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Sammanfattning 

Meningsskiljaktigheter finns gällande omfattningen av rätten till självförsvar av anledningen 

att det finns otydligheter i tolkningen av artikel (art.) 51 i FN-stadgan.  Där vissa anser att en 

bredare tolkning av självförsvarsrätten är nödvändig för att skydda internationell fred och 

säkerhet. Medan andra anser att detta skulle riskera att internationell våldsanvändning trappas 

upp och därför inte är förenlig med FN:s syften och principer. Terrorattentaten den 11 

september 2001 skapade en diskussion gällande omfattningen av rätten till självförsvar. 

Kritiken mot art. 51 växte sig stor inom stater och ett flertal valde att omvärdera sina värderingar 

gällande rätten till självförsvar. På Syriskt territorium använder andra stater sig av militär 

våldsanvändning mot terroristgruppen ISIS utan tillåtelse från Syrien. Detta för att stater hävdar 

att Syrien är ’unwilling or unable’ till att göra något åt den pågående situationen inom territoriet. 

Syrien håller inte med om detta och anser att ingen stat har kommunicerat med regeringen innan 

användandet av våldsåtgärder. Det är oklart huruvida det är legalt för stater att använda sig av 

självförsvarsrätten på detta vis eftersom det kan gå emot det allmänna våldsförbudet och 

principen om staters suveränitet.  

Art. 51 i FN-stadgan uttrycker att självförsvar (som är ett undantag till det allmänna 

våldsförbudet) endast kan användas mot en annan stat när en ’väpnad attack’ har skett eller 

inletts. Andra stater hävdar att art. 51 inte inskränker staters naturliga rätt till självförsvar och 

ger därför även stater rätt att använda sig av sedvanerättsliga principer. Artikeln ger 

tolkningsmöjligheter och det är oklart vad som är gällande rätt.  

Inom sedvanerättsliga principer kan självförsvar mot en icke-statlig aktör på en tredje stats 

territorium omfattas. Även här beror det på vem som tillfrågas att ge sin åsikt i frågan. Det som 

kan påvisas är att en statspraxis har växt fram som kan indikera på att nya sedvanerättsliga 

principer utvecklas som ger självförsvarsrätten en bredare omfattning. Men det finns oklarheter 

huruvida denna statspraxis är tillräcklig för att kunna hävda att internationell sedvanerätt har 

blivit etablerad. På grund av detta är det svårt för stater att veta hur de ska agera inom 

folkrättsliga regler för att skydda sina egna intressen. Dessutom skulle en bredare omfattning 

av självförsvarsrätten leda till att stater kan få sin rätt till suveränitet kränkt på grund av att det 

finns terrorism inom territoriet. Det är i dagsläget mycket svårt att svara på vilken rätt som ska 

prioriteras: staters suveränitet eller staters rätt att försvara sig mot yttre hot.   
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Kap. 1 Inledning 
Suveränitetsprincipen syftar till att alla stater ska svara för sin befolknings säkerhet inom landet 

och att alla stater ska sköta sina egna angelägenheter utan inblandning från omvärlden.1 För att 

en stat ska kunna skydda sitt territorium krävs det att staten har rätten att försvara sig mot ett 

väpnat angrepp.2 Innan säkerhetsrådet har fattat sitt beslut för att återställa internationell fred 

har staten rätt till att individuellt eller kollektivt3 använda sig av självförsvar. FN:s huvudsyfte 

är att bevara internationell fred och säkerhet. Därför krävs det att staters våldsanvändning 

begränsas för att minimera de civila skador som kan uppstå.4 Självförsvarsrätten är ett undantag 

till det allmänna våldsförbudet och regleras i art. 51 FN-stadgan.  

Ifrågasättandet av hur självförsvarsrätten ska tolkas ställdes på sin spets efter terrorattackerna i 

USA 11 september 2001.5 Hotet från terrorism blev ett globalt problem och självförsvarsrätten 

började användas mot icke statliga aktörer på en tredje parts territorium som inte var inblandad 

i den väpnade attacken.6 Terrorism7 är ett allvarligt hot mot internationell fred och säkerhet, 

därför krävs det att stater kan skydda sig på ett effektivt sätt. Det folkrättsliga perspektivet på 

art. 51 bygger på att angriparen till den väpnade attack som sker faktiskt är känd. Innan 

terrorattackerna i New York 2001 var det endast ett fåtal stater som använt art. 51 som sin legala 

grund i kampen mot terrorism.8 Där de staterna också hade rättfärdigat militära angrepp som 

självförsvar och även som en legal grund till preventivt självförsvar mot icke-statlig aktör.9 

Men att använda sig av självförsvarsrätten mot en icke-statlig aktör på en tredje stats territorium 

behöver nödvändigtvis inte vara legalt. Att självförsvarsrätten omfattas av detta är inte en åsikt 

som delas av alla. Trots detta använder stater sig av sin rätt till självförsvar som sin legala grund 

för militära motåtgärder mot terrorism på en tredje stats territorium. Hur förhåller sig egentligen 

internationell rätt till detta?  

