 Avgörandet kommer därför dels att användas vid tolkning av 

artikel 7 men även för hur regleringen av räta baslinjer inom internationell sed-

vanerätt fram till 1986 ska tolkas. Detta beror på att Kanada inte ratificerade 

UNCLOS förrän 2003 och det råder viss diskussion kring huruvida UNCLOS 

har retroaktiv effekt.42 Därför måste även en bedömning av huruvida de räta 

baslinjerna överensstämde med gällande internationell sedvanerätt 1986 företas.  

Utöver Fisheries case finns avgöranden från både ICJ och International Tribu-

nal for the Law of the Sea (ITLOS) som behandlar hur avgränsning av överlap-

pande havsområden ska göras.43 Även om domstolen i dessa avgöranden ibland 

                                                      
37 North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal  

    Republic of Germany v. Netherlands), Judgement, ICJ Reports, 1969, s. 3, på s. 3. 
38 För en närmare genomgång av North Sea Continental Shelf cases, se avsnitt 2.3.1. 
39 Shaw, s. 83. 
40 Fisheries case (United Kingdom v. Norway), Judgement, ICJ Reports, 1951, s. 116. 
41 Churchill & Lowe, s. 35-37. 
42 Se avsnitt 2.3.1. 
43 T.ex. Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgement, ICJ Reports, 

   2009, s. 62; Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and 

   Côte D’Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/Côte D’Ivoire), Judgement, ITLOS Reports 2017, s. 1. 
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gör hänvisningar till artikel 7 UNCLOS har ICJ dock även betonat att det är 

skillnad på att fastställa en stats baslinjer för att fastslå bredden av förevarande 

stats havsområden och att avgränsa mellan olika staters överlappande havsom-

råden.44 Detta grundar sig i att det är olika kriterier och metoder som används 

för de olika typerna av avgränsningar vilket gör att den senare typen av avgö-

randen inte nödvändigtvis är användbara för tolkningen av artikel 7 UN-

CLOS.45 Vad gäller Nordvästpassagen är det inte frågan om överlappande 

havsområden, utan huruvida Kanadas räta baslinjer kring den arktiska skärgår-

den överensstämmer med gällande rätt.46 Att denna typ av avgöranden har valts 

bort beror alltså på att de behandlar hur avgränsningen ska göras mellan två 

staters överlappande havsområden. Däremot återfinns ett sådant avgörande 

från ICJ, Qatar v. Bahrain,47 som kommer att behandlas i uppsatsen. Det är av 

intresse eftersom ICJ i detta avgörande gjorde vissa principiella uttalanden kring 

tolkningen av artikel 7 UNCLOS för liknande geografiska omständigheter som 

föreligger för Nordvästpassagen.48  

Även vad gäller rättspraxis rörande sund som nyttjas för internationell sjöfart 

finns det ett avgörande där ICJ gjort uttalanden av mer principiell art, nämligen 

Corfu Channel case.49 Även detta avgörande förekom konventionsrättslig regle-

ring.50 I avgörandet gjorde domstolen generella uttalanden kring rättsfiguren 

”sund som nyttjas för internationell sjöfart” vilken sedermera lyftes in i artikel 

37 UNCLOS.51 Eftersom UNCLOS inte ger någon närmare definition av 

nämnda rättsfigur kommer Corfu Channel case därför användas för att tolka inne-

börden av begreppet i artikel 37 UNCLOS.  

1.4.5 Doktrin 

Eftersom relevant rättspraxis rörande räta baslinjer och sund som nyttjas för 

internationell sjöfart är begränsat, samt att artikel 234 UNCLOS aldrig har prö-

vats i internationell domstol, kommer även doktrin användas som hjälpmedel 

för att fastställa gällande rätt. Precis som rättspraxis kan doktrin användas som 

ett hjälpmedel för att tolka självständiga rättskällor, såsom UNCLOS, genom 

                                                      
44 Romania v. Ukraine, s. 108. 
45 Lathrop, 2015, s. 71. 
46 Kanada och Grönland har till viss del överlappande havsområden vid Ellesmere Island, det är 

   dock delvis avgränsat genom avtal mellan de båda staterna, Roach & Smith, s. 469. 
47 Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions Between Qatar and Bahrain 

    (Qatar v. Bahrain), Judgement, ICJ Reports, 2001, s. 40. 
48 Se avsnitt 2.4.1. 
49 Corfu Channel case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), 

    Judgement, ICJ Reports, 1949, s. 4, på s. 4, Churchill & Lowe, s. 103. 
50 Shaw, s. 427. 
51 Churchill & Lowe, s. 102f. 
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att systematisera rätten.52 Däremot kan det ifrågasättas hur högt rättskällevärde 

doktrin egentligen har. ICJ brukar sällan hänvisa till doktrin,53 vilken kan tyda på 

att doktrin generellt inte åtnjuter en särskilt hög status ens som subsidiär rätts-

källa och att rättspraxis bör användas istället. Eftersom rättspraxis på föreva-

rande område är begränsat får dock doktrin en mer framträdande roll och 

kommer användas som hjälpmedel för att tolka relevanta bestämmelser i UN-

CLOS. Dessutom har doktrin fördelen att den kan systematisera staters praxis 

och utgöra bevis för förekomsten av internationell sedvanerätt.54 Doktrin 

kommer därför, utöver att användas för tolkning av traktat, i denna uppsats att 

användas som hjälp för att styrka förekomsten av relevant sedvanerätt. Urvalet 

har begränsats till doktrin relevant för tolkningen av artiklarna 7, 37 och 234 

UNCLOS. Därutöver är det främst doktrin som uttryckligen behandlar nämnda 

artiklar i förhållande till Nordvästpassagens rättsliga status och dess påverkan 

på navigationsrätten som kommer att användas i uppsatsen.55  

1.4.6 Soft law 

Utöver ovan nämnda rättskällor kommer även soft law att användas i uppsat-

sen. Soft law består av instrument, framtagna av olika folkrättsliga organ, vilka 

har som gemensamma nämnare att de inte är bindande. Soft law utgör inte en 

av de uppräknade rättskällorna i artikel 38(1) ICJ-stadgan, men kan styrka före-

komsten av opinio juris och kan därför ha betydelse i utvecklingen av internat-

ionell sedvanerätt.56   

I förevarande uppsats har soft law haft viss relevans för diskussionen kring 

räta baslinjer. Studien Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the 

United Nations Convention on the Law of the Sea från United Nations Division for 

Ocean Affairs and the Law of the Sea  (DOALOS) har använts för att utreda 

räta baslinjers tillämplighet på den arktiska skärgården i Kanada.57 En av DOA-

LOS funktioner är att bistå med råd till stater för tillämpningen av UNCLOS.58 

I egenskap av soft law är dokumentet som sagt inte bindande, men är alltså 

tänkt att fungera som ett hjälpmedel för hur bestämmelserna rörande baslinjer i 

UNCLOS ska tolkas.59 Eftersom DOALOS har fått till uppgift att säkerställa en 

effektiv och enhetlig implementering av UNCLOS torde deras vägledande 

                                                      
52 Shaw, s. 84. 
53 Malanczuk, s. 52. 
54 Ibid. 
55 För exempel på doktrin som använts, se avsnitt 1.5. 
56 Bring, s. 32. 
57 DOALOS. 
58 UN Doc. A/RES/49/28. 
59 DOALOS, s. ix. 
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kommentarer kunna ses som en ”experttolkning” av konventionen. Därmed 

fyller studien en funktion vid tolkning av artikel 7 UNCLOS då ytterligare led-

ning behövs för tolkning av artikeln än vad rättspraxis och doktrin ger. 

1.4.7 Språkliga anmärkningar 

Avslutningsvis bör språket påpekas i och med att allt ovan nämnda material är 

på engelska medan uppsatsen skrivs på svenska. Det finns svenska översätt-

ningar av UNCLOS och VCLT, men då dessa inte är officiella versioner har de 

engelska versionerna använts i första hand.60 Däremot har svenska versioner 

använts vid hjälp med översättningen.61 Vid behov åtföljs översatta svenska 

uttryck av dess engelska motsvarighet inom parantes. Vad gäller ortsnamn 

kommer de kanadensiska benämningarna inom den arktiska skärgården att 

användas. Rörande eventuella andra ortsnamn kommer de svenska översätt-

ningarna att användas. Anledningen till att de kanadensiska namnen används 

rörande Nordvästpassagen är för att underlätta läsningen av de bifogade kar-

torna, vilka använder dessa. 

1.5 Forskningsläge 

En av de som har bidragit mest till forskningen kring Nordvästpassagens rätts-

liga status är professor Donat Pharand.62 Pharand har sedan 1970-talet publice-

rat ett antal artiklar rörande Kanadas anspråk på den arktiska skärgården och 

hur det påverkar fartygs rätt till genomfart genom Nordvästpassagen. I artikeln 

The Arctic Waters and the Northwest Passage: A Final Revisit från 2007 argumenterar 

Pharand för att de räta baslinjerna dragna 1986 överensstämmer med gällande 

rätt. Pharand anser att bedömningen ska göras enligt rådande internationell 

sedvanerätt 1986, men argumenterar även för att de räta baslinjerna uppfyller 

kraven enligt artikel 7 UNCLOS. Därutöver anser Pharand att Nordvästpassa-

gen inte trafikeras tillräckligt av internationella fartyg för att kunna anses vara 

ett sund som nyttjas av internationell sjöfart. Pharand anser dock att även om 

Nordvästpassagen i framtiden blir ett sund som nyttjas för internationell sjöfart 

har Kanada fortfarande enligt artikel 234 UNCLOS möjlighet att utfärda nat-

ionell miljörättslig lagstiftning som är tillämpbar på utländska fartyg inom om-

rådet.63 

                                                      
60 Artikel 320 UNCLOS; artikel 85 VCLT. 
61 De svenska versioner som använts är SÖ 2000:1 och SÖ 1988:36. 
62 Lalonde, 2015, s. 3–5.  
63 Pharand, 2007. 
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Liknande Pharand argumenterar professor Donald R. Rothwell i artikeln The 

Canadian-U.S. Northwest Passage Dispute: A Reassessment för att den arktiska skär-

gårdens geografiska förutsättningar berättigar användandet av räta baslinjer i 

enlighet med internationell sedvanerätt samt artikel 7 UNCLOS. Däremot stäl-

ler sig Rothwell frågande till huruvida det med säkerhet kan påstås att Nord-

västpassagen inte uppfyller kravet på internationell trafik, vilket skulle berättiga 

utländska fartyg till transitpassage i enlighet med artikel 38 UNCLOS. Rothwell 

menar att Nordvästpassagen inte kan jämföras med andra sund som trafikeras 

av utländska fartyg. Eftersom Arktis är ett isolerat och svårnavigerat område 

hävdar Rothwell därför att färre fartyg krävs för att sundet ska kunna anses 

nyttjas för internationell sjöfart än vad som krävdes enligt Corfu Channel case. 

Även Rothwell anser dock artikel 234 UNCLOS vara tillämpbar på Nordväst-

passagen även om det utgör ett sund som nyttjas för internationell sjöfart.64  

Till skillnad från Pharand och Rothwell menar professor James Kraska i ar-

tikeln The Law of the Sea Convention and the Northwest Passage att Kanadas räta bas-

linjer inte uppfyller kraven enligt gällande rätt. Kraska menar att bedömningen 

enbart ska göras utefter UNCLOS och att den arktiska skärgården inte når upp 

till konventionens krav för räta baslinjer. Därutöver menar Kraska att mängden 

internationell trafik genom Nordvästpassagen är oväsentlig för bedömning av 

huruvida passagen är ett sund som nyttjas av internationell sjöfart. Kraska är 

istället av uppfattningen att kravet enligt artikel 37 UNCLOS enbart är geogra-

fiskt. Således avvisar Kraska att hänsyn ska tas till Corfu Channel case för tolk-

ningen av artikeln. Mot bakgrund av detta konstaterar sedan Kraska att Nord-

västpassagen är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart och att utländska 

fartyg därmed har rätt till transitpassage när de trafikerar sundet. Till skillnad 

från Pharand och Rothwell anser Kraska att artikel 234 UNCLOS enbart är 

applicerbar inom en stats exklusiva ekonomiska zon och att den inte är av rele-

vans för sund som nyttjas för internationell sjöfart.65 

1.6 Disposition 

Avsnitt två inleds med en genomgång av UNCLOS reglering av haven i olika 

havsområden samt de olika typerna av tillhörande navigationsrättigheter. Däref-

ter görs en kort genomgång av de olika rutterna genom Nordvästpassagen. 

Avsnittets primära syfte är att utreda vilket havsområde Nordvästpassagen ut-

gör, med fokus på inre vatten. Analysen kommer huvudsakligen att behandla de 

räta baslinjer som 1986 drogs utmed Kanadas arktiska skärgård. Avsnittet avslu-

                                                      
64 Rothwell. 
65 Kraska.  
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tas med en genomgång av vad som gäller om baslinjerna inte överensstämmer 

med gällande rätt. 

  I avsnitt tre behandlas huruvida Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas 

för internationell sjöfart samt vilka eventuella effekter denna rättsfigur kan få 

för utländska fartygs navigationsrätt. Fokus ligger på hur formuleringen ”nyttjas 

för internationell sjöfart” ska tolkas och vad det får för konsekvenser i förhål-

lande till artikelns tillämplighet på Nordvästpassagen.  

I avsnitt fyra behandlas artikel 234 UNCLOS och dess innebörd för fartygs 

navigationsrätt genom Nordvästpassagen. Diskussion kommer främst föras 

kring artikelns territoriella tillämpningsområde och hur den ska förstås i förhål-

lande till de olika navigationsrättigheterna, samt vad det får för konsekvenser 

för Kanadas möjlighet att utfärda lagstiftning som syftar till att undvika förore-

ningar från fartyg som går utöver gällande regler enligt internationell rätt.  

Uppsatsen avslutas i avsnitt fem med en sammanfattning och slutsats kring 

vilken rättslig status Nordvästpassagen har och vad det får för konsekvenser för 

både utländska fartygs navigationsrätt vid trans-arktisk transport samt avgöran-

det för vilken aktör som har rätt att slutligt reglera fartygsföroreningar inom 

Nordvästpassagen.  
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2 Havsområden och fartygs navigationsrätt 

 
 

2.1 Kuststaters jurisdiktion och fartygs navigationsrätt 

För att reglera staters rättigheter och skyldigheter på haven har inom den inter-

nationella rätten, som tidigare nämnts, skapats ett system med olika havsområ-

den. Utgångspunkten kan sägas vara att den stats flagg som ett fartyg för också 

har jurisdiktion över nämnda fartyg.66 Flaggstaterna har en skyldighet att utöva 

jurisdiktion över de fartyg som för deras flagg och ska bland annat säkerställa 

att fartygens konstruktion, utrustning och sjövärdighet inte äventyrar säkerhet-

en till sjöss.67 Alla stater har dessutom enligt artikel 192 UNCLOS en allmän 

skyldighet att skydda och bevara den marina miljön. Detta innebär bland annat 

ett krav på alla stater att fastställa internationella regler för att förhindra, be-

gränsa och kontrollera föroreningar från fartyg.68 Användandet av termen ”sta-

ter” istället för ”konventionsparter” görs för att betona att alla bestämmelser i 

denna del av UNCLOS utgör internationell sedvanerätt och binder som sådan 

även icke-konventionsparter.69  

Flaggstater har vidare en preciserad skyldighet att anta lagar för att förhindra, 

begränsa och kontrollera att fartyg som för deras flagg inte förorenar den ma-

rina miljön. Lagstiftningen ska vara minst lika effektiv som de allmänt erkända 

internationella regler som fastställts av behörig internationell organisation.70 

Hänvisningen till ”allmänt erkända internationella regler” görs på flera ställen i 

UNCLOS, men konventionen ger inte någon närmare definition av begreppet. 

Artikel 211(7) UNCLOS stadgar visserligen att de åsyftade reglerna bland annat 

inkluderar regler som föreskriver meddelande om sjöolyckor som kan medföra 

föroreningar. Förmodligen inkluderas exempelvis de två första annexen till 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MAR-

POL) inom formuleringen ”allmänt erkända internationella regler”, men även 

                                                      
66 Artikel 92(1) UNCLOS. 
67 Artikel 94 UNCLOS. 
68 Artikel 211(1) UNCLOS. 
69 Bring, s. 313. 
70 Artikel 211(2) UNCLOS. 
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fler konventioner som många stater är part till skulle kunna rymmas inom for-

muleringen. Med ”behörig internationell organisation” åsyftas International 

Maritime Organization (IMO).71 

Flaggstater har inte obegränsad rätt till jurisdiktion över fartyg som för deras 

flagg. Inom det fria havet åtnjuter fartyg navigationsfrihet i enlighet med artikel 

87 UNCLOS. Det är också inom det fria havet som det enbart är flaggstater 

som har rätt att utfärda lagstiftning rörande föroreningar från utländska fartyg.72 

Eftersom kuststaterna har ett särskilt intresse av de havsområden som befinner 

sig nära deras kust har de i olika utsträckning jurisdiktion över de havsområden 

som inte utgör det fria havet. De havsområden som är av relevans för fartygs-

föroreningar inom Nordvästpassagen är inre vatten, territorialhav och den ex-

klusiva ekonomiska zonen.73 Den yttre gränsen för samtliga dessa havsområden 

bestäms utifrån baslinjen,74 se avsnitt 2.3 för genomgång av hur baslinjen fast-

ställs.  

Inom en kuststats inre vatten åtnjuter kuststaten, likt över sina landområden, 

full suveränitet.75 Inre vatten består av allt nationellt vatten inom en stats land-

territorium, såsom floder och sjöar. Därutöver är enligt artikel 8(1) UNCLOS 

det vatten som befinner sig innanför baslinjen inre vatten. Konsekvenserna av 

att kuststaterna har full suveränitet över sitt inre vatten är att utländska fartyg 

inte har någon folkrättsligt skyddad navigationsrätt inom dessa vatten. Ef-

tersom kuststaterna har full suveränitet över området har de rätt att, om de så 

önskar, stoppa all utländsk fartygstrafik genom sitt inre vatten. Suveräniteten 

innebär även att kuststaten har rätt att i övrigt utfärda den lagstiftning som 

kuststaten finner nödvändig inom sitt inre vatten. Ifall kuststaten uppställer 

särskilda krav för att förhindra, begränsa och kontrollera fartygsföroreningar 

som villkor för att utländska fartyg ska få tillträde till kuststatens inre vatten, 

gäller dock enligt artikel 211(3) UNCLOS att kraven måste offentliggöras på 

vederbörligt sätt. Kuststaterna har därutöver verkställighetsrätt för lagstiftning-

en inom sitt inre vatten. Stater brukar inte utnyttja verkställighetsrätten för så-

dant som enbart rör ett fartygs ”inre ekonomi”, men exempelvis vad gäller 

lagstiftning rörande föroreningar verkställs den rutinmässigt mot utländska 

fartyg.76 

Angränsande till en stats inre vatten ligger territorialhavet. Territorialhavets 

bredd har historiskt varit omdiskuterat bland stater. Generellt kan sägas att en 

bredd på 3 nautiska mil (M) av många stater har varit accepterad,77 men i och 

med införandet av UNCLOS har stater nu enligt artikel 3 UNCLOS rätt till en 

bredd på högst 12 M. Inom territorialhavet åtnjuter fartyg rätt till oskadlig ge-

                                                      
71 Churchill & Lowe, s. 346f. 
72 Artikel 92(1) UNCLOS. 
73 McDorman, 2009, s. 211f. 
74 Churchill & Lowe, s. 31. 
75 Ibid, s. 60. 
76 Ibid, s. 65, 67. 
77 Ibid, s. 77-81 
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nomfart.78 Enligt artikel 18 och 19 UNCLOS innebär oskadlig genomfart att 

fartyg har rätt till oavbruten och skyndsam genomfart som inte stör kuststatens 

lugn, ordning eller säkerhet. Det framgår av artikel 18(2) att begreppet ”genom-

fart” endast inkluderar en rätt att stoppa och ankra i den mån som det sam-

manhänger med fartygets normala framförande, eller då det är nödvändigt på 

grund av force majeure eller nöd. Därmed är det normalt inte tillåtet för ut-

ländska fartyg att ”dröja kvar” i territorialhavet. 