1.1. Syfte och avgränsningar 

I vilka situationer är självförsvar tillämpligt, omfattas självförsvar mot terrorism på en annan 

stats territorium? 

För att begränsa arbetets omfattning behandlar detta arbete inte självförsvarsrätten i 

mellanstatliga relationer, inte heller självförsvar inom det egna territoriet, på öppet hav, i 

rymden eller annan res nullius ska omfattas av detta arbete eftersom det inte är relevant med 

                                                           
1 Bring, m.fl., Sverige och folkrätten (Nordstedts Juridik 5:e upp. 2014) s.101.  
2 ibid. s.178.   
3 Kollektivt självförsvar syftar till att en stat har rätten till assistans från andra stater utan att de har varit 

inblandade i konflikten. Gray, C, International Law and the Use of Force (OUP 2:a uppl. 2004) s.168. 
4 Bring m.fl. s.178. 
5 Efter 11 september 2001 ändrades synen när USA ansåg sig vara i krig med Al-Qaida, och på denna grund den 

7 oktober samma år anföll mål i Afghanistan eftersom att Al-Qaida har tillåtits ha baser i landet. Gray, s.193. 
6 ibid. 
7 Definitionen av terrorism är inte helt klar. Enligt internationell sedvanerätt är terrorism när någon/några begår 

en brottslig handling (så som kidnappning, mord, gisslantagning, anlägger bränder etc) för att skapa en allmän 

fara/rädsla för samhället. Scharf, M.P, ’How the War Against ISIS Changed International Law’ (2016) 48 Case 

W. Res. J. Intl´L. 15, s.52. 
8 USA och Israel är exempel på två stater som använt art. 51 innan 2001 i självförsvar mot terrorister (Israel 

1968 mot Beirut, 1965 mot Tunisien, USA 1986 mot Libanon, Irak 1993 & Afghanistan 1998). Gray s.195.  
9 ibid. 
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hänsyn till syftet. Särskild fokus ska läggas på tillämpligheten av självförsvarsrätten mot 

terrorism. För att ytterligare begränsa arbetets omfattning är händelser relaterade till Al-Qaida 

och ISIS prioriterade med anledning av omfattningen av konflikterna och antalet inblandade 

stater. Däremot ska staters rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer behandlas. De 

relaterande händelserna kan ge en övergripande bild av staters praxis och är de två ledande 

händelserna för utvecklingen av självförsvarsrätten. Därför kommer annan typ av militär 

intervention från stater eller säkerhetsrådet inte att beröras.  

1.2. Metod och material 

I denna uppsats används rättsdogmatisk metod. Jag har i första hand utgått ifrån litteratur 

rörande FN och folkrätten. Doktrin, rättsavgöranden samt traktat är de främsta källorna till detta 

arbete. För att kartlägga omfattningen av självförsvarsrätten har vetenskapliga artiklar och 

rättsavgöranden från den internationella domstolen (ICJ) varit en fundamental del för att få en 

bred förståelse av självförsvarsrätten. Jag försöker även i arbetet att systematisera 

självförsvarsrättens grundläggande principer för att identifiera eventuella juridiska luckor. 

Ämnet har genererat i skiljaktiga meningar från stater som kan identifieras ur statspraxis, 

artiklar och folkrättsexperters yttranden.  

Arbetet kommer att fokusera på förseelser i relation till Al-Qaida och ISIS gällande självförsvar 

mot terrorism för att redovisa de övergripande synsätten av självförsvarsrättens omfattning. 

Rätten till självförsvar är ett aktuellt ämne, därför är det viktigt med uppdaterad information. 

På grund av detta är bloggar med inriktning på internationell rätt en källa till information för att 

kunna påvisa den pågående utvecklingen av självförsvarsrätten. De fundamentala rättskällorna 

gällande självförsvarsrätten är FN-stadgan och internationell sedvänja/praxis. Detta ska vara i 

fokus och utöver detta kommer vissa avtal och traktat nämnas som kan vara relevanta för 

förståelsen av sedvanerätten.   

1.3. Disposition 

Arbetet påbörjas med ett historiskt perspektiv på självförsvarsrätten för att få en bredare 

förståelse på denna. Fortsättningsvis behandlas självförsvarsrätten från internationella 

bestämmelser som finns i FN-stadgan och i internationell sedvanerätt. Avsnittet behandlar 

självförsvarsrätten ur ett flertal perspektiv, så som omfattningen av regeln, hur den används och 

även mot vem den används. Därefter ska självförsvarsrätten ställas i relation till uppsatsens 

frågeställning huruvida självförsvarsrätten omfattar självförsvar mot icke-statliga aktörer på en 

tredje stats territorium. Detta kapitel behandlar självförsvar mot terrorism på en tredje stats 

territorium. Här ska internationell sedvänja, FN-stadgan, säkerhetsrådets resolutioner och 

statspraxis utgöra viktiga delar för att erhålla en förståelse för självförsvarsrättens omfattning. 

Avslutningsvis ska ett försök till analys genomföras av den information som har behandlats 

under uppsatsarbetet. Analysen ska ge en helhetsbild och därmed en utvärdering som utmynnar 

i mina slutsatser.  
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Kap. 2 Bakgrund till Självförsvarsrätten 
Rätten till självförsvar är en fundamental rättighet för individer och stater att åberopa för att 

legitimera våldsanvändning. Hur staters rätt till självförsvar har uppkommit finns det 

meningsskiljaktigheter om där vissa menar att det inte fanns någon självförsvarsrätt före 1945 

när FN-stadgan skapades.10 Medan andra anser att självförsvarsrätten är en del av naturrätten.11  

Westfaliska freden 1684 var en viktig händelse för folkrätten, men även för att skapa en grund 

till självförsvarsrätten. Furstar erkände varandra som suveräner som resulterade i att påven och 

den tyskromerska kejsaren förlorade mycket av sitt inflytande. Händelsen brukar ses som 

startpunkten för vad vi idag kallar folkrätt. Den bygger på mellanstatliga relationer och 

rättsregler mellan suveräner där alla är likvärdiga.12 Syftet med freden var att skapa stabilitet 

där stater verkade för att behålla goda mellanstatliga relationer. Dock infördes aldrig några 

rättsregler som reglerade när våldsanvändning var legal.13 Istället ansågs det vara alla staters 

suveräna rättighet; jus ad bellum som resulterade i att alla stater kunde inleda krig mot vem de 

ville.14  

Även om det inte fanns en uttalad rätt till självförsvar tillkom det under 1800-talet en 

ansvarsfrihetsgrund som var baserad på proportionalitet och nödvändighet. Den går att hitta i 

’The Caroline Case’15 (1837) som behandlade staters rätt till självförsvar på annan stats 

territorium. ’The Caroline’ var en ångbåt som användes på kanadensiskt territorium (före detta 

Brittiska Kanada). För att undvika att båten skulle nå fastlandet valde brittiska trupper att tända 

eld på ’The Caroline’ och sände henne över Niagarafallen (Amerikanskt territorium) som 

medförde att två ur besättningen dog.16 Den brittiska auktoriteten rättfärdigade händelsen med 

att hävda självförsvar då ’The Caroline’ användes för sjöröveri.17 Samt att båten misstänktes 

för att användas för att förse rebeller på kanadensiskt terrorism med vapen.18 Det resulterade i 

en debatt gällande legaliteten i händelsen mellan Storbritannien och USA. 

Ett krav från Carolinefallet är att ett hot måste vara omedelbart och att det inte finns några 

tvivel om att hotet är riktigt.19 Carolinefallet har beskrivits som en grundpelare för 

självförsvarsrätten före FN-stadgan. Från fallet har principer utvecklats som har influerat 

dagens perspektiv på staters våldsanvändning.20 Yttrandet ’the act, justified by the necessity of 

self-defence, must be limited by that necessity, and kept clearly within it’ gav en mer definierbar 

bild av hur självförsvarsrätten ska begränsas och inte bara användas som en politisk ursäkt för 

våldsanvändning.21 Det uttalades även om ’the doctrine of necessity’ som kom att betyda att 

                                                           
10 Dinstein, Y, War, aggression and Self-defence (CUP 4 uppl. 2005) s.160.  
11 Clark, A, International law and the use of force (London 2008) s.9.   
12 Bring O, FN-stadgan och världspolitiken: om folkrättens roll i en föränderlig värld (Nordstedts Juridik, 4:e 

uppl. 2002) s.41.  
13 Dinstein, s.71. 
14 Detta inkluderade även väpnade attacker för att vidga sina territorium, eller enbart för prestige. ibid.  
15 Härefter ’Carolinefallet’.  
16 Jennings R. Y. ’The Caroline and Mcleods cases’ (1938) 32 AJIL s.82-99. 
17 ibid. 
18 ibid.  
19 Kearley, T, ’Raising the Caroline’ (1999) 17 Wis. Int´l L.J. 325, s.333. 
20 Även om det inte var tänkt att vara av prejudikatvärde. ibid.  
21 The Caroline v. United States 11 U.S. 496 (1813) s.1138.  
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folkrättsligt acceptabla handlingar endast var de som var nödvändiga för statens fundamentala 

intressen, säkerhet och trygghet.22  

Det fanns inget krav på att ett väpnat angrepp skulle ha skett i ’The Caroline case’. Dessutom 

följer det av Carolinefallet att varje enskild stat själv avgör om det finns en hotbild gentemot 

statens säkerhet och trygghet och dess fundamentala intresse.23 Utöver nödvändighetsprincipen 

nämndes även proportionalitetsprincipen där handlingarna som utförs i självförsvar måste stå i 

proportion till hotbilden.24 Det fanns ytterligare ett krav på att självförsvar var nödvändigt och 

även nödvändigt omedelbart för att vara en legitim handling inom folkrätten.25 Carolinefallet 

är en doktrin som idag används inom internationell sedvanerätt för att avgöra legaliteten i staters 

militära väpnade attacker i självförsvar.26 Webster (representant för USA) gjorde ett flertal 

uttalanden gällande vilka situationer som kan rättfärdiga militära motåtgärder som även idag 

används som starka argument för nuvarande konflikter som kan kräva att en stat kan använda 

självförsvarsrätten.27  

Efter första världskriget upprättades mellanstatliga avtal som förespråkade hur konflikter skulle 

lösas och begränsade möjligheten till våldsanvändning.28 När staters möjlighet till 

våldsanvändning blev mindre resulterade det i att frågan gällande självförsvar blev aktuell. 