I artikel 19(2) UNCLOS återfinns en katalog av 12 olika typer av verksam-

heter som alltid anses störa kuststatens lugn, ordning eller säkerhet, såsom va-

penövningar och underrättelseverksamhet till skada för kuststatens försvar eller 

säkerhet. En av de nämnda verksamhetstyperna som är av intresse för föreva-

rande uppsats är artikel 19(2)(h). Av artikeln framgår att åtgärder som medför 

avsiktliga och allvarliga föroreningar i strid mot UNCLOS anses strida mot 

rätten till oskadlig genomfart. Av artikel 21 UNCLOS framgår vidare att kust-

staten inom sitt territorialhav har rätt att anta lagar med avseende på bland an-

nat bevarande av kuststatens miljö samt förhindrande, begränsning och kontroll 

av förorening av densamma, så länge de inte uppställer krav på utformning, 

konstruktion, bemanning eller utrustning av utländska fartyg (om de inte ger 

uttryck åt allmänt accepterade internationella regler).79 Av artikel 211(4) framgår 

vidare att lagstiftningen även får träffa utländska fartyg, men den får inte hindra 

deras rätt till oskadlig genomfart.  

En konsekvens av kuststatens suveränitet över territorialhavet och att ut-

ländska fartyg enbart åtnjuter rätt till oskadlig genomfart inom området är att 

om de utländska fartygen stör kuststatens lugn, ordning eller säkerhet har kust-

staten enligt artikel 25(1) UNCLOS rätt att utestänga berört fartyg från 

territorialhavet. Därmed blir en viktig fråga huruvida kuststater har rätt att ute-

stänga utländska fartyg som bryter mot lagstiftning som kuststaten har utfärdat 

med stöd av artikel 21 UNCLOS. En grammatisk tolkning av ordalydelsen av 

artikel 19 ger dock intrycket av att en överträdelse av en kuststats lagstiftning 

inte nödvändigtvis betyder att fartyget inte bedriver oskadlig genomfart. Det 

krävs därutöver att underlåtenheten att följa lagstiftningen faktiskt även faller 

inom räckvidden för artikel 19 UNCLOS.80 I förhållande till fartygsföroreningar 

innebär det att utsläppen måste ske avsiktligt och bidra till en allvarlig förore-

ning för att kuststaten ska ha rätt att utestänga berört fartyg från territorialha-

vet.   

Efter territorialhavet ligger den exklusiva ekonomiska zonen. En stats exklu-

siva ekonomiska zon får sträcka sig upp till 200 M från baslinjen.81 Därefter 

börjar det fria havet. Precis som inom det fria havet råder inom den exklusiva 

ekonomiska zonen navigationsfrihet. Inom denna typ av havsområde är navi-

                                                      
78 Artikel 17 UNCLOS. 
79 Artikel 21(2) UNCLOS. 
80 Tanaka, s. 543. 
81 Artikel 57 UNCLOS. 
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gationsfriheten dock, till skillnad från inom det fria havet,82 begränsad av kust-

statens jurisdiktion.83  

Enligt artikel 56(2)(iii) har kuststater jurisdiktion inom sin exklusiva ekono-

miska zon enligt tillämpliga bestämmelser i UNCLOS med avseende på skydd 

och bevarande av den marina miljön. Av artiklarna 211(5)-(6) UNCLOS fram-

går att lagstiftning rörande föroreningar från fartyg är en del av kuststatens 

jurisdiktion. Lagstiftningen får däremot inte gå utöver vad som gäller enligt 

allmänt erkända internationella regler som fastställts genom behörig internat-

ionell organisation, med andra ord IMO. För de områden där de internationella 

reglerna dock bedöms vara otillräckliga har kuststaten en möjlighet att genom 

IMO anta lagstiftning rörande föroreningar från fartyg. Lagstiftningen får dock 

inte innebära krav på att utländska fartyg ska iaktta andra normer beträffande 

konstruktion, utformning, bemanning eller utrustning än vad som gäller enligt 

allmänt erkända regler.84  

2.2 Möjliga rutter genom Nordvästpassagen 

Som tidigare nämnts utgör Nordvästpassagen egentligen inte ett sammanhäng-
ande sund utan består av flera åtföljande mindre sund som binder samman 
Atlanten med Stilla havet.85 Österifrån går passagen genom Nordatlanten, förbi 
den arktiska skärgården mellan Kanada och Grönland, till Beauforthavet och in 
i Stilla havet. Öarna som ligger inom den arktiska skärgården tillhör Kanada, 
vilket är en bidragande faktor till varför Kanada gör anspråk på att Nordpassa-
gen ska tillhöra Kanadas inre vatten.86 

Eftersom den arktiska skärgården består av en stor mängd öar finns det i te-
orin ett stort antal möjliga rutter genom Nordvästpassagen,87 men i praktiken är 
det sju olika kombinationer av rutter som har använts för att navigera passa-
gen.88 Alla rutter har gemensamma inseglingar från öst och väst. Rutterna som 
går från öst till väst går alla först genom Labrador Sea, Davis Strait och Baffin 
Bay, med undantag för rutt 5 som istället viker av genom Hudson Strait. Från 
väst till öst går rutterna genom Bering Sea, Bering Strait, Chukchi Sea och 
Beaufort Sea, innan rutt 1 svänger av mot McClure Strait och övriga rutter mot 

                                                      
82 Det finns ett fåtal undantag från flaggstatens exklusiva jurisdiktion även inom det fria havet. 

   T.ex. sjöröveri (artikel 100–107 UNCLOS) och otillåten utsändning (artikel 109 U 

   CLOS). 
83 Tanaka, s. 554. 
84 Artikel 211(6)(c) UNCLOS. 
85 Haas & Howell, s. 7673. 
86 Rothwell, s. 331. 
87 Ibid, s. 352. 
88 Headland, s. 1. Antalet rutter kan dock variera något beroende på hur rutterna definieras, 

    Rothwell, s. 352; Arctic Council, s. 21. I förevarande uppsats används Headland eftersom 

    det är den senaste utredningen rörande fartygs val av rutter genom Nordvästpassagen.   
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Amundsen Gulf.89 Tre rutter anses ha bättre potential för kommersiell transport 
än de övriga. Den första av dessa, rutt nummer 1, går förbi McClure Strait norr 
om Banks Island genom Parry Channel och Lancaster Sound. Den andra, rutt 
2, går genom Amundsen Gulf, via Prince of Wales Strait och passerar slutligen 
Parry Channel och Lancaster Sound. Den tredje, rutt nummer 3, går söder om 
Banks Island, förbi det kanadensiska fastlandets kust, och avviker sedan norrut 
genom Victoria Strait och Peel Sound och seglar slutligen ut genom Parry 
Channel och Lancaster Sound.90 Generellt är sjöfartssäsongen genom Nord-
västpassagen kort, från slutet av juli till mitten av oktober beroende på rutt och 
år.91 Genomgående för alla rutter gäller att de är svårnavigerade. Många är 
grunda och går genom svåra strömmar samt riskerar att blockeras av drivis.92 

2.3 Räta baslinjer och inre vatten 

 

Som tidigare nämnts ovan i avsnitt 2.1 är det baslinjen som är utgångspunkten 

då en kuststats olika havsområden ska fastställas. Eftersom de olika havsområ-

dena innebär olika rättigheter och skyldigheter för kuststaten kan fastställandet 

av baslinjer vara en kontroversiell fråga. Regleringen av baslinjer blottlägger 

därmed den inneboende intressekonflikt som föreligger mellan kuststater och 

flaggstater. Medan kuststater generellt har ett intresse av att utsträcka sin juris-

diktion så mycket som möjligt, har flaggstater istället ett intresse av navigations-

frihet.93  

Baslinjen är inte någon geografisk realitet, såsom en fysisk kustlinje, utan en 

juridisk konstruktion. Eftersom kustlinjer väsentligt kan skilja sig åt ur geogra-

fiskt hänseende finns ett behov av att tydligt reglera hur baslinjer får dras.94 Av 

artikel 5 UNCLOS framgår att utgångspunkten är så kallade normala baslinjer. 

De utgörs av lågvattenlinjen utmed kusten. Även om den typen av baslinje 

kallas för ”normal” kan det dock ifrågasättas om lågvattenlinjen i praktiken är 

den normala utgångspunkten för de flesta stater.95 Lågvattenlinjen passar sig 

bäst att använda för de fall som kusten är relativt rak och regelbunden. Ef-

tersom de geografiska förutsättningarna för kustlinjer består av en mängd olika 

kust- och oceaniska landformer, såsom bukter och rev, kan lågvattenlinjen i 

praktiken vara svåranvänd. Därför återfinns i UNCLOS reglering för olika typer 

av geografiska områden: rev (art. 6), kustlinjer som är mycket oregelbundna och 

djupt inskurna eller där en rad öar ligger utmed kusten (art. 7), flodmynningar 

                                                      
89 Headland, s. 1. 
90 McDorman, 2009, s. 229f. 
91 Arctic Council, s. 20. 
92 Headland, s. 1. 
93 Lathrop, 2015, s. 72. 
94 Churchill & Lowe, s. 32. 
95 Ibid. 
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(art. 9), bukter (art. 10), hamnar (art. 11), lågvattenupphöjningar (art. 13) och 

öar (art. 121(2)). Av artikel 14 UNCLOS framgår att det är möjligt att använda 

en blandning av dessa olika typer för att fastställa baslinjerna. Vad gäller den 

arktiska skärgården har Kanada använt både normala baslinjer och metoden 

enligt artikel 7 (så kallat ”räta baslinjer”) för att innesluta området som inre 

vatten.96 Eftersom det är de räta baslinjerna som mött internationella protester 

är det fortsättningsvis reglerna rörande dessa som kommer att behandlas.  

Användandet av räta baslinjer ger enligt artikel 7(1) UNCLOS kuststaten en 

möjlighet att använda sig av ”lämpliga punkter” istället för lågvattenlinjen som 

utgångspunkt för fastställandet av baslinjen. Metoden med räta baslinjer här-

stammar från internationell sedvanerätt som först erkändes i Fisheries case. Bak-

grunden till avgörandet var att Norge, likt ett flertal andra stater,97 sedan mitten 

av 1800-talet använt sig av metoden med räta baslinjer på grund av ojämna 

kustlinjer som gjorde användandet av normala baslinjer svårgenomförbart i 

praktiken.98 Dessa geografiska förutsättningar fick betydelse för utgången i må-

let. ICJ uttalade att skärgården var en förlängning av Norges fastland och att det 

var skärgårdens yttre gräns, inte fastlandet, som utgjorde den verkliga skiljelin-

jen mellan land och hav.99 Vidare preciserade domstolen att ”[w]here a coast is 

deeply indented and cut into, as is that of Eastern Finnmark, or where it is bor-

dered by an archipelago such as the ’skjærgaard’ along the western sector of the 

coast here in question, the base-line […] can only be determined by means of 

geometrical construction”.100 Därmed ansåg domstolen att den lämpliga ut-

gångspunkten för baslinjer, för geografiska förutsättningar liknande de i Norges 

skärgård, inte är lågvattenlinjen vid fastlandets kust utan istället skärgårdens 

yttre kustlinje. Därutöver fastslog dock ICJ att kuststater vid sådana geografiska 

förutsättningar inte åtnjuter absolut frihet i bestämmandet hur baslinjen ska 

dras. Domstolen uttalade att baslinjen inte avsevärt får avvika från kustens hu-

vudriktning och att den dessutom måste dras så att de vattenområden som 

ligger innanför linjen ligger tillräckligt nära land för att kunna omfattas av reg-

lerna för inre vatten.101   

Efter domstolens avgörande i Fisheries case lyftes regler rörande användandet 

av räta baslinjer in i artikel 4 TSC, för att sedan införas i artikel 7 UNCLOS. 

Ordalydelsen i de båda konventionsbestämmelserna efterliknar till stor del 

domstolens formulering i avgörandet från 1951. Både enligt avgörandet och 

konventionsbestämmelserna får räta baslinjer dras vid kustlinjer som är mycket 

oregelbundna och djupt inskurna (eng. deeply indented and cut into). Dessutom 

förekommer även i de båda konventionerna bestämmelser om att de individu-

                                                      
96 Schofield & Sas, s. 296. 
97 Bring, s. 292. 
98 Churchill & Lowe, s. 34. 
99 Fisheries case, s. 128f, 133. 
100 Ibid, s. 128f. 
101 Ibid, s. 133. 
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ella baslinjerna inte får dras så att de avsevärt avviker från kustens huvudrikt-

ning och att de vattenområden som hamnar innanför baslinjen måste ligga till-

räckligt nära land för att kunna omfattas av reglerna för inre vatten.102 Det finns 

dock en skillnad mellan konventionstexten och avgörandet avseende formule-

ringen av den andra geografiska förutsättningen som berättigar användande av 

räta baslinjer. Enligt Fisheries case får räta baslinjer, utöver vid kuster som är 

mycket oregelbundna och djupt inskurna, även dras där en skärgård, såsom vid 

norska kusten, angränsar (eng. border) fastlandets kust. Enligt artikel 7(1) UN-

CLOS (art. 4(1) TSC) är formuleringen istället att räta baslinjer även får använ-

das då en rad öar är belägna utmed kustens omedelbara närhet (eng. a fringe of 

islands along the coast in its immediate vicinity). Även om det inom doktrin råder 

delade meningar kring huruvida artikel 7(1) är en kodifiering av internationell 

sedvanerätt eller inte,103 står det vid en jämförelse av den språkliga formulering-

en klart att det föreligger en skillnad mellan de båda.104  

Enligt artikel 7(1) UNCLOS uppställs alltså ett krav på att öarna måste vara 

belägna i kustens omedelbara närhet. Enligt Fisheries case är kravet istället att 

skärgården ska angränsa fastlandets kust. Dessutom uttalade domstolen att 

baslinjerna ”within reasonable limits, may depart from the physical line of the 

coast”,105 vilket innebär att själva öarna inte behöver vara i kustens ”omedelbara 

närhet”, eftersom baslinjerna kan avvika ifrån densamma.106 En annan skillnad 

mellan avgörandet från ICJ och UNCLOS reglering är ordvalet för den typ av 

geografiska område som krävs. I artikel 7(1) UNCLOS talas om en ”rad öar” 

medan domstolen i Fisheries case använde sig av begreppet skärgård (eng. archipe-

lago). Med skärgård åsyftas en grupp öar utan något specifikt krav på format-

ion,107 vilket skiljer sig åt från ”en rad öar”. Även om det kan påpekas att just 

den norska skärgården kan beskrivas som bestående av en rad öar så använde 

domstolen enbart den norska skärgården som ett exempel. Det bör därmed inte 

förstås som den enda typ av skärgård som kan uppfylla kravet.108 Den språkliga 

skillnaden innebär att det kan föreligga två olika regleringar av räta baslinjer i 

internationell rätt, en sedvanerättslig respektive konventionsrättslig.  

2.3.1 Tillämplig reglering 

Anledningen till att eventuell skillnad mellan internationell sedvanerätt och 

konventionsrätten är viktig att fastställa hör ihop med frågan enligt vilken regle-

ring de räta baslinjerna från 1986 ska bedömas utifrån. Ska baslinjerna bedömas 

utefter vad som var gällande rätt när de infördes eller måste de också överens-

                                                      
102 Artikel 7(3) UNCLOS; artikel 4(1) TSC. 
103 Pharand, 2007, s. 14ff; Byers & Lalonde, s. 1163. 
104 Pharand, 2007, s. 14f. 
105 Fisheries case, s. 129. 
106 Pharand, 2007, s. 15. 
107 Oxford University Press, lydelse 2019-05-17. 
108 Pharand, 2007, s. 15. 
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stämma med gällande rätt från och med 2003 när Kanada blev part till UN-

CLOS?109 Inom doktrin råder delade meningar. Kraska förordar att en bedöm-

ning måste göras enligt UNCLOS eftersom något annat skulle motverka kon-

ventionens syfte att skapa en heltäckande reglering av världens hav.110 Påståen-

det stöds av att det i artikel 26 VCLT stadgas att varje traktat som är i kraft är 

bindande för dess parter ”and must be performed by them in good faith”. Även 

i UNCLOS återfinns en sådan bestämmelse. Artikel 300 UNCLOS stadgar att 

”state parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under this Con-

vention and shall exercise the rights, jurisdiction and freedoms recognized in 

this Convention in a manner which would not constitute an abuse of right”. 

Samtidigt gäller enligt artikel 28 VCLT att såvida inte någon annan avsikt fram-

går av traktaten eller på något annat sätt har fastställts, så har inte traktaten 

retroaktiv verkan för en part med avseende på någon handling eller händelse 

som ägde rum före dagen för traktatens ikraftträdande för parten. Av artikel 

24(3) VCLT framgår att för de fall stater samtycker till att vara bundna till en 

traktat efter traktatens ikraftträdande så träder traktaten i kraft i och med sam-

tycket. Det föreligger därmed en presumtion mot traktaters retroaktiva verkan, 

vilket innebär att såvida det inte framgår av en traktat att den har retroaktiv 

verkan så är den enbart tillämpbar på handlingar och händelser som inträffar 

efter att staten blivit part till traktaten.  

Det framgår inte av någon direkt bestämmelse i UNCLOS att artikel 7 i 

konventionen skulle ha retroaktiv verkan. Artikel 28 begränsar dock inte retro-

aktiviteten till att endast gälla då det uttryckligen framgår av en bestämmelse 

utan gäller även då det av traktatens natur framgår att den syftar till att ha retro-

aktiv verkan. Vad som är relevant för en sådan bedömning är traktatens syfte 

och ändamål.111 Av preambeln till UNCLOS framgår att konventionen syftar till 

att ”settle […] all issues relating to the law of the sea” och i synnerhet att eta-

blera ”a legal order for the seas and oceans which will facilitate international 

communication, and will promote the peaceful uses of the seas and oceans 

[…]”.112 Mot bakgrund av detta syfte, att UNCLOS ska verka som en heltäck-

ande reglering av staters rättigheter och skyldigheter på haven, har UNCLOS 

beskrivits som en ”grundlag för haven”.113 Detta kan tala för att artikel 7 rö-

rande räta baslinjer bör ha retroaktiv verkan för stater, eftersom det annars, 

som Kraska påpekar, blir svårt att uttömmande reglera avgränsningen av havs-

områden om stater kan hävda att de baslinjer som dragits innan UNCLOS inte 

behöver följa dess reglering.  