Eftersom en naturlig reaktion är att det ska finnas undantag till ett allmänt förbud som kan 

legitimera en stats överträdelse av förbudet.29 Traktaten avsågs inte vara en inskränkning på 

den naturliga rätten till självförsvar. Däremot definierades inte självförsvarsrätten närmare och 

våldsförbudet innefattade endast aggressionskrig.30 En definition av självförsvarsrätten kom 

inte förrän efter andra världskriget 1945 när FN-stadgan upprättades och art. 51 uttryckte statens 

rätt till självförsvar som en del av internationell rätt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Jennings, s.85.  
23 Bring (2002) s.152.  
24 Jennings s.89.  
25 ibid.  
26 Kearley, s.333.  
27 ibid.  
28 Nationernas Förbund skapades som förbjöd alla aggressionskrig och där artikel 10 sa att alla medlemmar 

skulle respektera och bevara staters territorium.  Men något absolut våldsförbud rådde inte, ifrån artikel 11-15 

fanns undantag till artikel 10 och därför fanns fortfarande stora möjligheter till väpnad konflikt. ibid.  
29 Dinstein, s.161.  
30 Exempelvis se: Kellog- Briand Pact, 27 Augusti 1928, 46 Stat 2343, TS No 796, 94 LNTS 57. 
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Kap. 3 Självförsvarsrätten i enlighet med FN-stadgan 
1945 skapades Förenta Nationerna vars främsta syfte är att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet genom att bibehålla goda mellanstatliga relationer.31 Ett medlemskap inom FN är 

frivilligt, trots detta är 193 av världens länder medlemmar som alla är bundna till FN-stadgan.32 

Stadgan är av stor betydelse på grund av antalet stater som är bundna till den och därför 

nödvändig att behandla. Relevanta artiklar från FN-stadgan kommer att beskrivas i detta kapitel 

för att få en bild av den nedskrivna rätten till självförsvar.  

3.1. Definition av självförsvar 

Självförsvar kan förklaras som en handling som sker i försvar för en person, ett objekt eller sitt 

rykte.33 Inom internationell rätt finns självförsvar uttryckt i FN-stadgan art. 51, där en stat har 

rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar. Det kan ses både som ett generellt undantag till 

det allmänna våldsförbudet (som finns uttryckt i traktat och även en etablerad princip inom 

internationell sedvänja).34 Den franska versionen av art. 51 uttrycker ’le droit . . . de légitime 

défense’ (rätten till . . . ett legitimt försvar) medan den engelska texten lyder ’the right of . . . 

self-defense’ (rätten till . . . självförsvar). Dessa två versioner av art. 51 skulle kunna anses 

uttrycka olika innebörd. Kanske skulle den engelska versionen behöva ändras till att mer 

efterlikna den franska versionen av artikeln. Den engelska versionen syftar däremot till 

detsamma som den franska. Att stater ska ha rätt till ett legitimt försvar under den internationella 

rätten när de utför väpnade attacker på en annan stats territorium.35 

3.2. Artikel 2(4) FN-stadgan 

Art. 2(4) i FN-stadgan är det allmänna våldsförbudet som begränsar medlemsländernas 

våldsanvändande. Ordalydelsen i art. 2(4) har varit densamma sedan den skapades 1945 och 

lyder:  

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force 

against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner 

inconsistent with the Purposes of the United Nations.36 

Artikeln måste läsas tillsammans med art. 1(1) och 2(3) där FN:s ändamål om internationell 

fred och säkerhet framkommer. En överträdelse av art. 2(4) kommer alltid gå emot FN:s 

ändamål och syfte med denna bakgrund, ifall inte våldsanvändningen är förenlig med art. 51 

FN-stadgan. Art. 2(4) är subsidiär vilket betyder att det allmänna våldsförbudet inte är ett 

absolut förbud. Till artikeln finns två undantag; FN:s säkerhetsråds rätt till att ensam auktorisera 

våldsanvändning och staters rätt till självförsvar.37  

                                                           
31 Art. 1.1 FN-stadgan. 
32 FN.se, vad är FN? http://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-3-11-F%C3%B6renta-Nationerna.pdf 

(Hämtat 2017-04-05) s.1. 
33 Cheng, B, ’Pre-emptive or Similar Type of Self-Defense in the Territory of Foreign States’ (2013) 12 Chinese. 