Utan närmare ledning av exempelvis rättspraxis är det dock svårt att defini-

tivt fastslå huruvida artikel 7 UNCLOS har en retroaktiv verkan. Eftersom 

                                                      
109 Churchill, 2005, s. 91, 108. 
110 Kraska, s. 272. 
111 Odendahl, s. 480. 
112 Preambel st. 1 och 4 UNCLOS. 
113 Churchill, 2015, s. 44. 
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osäkerhet råder bör en bedömning därför göras både enligt tillämplig rättslig 

reglering vid 2003 samt 1986. Innan en sådan prövning kan göras återstår dock 

den avslutande frågan: skiljde sig internationell sedvanerätt från konventionsrät-

ten 1986? Ovan har fastslagits att det föreligger en viss språklig skillnad mellan 

Fisheries case, som åtminstone var internationell sedvanerätt 1951, och konvent-

ionsrätten. Enligt Pharand innebär detta att det 1986 förelåg en skillnad mellan 

gällande rätt enligt internationell sedvanerätt respektive konventionsrätten.114 

Däremot måste även tidsaspekten inkluderas i bedömningen. TSC trädde i kraft 

1964 och möjligheten finns att dess påverkan på statspraxis ändrat även gäl-

lande sedvanerätt.115 På så vis kan Kanada, även om de inte var part till kon-

ventionen, på sedvanerättslig grund ha blivit bunden av artikel 4(1) TSC, vars 

lydelse överensstämmer med artikel 7(1) UNCLOS. Om så är fallet skulle det 

för Kanadas del innebära att bedömningen blir densamma, oberoende av om 

den ska göras enligt tillämplig rätt vid 1986 eller 2003.  

I North Sea Continental Shelf cases uttalade domstolen som tidigare nämnts ge-

nerella principer kring när statspraxis kan anses utgöra internationell sedvane-

rätt. Avgörandet gällde en tvist rörande hur avgränsningen av kontinentalsock-

eln skulle ske mellan Tyskland, Danmark och Holland. De två senare staterna 

menade att avgränsningen skulle ske med den så kallade ekvidistansmetoden 

som var fastslagen i artikel 6 i Convention on the Continental Shelf från 1964. 

Till skillnad från Danmark och Holland var Tyskland inte part till konventionen 

och hävdade därför att metoden inte var bindande för dem.116 Domstolen hade 

därför bland annat att fastställa huruvida efterföljande statspraxis efter införan-

det av artikel 6 i konventionen hade inneburit att bestämmelsen även blev en 

del av den internationella sedvanerätten. I relation till detta uttalade domstolen 

att ”it might be that, even without the passage of any considerable amount of 

time, a very widespread and representative participation in the convention 

might suffice of itself, provided that it included that of States whose interests 

were especially affected”.117 Vidare uttalade domstolen att för att efterföljande 

statspraxis enligt en konvention skulle kunna grunda en sedvanerättslig regel 

måste den vara ”both extensive and virtually uniform on the sense of the pro-

vision invoked”.118 Sedan fastslog domstolen att de, vid tiden för avgörandet, 39 

ratificeringar av Convention on the Continental Shelf inte var tillräckligt för att 

kravet skulle anses vara uppfyllt.119 Det kan jämföras med omständigheterna för 

TSC 1986. Vid sitt ikraftträdande hade konventionen 22 parter, vilket vid års-

skiftet 1985/86 hade ökat till 45. Av de 78 stater i världen som antingen an-

vände sig av, eller hade infört lagstiftning för att möjliggöra användandet av, 

                                                      
114 Pharand, 2007, s. 14f. 
115 United Nations Office of Legal Affairs, TSC, lydelse 2019-05-17. 
116 North Sea Continental Shelf cases, s. 21. 
117 Ibid, s. 42. 
118 Ibid, s. 43. 
119 Ibid, s. 42. 
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räta baslinjer var dock bara 23 stater part till konventionen.120 Detta talar för att 

lydelsen av artikel 4(1) TSC inte konstituerade internationell sedvanerätt 1 janu-

ari 1986 då Kanada införde de räta baslinjerna kring den arktiska skärgården. 

Omständigheterna kan dock kompliceras ytterligare i relation till TSC. Ka-

nada ratificerade visserligen aldrig konventionen, men signerade den däremot 

1958.121 Frågan är därmed om Kanada genom signeringen blev bunden till dess 

bestämmelser vid tidpunkten för signeringen som företogs innan de räta baslin-

jerna upprättades 1986. Enligt artikel 25 TSC kan stater signera konventionen, 

medan artikel 26 behandlar ratificering. Lästa tillsammans innebär dessa två 

artiklar att stater kan bli parter till TSC via en ”tvåstegsprocess”.122 Även om en 

stat har signerat enligt artikel 25 krävs därmed att staten även ratificerar i enlig-

het med artikel 26 för att bundenhet ska uppkomma. Det innebär att Kanada 

inte kan anses ha blivit bunden till TSC:s bestämmelser i och med signeringen. 

Detsamma gäller för UNCLOS som Kanada signerade redan 1982.123 Dessutom 

trädde inte UNCLOS i kraft förrän 1994,124 med andra ord efter upprättandet 

av de räta baslinjerna kring den arktiska skärgården.  

Avslutningsvis kan konstateras att eftersom skäl kan anföras både för att en 

bedömning ska göras enligt gällande rätt 1986 såväl som 2003 samt att en sådan 

skillnad eventuellt kan få konsekvenser för giltigheten av de räta baslinjerna 

kring den arktiska skärgården kommer efterföljande genomgång utgå från UN-

CLOS men jämförelse kommer företas med Fisheries case då innebörden av re-

gleringen skiljer sig åt.  

2.3.2 Utländska fartygs genomfartsrätt innanför baslinjen  

Innan en bedömning görs av de räta baslinjerna kring den arktiska skärgården 

bör fartygs rätt till genomfart innanför baslinjen diskuteras närmare. Som tidi-

gare nämnts har utländska fartyg ingen rätt till genomfart genom inre vatten. 

Det finns dock ett undantag från denna regel. I artikel 8(2) UNCLOS stadgas 

att i de fall då fastställelse av en rät baslinje i enlighet med artikel 7 UNCLOS 

medför att områden som inte tidigare betraktats som inre vatten i och med att 

baslinjerna får en sådan status, åtnjuter fartyg fortfarande rätt till oskadlig ge-

nomfart genom området. Det föreligger dock osäkerhet kring hur länge en 

liknande rätt funnits inom internationell sedvanerätt.125 I Fisheries case återfinns 

inte någon hänvisning till att en sådan rätt skulle föreligga. Eftersom rättigheten 

är att se som ett undantag talar domstolens tystnad för att någon sådan rätt till 

                                                      
120 Pharand, 2007, s. 43. 
121 United Nations Office of Legal Affairs, TSC, lydelse 2019-05-17. 
122 Jfr Proelss, s. 1979, som behandlar staters möjlighet att bli part till UNCLOS, vars artiklar 305 

     306 är uppbyggda på samma sätt som ovan nämnda artiklar i TSC.  
123 Artikel 305-306 UNCLOS; United Nations Office of Legal Affairs, UNCLOS, lydelse  

     2019-05-17. 
124 McDorman, 2009, s. 240. 
125 Churchill & Lowe, s. 61. 
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oskadlig genomfart inte förelåg enligt internationell sedvanerätt.126 Numer står 

det relativt klart att en sådan rätt till oskadlig genomfart även återfinns inom 

internationell sedvanerätt på grund av att de allra flesta kuststater har ratificerat 

antingen UNCLOS eller TSC,127 men frågan är alltså när en sådan rätt uppstod. 

Eventuell skillnad är viktig eftersom den skulle innebära att utländska fartygs 

genomfartsrätt inom en kuststats inre vatten är beroende av vid vilken tidpunkt 

nämnda kuststat uppförde sina baslinjer samt enligt vilken laglig grund det 

gjordes.  

Frågan är alltså om en rätt till oskadlig genomfart förelåg enligt internationell 

sedvanerätt 1986 då Kanada drog de räta baslinjerna kring den arktiska skärgår-

den. Om det fanns en sådan rätt innebär det nämligen för Nordvästpassagens 

del att den idag, i det fall som den har status som inre vatten, omfattas av en 

rätt till oskadlig genomfart för utländska fartyg. Det följer av att Kanada 1970 

utvidgade sitt territorialhav från tre till 12 NM, vilket även omfattade Nord-

västpassagen.128 

Fortsatt rätt till oskadlig genomfart infördes för första gången i artikel 5(2) 

TSC.129 Eftersom Kanada aldrig ratificerade konventionen måste bedömningen 

således göras av huruvida införandet av artikeln påverkade även den internat-

ionella sedvanerätten.130 Mot bakgrund av ovan nämnda diskussion kring ICJ:s 

avgörande North Sea Continental Shelf cases och dess innebörd för TSC:s påverkan 

på sedvanerätten kan det svårligen hävdas att artikel 5(2) TSC hade blivit en del 

av internationell sedvanerätt innan 1986. Konsekvensen av detta är att om 

Nordvästpassagen är att anse som inre vatten så är huvudregeln i artikel 8(1) 

UNCLOS tillämplig. Det innebär att Kanada i sådant fall har full suveränitet 

över området och kan neka utländska fartyg inträde till passagen, samt utfärda 

den lagstiftning angående fartygsföroreningar som de anser vara nödvändig.131 

2.4 Kanadas räta baslinjer kring den arktiska skärgården 

Till följd av händelsen 1985 då isbrytaren Polar Sea, tillhörande USA:s kustbe-

vakning, körde genom Nordvästpassagen, uttalade Kanadas regering att räta 

baslinjer skulle komma att uppföras kring hela den arktiska skärgården.132 Ko-

ordinaterna för baslinjerna är fastslagna i Territorial Sea Geographic Coordina-

tes (Area 7) Order of 1985.133 Upprättandet av räta baslinjer var ett sätt för Ka-

                                                      
126 McDorman, 1986, s. 248. 
127 Churchill & Lowe, s. 54. 
128 Rothwell, s. 339f. 
129 Churchill & Lowe, s. 61. 
130 United Nations Office of Legal Affairs, TSC, lydelse 2019-05-17. 
131 Däremot innebär det inte att utländska fartyg inte kan ha rätt till transitpassage genom  

     Nordvästpassagen, se avsnitt 3.1. 
132 Rothwell, s. 344. 
133 SOR/85-872. 
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nadas regering att tydliggöra ståndpunkten att Kanada hade full suveränitet över 

både den arktiska skärgården i stort samt Nordvästpassagen i synnerhet. Syste-

met består av ett stort antal individuella baslinjer, men vad gäller Nordvästpas-

sagen är tre baslinjer av särskilt intresse. Den första sträcker sig från Observat-

ion Point på Baillie Island till Cape Kellet på Banks Island och avskärmar 

Amundsen Gulf.134 Amundsen Gulf ligger till söder om Banks Island och är en 

av två möjliga inseglingar för Nordvästpassagen västerifrån. Det är den passage 

som är bäst lämpad för ytgående fartyg och var den väg som Polar Sea tog.135 

Den andra baslinjen spänner över McClure Strait, från Cape Prince Alfred till 

Perseverance Point.136 McClure Strait är belägen norr om Banks Island och 

utgör Nordvästpassagens andra insegling västerifrån. Den här baslinjen sam-

manlänkar den arktiska skärgårdens norra och södra delar som skapas av Parry 

Channel. Den tredje baslinjen spänner över Lancaster Sound, från Cape She-

rard till Cape Hay.137 Det är därmed den baslinjen som stänger den enda inseg-

lingen till nordvästpassagen österifrån.  

Som tidigare nämnts förekommer både i artikel 7(1) UNCLOS och Fisheries 

case två olika typer av geografiska förutsättningar som berättigar en kuststat till 

användande av räta baslinjer. Förutsättningarna är inte kumulativa utan det 

räcker med att en av förutsättningarna är uppfyllda.138 Således måste först fast-

ställas huruvida Kanadas kustlinje uppfyller något av dessa geografiska krav för 

att användande av räta baslinjer ska vara möjligt kring den arktiska skärgården. 

Följande avsnitt kommer först att fokusera på det krav som överensstämmer 

mellan både UNCLOS och Fisheries case. 

2.4.1 Den arktiska skärgårdens geografiska förutsättningar  

Den första av de geografiska förutsättningarna för användandet av räta baslinjer 

är att kustlinjen är ”mycket oregelbunden och djupt inskuren”. Inom varken 

statspraxis eller doktrin föreligger någon större enighet kring vad som krävs för 

att en kustlinje ska uppfylla kravet.139 Av ordalydelsen kan slutas att kustlinjen 

ska bestå av exempelvis bukter och skär. Den allmänna uppfattningen är att det 

krävs flertalet oregelbundenheter som individuellt skulle uppfylla kraven på en 

bukt enligt artikel 10 UNCLOS.140 Eftersom syftet med artikel 7(1) UNCLOS är 

att skapa en alternativ metod till normala baslinjer då speciella geografiska om-

                                                      
134 SOR/85-872, Schedule I, item 18-19. 
135 Killas, s. 126. 
136 SOR/85-872, Schedule I, item 30-31. 
137 SOR/85-872, Schedule I, item 110-111. 
138 De geografiska förutsättningarna åtskiljs av ”eller” vilket innebär att endera förutsättningen 

     är tillräcklig för användandet av räta baslinjer, artikel 7(1) UNCLOS; Fisheries case, s. 

     128f.  
139 Killas, s. 109. 
140 DOALOS, s. 18. 
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ständigheter gör att lågvattenlinjen är en olämplig utgångspunkt,141 kan slutsat-

sen dras att relativt höga krav ställs för att en kust ska kunna anses vara mycket 

oregelbunden och djupt inskuren. 

Kanadas kustlinje består visserligen av ett antal oregelbundenheter som 

eventuellt med hänvisning till förevarande bestämmelse skulle kunna omgärdas 

av räta baslinjer. Därutöver skulle de olika bukterna vid fastlandets kust, exem-

pelvis Hudson Bay, eventuellt kunna berättiga till användande av baslinjer i 

enlighet med artikel 10 UNCLOS. Artikel 10 innebär att en baslinje kan dras 

tvärs över en bukts mynning, vilket får effekten att det vatten som finns innan-

för bukten får status av inre vatten. Dessa olika inbuktningar vid fastlandets 

kust, oavsett om de konstituerar bukter eller ej, berättigar dock inte till att bas-

linjer dras kring hela den arktiska skärgården. Utöver några smärre inbuktningar 

är den kanadensiska kustlinjen tämligen regelbunden. Den är åtminstone inte så 

pass oregelbunden att lågvattenlinjen, utöver vid ett smärre antal inbuktningar, 

skulle skapa ett komplext mönster av olika havsområden, vilket studien från 

DOALOS menar att bestämmelsen syftar till att undvika.142 Inte heller berätti-

gar inbuktningarna specifikt de tre baslinjer som avstänger Nordvästpassagen, 

eftersom de inte är dragna utefter inbuktningar utmed fastlandets kustlinje, utan 

istället sammanlänkar fastlandet med olika öar i skärgården. Därmed kan inte 

räta baslinjer, eller baslinjer vid bukter, användas för att påverka specifikt 

Nordvästpassagens status som inre vatten. Därav kan konstateras att hela Ka-

nadas nordöstra kustlinje inte är så pass oregelbunden och djupt inskuren att 

det berättigar att baslinjerna dras kring hela den arktiska skärgården. Av större 

intresse är då istället huruvida den arktiska skärgården kan berättiga användan-

det av räta baslinjer i enlighet med det andra geografiska kravet i internationell 

rätt.143 

Enligt artikel 7(1) UNCLOS är den andra möjliga geografiska förutsättning-

en som berättigar användandet av räta baslinjer att det finns en rad öar belägna 

utmed kustens omedelbara närhet. Den arktiska skärgården är en av de största 

skärgårdarna i världen. Den består av 73 större öar och cirka 18 000 öar av 

mindre storlek. De största öarna är Baffin Island, Devon Island och Ellesmere 

Island på skärgårdens östra sida och Victoria Island, Banks Island och Melville 

Island på skärgårdens västra sida. Skärgården kan bäst beskrivas som triangel-

formad. Öarna som består av triangelns bas sträcker sig 3000 kilometer utmed 

fastlandets kust, medan övriga öar sträcker sig norrut. I mitten av skärgården 

går Parry Channel som kan sägas dela av skärgården i en nordlig och en sydlig 

del.144 Som tidigare nämnts går de tre rutter som är bäst anpassade för kommer-

siell transport genom Parry Channel, se avsnitt 2.2.  

                                                      
141 DOALOS, s. 18. 
142 Ibid. 
143 Pharand, 2007, s. 15; Byers & Lalonde, s. 1163. 
144 Adams & Maxwell J., lydelse 2019-05-17. 
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Frågan är om den här typen av triangelformation inryms i formuleringen i 

artikel 7(1) UNCLOS. Av ordalydelsen framgår att kravet inte är uppfyllt om 

öarna ligger i en vinkelrät formation ut från kusten, utan de måste följa kustlin-

jens riktning.145 I avgörandet Qatar v. Bahrain från ICJ gjordes en prövning av 

hur formuleringen ”öar belägna utmed kusten” närmare ska förstås.146 Fallet 

rörde hur gränsdragningen mellan Qatar och Bahrains överlappande havsområ-

den skulle ske. Bland annat var domstolen tvungen att fastställa huruvida Bah-

rain i enlighet med artikel 7(1) UNCLOS kunde använda sig av räta baslinjer. 

Bahrain menade att deras ”kluster av öar” utmed kusten berättigade dem till 

användande av räta baslinjer enligt artikel 7(1) UNCLOS. Domstolen uttalade 

dock att ett kluster av öar endast berättigar till användande av räta baslinjer för 

det fall staten är en arkipelagstat enligt artikel 46 UNCLOS. Därutöver uttalade 

domstolen att en bedömning av räta baslinjer ska ske restriktivt.147 Det följer 

även av det faktum att normala baslinjer i enlighet med artikel 5 utgör en hu-

vudregel, medan räta baslinjer enligt artikel 7 är ett undantag. Sett till sin helhet 

kan den arktiska skärgården mycket väl beskrivas som ett ”kluster av öar”. Sär-

skilt Ellesmere Island kan knappast sägas ligga utmed fastlandets kust, den pe-

kar snarare norrut ut från fastlandets kustlinje. Eftersom Kanada inte är en 

arkipelagstat i konventionens mening berättigar inte denna typ av öformation 

användandet av räta baslinjer.148 Dessutom gäller att även om öformationen inte 

kan anses utgöra ett kluster av öar kan det konstateras att öarna inom den ark-

tiska skärgården, på grund av sin triangelformation, svårligen kan beskrivas som 

”en rad öar”. 

 Utöver kravet på öformationens riktning gäller även att öarna måste vara 

belägna vid kustens omedelbara närhet. Studien från DOALOS angav 24 M 

som en generellt accepterad längd,149 medan förslag från doktrin har varit mel-

lan 12 och 48 M.150 Den arktiska skärgården sträcker sig cirka 1000 M ut från 

fastlandets kust,151 vilket innebär att åtminstone den nordliga delen av skärgår-

den knappast kan sägas vara belägen i kustens omedelbara närhet. Visserligen 

påpekas i studien från DOALOS att bedömningen ska göras utefter den inre 

och inte den yttre delen av öformationen,152 men det kan dock fortfarande ifrå-

gasättas huruvida de öar som inte utgör basen av triangeln kan anses vara en del 

av denna ”rad öar”. Däremot skulle basen av triangeln (Banks Island, Victoria 

Island, Prince of Wales Island, Somerset Island samt Baffin Island) kunna sägas 

vara belägen som en rad utmed kusten samt uppfylla kravet på omedelbar när-

het. Därav skulle eventuellt räta baslinjer kunna dras så att enbart den södra 

                                                      
145 DOALOS, s. 21. 
146 Qatar v. Bahrain, s. 103f. 
147 Ibid, s. 103. 
148 Artikel 46 UNCLOS. 
149 DOALOS, s. 20f. 
150 Trümpler, s. 74. 
151 Arctic Council, s. 20. 
152 DOALOS, s. 22. 
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delen av den arktiska skärgården omfamnas. Det skulle dock påverka Nord-

västpassagens status eftersom baslinjerna som spänner över McClure Strait 

respektive Lancaster Sound skulle försvinna. Därmed skulle enbart Nordväst-

passagens rutter söder om Victoria Island och Banks Island utgöra inre vatten. 

Att den arktiska skärgården inte överensstämmer med ordalydelsen enligt ar-

tikel 7(1) UNCLOS behöver dock inte innebära att en tillämpning av bestäm-

melsen är utesluten. I doktrin har påpekats att flertalet stater har använt räta 

baslinjer trots att deras kustlinje inte uppfyller något av de två geografiska kra-

ven i artikel 7(1) UNCLOS. Bara ett fåtal av dessa har mött några protester,153 

vilket kan tala för att artikel 7(1) ska tolkas extensivt.154 Därav följer att även om 

öarna utmed Kanadas kust inte kan anses utgöra ”öar belägna utmed kusten” 

vid en grammatisk tolkning av konventionsbestämmelsen, återfinns statspraxis 

som tyder på en annan tolkning. Även om det finns ett ganska stort antal stater 

med en mindre strikt tolkning av ordalydelsen, så uppgår det dock inte till mer 

än en fjärdedel av de kuststater som är parter till konventionen. Dessutom skil-

jer sig deras tolkning av begreppet åt, vilket innebär att det inte finns någon 

enhetlig statspraxis kring när räta baslinjer får dras vid förekomst av öar utmed 

en stats kustlinje.155 Därför bör inte förekomsten av statspraxis i detta fall ses 

som en bland staterna allmänt accepterad tolkning av konventionen. Därmed 

torde inte Kanada kunna, särskilt som ICJ uttalat att bedömningen ska ske re-

striktivt, grunda en rätt att använda räta baslinjer med hänvisning till det andra 

geografiska kravet i artikel 7(1) UNCLOS.  

Som tidigare nämnts skiljer sig kravet i artikel 7(1) UNCLOS från domsto-

lens formulering i Fisheries case. Enligt avgörandet krävs endast att den aktuella 

kusten är ”bordered by an archipelago such as the ’skjærgaard’”.156 Domstolen 

betonade därutöver att användandet av räta baslinjer i Norges fall var berättigat 

med hänsyn till ”the peculiar geography of the Norwegian coast”.157 Följaktligen 

kan slutsatsen dras att räta baslinjer kan användas kring den arktiska skärgården, 

förutsatt att den uppvisar en liknande säregenhet som den norska motsvarig-

heten. Den norska kustens säregenhet ansåg domstolen bestå i det nära sam-

bandet mellan land och hav i området. Domstolen uttalade att: 

 
“Within the ‘skjærgaard’, almost every island has its large and its small bays; 
countless arms of the sea, straits, channels and mere waterways serve as a 
means of communication for the local population which inhabits the islands as 
it does the mainland. The coast of the mainland does not constitute, as it does 
in practically all other countries, a clear dividing line between land and sea. 

                                                      
153 O’Connell, s. 212. 
154 Artikel 31(3)(b) VCLT. 
155 Churchill, 2005, s. 91, 108. 
156 Fisheries case, s. 129. 
157 Ibid, s. 139. 
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What matters, what really constitutes the Norwegian coast line (sic!), is the 
outer line of the ‘skjærgaard’.”158 

 

Som Pharand har påpekat kan detta sägas stämma överens med den arktiska 

skärgården.159 Precis som den norska motsvarigheten består den arktiska skär-

gården av en mängd öar, bukter, rev och klippformationer i olika former och 

storlekar. Intrycket förstärks vidare av halvön (Boothia Peninsula) som sträcker 

sig ända från fastlandet ut till mitten av skärgården. Det enda som åtskiljer 

Boothia Peninsula från Somerset Island, och därmed även Parry Channel, är det 

två kilometer breda Bellot Strait. Likt den norska skärgården består i stort sett 

hela regionen av bergig terräng och dess invånare lever mestadels på jakt och 

fiske.160 Vidare är den arktiska skärgården isolerat belägen och svårnavigerad, 

mycket på grund av ett stort antal små passager mellan det otaliga antalet öar 

samt is.161 Mot detta kan dock, likt ovan, anföras att Parry Channel utgör en 

skiljelinje mellan den arktiska skärgårdens norra och södra del. Som Pharand 

påpekar länkar dock ett antal öar inom kanalen samman de två olika delarna.162 

Eftersom Fisheries case inte ställer något krav på att öarna ska vara belägna vid 

kustens ”omedelbara närhet” för att kravet ska vara uppfyllt, torde inte Parry 

Channel vålla lika stort problem för bedömningen i detta fall. Därav kan åt-

minstone slutsatsen dras att den arktiska skärgården har större chans att upp-

fylla de geografiska kraven så som formulerade i Fisheries case, än enligt artikel 

7(1) UNCLOS. Sammantaget kan dock konstateras att möjligheten att den 

arktiska skärgården uppfyller något av de två geografiska förutsättningarna är 

relativt begränsad, oberoende av om bedömningen görs enligt UNCLOS eller 

internationell sedvanerätt. 

2.4.2 Den arktiska skärgårdens förutsättningar i förhållande till 

artikel 7(3) UNCLOS 

Eftersom användandet av räta baslinjer ökar möjligheterna för kuststater att 

instänga ett större område som inre vatten ansåg de fördragsslutande parterna 

vid förhandlingen av UNCLOS att flaggstaternas intresse måste tillgodoses för 

att inte metoden med räta baslinjer skulle missbrukas.163 Därför infördes även i 

UNCLOS, utöver krav på geografiskt område, de ytterligare krav som ICJ for-

mulerat i Fisheries case. Kraven innebär att de individuella baslinjerna inte avse-

värt får avvika från kustens huvudriktning och att de vattenområden som ligger 

innanför linjerna ligger tillräckligt nära land för att kunna omfattas av reglerna 

                                                      
158 Fisheries case, s. 127. 
159 Pharand, 2007, s. 15f. 
160 Ibid; Fisheries case, s. 127f. 
161 McDorman, 2009, s. 231; Rothwell, s. 352f. 
162 Pharand, 2007, s. 16. 
163 Rothwell, s. 358. 
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för inre vatten.164 Vad gäller det första kravet uttalade domstolen att det inte 

med någon matematisk säkerhet går att fastställa exakt när baslinjer avsevärt 

anses avvika från kustens huvudriktning,165 vilket i doktrin har ansetts innebära 

att kravet inte är strikt.166 Domstolens uttalande till trots anses dock generellt 

inom doktrin att max 20 graders avvikning är en bra utgångspunkt.167  

Vid en första anblick torde baslinjerna kring den arktiska skärgården svårlig-

en uppfylla kravet på grund av sin triangelform. Medan fastlandets norra kust-

linje går från öst till väst går skärgården snarare åt norr. Speciellt baslinjerna 

som sammanlänkar den västra sidan av skärgården med fastlandet kan sägas gå 

vertikalt ut från fastlandets kustlinje,168 vilket alltså bland annat inkluderar bas-

linjerna dragna vid Amundsen Gulf och McClure Strait. Även baslinjen över 

Lancaster Strait synes gå vertikalt ut från kustens riktning. Mot detta kan anfö-

ras att domstolen i Fisheries case uttalade att hänsyn inte enbart ska tas till en del 

av kusten eller enbart göras utifrån ett storskaligt sjökort, utan en bedömning 

måste göras utefter kustlinjens generella riktning.169 Som Pharand påpekar hand-

lar mycket om vilket perspektiv vald karta presenteras ur.170 Beroende på hur 

kartor är ritade kan de ge olika intryck av huruvida baslinjerna kring den ark-

tiska skärgården följer kustens generella riktning.171 Genom valet av karta kan 

därmed kustens generella riktning manipuleras utefter önskat syfte.172 Pharand 

menar att världskartan konstruerad med Robinsonprojektionen bör användas 

istället för de kartor som annars brukar åberopas inom doktrin. När den ark-

tiska skärgården presenteras med Robinsonprojektionen avviker baslinjerna inte 

mer än 20 grader från kustens huvudriktning.173 Robinsonprojektionen kan 

dock kritiseras för att ge en förvrängd bild av just polarområdena jämfört med 

andra kartor.174 Därför bör inte Pharands karta användas som underlag för be-

dömningen. Av det material som för tillfället presenterats i doktrin torde dock 

baslinjerna svårligen uppfylla kravet på att de individuella baslinjerna inte avse-

värt får avvika från kustens huvudriktning enligt artikel 7(3) UNCLOS. 

Om baslinjerna kring den arktiska skärgården trots ovanstående inte avsevärt 

skulle anses avvika från kustens huvudriktning krävs fortfarande att det finns 

ett tillräckligt nära samband mellan hav och land för att reglerna om inre vatten 

ska kunna tillämpas på det vatten som faller innanför de räta baslinjerna. Be-

dömningen ska inte enbart göras med hänsyn till hur nära fastlandets kustlinje 

                                                      
164 Artikel 7(3) UNCLOS; Fisheries case, s. 133. 
165 Fisheries case, s. 141f. 
166 O’Connell, s. 215. 
167 DOALOS, s. 25. 
168 McKinnon, s. 806. 
169 Fisheries case, s. 142. 
170 Pharand, 2007, s. 18f. 
171 Ibid. 
172 Robinson, s. 2. 
173 Pharand, 2007, s. 19. 
174 Ibid; Robinson, s. 7. 
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som baslinjen går, utan kan även ta hänsyn till förekomsten av öar.175 Med andra 

ord ska området bestå av tillräckligt mycket land för att det ska vara rimligt att 

behandla vattenområdena som inre vatten. Därför ter det sig naturligt att an-

vända sig av förhållandet mellan hav och land för att ge en indikation på om 

kravet är uppfyllt eller inte, vilket har framhållits både av stater och inom dokt-

rin.176 Inom den arktiska skärgården är förhållandet mellan hav och land 0,822 

till 1, vilket innebär att det går 0,822 enheter vatten för varje enhet av land. Det 

kan i sin tur jämföras med den norska skärgården, där förhållandet mellan hav 

och land är 3,5 till 1.177 Således instänger baslinjerna vid den arktiska skärgården 

mycket mindre vatten i förhållande till områdets landmassa än vad baslinjerna 

utmed den norska skärgården gör. Det talar för att vattnet som innestängs av de 

räta baslinjerna kring den arktiska skärgården ligger tillräckligt nära land för att 

reglerna om inre vatten ska kunna appliceras på det. 

Ytterligare en geografisk faktor som bör tas in i bedömningen av huruvida 

baslinjerna är tillräckligt nära land är dock Parry Channel. Uppdelningen av 

skärgården i en nordlig och sydlig del gör att det kan ifrågasättas huruvida åt-

minstone den norra delen förlorar ett nära samband mellan hav och land. Där-

emot bör återigen påpekas att havsområdena inte nödvändigtvis behöver ha en 

nära koppling till fastlandet, utan att kravet även kan vara uppfyllt vid före-

komsten av öar. Mycket riktigt består också den nordliga delen till stor del av 

öar. Ellesmere Island, Devon Island och Melville Island utgör tillsammans en 

stor del av området.  

Vid en bedömning av den nordliga delen bör hänsyn tas till artikel 7(5) UN-

CLOS. Enligt artikeln kan, då baslinjer ska fastställas, hänsyn tas till ekono-

miska intressen som är karaktäristiska för ifrågavarande område och vilkas fö-

rekomst och betydelse kan visas genom långvarig hävd. Baslinjerna måste fort-

farande uppfylla kraven ställda i artikel 7(1) och 7(3) UNCLOS men artikel 7(5) 

öppnar alltså upp för att ta hänsyn till ekonomiska intressen för fastställandet 

av vissa specifika baslinjer. Möjligheten att ta hänsyn till ekonomiska intressen 

är taget från Fisheries case där domstolen uttalade att hänsyn fick tas till ”certain 

economic interests peculiar to a region, the reality and importance of which are 

clearly evidenced by a long usage”.178 Skillnaden är att konventionsbestämmel-

sen inte innehåller begreppet ”certain”, men det ska inte förstås som att det 

föreligger någon skillnad mellan bestämmelserna.179 I avgörandet var det in-

tresse som Norge anlade som stöd för baslinjen över Lopphavet, och som 

domstolen också accepterade, fiske.180 Det är också det mest uppenbara intres-

set som föreligger i artikel 7(5) UNCLOS mening.181 

                                                      
175 DOALOS, s. 26. 
176 Pharand, 1989, s. 667; DOALOS, s. 26. 
177 Pharand, 1989, s. 667. 
178 Fisheries case, s. 133. 
179 Pharand, 2007, s. 21. 
180 Fisheries case, s. 133ff. 
181 Churchill & Lowe, s. 37. 
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Det historiska intresse som i sådant fall möjligen kan åberopas är att hela 

den arktiska skärgården, men specifikt områdena kring Lancaster Sound och 

Amundsen Gulf, har använts av Kanadas ursprungsbefolkning för jakt och 

fiske. Således är området av både av ekonomisk och kulturell betydelse för be-

folkningen.182 Det är möjligt att det skulle utgöra ett sådant ekonomiskt intresse 

som omfattas av konventionen. Därmed skulle ursprungsbefolkningens intresse 

i regionen förstärka synen på den arktiska skärgården som en gemensam enhet. 

Det krävs dock fortfarande att artikel 7(3) generellt är uppfylld för att vissa 

enstaka baslinjer ska kunna berättigas med hänvisning till långvarigt ekonomiskt 

intresse. Att baslinjerna kring Lancaster Sound och Amundsen Gulf kan berät-

tigas med hänvisning till inuiternas intresse i området gör inte att övriga baslin-

jer kring skärgården kan berättigas med hänvisning till intresset. Exempelvis 

baslinjen vid McClure Strait som sammanbinder den norra och södra delen av 

skärgårdens västra del kan fortfarande ifrågasättas eftersom inuiterna inte haft 

lika stort intresse i det området.183  

Utöver förhållandet mellan hav och land, samt eventuellt ekonomiskt in-

tresse i regionen, uppkommer frågan om baslinjernas längd kan påverka deras 

överensstämmande med gällande rätt. Artikel 7 UNCLOS uppställer inte någon 

maxlängd för räta baslinjer, inte heller i motsvarande artikel 4 TSC finns någon 

sådan regel. I Fisheries case ansåg domstolen att det inte förelåg något behov av 

en maxlängd för räta baslinjer,184 men den längsta baslinjen som domstolen 

godkände var 44 M.185 Finland och USA menar att varje segment av baslinjer 

inte får överstiga 24 M, men det överstigs av ett flertal länder och har som sagt 

var inte inkorporerats i varken UNCLOS eller TSC. Bland annat har 32 stater 

dragit räta baslinjer som är mellan 40–50 M, 24 stater har dragit baslinjer mellan 

61 – 70 M och 13 stater har dragit baslinjer som är över 100 M.186  

Kanadas räta baslinjer i Arktis varierar mellan 46–99,5 M.187 De baslinjer 

som innestänger Nordvästpassagen är 91,9 M (avskärmar Amundsen Gulf),188 

98,7 M (avskärmar McClure Strait),189 samt 52,1 M (avskärmar Lancaster 

Sound).190 Mot bakgrund av att statspraxis på området inte kan anses vara en-

hällig är det även svårt att påstå någon förekomst av opinio juris. Därmed kan 

konstateras att det inte föreligger något längdkrav på räta baslinjer varken enligt 

internationell sedvanerätt eller konventionsrätten, vilket innebär att baslinjerna 

kring den arktiska skärgården inte kan anses vara ogiltiga på den grunden. Där-

emot är längden på baslinjerna en faktor som är av vikt för bedömningen 

                                                      
182 Pharand, 2007, s. 21. 
183 Ibid. 
184 Fisheries case, s. 133. 
185 Churchill & Lowe, s. 37. 
186 Lathrop, 2019, s. 75f. 
187 Ibid, Appendix I. 
188 SOR/85–872, Schedule I, item 18-19. 
189 SOR/85–872, Schedule I, item 30-31. 
190 SOR/85–872, Schedule I, item 110-111. 
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huruvida havsområdena är tillräckligt nära land enligt artikel 7(3) UNCLOS.191 

Att baslinjerna vid specifikt McClure Strait och Amundsen Gulf uppgår till 

nästan 100 M i längd talar med andra ord ytterligare för att de områden som 

innestängs som inre vatten inte är tillräckligt nära land för att reglerna rörande 

inre vatten ska kunna tillämpas på dem. 

Av redogörelsen ovan kan konstateras att det faktum att Parry Channel delar 

den arktiska skärgården i två delar ändock motsäger tolkningen att det vatten 

som baslinjerna innestänger ska kunna anses vara tillräckligt nära land för att 

reglerna om inre vatten ska kunna tillämpas på det. I Fisheries case uttalade dom-

stolen visserligen att en extensiv tillämpning av kravet tilläts ”in the case of a 

coast, the geographical configuration of which is as unusual as that of Nor-

way”.192 Den arktiska skärgården skulle eventuellt kunna anses vara så pass unik 

att en extensiv tolkning är berättigad. Även en extensiv tolkning måste dock, 

sett till syftet med artikel 7(3) UNCLOS,193 ta hänsyn till flaggstaters intresse av 

att havsområden som inte har ett nära samband med land inte heller behandlas 

som inre vatten. Att behandla vattnet inom skärgårdens norra delar som inre 

vatten torde mot bakgrund av detta gå utöver vad som är möjligt enligt en ex-

tensiv tolkning av artikel 7(3) UNCLOS.  

2.5 Effekter av tillämpligt havsområde på 
Nordvästpassagen 

Av redogörelsen i föregående avsnitt kan konstateras att baslinjerna kring den 

arktiska skärgården troligen inte uppfyller kraven enligt gällande rätt, varken 

konventionsrättsligt eller enligt internationell sedvanerätt. Därmed uppstår 

frågan om Nordvästpassagen inte utgör inre vatten, vilket havsområde är då 

tillämpligt? 

Som utgångspunkt kan konstateras att öarna inom den arktiska skärgården i 

enlighet med artikel 121(2) UNCLOS har rätt till egna baslinjer för att fastställa 

dess territorialhav och exklusiva ekonomiska zon.194 Då tillämpas som utgångs-

punkt normala baslinjer, alltså lågvattenlinjen utmed fastlandets kust.195 Ef-

tersom territorialhavet kan sträcka sig max 12 M från baslinjen innebär det för 

Nordvästpassagen att de delar av passagen som är högst 24 M breda helt består 

av Kanadas territorialhav.196 Inom dessa delar har utländska fartyg rätt till 

                                                      
191 O’Connell, s. 215. 
192 Fisheries case, s. 133. 
193 Artikel 31 VCLT; Rothwell, s. 358. 
194 Undantag görs i artikel 121(3) UNCLOS för klippor på vilka människor inte kan vara bosatta 

     eller som inte kan ha ett eget näringsliv, sådana klippor har inte rätt till någon exklusiv  

     ekonomisk zon. 
195 Artikel 5 UNCLOS. 
196 Artikel 3 UNCLOS. 
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oskadlig genomfart. Det innebär att Kanada har rätt att anta lagar med avseende 

på bland annat fartygsföroreningar som även utländska fartyg måste följa.197 

Om Nordvästpassagen istället skulle vara en del av Kanadas inre vatten skulle 

det få effekten att utländska fartyg inte har någon folkrättsligt skyddad rätt att 

passera genom Nordvästpassagen. Eftersom det inte förelåg någon motsvarig-

het till artikel 8(2) UNCLOS inom den internationella sedvanerätten när baslin-

jerna fastslogs 1986 skulle det inte gå att grunda någon rätt till oskadlig genom-

fart med hänvisning till att Nordvästpassagen inte var inre vatten innan baslin-

jerna drogs. Även om Nordvästpassagen inte utgörs av inre vatten och Kanada 

således inte har någon rätt att stoppa all utländsk fartygstrafik har Kanada som 

sagt även inom sitt territorialhav jurisdiktion att utfärda nationell lagstiftning 

som träffar även utländska fartyg. Skillnaden är att lagstiftningen inom territori-

alhavet inte får uppställa krav på utformning, konstruktion, bemanning eller 

utrustning av utländska fartyg om de inte överensstämmer med allmänt accep-

terade internationella regler.198 Dessutom måste även de utländska fartygens rätt 

till oskadlig genomfart respekteras,199 vilket alltså innebär att Kanada inte har 

rätt att hindra fartygstrafiken inom de delar av Nordvästpassagen som är en del 

av Kanadas territorialhav.  