J. Int´l L.J. 1. s.2.   
34 ibid.  
35 ibid. s.3.  
36 Svensk version: Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av 

våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt 

oförentligt med Förenta Nationernas ändamål.  
37 Art. 41 & Art. 51 FN-stadgan. Detta arbete kommer endast beröra staters rätt till våldsanvändning. 

http://fn.se/wp-content/uploads/2016/08/Faktablad-3-11-F%C3%B6renta-Nationerna.pdf


 
 

6 
 
 

3.3. Artikel 51 FN-stadgan 

Art. 51 FN-stadgan ger en stat rätt till självförsvar om det är nödvändigt och det står i proportion 

till angreppets art och omfattning. Art. 51 lyder: 

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 

self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the 

Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and 

security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be 

immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority 

and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such 

action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security. 

De finns två olika synsätt om hur självförsvarsrättens art. 51 ska tolkas. Den första syftar till de 

som tror att ordalydelsen av ’den naturliga rätten/the inherent right’ till självförsvar inte har 

intentionen att begränsa staters naturliga självförsvarsvarsrätt.38 Termen brukar tolkas som en 

sedvanerättslig förankrad princip som regleras av statspraxis och sedvanerätt och inte FN-

stadgan.39 Motståndare till detta menar att art. 51 endast kan tillämpas i de fall som klart uttrycks 

i artikeln. Från art. 51 är det möjligt att utläsa sex rekvisit som är krav för att undantaget till det 

allmänna våldsförbudet ska vara legitimt:  

1. Föreligga ett väpnat angrepp. 

2. Vid kollektivt självförsvar ska den angripna staten begära om hjälp. 

3. Självförsvarsåtgärder ska vara riktade mot de land som är ansvarig för angreppet. 

4. När säkerhetsrådet har vidtagit ’nödvändiga åtgärder’ ska självförsvarsåtgärderna 

upphöra. 

5. Självförsvar ska vara proportionerligt och nödvändigt. 

6.  Internationell humanitär rätt ska iakttas (detta rekvisit påverkar dock inte frågan om en 

stat legalt har rätt att tillgripa våld eller inte). 40 

Säkerhetsrådet har till uppgift att upprätthålla den internationella fred och säkerheten samt att 

undersöka varje situation som kan leda till en internationell konflikt.41 Så väl som att skapa 

lösningar till de problem som uppstår internationellt.42 Säkerhetsrådets resolutioner är bindande 

för FN:s medlemsländer.43 Till art. 51 finns ett flertal resolutioner som ser till internationella 

hotet som terrorism skapar och hur artikeln ska tillämpas. Relevanta resolutioner kommer 

löpande identifieras och behandlas i uppsatsen.  

3.3.1.’Väpnad attack’ som krav inom artikel 51   

Vad krävs för att en stat ska kunna utföra legala militära åtgärder? Krävs det att de invaderande 

har korsat gränsen? Självförsvar kan inledas om de invaderande har påbörjat sitt uppdrag att 

utföra ett militärt angrepp mot staten.44 Att ta frågan ett steg längre är mer kontroversiellt; kan 

självförsvar användas innan ett angrepp har påbörjats? Det kan vara svårt för staten att avgöra 

om ett angrepp kommer att ske eftersom uttalanden och hot om angrepp kan ha ett politiskt 

                                                           
38 Gray, s.117.  
39 Bring, s.81.  
40 Bring m.fl. Sverige och folkrätten (Nordstedts Juridk 5:e uppl. 2014) s.176.  
41 FN.se http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-

systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/ (Hämtat: 2017-04-19)  
42 ibid.  
43 FN.se  
44 Bring m.fl. s.180.  

http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/
http://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/fn-som-organisation/fn-systemet/huvudorgan/sakerhetsradet/
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syfte. Exempel på detta finns från 1967 när israelisk militär gick till angrepp mot egyptiskt 

militär i preventivt syfte.45 Israel hävdade att egyptiska trupper skulle inleda anfall mot Israel. 

Detta förnekades av Egypten.46 Kriget inleddes av Israel med hänvisning till en blockad som 

Egypten upprättat i Tirandsundet och att det skedde stora förflyttningar bland egyptiska 

trupper.47 Israel använde aldrig termen ’preventivt självförsvar’ utan använde endast art. 51 

som sin legala grund för självförsvar.48 Israel ansåg att de var under en väpnad attack, i 

efterhand ansågs det vara högst tvivelaktigt då argumentet ändrades till att landet var utsatt för 

allvarligt och omedelbart hot.49 Något stöd för ett preventivt självförsvar från säkerhetsrådet 

eller generalförsamlingen fanns inte vid denna tidpunkt.50 Trots att Israel inte angav att 

handlingen var ett preventivt självförsvar, så var den väpnade attacken mot Egypten inte en 

reaktion på en väpnad attack.51 Däremot skulle Israels hot från Egypten kunna ses som så 

allvarligt att ett preventivt självförsvar skulle kunnat vara det enda rätta eftersom Israel inte 

skulle haft samma chans till motattack om ett väpnat angrepp redan hade skett.52  

En stat är förbjuden från att utföra ett väpnat angrepp mot en annan stat. Detta kan identifieras 

från art. 2(4) i FN-stadgan som är det allmänna våldsförbudet, men även från internationell 

sedvanerätt.53 För att en stat ska kunna använda art. 51 för att legalt utföra militära motåtgärder 