Eftersom det vid alla av Nordvästpassagens möjliga rutter finns delar som 

uppgår till mer än 24 M i bredd utgörs dock inte hela passagen av territorial-

hav.200 Exempelvis är Lancaster Sound (rutt 1–6) 43 M bred och Hudson Strait 

(rutt 7) är 54 M bred.201 Dessa ”korridorer” tillhör istället Kanadas exklusiva 

ekonomiska zon eftersom den zonen får sträcka sig max 200 M ut från de bas-

linjer varifrån territorialhavets bredd räknas.202 Det innebär att utländska fartyg 

visserligen har fri navigationsrätt, men Kanada har fortfarande jurisdiktion att 

utfärda lagstiftning rörande fartygsföroreningar inom området.203 Kanadas ju-

risdiktion över utländska fartyg när det kommer till utfärdande av lagstiftning 

rörande fartygsföroreningar är dock mer begränsad inom dessa områden än vad 

som gäller inom territorialhavet. Inom korridorerna bestående av exklusiv eko-

nomisk zon har Kanada inte någon rätt att utfärda lagstiftning rörande fartygs-

föroreningar som går utöver vad som gäller enligt allmänt erkända internation-

ella regler,204 vilket som tidigare nämnts i praktiken idag förmodligen innebär de 

två första annexen till MARPOL. Visserligen finns en möjlighet för stater att 

                                                      
197 Artikel 211(4) UNCLOS. 
198 Artikel 21(2) UNCLOS. 
199 Artikel 211(4) UNCLOS. 
200 Eftersom det har konstaterats att de räta baslinjerna kring den arktiska skärgården inte 

     överensstämmer med kraven enligt internationell rätt kommer följande analys att företas 

     utefter normala baslinjer utmed lågvattenlinjen. 
201 Arctic Council, s. 21. 
202 Artikel 57 UNCLOS. Kanada har infört en 200 M bred exklusiv ekonomisk zon, Oceans 

     Act, section 13(1)(a). 
203 Artikel 211(5) UNCLOS. 
204 Artikel 211(5) UNCLOS. 
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utfärda strängare krav än vad som gäller internationellt inom områden där de 

internationella kraven bedöms vara otillräckliga.205 Det krävs dock att staterna 

innan de utfärdar dessa områden överlägger med IMO samt att IMO sedan 

godkänner förslaget. Eftersom IMO nyligen inkorporerat International Code 

for Ships Operating in Polar Waters (Polarkoden) bland annat i annex I och II 

av MARPOL,206 är det tveksamt om Nordvästpassagen utgör ett område där de 

internationella kraven bedöms vara otillräckliga. Syftet med Polarkoden är att 

reglera sjöfarten inom Arktis och Antarktis med hänsyn till exempelvis fartygs-

konstruktion, utrustning, drifts- och utbildningsfrågor samt skydd av miljö och 

ekosystemen i de båda regionerna med fokus på fartygsföroreningar.207 Därmed 

krävs att Kanada kan visa att Nordvästpassagen är i behov av striktare regler än 

Arktis i övrigt, åtminstone vad gäller fartygsföroreningar av olja (annex I) och 

skadliga flytande ämnen (annex II), för att kraven enligt Polarkoden ska bedö-

mas vara otillräckliga. 

De delar av passagen som ligger längre ut från territorialhavets baslinjer än 

200 M (exempelvis delar av Beaufort Sea) tillhör det fria havet.208 Inom dessa 

delar har följaktligen fartygens flaggstater exklusiv jurisdiktion vad gäller far-

tygsföroreningar och utländska fartyg har rätt till fri sjöfart. Det bör dock påpe-

kas att ingen av de delar av Nordvästpassagen som går genom den arktiska 

skärgården är tillräckligt bred för att utgöras av fritt hav.209    

År 1988 ingick USA och Kanada ett bilateralt traktat rörande samarbete i 

Arktis. Traktaten, i doktrin benämnt som ”Arctic Cooperation Agreement”, har 

beskrivits som en lösning på problemet med tillämplig genomfartsrätt inom 

Nordvästpassagen.210 Därmed måste även hänsyn tas till Arctic Cooperation 

Agreement vid utredning av utländska fartygs genomfartsrätt genom passagen. 

Traktaten inleds med en förklaring från de båda staterna att deras gemensamma 

samarbete i Arktis är viktigt för att ”advance their shared interests in Arctic 

development and security”.211 Vidare betonas vikten av att skydda Arktis unika 

miljö och invånare,212 samt staternas gemensamma intresse av en säker och 

effektiv navigation för isbrytare.213 Mot bakgrund av detta fastslås i avtalet att 

båda staterna i sina respektive arktiska vatten ska underlätta sjöfart för sina 

isbrytare. Dessutom ska staterna dra nytta av sjöfarten från deras isbrytare för 

att utveckla och dela forskningsinformation för att förbättra sin gemensamma 

förståelse för Arktis marina miljö.214 Av särskilt intresse för denna uppsats är 

                                                      
205 Artikel 211(6) UNCLOS. 
206 IMO Doc. MEPC.265(68). 
207 Jensen, s. 65–70. 
208 Artikel 86 UNCLOS. 
209 Arctic Council, s. 21. 
210 Churchill & Lowe, s. 106.  
211 Artikel 2 Arctic Cooperation Agreement. 
212 Ibid. 
213 Artikel 3 Arctic Cooperation Agreement. 
214 Artikel 3 Arctic Cooperation Agreement. 
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dock den del av artikel 3 i avtalet som uttalar att ”[t]he Government of the 

United States pledges that all navigation by U.S. icebreakers within waters 

claimed by Canada to be internal will be undertaken with the consent of the 

Government of Canada”.215 

Det kan diskuteras huruvida denna överenskommelse innebär att USA nu-

mer har accepterat Kanadas suveränitet över den arktiska skärgården, även om 

avtalet enbart omfattar isbrytare.216 I artikel 4 framgår dock att ”[n]othing in this 

agreement […] nor any practice thereunder affects the respective positions of 

the Governments of the United States and of Canada on the Law of the Sea in 

this or other maritime areas or their respective positions regarding third par-

ties”.217 Det är således tydligt att avtalet tillkom för att kringgå den politiska 

konflikt som uppstod mellan staterna efter att den amerikanska kustbevakning-

ens isbrytare Polar Sea 1985 navigerade genom Nordvästpassagen utan tillstånd 

från Kanada.218  

Eftersom traktaträtten bygger på principen att enbart de parter som uttryckt 

samtycke till att bli bundna av en traktat faktiskt blir part till densamma följer 

att traktat varken kan skapa rättigheter eller förpliktelser för en tredje stat utan 

dess samtycke.219 Därför binder Arctic Cooperation Agreement enbart de parter 

som samtyckt till att bli bundna, vilket i detta fall är USA respektive Kanada. 

Övriga stater behöver alltså inte be Kanada om tillstånd för att deras isbrytare 

ska få navigera genom Nordvästpassagen. Avtalet påverkar inte heller Kanadas 

rätt att utfärda lagstiftning rörande fartygsföroreningar inom Nordvästpassagen 

vad gäller amerikanska isbrytare, utan ger enbart USA en skyldighet att be om 

tillstånd för att denna typ av fartyg ska få navigera ”within waters claimed by 

Canada to be internal”.220 

Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att Arctic Cooperation 

Agreement inte påverkar Nordvästpassagens rättsliga status. Överenskommel-

sen påverkar inte heller genomfartsrätten för utländska fartyg utöver till viss del 

för amerikanska isbrytare. Däremot kan, oberoende av vattnets rättsliga status, 

genomfartsrätten påverkas om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för 

internationell sjöfart. Då aktualiseras nämligen enligt artikel 38 UNCLOS tran-

sitpassage istället för oskadlig genomfart genom de delar av Nordvästpassagen 

som består av territorialhav. Huruvida Nordvästpassagen är ett sund som nytt-

jas för internationell sjöfart ska utredas i avsnittet nedan.  

                                                      
215 Ibid. 
216 Visserligen stadgas i artikel 2 Arctic Cooperation Agreement att båda staterna erkänner att 

     sjöfart i Arktis inte får påverka varken Arktis miljö eller invånare negativt, men artikeln  

     grundar inte någon självständig rätt för Kanada att i förhållande till amerikanska fartyg utfärda 

     lagstiftning rörande föroreningar, eller neka dem tillträde till Nordvästpassagen, Rothwell, 

     s. 346. 
217 Artikel 4 Arctic Cooperation Agreement. 
218 Churchill & Lowe, s. 106. 
219 Artikel 11 VCLT; artikel 34 VCLT.  
220 Artikel 3 Arctic Cooperation Agreement. 
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3 Sund som nyttjas för internationell sjöfart 

3.1 Allmänt om internationella sund 

Rättsinstitutet ”sund som nyttjas för internationell sjöfart” (eng. straits used for 

international navigation) är inte ett eget havsområde, utan är en konstruktion för 

att garantera utländska fartyg rätt till passage genom vissa typer av sund som för 

stater är av vikt ur handels- och säkerhetssynpunkt.221 När territorialhavet ut-

vidgades från tre till 12 M protesterade många sjöfartsnationer eftersom färre 

sund då kom att bestå av fritt hav, vilket påverkade deras navigationsfrihet ne-

gativt. Därför infördes rättsinstitutet ”transitpassage” i artikel 37 UNCLOS 

som en kompromiss mellan sundstaters intresse av fortsatt rätt till oskadlig 

genomfart genom territorialhavet och övriga staters intresse av fri navigations-

rätt.222 Enligt artikel 37 och artikel 38 UNCLOS är transitpassage tillämplig på 

sund som används för internationell sjöfart mellan en del av det fria havet eller 

en exklusiv ekonomisk zon och en annan del av det fria havet eller en exklusiv 

ekonomisk zon. Med ”sund” ska enbart förstås naturliga sund, varför bestäm-

melsen inte är tillämplig på artificiellt byggda kanaler såsom Panamakanalen och 

Suezkanalen.223 Det bör påpekas att tillämplig genomfartsrätt genom sund som 

nyttjas för internationell sjöfart inte i övrigt påverkar den rättsliga statusen för 

vattnet inom sundet.224 

Det finns tre typer av sund som är undantagna från rätten till transitpassage. 

Den första typen är sund genom vilken det finns en led av fritt hav eller exklu-

siv ekonomisk zon som är lika lämplig både ur navigeringssynpunkt och i 

hydrografiskt hänseende.225 Ett exempel på ett sådant sund är Floridasundet 

mellan USA och Kuba.226 Då stater har rätt till ett 12 M brett territorialhav blir 

det här undantaget tillämpligt om sundet är mer än 24 M brett, eftersom det 

annars inte kan uppstå någon korridor av fritt hav eller exklusiv ekonomisk zon 

inom sundet. I ”korridoren” gäller fri rätt till sjöfart i enlighet med artikel 87 

och 58 UNCLOS, medan rätt till oskadlig genomfart föreligger inom den del av 

sundet som består av territorialhav i enlighet med artikel 17 UNCLOS.  

                                                      
221 Churchill & Lowe, s. 105. 
222 Bring, s. 296. 
223 Roach & Smith, s. 277. 
224 Artikel 34(1) UNCLOS. 
225 Artikel 36 UNCLOS.  
226 Churchill & Lowe, s. 105. 
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Den andra typen av undantag är sund som bildas av en ö som gränsar till 

sundet och dess fastland, där en led som är lika lämplig ur navigations- och 

hydrografiskt hänseende finns genom den exklusiva ekonomiska zonen eller 

fria havet på öns havssida.227 Ett exempel på ett sådant typ av sund är Messina-

sundet mellan Italien och Sicilien.228 Den tredje typen av undantag är sund som 

sammanlänkar en del av det fria havet eller den exklusiva ekonomiska zonen 

med en främmande stats territorialhav.229 Ett exempel på det är Tiransundet 

som förbinder Röda havet med Akabaviken.230 För både den andra och den 

tredje typen av undantag gäller att fartyg som passerar genom dem åtnjuter en 

rätt till oskadlig genomfart som inte får upphävas.231 Därutöver gäller även, 

enligt artikel 35(c) UNCLOS, att rätten till transitpassage inte ska tillämpas på 

sund där genomfarten helt eller delvis är reglerad genom sedan gammalt gäl-

lande internationella konventioner. Utöver sund som regleras av sådana egna 

konventioner, såsom Bosporen och Dardanellerna,232 samt de ovan uppräknade 

tre undantagen, åtnjuter alltså fartyg rätt till transitpassage genom alla sund som 

nyttjas för internationell sjöfart.  

Transitpassage innebär enligt artikel 38(2) UNCLOS att fartyg har rätt till fri 

navigering som uteslutande syftar till oavbruten och skyndsam genomfart av 

sundet, eller in- och utlöpande från en stat som gränsar till sundet.233 Det krävs 

att fartygen utan dröjsmål passerar genom sundet.234 Av artikel 39(1)(b) UN-

CLOS framgår vidare att transitpassage innebär ett krav på fartygen att avstå 

från varje hot om eller användning av våld mot sundets angränsande stater. 

Därutöver måste fartygen, enligt artikel 39(1)(c) UNCLOS, avstå från annan 

verksamhet än den som är förbunden med normal, oavbruten och skyndsam 

transit, om en sådan verksamhet inte är nödvändig till följd av force majeure 

eller nöd. Om fartyg som trafikerar sundet inte åtföljer dessa regler gäller enligt 

artikel 38(3) UNCLOS att fartyget blir underkastat övriga tillämpliga bestäm-

melser i konventionen. Därmed gäller att verksamhet inom territorialhavet som 

på något sätt hotar kuststaten gör att reglerna om oskadlig genomfart istället 

blir tillämpliga på fartyget. Det innebär att fartyget kan hindras från att fortsatt 

trafikera sundet eftersom handlandet bryter mot vad som är tillåtet enligt 

oskadlig genomfart.235 Om fartygets verksamhet dock inte går utöver vad som 

är tillåtet för transitpassage så finns det ingen rätt enligt UNCLOS att stoppa 

                                                      
227 Artikel 38(1) UNCLOS. 
228 Churchill & Lowe, s. 105. 
229 Artikel 45 UNCLOS. 
230 Churchill & Lowe, s. 105. 
231 Artikel 45(1)(a)-(b) UNCLOS. 
232 Churchill & Lowe, s. 106. 
233 Med fartyg åsyftas även luftfartyg, artikel 38(1) UNCLOS. 
234 Artikel 39(1)(a) UNCLOS. 
235 Artikel 19(1)(a) UNCLOS; artikel 25(1) UNCLOS. 
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passagen.236 Rätten till transitpassage kan alltså inte, till skillnad vad som gäller 

vid oskadlig genomfart genom territorialhavet,237 upphävas.238 

Inom sund som nyttjas för internationell sjöfart åtnjuter kuststaten viss lag-

stiftningsmöjlighet. Enligt artikel 42(1)(b) UNCLOS har kuststater som gränsar 

till sund rätt att anta lagar rörande transitpassage med avseende att förhindra, 

begränsa och kontrollera föroreningar genom iakttagande av internationella 

regler om föroreningar av olja och andra skadliga ämnen i sundet. Därmed kan 

konstateras att kuststaten åtnjuter en mer begränsad lagstiftningsrätt i förhål-

lande till fartygsföroreningar än i territorialhavet eftersom reglerna inte får gå 

utöver vad som gäller enligt internationella bestämmelser. Av artikel 42(2) UN-

CLOS framkommer vidare att lagstiftningen inte får diskriminera utländska 

fartyg eller innebära att rätten till transitpassage begränsas. Enligt artikel 42(4) 

UNCLOS ska utländska fartyg som utöver rätten till transitpassage följa den 

lagstiftning som kuststaten antagit i enlighet med sin befogenhet enligt artikel 

42(1) UNCLOS. 

Avslutningsvis kan påpekas att enligt artikel 35(a) UNCLOS är inte bestäm-

melserna rörande sund som nyttjas för internationell sjöfart tillämpliga på inre 

vatten i ett sund, förutom i de fall då ett område som inte tidigare betraktats 

såsom inre vatten, genom användandet av räta baslinjer har avgränsats som inre 

vatten. Huvudregeln är med andra ord att även om utländska fartyg har rätt till 

transitpassage genom ett sund som nyttjas för internationell sjöfart, gäller det 

inte för de delar av sundet som utgörs av inre vatten. Inom dessa delar har även 

kuststaten samma lagstiftningskompetens som inom de övriga delarna av det 

inre vattnet.  

3.2 Begreppet ”nyttjande för internationell sjöfart” 

Som tidigare nämnts finns det inte ett enstaka sund genom den arktiska skär-

gården utan Nordvästpassagen utgörs av ett flertal sammanlänkande mindre 

sund.  Trots att Nordvästpassagen rymmer flera olika farvägar utgör sunden i 

praktiken en enhet, varför de bör kunna sägas utgöra ett sund i UNCLOS me-

ning.239 Eftersom Nordvästpassagen därmed sammanlänkar fritt hav/exklusiv 

ekonomisk zon i Atlanten med fritt hav/exklusiv ekonomisk zon i Stilla havet 

(via Beauforthavet) uppfylls det geografiska kravet enligt artikel 38(1) UN-

CLOS. Det är också den gemensamma uppfattningen inom doktrin.240  

Det råder delade meningar i kring huruvida passagen uppfyller kravet på 

”nyttjande för internationell sjöfart”. Skiljaktigheten bottnar i vad som egentlig-

                                                      
236 Churchill & Lowe, s. 107. 
237 Artikel 25(3) UNCLOS.  
238 Artikel 44 UNCLOS. 
239 Rothwell, s. 353f. 
240 T.ex. Rothwell, s. 354; Pharand, 2007, s. 36; Kraska s. 275. 
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en åsyftas med formuleringen. Kanada menar att det krävs faktisk internationell 

användning av sundet för att kravet ska anses vara uppfyllt, medan USA hävdar 

att en möjlig användning av sundet ska likställas med faktiskt nyttjande.241 Även 

inom doktrin finns en diskussion om hur formuleringen bör tolkas. Pharand 

menar att innebörden är funktionell och att sundet historiskt måste ha nyttjats 

av internationell sjöfart samt betonar vikten av trafikmängd för att kravet ska 

anses vara uppfyllt.242 Kraska å andra sidan menar att definitionen enbart är 

geografisk och att det inte finns något krav på exempelvis trafikmängd för att 

ett sund ska kunna anses nyttjas för internationell sjöfart.243  

Innan rättsfiguren ”sund som nyttjas för internationell sjöfart” kodifierades i 

TSC och UNCLOS var den en del av den internationella sedvanerätten. År 

1949 erkändes rättsfiguren av ICJ i Corfu Channel case. Eftersom det konvent-

ionsrättsliga erkännandet grundades på nämnda avgörande är domstolens avvä-

ganden i Corfu Channel case av vikt även för tolkningen av artikel 37 UNCLOS.244 

Bakgrunden till avgörandet var att en brittisk örlogsflotta hade passerat ige-

nom Korfusundet utan att först efterfråga tillstånd från de albanska myndighet-

erna, vilket krävdes enligt albansk lag. Albanien ansåg att deras suveränitet däri-

genom hade kränkts. De ansåg att Korfusundet inte användes av internationell 

sjöfart på grund av att det enbart var en alternativ rutt mellan det Adriatiska 

och det Egeiska havet. Därutöver trafikerades sundet nästan enbart av lokala 

fartyg.245 ICJ avvisade dock dessa argument med hänvisning till att: 

 

“It may be asked whether the test is to be found in the volume of traffic pass-

ing through the Strait or in its greater or lesser importance for international 

navigation. But in the opinion of the Court the decisive criterion is rather its 

geographical situation as connecting two parts of the high seas and the fact of 

its being used for international navigation. Nor can it be decisive that this 

Strait is not a necessary route between two parts of the high seas, but only an 

alternative passage between the Ægean and the Adriatic Seas. It has neverthe-

less been a useful route for international maritime traffic.”246 

 

Domstolen betonade därmed att det inte är trafikmängden eller huruvida sun-

det är viktigt för internationell sjöfart som ensamt avgör huruvida sundet ska 

anses nyttjas för internationell sjöfart. Däremot ger uttalandet inte heller stöd 

för uppfattningen att det räcker med att internationell sjöfart är möjlig genom 

sundet för att kravet ska vara uppfyllt. Tvärtom uttalar domstolen att det avgö-

                                                      
241 McDorman, 2009, s. 242. 
242 Pharand, 2007, s. 34. 
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rande kravet är både de geografiska omständigheterna och att sundet används 

för internationell sjöfart, inte ”kan användas för” eller liknande.  

Vad som ändå skulle kunna tala för att det räcker med ett möjligt nyttjande 

är att International Law Commission, i sitt förslag på vad som senare skulle 

komma att bli artikel 16(4) TSC, lade till ”normally used for international navi-

gation” men att ”normally” sedan ströks från ordalydelsen i TSC.247 Inte heller 

innehåller som sagt artikel 37 UNCLOS ordet. Anledningen till att ordet ströks 

verkar dock inte ha varit en önskan från staterna att även möjlig användning 

skulle inkluderas, utan snarare att det var ”actual use” som åsyftades.248  

Vid förhandlingarna kring UNCLOS hade Kanada som förslag att kravet 

skulle vara formulerat ”has traditionally been used for international navigat-

ion”.249 Kanada valde formuleringen för att säkerställa att Nordvästpassagen 

inte skulle komma att träffas av bestämmelsen,250 men formuleringen antogs 

som sagt var sedermera inte. Att inte heller Kanadas formulering antogs torde 

dock inte vara tillräckligt för påståendet att ”möjligt nyttjande” är förenligt med 

gällande rätt. Formuleringen i UNCLOS är ”straits which are used for internat-

ional navigation”. Trots att ”normally” respektive ”traditionally” inte läggs till 

torde svårligen ”möjligt användande” kunna tolkas in i formuleringen ”which 

are used”. Däremot kan det tyda på att det inte krävs speciellt mycket trafik för 

att sund ska kunna anses användas för internationell sjöfart.  

3.3 Fartygstrafiken genom Nordvästpassagen 

I Corfu Channel case hade, under en period av ett år och nio månader, 2 884 far-

tyg passerat genom Korfusundet. Antalet inkluderar fartyg från Albanien såväl 

som fartyg som förde Greklands, Italiens, Rumäniens, Jugoslaviens, Frankrikes 

och Storbritanniens flagg.251 Jämförelsevis var enligt Pharands statistik över 

utländska fartygs resor genom Nordvästpassagen mellan åren 1903–2005 det 

totala antalet resor för perioden 69. Dessa var uppdelade på 20 fritidsbåtar 

(yachter och mindre båtar), två tankfartyg, 18 isbrytare och 29 passagerarfar-

tyg.252 Nya studier visar dock på en ökning av fartygstrafiken sedan 2005, sär-

skilt vad gäller rutterna genom passagens södra del. Sedan 2011 går det att se 

ytterligare en ökning för både fritidsbåtar, passagerarfartyg, lastfartyg och tank-

fartyg.253  

Intresset för turism i regionen har bidragit till den relativt stora ökningen för 

passagerarfartyg och fritidsbåtar. Särskilt fritidsbåtar är den typ av fartyg som 

                                                      
247 UN Doc. A/CN.4/104, s. 258. 
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ökar mest i regionen. Enbart två bulkfartyg har sedan 2013 trafikerat passagen, 

panamaflaggade Nordic Orion 2013 och MV Nunavik 2014, som för Marshallö-

arnas flagg.254 Att det går att uppmäta en ökning av trafiken genom Nordväst-

passagen innebär dock inte att sjöfarten kan uppfylla kravet på att vara internat-

ionell. Därutöver föreligger ett problem med brist på tillförlitliga data över tra-

fiken genom sundet vilket gör det svårt att uppskatta exakt hur många fartyg 

som faktiskt passerar varje år.255   

Enligt en undersökning från University of Cambridge har fartyg registrerade 

i 32 olika stater genomfört resor genom Nordvästpassagen mellan 2005–2018. 

Fartygen är registrerade i bland annat Kanada, USA, Ryssland, Bahamas, Tysk-

land, Nederländerna och Storbritannien. Antalet genomförda resor under peri-

oden uppgår till 192. Av dessa står kanadensisktflaggade fartyg för 15 av re-

sorna. Vad gäller typ av fartyg står fritidsbåtar för majoriteten av resorna, 143, 

varav 11 av dessa förde kanadensisk flagg. I övrigt har bland annat sedan 2005 

isbrytare genomfört 12 olika resor (två kanadensiska), tankskepp har genomfört 

fyra olika resor (en kanadensisk) och passagerarfartyg har genomfört 20 olika 

resor (ingen av dessa har fört kanadensisk flagg). Utöver de två ovannämnda 

bulkfartygen som trafikerade passagen 2013 och 2014 trafikerade ytterligare två 

lastfartyg av övrig typ (Africaborg respektive Happy Rover) Nordvästpassagen 

under 2016, samt ett under 2017 (Atlanticborg). Samtliga förde Nederländernas 

flagg.256 

Eftersom det enligt artikel 37 UNCLOS krävs att sjöfarten är internationell 

bör resor genomförda med kanadensisktflaggade fartyg borträknas vid bedöm-

ningen. Utöver det menar Pharand att resorna som företagits med fritidsbåtar 

inte bör räknas med vid en bedömning eftersom de ”hardly can be characteri-

zed as maritime traffic”.257 Det skulle innebära att 143 resor räknas bort från det 

totala antalet resor företagna sedan 2005.258 Enbart ordalydelsen i artikel 37 ger 

dock inte direkt stöd för en sådan tolkning, eftersom även fritidsbåtar kan an-

vändas för sjöfart. I Corfu Channel case framkommer att beräkningen av antal 

fartyg innehåller ”very small vessels”,259 men det framgår inte vad som åsyftas 

med termen varvid avgörandet inte ger någon direkt ledning för bedömningen. 

Vid avsaknad av närmare definition i artikel 37, kan ledning istället eventuellt 

tas från vilka fartyg som ges rätt till transitpassage genom sund som nyttjas för 

internationell sjöfart. Om fritidsbåtar inte har rätt till transitpassage genom 

sundet torde de inte heller inräknas i bedömningen för när ett sund ska anses 

nyttjas för internationell sjöfart. 
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I artikel 38 UNCLOS framkommer att rätten till transitpassage genom inter-

nationella sund tillfaller ”all ships and aircraft”. UNCLOS definierar inte be-

greppet ”ship”. Däremot återfinns i andra internationella instrument ofta en 

bred definition av begreppet.260 Exempelvis MARPOL definierar “ship” i artikel 

2(4) som “a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment 

and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft 

and fixed floating platforms”. Det är dock tveksamt hur stor ledning definition-

en i MARPOL kan ge i förhållande till artikel 38 UNCLOS, eftersom MAR-

POL syftar till att förhindra havsföroreningar från fartyg, varför en så bred 

definition som möjligt av begreppet är önskvärt. Inom de nationella rättsord-

ningarna läggs ofta fokus vid huruvida fartyget kan användas för att navigera till 

sjöss, vilket utesluter mindre fritidsbåtar såsom jet-skis. Dessa definitioner hän-

förs dock till hur begreppet ska tolkas inom den nationella rätten vilket inte har 

någon generell påverkan på hur det ska tolkas inom internationell rätt i förhål-

lande till transitpassage.261 Eftersom både kommersiella fartyg och statsfartyg 

åtnjuter rätt till transitpassage vore det dock överensstämmande med rättens 

generella räckvidd att även inkludera fritidsbåtar i artikel 38 UNCLOS. Att 

fritidsbåtar åtnjuter en rätt till transitpassage innebär dock inte nödvändigtvis 

att resor med fritidsbåtar inräknas i begreppet internationell sjöfart. 

Många sund har stor betydelse ur såväl ekonomiskt som militärstrategiskt 

hänseende för både sundstater och flaggstater. Syftet bakom rätten till transit-

passage är därför, som tidigare nämnts, att tillförsäkra flaggstaters rätt till ge-

nomfart genom vissa typer av sund samtidigt som sundstaters nationella säker-

het eller miljö inte äventyras.262 Därmed skulle syftet bakom bestämmelsen 

kunna tala för att det med begreppet internationell sjöfart åsyftas resor gjorde 

av kommersiella fartyg och statsfartyg, eftersom det är dessa typer av intressen 

som transitpassage i första hand syftar till att skydda. Även om alltså fritidsbåtar 

ändå åtnjuter rätt till transitpassage i enlighet med artikel 38 UNCLOS bör mot 

bakgrund av en syftestolkning av bestämmelsen alltså inte resor företagna med 

fritidsbåtar anses utgöra internationell sjöfart i artikel 37 UNCLOS mening. 

Med hänvisning till artikelns syfte kan sägas att det är rimligt att förekomsten av 

internationella kommersiella fartyg och statsfartyg, exempelvis örlogsfartyg, ger 

fritidsbåtar en rätt att trafikera sundet. Däremot är det inte lika självklart att 

förekomsten av fritidsbåtar genom sundet ger samma rätt till exempelvis ör-

logsfartyg. Det är vid bedömningen viktigt att ha i åtanke att sundstater inte har 

rätt att tillfälligt upphäva transitpassage för örlogsfartyg,263 medan en sådan rätt 

finns vid oskadlig genomfart.264 Trots detta bör det påpekas att ICJ i Corfu 

Channel case inte tycks ha gjort någon åtskillnad mellan vilken typ av fartyg som 
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trafikerade sundet, utöver att de påpekade närvaron av örlogsfartyg, vilket talar 

för att någon åtskillnad inte bör göras.  

3.4 Betydelsen av mängden utländsk trafik genom 
Nordvästpassagen 

Om de resor som gjorts av kanadensisktflaggade fartyg samt fritidsbåtar bort-

räknas, trots att osäkerhet föreligger kring huruvida de senare ska räknas bort, 

återstår 42 resor genom Nordvästpassagen mellan 2005–2018. Resorna genom-

fördes av 24 olika fartyg, flaggade i 13 olika stater. Sedan 2005 har, utöver fri-

tidsbåtar, enbart tre kanadensiskflaggade fartyg genomfört en hel rutt genom 

Nordvästpassagen.265 Det bör dock återigen påpekas att det är svårt att fastställa 

korrekt data för trafiken genom Nordvästpassagen.266 Jämfört med 2 884 fartyg 

som genomfört resor genom Korfusundet på bara ett år och nio månader fram-

står dock trafiken genom Nordvästpassagen, även vid beaktande av viss felmar-

ginal, som obetydlig (särskilt med tanke på att ett fartyg kan ha företagit mer än 

en resa genom Korfusundet267). Även om fritidsbåtarna räknas in i bedömning-

en är skillnaden avsevärd. Visserligen inräknades även albanska fartyg i förteck-

ningen över antalet fartyg som trafikerat Korfusundet, men det framgår inte 

exakt hur många de var, bara att antalet var ”very high”.268 Det bör även tas i 

beaktande att siffran enbart innehåller de fartyg som rapporterade till tullmyn-

digheten vid Korfu vilket utelämnar ett stort antal fartyg. Därutöver påpekar 

domstolen att brittiska flottan trafikerat Korfukanalen regelbundet under minst 

80 år samt att kanalen utöver det även använts av andra staters örlogsfartyg.269 

Jämförelsevis har endast två örlogsskepp trafikerat Nordvästpassagen under 

hela perioden mellan 1903–2018, USS Seadragon 1960 och USS Skate 1962. Båda 

två var amerikanska ubåtar.270  

Eftersom graden av användning varierar mellan olika sund är det vidare 

svårt att fastställa någon enhetlig statspraxis som kan fylla ut bestämmelserna i 

UNCLOS.271 Inom doktrin har det dock diskuterats huruvida det vid bedöm-

ningen bör tas hänsyn till att den stora mängden is gör att det är svårt för de 

flesta fartyg att använda merparten av rutterna längs Nordvästpassagen. Att 

området är svårnavigerat skulle därför göra att ett lägre krav ställs på Nordväst-

passagen än på andra sund där navigeringsmöjligheterna är bättre.272 För att 
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utreda detta kan en jämförelse företas med Nordvästpassagens ”systerpassage” 

Northern Sea Route. Likt Nordvästpassagen ligger Northern Sea Route vid 

Arktis, men är belägen vid Rysslands kust istället för Kanadas. De båda liknar 

därför varandra vad gäller klimat och framkomlighet.273 Även i förhållande till 

artikel 37 UNCLOS tillämplighet på Northern Sea Route har inom doktrin 

framförts att polarområdenas speciella omständigheter bör tillåta en mindre 

snäv tolkning av betydelsen av internationell sjöfart.274  

Vid en jämförelse av trafiken mellan Nordvästpassagen och Northern Sea 

Route kan konstateras att trafiken utmed den senare är mer omfattande. Under 

enbart 2018 genomfördes 27 resor genom Northern Sea Route enbart av olika 

typer av lastfartyg, inklusive en isbrytare. Sju av dessa resor genomfördes av 

ryskflaggade fartyg.275 Även 2017 var antalet genomförda resor genom passagen 

27, varav nio genomfördes med ryskflaggade fartyg och resterande av fartyg 

från åtta olika stater. Utöver majoriteten som bestod av olika lastfartyg genom-

fördes två av resorna av fiskefartyg samt en av resorna av ett supplyfartyg.276 

Under 2018 genomfördes jämförelsevis enbart tre resor genom Nordvästpassa-

gen, varav två resor genomfördes av tyska fritidsbåtar och en av en kanadensisk 

bogserbåt. Antalet genomförda resor 2017 var visserligen högre, 32 stycken, 

men av dessa bestod 23 av fritidsbåtar. Resterande nio resor genomfördes av 

tre isbrytare, två lastskepp, två passagerarskepp samt ett tankskepp respektive 

ett bojfartyg. Till skillnad från Northern Sea Route genomfördes dock majorite-

ten av resorna av utländskflaggade fartyg. Det var enbart tankskeppet samt en 

av isbrytarna som förde kanadensisk flagg, övriga resor genomfördes av fartyg 

från 16 olika stater. Trots detta står det dock klart att Northern Sea Route i 

jämförelse med Nordvästpassagen är en, som domstolen uttrycker det i Corfu 

Channel case, betydligt mer ”useful route for international maritime traffic”.277 

Därför gäller att även om det skulle föreligga skäl för en mindre snäv bedöm-

ning av rekvisitet i förhållande till polarområdena kan det fortfarande ifrågasät-

tas huruvida Nordvästpassagen når upp till kravet. Dessutom kan det ifrågasät-

tas huruvida kravet över huvud taget ska tolkas snävare i förhållande till polar-

områdena. Även om åtkomst till Arktis är av intresse ur bland annat säkerhets-

synpunkt för flertalet stater,278 är det tveksamt huruvida det aktualiseras i 

förhållande till Nordvästpassagen om istäcket gör att den är så pass svårnavige-

rad. Med tanke på syftet med artikel 37 kan därför en sådan tolkning av be-

stämmelsen ifrågasättas.  

Oberoende av antalet resor genom Nordvästpassagen bör det återigen påpe-

kas att ICJ i Corfu Channel case uttalade att det varken var trafikmängden genom 
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sundet, eller dess betydelse för internationell sjöfart, som var avgörande för 

rätten till genomfart genom sundet, utan ”its geographical situation as con-

necting two parts of the high seas and the fact of its being used for internation-

al navigation”.279 Mot bakgrund av det torde det inte det spela någon roll att 

utländska fartyg enbart trafikerar Nordvästpassagen i liten skala, utan det viktiga 

är att det faktiskt förekommer utländsk trafik i området. Ordföranden för UN-

CLOS III, Tommy Koh, verkar vara av en sådan uppfattning då han har uttalat 

att ”[t]he volume of traffic is not relevant. The litmus test is actual usage”.280 

Trots detta torde det vara tveksamt om så pass sporadisk och lite trafik som i 

Nordvästpassagens fall faktiskt räcker för att sundet ska kunna sägas användas 

av internationell sjöfart. Det skulle inte vara konsekvent sett till syftet med re-

gleringen att låta förekomsten av enstaka fartyg om året ge statsfartyg, inbegri-

pet örlogsfartyg, rätt till transitpassage genom området. Det finns inte heller för 

tillfället några kommersiella fartyg som regelbundet trafikerar Nordvästpassa-

gen,281 vilket var en omständighet som domstolen i Corfu Channel case, utöver 

närvaron av örlogsfartyg, betonade.282 Det talar således för att Nordvästpassa-

gen inte är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart i konventionens me-

ning.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att på grund av att det inom doktrin rå-

der osäkerhet hur rekvisitet ”internationell sjöfart” ska tolkas och någon väg-

ledning inte heller ges av övriga rättskällor är det svårt att med säkerhet fast-

ställa huruvida Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för internationell sjö-

fart. Även om det finns goda skäl för ståndpunkten att trafiken för tillfället är 

alldeles för sporadisk för att grunda en rätt till transitpassage kvarstår det fak-

tum att domstolen i Corfu Channel case tydligt uttalade att det inte är volymen 

trafik genom sundet, eller dess betydelse för internationell sjöfart, som är avgö-

rande för bedömningen. Enligt domstolen är det istället ”the fact of its being 

used for international navigation” som ska verka avgörande, vilket talar för att 

även en så pass sporadisk trafik som den genom Nordvästpassagen uppfyller 

kravet.  

3.5 Effekter av transitpassage genom Nordvästpassagen 

Om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart innebär 

det att utländska fartyg har rätt till transitpassage genom passagen i enlighet 

med artikel 38(1) UNCLOS. Däremot innebär det inte en rätt till transitpassage 

genom hela sundet. Vid alla av passagens möjliga rutter finns det, som tidigare 
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nämnts, delar som uppgår till mer än 24 M i bredd.283 Exempelvis är Lancaster 

Sound (rutt 1–6) 43 M bred och Hudson Strait (rutt 7) 54 M bred.284 I de delar 

av Nordvästpassagen där det skapas en ”korridor” av fritt hav/exklusiv eko-

nomisk zon som är lika lämplig ur navigeringssynpunkt gäller, istället för tran-

sitpassage, navigationsfrihet i enlighet med artikel 36 UNCLOS. För de delar 

som består av territorialhav gäller istället rätt till oskadlig genomfart. 