mot någon annan krävs det att en ’väpnad attack’ har inträffat. I Nicaraguafallet yttrar 

domstolen att en handling som faller under art. 2(4) inte automatiskt betyder att en stat har rätt 

till självförsvar.54 Det krävs att våldsanvändningen uppnått en viss svårighetsgrad av aggression 

för att kunna definieras som en väpnad attack.55  

I Chantham House Principles56 argumenterades bland annat beträffande art. 51 om kravet på en 

väpnad attack.57 Där ansågs att ett överhängande hot om väpnad attack kan ge en stat rätt till 

våldsanvändning i självförsvar om en anfallare har intentionen och tillräckliga resurser för en 

väpnad attack och det varit under kontroll av staten.58 De militära motåtgärderna måste vara 

nödvändiga och stå i proportion till den aktuella situationen för att rätten till självförsvar inte 

ska missbrukas.59 Användningen av militärt våld i självförsvar får endast ske när det finns ett 

överhängande hot, eller när en väpnad attack har skett från annan utanför det egna territoriet.60 

                                                           
45 Ne.se http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sexdagarskriget (Hämtat 2017-04-10)  
46 Beres, L, ’Israel and anticipatory self-defense’ (1991)  8 Ariz. J. Int'l & Comp. L. 89  s.89.  
47 ibid. 
48 ibid.  
49 Clark, s.12. 
50 Franck, T, Recourse to Force: state Action Against Threats an Armed Attacks (CUP 2002) s.102.  
51 ibid. s.105.  
52 Även om stater accepterade Israels handling som nödvändig, i alla fall inte såg den som en orimlig handling så 

betyder det inte att preventivt självförsvar generellt ska ses som en legitim handling utan snarare som en 

nödvändighet för en stats överlevnad. ibid. 
53 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 

Judgement of 27 June, ICJ Reports 1986, para. 195. [härefter: Nicaraguafallet] 
54 ibid. para. 195.   
55 ibid. & Case concerning Oil Platforms (Islamic Republic v. United States of America), Judgement of 6 

November, ICJ reports 2003, para. 51 [härefter: Oilplatformfallet]. 
56 Ett antal folkrättsexperter försökte i detta arbete skapa ett ramverk om bland annat omfattningen av 

självförsvarsrätten. Exempelvis experter så som Lowe, Roberts, Sands and Shaw bland dessa. Wilhurst, E, ‘The 

chantham House Principles of International Law on the use of Force in Self-Defence (2006) 55 ICLQ 963. 
57 ibid.  
58ibid. s.965.   
59 ibid. 
60 Dessutom krävs det att attacken eller hotet varit riktat mot den försvarande staten. ibid.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sexdagarskriget
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En väpnad attack kan beskrivas som en medveten intervention mot en stat som inte har gett sitt 

medgivande och handlingen inte går att rättfärdiga genom internationell rätt.61  

Det finns en rätt för stater att använda självförsvar. Åtminstone till dess att FN:s säkerhetsråd 

har vidtagit nödvändiga åtgärder för att bibehålla internationell fred och säkerhet och under 

förutsättning att det förekommit en väpnad attack. Inom den internationella rätten finns ingen 

uttalad rätt till preventivt självförsvar.62 Som diskuteras ovan krävs det att en ’väpnad attack’ 

har skett för att en stat ska kunna använda sin självförsvarsrätt. Det är inte nog för en stat att 

hävda på sin rätt till självförsvar endast av den anledningen att det finns ett potentiellt hot som 

skulle kunna leda till en framtida attack.63 

3.3.2. Tillämpningen av artikel 51 – stat och terrorism 

Enligt art. 51 är självförsvarsrätten endast tillämplig mot en annan stat. Genom en restriktiv 

tolkning av art. 51 kan inte staten använda självförsvarsrätten mot en icke-statlig aktör som 

befinner sig på en annan stats territorium. En sådan tolkning behöver inte nödvändigtvis vara 

den korrekta eftersom säkerhetsrådet anser att både icke-statliga och statliga aktörer kan hållas 

ansvariga för sina handlingar.64 Däremot argumenterar ICJ i Nicaraguafallet att staten måste 

vara involverad i en väpnad attack, direkt eller indirekt. Annars kan den drabbade staten inte 

använda självförsvar på en annan stats territorium.65 Att endast ge stöd till icke-statliga aktörer 

är inte tillräckligt för att finna att den väpnade attacken är utförd av staten.66  

Domarna Schwebel (USA) och Jennings (Storbritannien) har i en skiljaktig mening 

argumenterat att en alltför snäv tolkning om vad som kan räknas som stöd till icke-statliga 

aktörer kan ge stater med större inflytande mer makt. Medan andra stater blir svagare utan legal 

rätt att försvara sig.67 Att en stat skulle hållas ansvariga för en icke-statlig aktörs handlingar går 

emot två fundamentala principer inom internationell rätt; alla staters suveräna likställdhet (art. 

2(1) FN-stadgan) och avståndstagande från våld i internationella relationer.68 Kongo vs. 

Uganda (2005) handlade om militär aktivitet på Kongos territorium av Uganda i självförsvar 

på grund av ’grave threat’ från terrorister inom Kongos territorium.69 En väpnad attack måste 

dock vara utförd av en stat för att militär intervention ska vara möjlig inom statens territorium.70 

Den svenska regeringen, precis många andra stater accepterade USA:s handlingar i självförsvar 

efter 11 september som legal under internationell rätt.71 Trots att Al-Qaida tog på sig ansvaret 

som inte hade kopplingar till Afghanistan, utan endast hade sin bas på afghanskt territorium.72 

En noggrann genomgång av art. 51 ska det väpnade angreppet ske från en annan stat. Dock kan 

det argumenteras huruvida Al-Qaida hade starka kopplingar till Talibanregimen. Relationen 

mellan afghansk ledning och Al-Qaida kan anses som nära och därför kan det även vara möjligt 

                                                           
61 ibid. Se även: Kearley, T, ’Raising the Caroline’ (1999) 17 Wis. Int´l L.J. 325, s.333. 
62 Wilhurst, s.976.  
63 ibid.  
64 Säkerhetsrådets resolution 1368 (12 september 2001) U.N Doc. S/RES/1368. 
65 Nicaragua v.s. U.S. para. 195.  
66 ibid.   
67 Gray s.110.  
68 Scharf, s.36. 
69 Dem. Rep. Kongo vs. Uganda, 2005, ICJ. 169, para. 29-41.  
70 ibid, para. 162-165. 
71 Murphy, S, ’Contemporary Practice of the United States relating to International Law’ (2002) 96 AJIL 237 

s.248.  
72 ibid.  
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att hålla talibanregimen ansvariga.73 I ’Advisory opinion as to the legality of the Israel-

constructed wall occupied Palestinian territory’ från 2004 argumenterar ICJ att ‘Article 51 of 

the Charter thus recognizes the existence of an inherent right to self-defense in the case of armed 

attack by one state against another state.’74 Dessutom argumenterades det i Kongo v. Uganda 

att en ‘väpnad attack’ måste vara utförd av en annan stat för att en stat ska ha en 

självförsvarsrätt.75 

När art. 51 FN-stadgan upprättades var icke-statliga aktörer inte ett hot, istället var det andra 

stater som utgjorde hotet.76 Efter 11 september ändrades synen på självförsvarsrätten hos ett 

flertal medlemsstater som ansåg att art. 51 bör utökas till att även inkludera rätten till 

självförsvar mot terrorism.77 Säkerhetsrådet ansåg även att en förändring var nödvändig och 

yttrade att alla medlemmar skulle: ’take all necessary steps to respond to the terrorist attacks of 

11 September 2001, and to combat all forms of terrorism, in accordance with its responsibilities 

under the Charter of the United Nations.’78 

Det finns inget tydligt svar om en stat kan rättfärdiga ett militärt angrepp mot en terrorgrupp 

som utfört ett terrorattentat på en tredje stats territorium. Det finns varken stöd i praxis från ICJ 

eller inom gällande rätt.79 Vissa stater anser att ett militärt angrepp på en annan stats territorium 

kan vara legal ifall terrorism har starka kopplingar till en stat och det skulle vara möjligt att 

hävda att handlingen indirekt är utförd av staten.80 Stater kan ha ett medansvar om ett 

terrornätverk är aktivt inom deras territorium.81 Att en stat är passiv mot terrornätverk kan vara 

en överträdelse av art. 2(4) FN-stadgan.82 På grund av staters skyldighet att respektera 

internationell rätt som ger staten rättigheter, men även skyldigheter.83 

Denna syn är inte utan kritik; FN:s folkrättskommission (ILC) har i artikel 8 i ’Draft Articles 

on the Responsibility of states for internationally wrongful acts’84 uttryckt att en stat kan hållas 

ansvarig om personen eller gruppen står under ledning av staten. Förutom att det kan vara svårt 

att hålla en stat ansvarig för en handling utförd av terrorister, kan det även vara svårt att 

sammankoppla personen/gruppen med en specifik stat. I 11 september attacken var det 19 

personer iblandade som alla var bosatta i USA.85 Ändå väljer staten att åberopa 

självförsvarsrätten mot Afghanistan för att Al-Qaida har sin bas i territoriet. Om attacken hade 

                                                           
73 Bring m.fl. s.181. Se även Scharf, s.42. 
74 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 

I.C.J. Reports 2004, 136, s.141.  
75 Dem. Rep. Kongo v. Uganda, para. 146.   
76 Bring m.fl.. s.38.  
77 Scharf, s.42. 
78 Säkerhetsrådets resolution 1368.  
79 ibid.  
80 Exempelvis anser USA, Storbritannien och Frankrike att en stat kan vara indirekt ansvarig för icke-statliga 

aktörers handlingar. ibid.  
81 Se Resolution 1373 & 1198 där det uttrycks att varje stat är skyldig att avstå från deltagande eller medhjälp till 

en terroristhandling i en annan stat. 
82ibid.  
83 Resolution 2249 (2015) U.N Doc. S/RES/2249. 
84 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in Report of the International Law 

Commission on the Work of its Fifty-third Session, UN GAOR 56th Sess., Supp. No. 10, at 43, U.N. Doc. A/56/10 

(2001). 