Utöver undantaget i artikel 36 kan även undantaget i artikel 38(1) UNCLOS 

vara tillämpligt på Nordvästpassagen. Undantaget gäller sund som bildas av en 

ö som gränsar till sundet och dess fastland och där en led som är lika lämplig ur 

navigations- och hydrografiskt hänseende finns genom det fria havet eller den 

exklusiva ekonomiska zonen, vilket eventuellt skulle vara tillämpligt på exem-

pelvis Victoria Island. Det skulle få effekten att oskadlig genomfart gäller ge-

nom de rutter som går till söder om berörda öar i enlighet med artikel 45(1)(a) 

UNCLOS. Det tredje undantaget är inte tillämpligt på Nordvästpassagen ef-

tersom den inte sammanlänkar det fria havet med en annan stats territorialhav. 

Därutöver finns ingen konvention som reglerar Nordvästpassagen.285  

För Kanadas möjlighet att utfärda lagstiftning rörande föroreningar från far-

tyg gäller följande. Om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för internat-

ionell sjöfart har Kanada enligt artikel 42(1)(b) UNCLOS rätt att utfärda lag-

stiftning rörande fartygsföroreningar av olja och andra skadliga ämnen i sundet, 

men reglerna får inte gå utöver vad som gäller enligt internationella regler. Det-

samma gäller för de delar av sundet som på grund av något av de två ovan 

nämnda eventuellt tillämpliga undantagen tillhör Kanadas exklusiva ekono-

miska zon, enligt artiklarna 211(5)-(6) UNCLOS. En skillnad är dock att Ka-

nada inom sin exklusiva ekonomiska zon har möjligheten att genom IMO anta 

strängare lagstiftning än vad som gäller enligt internationella regler inom ett 

särskilt avgränsat område där de internationella reglerna bedöms vara otillräck-

liga.286 För att det ska vara möjligt krävs dock att IMO går med på att hela 

Nordvästpassagen, eller en del av den, inte är tillräckligt skyddad av internat-

ionella regler. Som tidigare nämnts under avsnitt 2.5 kan dock Polarkoden in-

nebära svårigheter för Kanada att övertyga IMO om att Nordvästpassagen är 

ett område som är i behov av större skydd än vad allmänna internationella reg-

ler redan ger. 

Avslutningsvis kan påpekas att om baslinjerna kring den arktiska skärgården 

skulle överensstämma med gällande rätt skulle artikel 35(a) UNCLOS bli till-

lämplig på hela passagen. Av ordalydelsen till artikel 35(a) framgår att möjlig-

heten att ett helt sund som nyttjas för internationell sjöfart kan ligga inom en 

kuststats inre vatten inte förutsågs av staterna under UNCLOS III då artikeln 

förhandlades. Effekten blir dock att sund som helt ligger inom en kuststats inre 

                                                      
283 Se avsnitt 2.5. 
284 Arctic Council, s. 21. 
285 Kraska, s. 276f. 
286 Artikel 211(6)(c) UNCLOS. 
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vatten inte kan bli ett sund som nyttjas för internationell sjöfart, om området 

var att anse som inre vatten innan uppförandet av räta baslinjer.287 Det kan 

ifrågasättas om rätten till transitpassage var en del av internationell sedvanerätt 

när Kanada uppförde de räta baslinjerna kring den arktiska skärgården.288 Om 

det inte förelåg någon sådan sedvanerättslig regel skulle detta i förhållande till 

Nordvästpassagen i sådant fall innebära att utländska fartyg inte har någon rätt 

till genomfart genom passagen och att enbart reglerna kring inre vatten är till-

lämpliga.289 Eftersom legaliteten av de räta baslinjerna kring den arktiska skär-

gården kan ifrågasättas på flertalet punkter är dock ett sådant scenario inte sär-

skilt troligt.  

                                                      
287 McDorman, 2009, s. 213. 
288 Shaw, s. 428. 
289 Förutsatt att artikel 35(a), likt artikel 8(2) UNCLOS, inte heller har retroaktiv verkan i enlighet 

     med artikel 28 VCLT. 
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4 Kuststaters jurisdiktion inom istäckta 
områden 

4.1 Innebörden av begreppet ”istäckta områden” 

År 1969 genomförde det amerikanska tankfartyget S.S. Manhattan en resa ge-

nom Nordvästpassagen. Resan genomfördes för att utröna huruvida Nordväst-

passagen var en möjlig transportrutt för råolja från Alaska. Den eventuella möj-

ligheten till kommersiell oljetransport genom passagen och dess potentiella 

negativa inverkan på miljön fick den kanadensiska regeringen att 1970 utfärda 

Arctic Waters Pollution Prevention Act rörande fartygsföroreningar. Lagstift-

ningen mötte dock kritik för att gå utöver Kanadas jurisdiktion enligt UN-

CLOS,290 varför Kanada inför UNCLOS III initierade förhandling kring vad 

som sedermera skulle komma att bli artikel 234 UNCLOS.291 

Artikel 234 UNCLOS ger kuststater rätt att anta och säkerställa tillämpning-

en av icke-diskriminerande nationell lagstiftning för förhindrande, begränsning 

och kontroll av fartygsföroreningar i istäckta områden inom gränserna för kust-

statens exklusiva ekonomiska zon. Artikeln påminner vid första anblick om 

tidigare nämnda artikel 211(6) UNCLOS eftersom båda artiklarna ger kuststa-

ten en rätt att inom sin exklusiva ekonomiska zon utfärda striktare nationell 

lagstiftning, som även träffar utländska fartyg, än vad som gäller enligt allmänt 

erkända internationella regler. Till skillnad från vad som gäller enligt artikel 

211(6) kräver dock inte artikel 234 tillstånd från IMO för att implementera 

sagda lagstiftning. Om ett istäckt område även överensstämmer med kraven 

enligt artikel 211(6) ska artikel 234 i egenskap av lex specialis tillämpas istället.292  

Nordvästpassagen är istäckt större delen av året.293 Därför är artikel 234 som 

utgångspunkt tillämpbar på passagen. Av artikel 234 UNCLOS framgår dock 

att kuststatens rättigheter enligt artikeln är begränsat till istäckta områden 

”where particularly severe climatic conditions and the presence of ice covering 

such areas for most of the year creates obstructions or exceptional hazards to 

navigation, and pollution of the marine environment could cause major harm to 

or irreversible disturbance of the ecological balance”. Det har inom doktrin 

diskuterats vad användandet av ordet “where” innebär för tolkningen av arti-

                                                      
290 de Mestral s. 111ff. 
291 McRae & Goundrey, s. 210–215. 
292 Bartenstein, s. 32. 
293 Haas & Howell, s. 7673 
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keln och huruvida ordet enbart har en rumslig betydelse eller om det även har 

en tidslig betydelse. Om ordet ges enbart en rumslig betydelse innebär det att 

kuststaten kan införa och verkställa lagstiftning inom istäckta områden, obero-

ende av huruvida det vid en given tidpunkt föreligger stränga klimatiska förhål-

landen som utgjorde hinder eller exceptionellt stora faror för sjöfarten och där 

förorening av den marina miljön skulle kunna orsaka stor skada på, eller oåter-

kallelig rubbning av, den ekologiska balansen. Om betydelsen av ordet ”where” 

även ges en tidslig innebörd skulle istället kuststater vara begränsade till att 

verkställa lagstiftning med hänvisning till artikel 234 vid den tidpunkt då de 

nämnda förutsättningarna föreligger.294 Det skulle med andra ord innebära att 

tillämplig lag skulle skifta över tid. Användandet av ordet ”where” får då en 

betydelse som mer överensstämmer med ”when”.295 

Konsekvenserna av att ge artikel 234 både en rumslig och tidslig innebörd 

för Nordvästpassagens del är att två olika typer av lagstiftning skulle vara till-

lämpbart beroende på rådande omständigheter, antingen Kanadas striktare 

nationella lagstiftning eller den som annars är tillämpbar beroende på aktuellt 

havsområde. Eftersom de uppräknade omständigheterna inte ändras vid samma 

givna tidpunkt under året, eller för samma platser, skulle en sådan betydelse 

innebära tillämpningssvårigheter.296  

Inom doktrin anses generellt att den korrekta bokstavliga tolkningen av arti-

kelns ordalydelse är att ”where” enbart har en rumslig betydelse.297 Anledningen 

till att även en tidslig betydelse diskuteras är att staterna under förhandlingen av 

artikeln synes ha velat ge artikeln ett mer begränsat tillämpningsområde. Dessu-

tom framhålls att det är oklart vad uppräknandet av de olika förutsättningarna 

fyller för funktion med en enbart rumslig tolkning.298 Att formuleringen av 

artikeln innehåller onödiga upprepningar eller inte överensstämmer med vissa 

staters vilja under förhandlingarna kan bero på de kompromisser som ligger 

bakom att artikeln antogs.299 Omständigheterna vid en traktats ingående kan få 

betydelse för tolkningen, men av artikel 32 VCLT framgår dock att sådana sup-

plementära tolkningsmedel endast får användas då tolkningen enligt den gängse 

meningen av traktatens uttryck leder till tvetydighet, oklarhet eller till ett resultat 

som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. Den gängse meningen är, som 

påpekats ovan, att i detta fall enbart ge ”where” en rumslig betydelse. Eftersom 

enbart en rumslig tolkning av artikelns lydelse fortfarande innebär ett krav på 

att området måste vara istäckt under större delen av året, undviks en alltför 

extensiv tolkning av artikeln till förmån för kuststater.300 Eftersom även flagg-

                                                      
294 McRae & Goundrey, s. 216ff. 
295 Bartenstein, s. 30. 
296 Ibid, s. 31. 
297 Ibid, s. 30; McRae & Goundrey, s. 216. 
298 McRae & Goundrey, s. 216f. 
299 de Mestral, s. 118f. 
300 Boone & Franckx, s. 1578. 
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staters intressen beaktas kan således en sådan tolkning svårligen anses leda till 

ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt.  

Mot bakgrund av ovanstående bör användandet artikel 234 UNCLOS enbart 

ges en rumslig betydelse. Sålunda räcker det för tillämpningen av artikeln med 

att konstatera att det inom Nordvästpassagen generellt råder särskilt stränga 

klimatiska förhållanden och att förekomsten av is under större delen av året 

utgör hinder för sjöfarten och att förorening av den marina miljön skulle kunna 

orsaka stor skada på den ekologiska balansen inom området. Det kan konstate-

ras att Nordvästpassagen sannolikt uppfyller de uppställda kraven. Passagen är 

istäckt under större delen av året och på grund av det stränga klimatet är passa-

gen mycket svårnavigerad,301 samtidigt som föroreningar av den marina miljön 

skulle kunna orsaka stor skada på Arktis unika ekosystem.302 Eftersom kravet 

endast har en rumslig innebörd är eventuell nationell kanadensisk lagstiftning 

tillämpbar även under sommarmånaderna då passagen inte är istäckt. 

4.2 Territoriell räckvidd av artikel 234 UNCLOS 

Utöver uttrycket ”where” pågår inom doktrin även en diskussion kring vilken 

territoriell räckvidd som artikel 234 UNCLOS har.303 Enligt ordalydelsen är 

artikeln tillämplig ”inom gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen” (eng. 

within the limits of the exclusive economic zone). Frågan är om formuleringen innebär 

att artikel 234 enbart är tillämpar strikt inom gränserna för den exklusiva eko-

nomiska zonen eller om artikeln även är tillämpbar på allt vatten innanför den 

yttre gränsen för en kuststats exklusiva ekonomiska zon (vilket inkluderar 

territorialhavet och därmed även sund som nyttjas för internationell sjöfart).304 I 

avsnitt 2.5 konstaterades att Nordvästpassagen utgörs av både territorialhav och 

exklusiv ekonomisk zon varför frågan är av relevans för passagen. Detta särskilt 

med tanke på att det är sannolikt att Nordvästpassagen utgör, eller inom en inte 

alltför avlägsen framtid kommer att utgöra, ett sund som nyttjas för internat-

ionell sjöfart. 

Artikel 55 UNCLOS definierar den exklusiva ekonomiska zonen som områ-

det angränsande till territorialhavets yttre gräns. Vidare preciseras i artikel 57 

UNCLOS, som tidigare nämnts, att en stats exklusiva ekonomiska zon kan 

sträcka sig max 200 M från baslinjen. Eftersom territorialhavet högst kan uppgå 

till 12 M i bredd innebär således en grammatisk tolkning av artikel 234 att den 

är tillämpbar på området mellan 12 och 200 M mätt från baslinjen.305 Som på-

pekats i inledningen till detta avsnitt har det dock diskuterats inom doktrin 

                                                      
301 Arctic Council, s. 160; Haas & Howell, s. 7673. 
302 Arctic Council, s. 148-153. 
303 Bartenstein, s. 28f. 
304 Ibid, s. 28. 
305 Artikel 3 UNCLOS. 
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huruvida hänvisningen till gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen en-

bart kan förstås som den yttre gränsen.306 Utgångspunkten för argumentet är att 

artikel 234 innebär större rättigheter för kuststaten att utfärda lagstiftning än 

vad som gäller inom territorialhavet.307 Om det stämmer vore det ologiskt att 

artikel 234 skulle ge kuststaten större rättigheter inom den exklusiva ekono-

miska zonen än inom territorialhavet, varför en systematisk tolkning av ”inom 

gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen” i relation till artikel 21 och 

211(4) UNCLOS är att föredra.308 Vidare har Pharand påpekat att den bredare 

tolkningen av formuleringen bättre överensstämmer med staternas intentioner 

då den framförhandlades.309 Då en rent grammatisk tolkning av formuleringen 

dock inte leder till någon oklarhet eller innebär ett resultat som är direkt oför-

nuftigt väger inte just denna invändning särskilt tungt i sammanhanget.310 För 

att närmare utröna den territoriella räckvidden av artikel 234 kommer därför, i 

enlighet med artikel 31 VCLT, ledning istället tas från bestämmelsens kontext. 

Kuststaternas kompetens att utfärda lagstiftning enligt artikel 234 UNCLOS 

är begränsad med hänvisning till att ”[s]uch laws and regulations shall have due 

regard to navigation and the protection and preservation of the marine envi-

ronment based on the best available scientific evidence”. Vad som åsyftas med 

”vederbörlig hänsyn till sjöfart” (eng. due regard to navigation) är inte helt klart, 

men som utgångspunkt innebär formuleringen att det måste föreligga proport-

ionalitet mellan kuststatens lagstiftningsåtgärder och utländska fartygs navigat-

ionsrätt.311 Därav är innebörden av ”inom gränserna för den exklusiva ekono-

miska zonen” av betydelse även för hur följande formulering ska förstås, ef-

tersom utländska fartygs navigationsrätt skiljer sig åt mellan de olika havsområ-

dena. 

För det fall att artikel 234 enbart är tillämplig inom den exklusiva ekono-

miska zonen kan följande konstateras. Inom den exklusiva ekonomiska zonen 

har utländska fartyg, som tidigare nämnts, frihet till sjöfart. Därför är kuststa-

tens möjlighet att utfärda striktare nationell lagstiftning än vad som gäller enligt 

allmänna internationella regler mycket begränsat. Eftersom det enbart vore att 

upprätthålla status quo att inte ge kuststaterna större befogenheter än vad som 

annars gäller inom den exklusiva ekonomiska zonen kan ”vederbörlig hänsyn 

till sjöfart” inte åsyfta fri navigationsrätt.312 Med utgångspunkt från antagandet 

att det ur ett systematiskt perspektiv synes ologiskt att ge kuststaterna större 

befogenheter inom sin exklusiva ekonomiska zon än inom territorialhavet, kan 

istället oskadlig genomfart tjäna som utgångspunkt för vad som kan anses vara 

av vederbörlig hänsyn för sjöfarten. Det skulle innebära att kuststaten inte kan 

                                                      
306 Bartenstein, s. 28. 
307 Denna utgångspunkt diskuteras vidare längre ned i detta avsnitt. 
308 Bartenstein, s. 28. 
309 Pharand, 2007, s. 47. 
310 Artikel 32 VCLT. 
311 Bartenstein, s. 41. 
312 McRae & Goundrey, s. 221.  
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tillämpa nationell lagstiftning som innebär krav på utformning, konstruktion, 

bemanning eller utrustning på utländska fartyg, om de inte ger uttryck åt all-

mänt accepterade internationella regler.313 Vidare skulle inte kuststaten ha rätt 

att utfärda nationell lagstiftning som hindrar utländska fartygs oskadliga genom-

fart, eller som diskriminerar utländska lastfartyg.314 För Nordvästpassagens del 

skulle detta innebära att Kanada inte är begränsad till att utfärda nationell lag-

stiftning som träffar utländska fartyg inom de delar av passagen som tillhör 

territorialhavet utan även inom den exklusiva ekonomiska zonen.315  
Ovanstående resonemang kan dock kritiseras med utgångspunkt från arti-

kelns syfte. Ett av kraven för tillämpningen av artikeln är som tidigare nämnts, 

utöver miljöhänsyn, att det ska föreligga hinder eller exceptionellt stor fara för 

sjöfarten inom området. Således gör artikeln en tydlig koppling mellan säker-

hets- och miljöåtgärder. Detta samband tydliggörs även i preambeln till den 

nyligen antagna Polarkoden.316 Polarkoden innehåller därför både säkerhetsåt-

gärder såsom regler rörande utformning och konstruktion av fartyg och mil-

jöåtgärder rörande regler för fartygsföroreningar.317 Mot bakgrund av koppling-

en mellan säkerhets- och miljöåtgärder i artikel 234 kan det ifrågasättas 

huruvida det är överensstämmande med artikelns syfte att inte tillåta striktare 

nationell lagstiftning rörande preventiva säkerhetsåtgärder med hänsyn till ut-

formning, konstruktion, bemanning eller utrustning på utländska fartyg än vad 

som gäller enligt allmänna internationella regler.318 Om syftet med artikeln inbe-

griper en sådan rätt att anta den typen av preventiv lagstiftning är den bredare 

tolkningen av artikelns territoriella tillämpningsområde och formuleringen 

”inom gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen” mer ändamålsenlig. Det 

följer av att om det ska anses proportionerligt att tillåta sådan preventiv lagstift-

ning enligt artikel 234 som inte annars tillåts inom territorialhavet, så innebär 

det annars att staterna får större lagstiftningsbefogenheter inom sin exklusiva 

ekonomiska zon än inom territorialhavet. Innebörden av följande är att det inte 

är någon av de tidigare genomfartsrätterna enligt UNCLOS som blir tillämp-

bara under artikel 234 utan artikeln hänvisar istället till en ny form av genom-

fartsrätt sui generis.319 Att kuststaten ges större befogenheter än inom sitt 

territorialhav innebär dock inte att kuststaten, likt inom sitt inre vatten, kan 

                                                      
313 Artikel 21(2) UNCLOS. 
314 Artikel 24(1) UNCLOS. 
315 Även om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart torde reglerna 

     rörande oskadlig genomfart och inte transitpassage vara tillämpliga, eftersom det annars i 

     praktiken blir samma regler tillämpliga som annars gäller för Kanadas exklusiva ekonomiska 

     zon, McRae & Goundrey, s. 222; artikel 211(5) UNCLOS; artikel 233 UNCLOS; artikel 

    42(b) UNCLOS. 
316 IMO Doc. MEPC.264(68), preambel st. 5. 
317 T.ex. IMO Doc. MEPC.264(68), del I-A, kap. 3 och del II-A, kap. 1. 
318 Bartenstein, s. 43f; Brubaker, s. 57. 
319 Bartenstein, s. 44f. 
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stoppa all utländsk fartygstrafik med hänvisning till artikel 234 eftersom hänsyn 

fortfarande måste tas till sjöfarten.320  

Ovanstående innebär att en teleologisk tolkning av artikel 234 kräver att 

”inom gränserna för den exklusiva ekonomiska zonen” och ”vederbörlig hän-

syn till sjöfart” inte kan tolkas enskilt utan måste läsas ihop. Eftersom artikelns 

ordalydelse ska tolkas i överensstämmelse med den gängse meningen mot bak-

grund av artikelns ändamål och syfte synes en sådan teleologisk tolkning att 

föredra framför enbart en grammatisk tolkning av ordalydelsen.321 En sådan 

tolkning innebär alltså att en extensiv tolkning av ”inom gränserna för den ex-

klusiva ekonomiska zonen” görs.  

I förhållande till Nordvästpassagen innebär detta att Kanada inom de delar 

av passagen som utgörs av territorialhav och exklusiv ekonomisk zon med hän-

visning till artikel 234 kan utfärda striktare nationell lagstiftning tillämpbar på 

utländska fartyg än vad som annars gäller inom territorialhavet. I avsnitt 3.4 

konstaterades att Nordvästpassagen eventuellt kan anses utgöra ett sund som 

nyttjas för internationell sjöfart, om inte annat kan det vara relativt nära i fram-

tiden. Om artikel 234 enbart vore tillämpbar inom Kanadas exklusiva ekono-

miska zon skulle frågan inte vara av lika stort intresse, eftersom de delar av 

Nordvästpassagen som är belägna inom den exklusiva ekonomiska zonen san-

nolikt är undantagna från reglerna kring internationella sund.322 Eftersom artikel 

234 kan anses vara tillämpbar även inom territorialhavet aktualiseras däremot 

frågan kring relationen mellan artikel 234 och sund som nyttjas för internation-

ell sjöfart. 

4.3 Relationen mellan artikel 233 och 234 UNCLOS 

Artikel 233 UNCLOS skyddar rätten till transitpassage i sund som nyttjas för 

internationell sjöfart då kuststater exempelvis utfärdar nationell lagstiftning 

rörande skydd och bevarandet av havsmiljön. Enligt artikel 233 påverkar inget i 

kapitel 5, 6 och 7 i del XII UNCLOS rättsreglerna för sund som används för 

internationell sjöfart. Detta innefattar exempelvis artikel 211 UNCLOS enligt 

vilken kuststaterna kan utfärda nationell lagstiftning rörande föroreningar från 

fartyg inom de olika havsområdena. Artikel 234 UNCLOS är dock som ensam 

artikel placerad i kapitel 8 i del XII, vilken artikel 233 alltså inte hänvisar till. 

Därmed bör inte heller artikel 233 begränsa tillämpningen av artikel 234 på 

sund som nyttjas för internationell sjöfart inom istäckta områden,323 eller som 

Pharand uttrycker det ”[i]f it had been the intention to apply the legal regime of 

international straits to those straits lying in ice-covered areas, Section 8 […] 

                                                      
320 Lalonde, 2013, s. 417. 
321 Artikel 31 VCLT. 
322 Artikel 36 UNCLOS; artikel 38(1) UNCLOS. 
323 McRae, 2007, s. 18. 
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would have been added to the enumeration of sections specifically excluded in 

Article 233”.324 Det innebär att frågan om huruvida Nordvästpassagen är ett 

sund som nyttjas för internationell sjöfart är irrelevant med hänsyn till Kanadas 

möjlighet att utfärda nationell lagstiftning rörande fartygsföroreningar, så länge 

artikel 234 UNCLOS är tillämpbar på passagen. Även om passagen nyttjas för 

internationell sjöfart behöver alltså den nationella lagstiftningen enbart ta ve-

derbörlig hänsyn till sjöfarten och säkerställa att skyddet och bevarandet av 

havsmiljön är baserat på bästa tillgängliga vetenskapliga forskning för att vara 

tillåten med hänvisning till artikel 234 UNCLOS. Om däremot artikel 234 en-

bart skulle vara tillämpbar på Kanadas exklusiva ekonomiska zon skulle det 

fortfarande vara av relevans huruvida Nordvästpassagen utgör ett sund som 

nyttjas för internationell sjöfart, eftersom det då skulle föreligga en skillnad 

mellan huruvida oskadlig genomfart eller transitpassage skulle vara gällande 

inom territorialhavet.  

4.4 Relationen mellan artikel 234 och Polarkoden 

Även om artikel 234 UNCLOS synes vara tillämpbar på Nordvästpassagen 

måste dess förhållande till Polarkoden diskuteras. Eftersom Polarkoden från 

och med 2017 är bindande under både International Convention for the Safety 

of Life at Sea (SOLAS) och MARPOL,325 uppstår frågan om vilken konvention 

som har prioritet i förhållande till fartygsföroreningar inom Arktis. Enligt artikel 

30(2) VCLT gäller att när en traktat innehåller en bestämmelse som i händelse 

av konflikt gäller med förbehåll för en annan traktat, kallad en ”saving 

clause”,326 ska denna andra traktats bestämmelse ha företräde. Detta gäller dock 

inte för det fall en konflikt uppstår mellan två traktat där bara en stat är part till 

båda. Då gäller istället att den traktat som båda stater är part till har företräde.327 

Det är viktigt att ha i åtanke i förhållande till konflikten kring Nordvästpassa-

gen, eftersom USA inte är part till UNCLOS, men till SOLAS och MAR-

POL.328 Kanada är, förutom UNCLOS, även part till både SOLAS och MAR-

POL.329 

I en tidigare version av Polarkoden återfanns en saving clause i preambeln, 

vilken uttryckte att bestämmelserna i Polarkoden gällde med förbehåll för UN-

CLOS.330 Bestämmelsen togs dock bort i den slutgiltiga versionen av texten.331 

Därför får relevanta bestämmelser istället sökas i MARPOL respektive SOLAS. 

                                                      
324 Legault & Pharand, s. 119. 
325 IMO Doc. MSC.386(94); IMO Doc. MEPC.265(68). 
326 McDorman, 2015, s. 147f. 
327 Artikel 30(4) VCLT. 
328 Se McDorman, 2015, s. 147. 
329 International Maritime Organization, lydelse 2019-05-20. 
330 IMO Doc. SDC 1/WP.4, Annex s. 4. 
331 IMO Doc. MEPC.264(68). 



 64 

 

 

 

Vad gäller MARPOL stadgas i artikel 9(2) att ”[n]othing in the present Conven-

tion shall prejudice the codification and development of the law of the Sea by 

the United Nations Conference on the Law of the Sea […] nor the present or 

future claims and legal views of coastal and flag state jurisdiction”. Uttrycket 

“present Convention” används genomgående genom hela MARPOL och ska 

inte förstås som att senare tillkomna ändringar efter 1973 har företräde framför 

andra bestämmelser. Viktigt att notera är att artikel 9(2) MARPOL är framåtsyf-

tande, vilket framgår av artikel 9(3) MARPOL vilken stadgar att ”[t]he term 

’jurisdiction’ in the present Convention shall be construed in the light of inter-

national law in force at the time of application or interpretation of the present 

Convention”. Detta innebär att UNCLOS vid konflikt har företräde framför 

MARPOL, trots att UNCLOS trädde i kraft senare.332 I förhållande till USA 

kan påpekas att artikel 234 UNCLOS torde utgöra internationell sedvanerätt 

samt att artikel 9(2) MARPOL vid konflikt även ger företräde åt tillämplig in-

ternationell sedvanerätt.333 Det innebär med andra ord att även fartyg som för 

USA:s flagg inom Nordvästpassagen omfattas av eventuell striktare nationell 

lagstiftning som Kanada utfärdar med hänvisning till artikel 234 UNCLOS. 

I förhållande till SOLAS återfinns ingen generell saving clause som tar sikte 

på konventioner som trätt i kraft efter SOLAS.334 Polarkoden implementerades 

dock i SOLAS genom införandet av kapitel XIV, i vilket artikel 2(5) stadgar att 

”[n]othing in this chapter shall prejudice the rights or obligations of States un-

der international law”. Det innebär att även om UNCLOS generellt inte har 

företräde framför SOLAS, har konventionen företräde framför bestämmelserna 

i kapitel XIV SOLAS, med andra ord Polarkoden. Eftersom bestämmelsen inte 

hänvisar till någon specifik konvention, utan till ”international law” vilket inbe-

griper internationell sedvanerätt, har artikel 234 UNCLOS företräde även för 

USA på sedvanerättslig grund.  

Ovanstående innebär att artikel 234 UNCLOS fortfarande kan grunda juris-

diktionella rättigheter för Kanada trots införandet av Polarkoden. Det innebär 

att Kanada med hänvisning till artikel 234 UNCLOS kan införa striktare nat-

ionell lagstiftning tillämpbar på utländska fartyg (inbegripet amerikanska fartyg) 

än vad som gäller enligt Polarkoden. Däremot skulle införandet av Polarkoden 

eventuellt kunna inverka på hur artikelns hänvisning till ”bästa tillgängliga ve-

tenskapliga data” (eng. best available scientific evidence) ska tolkas. Eftersom Polar-

koden antagits med brett stöd bland stater mot bakgrund av tillgänglig forsk-

ning kan den bevisbörda som åvilar kuststaterna för användandet av artikel 234 

i praktiken bli svårare att uppnå.335 På så vis kan alltså Polarkoden ändå verka 

begränsande för Kanadas rätt att utfärda striktare nationell lagstiftning med 

hänvisning till artikel 234 UNCLOS. 

                                                      
332 McDorman, 2015, s. 151. 
333 Ibid. 
334 Jfr. artikel VI(c) SOLAS. 
335 Molenaar, s. 290. 
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Avslutningsvis kan påpekas att det på grund av klimatförändringarna är en 

tidsfråga hur länge artikel 234 kommer vara tillämplig på Nordvästpassagen. I 

den takt som istäcket smälter vid Nordvästpassagen kan navigeringsmöjlighet-

erna genom passagen förbättrats runt år 2050.336 Hela Arktis kan eventuellt ha 

isfria somrar inom en snar framtid och möjligheten ökar för att Nordvästpassa-

gen under tjugohundratalet inte kommer vara istäckt under större delen av 

året.337 Då skulle inte längre artikel 234 UNCLOS vara tillämpbar på Nordväst-

passagen utan Kanada skulle istället få instifta nationell lagstiftning överens-

stämmande med Polarkoden. Om Nordvästpassagen i ett sådant scenario inte 

skulle bli ett sund som nyttjas för internationell sjöfart skulle Kanada kunna 

utfärda striktare nationell lagstiftning rörande fartygsföroreningar än vad som 

gäller enligt Polarkoden, med de begränsningar som följer av artikel 21(2) UN-

CLOS för de delar som ligger inom territorialhavet. För de delar av passagen 

som befinner sig inom Kanadas exklusiva ekonomiska zon skulle ett godkän-

nande från IMO behövas för samma lagstiftning.338 Störst skillnad skulle dock 

uppstå om Nordvästpassagen vid en sådan tidpunkt skulle nyttjas för internat-

ionell sjöfart, eftersom fartygs rätt till transitpassage då ytterligare skulle be-

gränsa Kanadas möjlighet att utfärda nationell lagstiftning tillämpbar på ut-

ländska fartyg.339 

 

                                                      
336 Haas & Howell, s. 7673. 
337 Lalonde, 2013, s. 411f. 
338 Artikel 211(6) UNCLOS. 
339 Artikel 42(1)(b) UNCLOS; artikel 233 UNCLOS. 
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5 Sammanfattning och slutsats 

Till att börja med kan konstateras att om den arktiska skärgården vore en del av 

Kanadas inre vatten, skulle Kanada kunna stoppa all utländsk trans-arktisk 

transport genom Nordvästpassagen.340 Det finns ett undantag från huvudregeln 

att utländska fartyg inte har någon skyddad rätt till genomfart genom inre vat-

ten. Enligt artikel 8(2) UNCLOS gäller att om kuststaten utfärdar räta baslinjer 

som medför att områden som inte tidigare betraktades som inre vatten i och 

med baslinjerna får en sådan status, åtnjuter fartyg rätt till oskadlig genomfart 

genom området. Eftersom Kanada inte var part till UNCLOS då baslinjerna 

utfärdades 1986 och det sannolikt inte förelåg en motsvarande sedvanerättslig 

regel, vore dock inte undantaget tillämpligt på Nordvästpassagen. Om Kanada 

skulle införa särskilda villkor för utländska fartyg rörande fartygsföroreningar 

för tillstånd att segla genom Nordvästpassagen skulle dessa dock behöva of-

fentliggöras samt förmedlas till IMO.341 

Eftersom utländska fartyg inte har någon skyddad rätt till genomfart genom 

inre vatten skulle Kanada med andra ord i ett scenario där Nordvästpassagen 

utgörs av enbart inre vatten inte vara beroende av lagstiftningskompetens rö-

rande fartygsföroreningar enligt artikel 234 UNCLOS. Det bör även påpekas att 

om Nordvästpassagen utgjordes av inre vatten skulle reglerna kring sund som 

nyttjas för internationell sjöfart som utgångspunkt inte vara tillämpliga, vilket 

innebär att utländska fartyg under trans-arktisk transport inte skulle kunna ha 

rätt till transitpassage genom området.342 

Då Kanada blev part till UNCLOS först 2003 råder osäkerhet kring 

huruvida de räta baslinjerna, som upprättades kring den arktiska skärgården 

1986, ska bedömas enligt UNCLOS eller enligt internationell sedvanerätt. Även 

om regleringen i UNCLOS till viss del är snävare än internationell sedvanerätt 

har det dock i uppsatsen konstateras att baslinjerna från 1986 svårligen över-

ensstämmer varken med artikel 7 UNCLOS eller med rekvisiten såsom de for-

mulerades i Fisheries case. Detta särskilt eftersom ICJ i Qatar v. Bahrain uttalade 

att bedömningen av räta baslinjer ska ske restriktivt, varför de räta baslinjerna 

kring den arktiska skärgården inte torde överensstämma med kraven enligt 

                                                      
340 Artikel 2 UNCLOS. 
341 Artikel 211(3) UNCLOS. 
342 Artikel 35(a) UNCLOS. Om undantaget rörande räta baslinjer fanns sedvanerättsligt då 

     baslinjerna infördes, eller om artikeln anses ha retroaktiv effekt, skulle dock utländska fartyg i 

     ett sådant scenario åtnjuta rätt till transitpassage genom Nordvästpassagen.  
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gällande rätt, oberoende av om bedömningen görs enligt konventions- eller 

sedvanerätten.  

Då Nordvästpassagen inte kan anses utgöra en del av Kanadas inre vatten 

med hänvisning till baslinjerna, har istället konstaterats att Nordvästpassagens 

havsområden utgörs av en blandning av territorialhav och exklusiv ekonomisk 

zon. Det innebär att utländska fartyg under trans-arktisk transport har rätt till 

oskadlig genomfart genom de delar som går genom territorialhavet. Inom 

territorialhavet har Kanada rätt att utfärda lagstiftning rörande fartygsförore-

ningar som är tillämpbar även på utländska fartyg.343 Däremot får sagda lagstift-

ning inte uppställa krav på utformning, konstruktion, bemanning eller utrust-

ning av utländska fartyg om de inte överensstämmer med allmänt accepterade 

internationella regler.344 I förevarande fall innebär sannolikt hänvisningen till 

”allmänt accepterade internationella regler” Polarkoden såsom implementerad i 

MARPOL och SOLAS.  

Om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart ge-

nom vilket utländska fartyg under trans-arktisk transport har rätt till transitpas-

sage är Kanadas legislativa kompetens mer begränsad inom de delar av Nord-

västpassagen som går genom territorialhavet. Då har Kanada enbart en möjlig-

het att utfärda lagstiftning för förhindrande, begränsning och kontroll av far-

tygsförorening som inte går utöver vad som gäller enligt tillämpliga 

internationella regler om föroreningar av olja, oljeavfall och andra skadliga äm-

nen i sundet.345 I praktiken får det samma effekt som för de delar av Nordväst-

passagen som ligger inom Kanadas exklusiva ekonomiska zon. Inom dessa 

delar åtnjuter utländska fartyg under trans-arktisk transport fri rätt till sjöfart 

och Kanada har inte någon rätt att utfärda lagstiftning rörande fartygsförore-

ningar som går utöver vad som gäller enligt allmänt erkända internationella 

regler.346 Däremot återfinns en säkerhetsventil i så måtto att om Nordvästpassa-

gen kan anses vara ett område där de internationella kraven bedöms vara otill-

räckliga, har IMO en möjlighet att godkänna att Kanada inför striktare regler än 

vad som annars gäller.347 Någon sådan möjlighet finns inte om Nordvästpassa-

gen är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart. Det bör dock påpekas att 

eftersom den nyligen antagna Polarkoden har regler anpassade efter förhållan-

dena i Arktis, måste IMO, för att Kanada ska få utfärda striktare regler än vad 

som annars gäller för de delar av passagen som går genom den exklusiva eko-

nomiska zonen, bedöma att Nordvästpassagen är mer utsatt än övriga Arktis.  

Rörande frågan kring huruvida Nordvästpassagen kan anses utgöra ett sund 

som nyttjas för internationell sjöfart har konstaterats att kravet på nyttjande 

varken innebär att möjligt nyttjande är tillräckligt eller uppställer krav på histo-

                                                      
343 Artikel 21(f) UNCLOS; artikel 211(4) UNCLOS. 
344 Artikel 21(2) UNCLOS. 
345 Artikel 42(1)(b) UNCLOS. 
346 Artikel 211(5) UNCLOS. 
347 Artikel 211(6). 
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riskt nyttjande. Den sammanvägda bedömningen av rättskällorna ger inte tyngd 

för att något specifikt krav på trafikvolym föreligger. Hittills återfinns endast ett 

uttryckligt stöd för en sådan tolkning i doktrin. Utan närmare ledning av någon 

självständig rättskälla är det svårt att med säkerhet fastställa om så pass spora-

disk och liten trafik genom Nordvästpassagen ändock är tillräcklig för att anse 

att passagen uppfyller kravet på nyttjande. Eftersom ICJ i Corfu Channel case 

dock uttalade att det inte är volymen trafik genom sundet eller dess betydelse 

för internationell sjöfart som är avgörande för bedömningen, kan ändå konsta-

teras att det är sannolikt att även så pass sporadisk trafik genom Nordvästpas-

sagen faktiskt uppfyller kravet.  

Slutligen kan konstateras att Nordvästpassagen utgör en sådan typ av istäckt 

område som ligger inom det materiella tillämpningsområdet för artikel 234 

UNCLOS. Det finns även goda skäl för påståendet att artikelns territoriella 

tillämpningsområde är inom den yttre gränsen för berörd kuststats exklusiva 

ekonomiska zon. I ett sådant scenario kan Kanada införa nationell lagstiftning 

med striktare regler rörande fartygsföroreningar än vad som annars gäller enligt 

internationella regler även om Nordvästpassagen är ett sund som nyttjas för 

internationell sjöfart. Konsekvensen av att tillämpa artikel 234 UNCLOS på 

Nordvästpassagen om den inte är ett sund som nyttjas för internationell sjöfart 

är att Kanada har samma lagstiftningskompetens för de delar av passagen som 

befinner sig inom territorialhavet respektive den exklusiva ekonomiska zonen. 

Således kan konstateras att om artikel 234 UNCLOS inte längre är tillämpbar på 

Nordvästpassagen på grund av att området, till följd av Arktis smältande isar, 

inte längre kan anses utgöra ett istäckt område, kommer Kanadas lagstiftnings-

kompetens variera kraftigt beroende på om passagen är ett sund som nyttjas för 

internationell sjöfart. 
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