85 Niv, A, ’International Court of Justice under the Scrunity of Article 51’ (2005-2006) 2 IDF L.R. 174 Obayemi, 

s.191.  
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kunnat förutses hade USA stått för ett hot riktat från det egna territoriet och självförsvarsrätten 

skulle inte varit möjlig att använda.86 Å ena sidan kan det vara möjligt att mäktiga 

terroristorganisationer behöver bli statsfinansierade för att överleva och därför kan medföra ett 

medansvar för den sponsrande staten.87 Å andra sidan är det inte nödvändigtvis så att alla 

framgångsrika terroristorganisationer har blivit sponsrade. Exempelvis är inte ISIS 

statsfinansierad och dessutom är det den rikaste terroristgruppen i världen.88  

3.3.3. Kommunikation mellan stat och säkerhetsråd vid tillämpning av artikel 51 

Säkerhetsrådets primära uppgift är att fatta beslut, samordna och övervaka handlingar för att 

upprätthålla internationell säkerhet.89 Det som sätter ’käppar i hjulen’ för säkerhetsrådet är 

vetorätten som gör det svårt att fatta de snabba och effektiva beslut som krävs när ett 

internationellt hot uppstår. Den som blir utsatt för ett överhängande hot bör inte bli tvingad att 

agera utanför de internationella ramar som finns i den internationella rätten.90 En attackerad stat 

eller en stat som känner ett överhängande hot av en väpnad attack bör ha en rätt till självförsvar 

i enlighet med art. 51 FN-stadgan. Artikeln uttrycker att staten måste tillkännage detta 

omedelbart till säkerhetsrådet. Staten har en skyldighet att sedan sluta sina väpnade attacker i 

självförsvar när säkerhetsrådet har vidtagit åtgärder för att återställa den internationella fred och 

säkerheten.91  

Om en stat inte tillkännager sin våldsanvändning till säkerhetsrådet kommer det försvaga 

statens chans att rättfärdiga sin handling som självförsvar.92 I konflikten mellan Libanon och 

USA (1986) rapporterade aldrig Libanon att deras handlingar hade varit i självförsvar. Detta 

indikerar enligt USA att Libanon inte alls agerade i självförsvar.93 Självförsvarsrätten 

missbrukades genom att stater ville rättfärdiga sitt våld som självförsvar. Det försöktes stoppas 

genom att stater tvingades kommunicera med säkerhetsrådet innan aktioner vidtogs.94 Att en 

stat väljer att rapportera till säkerhetsrådet kan vara ett bevis på att staten utför sina militära 

motåtgärder i god tro att handlingen omfattas av självförsvarsrätten.95  

3.4. Relationen mellan artikel 51 och artikel 2(4) FN-stadgan 

Artikel 51 är inte en fristående rättighet för stater att bruka utan är ett undantag till det allmänna 

våldsförbudet.96 Det måste därför ha skett en överträdelse av art. 2(4) för att art. 51 ska bli 

tillämpningsbar. Som nämnts ovan så utgör inte alla överträdelser av art. 2(4) att en annan stat 

har en rätt till användning av art. 51.97 För att en stat ska ha rätten till självförsvar krävs att en 

väpnad attack har skett. Att argumentera för det motsatta; att alla handlingar som skulle 

                                                           
86 I Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory framkommer det att 

en stat inte kan åberopa art. 51 inom det egna territoriet, para. 139-140. 
87 Kearley, s.345f. 
88 Scharf, s.64.  
89 A plea against the abusive invocation of self-defence as a response to terrorism (2016) http://cdi.ulb.ac.be/wp-

content/uploads/2016/06/A-plea-against-the-abusive-invocation-of-self-defence.pdf (Hämtat 2017-04-11)  
90 Kearley, s.345.  
91 UN.org http://www.un.org/en/sc/repertoire/actions.shtml#rel9 (Hämtat: 2017-04-21)  
92 Gray, s.121.  
93 ibid. s.122.  
94 Bring, s.37.  
95 ibid.  
96 Art. 2(4) FN-stadgan.  
97 Nicaragua vs.U.S.t para.191 & Case concerning Oil Platforms (Islamic Republic v. United States of America), 

Judgement of 6 November, ICJ reports 2003, para. 51. 

http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2016/06/A-plea-against-the-abusive-invocation-of-self-defence.pdf
http://cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2016/06/A-plea-against-the-abusive-invocation-of-self-defence.pdf
http://www.un.org/en/sc/repertoire/actions.shtml#rel9
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innebära en överträdelse av art. 2(4) ger den drabbade staten rätt till självförsvar genom art. 51. 

I en sådan situation skulle det finnas en risk att det internationella våldet skulle att trappas upp. 

Det skulle gå emot syftet med art. 2(4) och art. 51 som är ’cut to a minimum the unilateral use 

of force in international relations.’98  

3.5. Kravet på nödvändighet och proportionalitet 

Proportionalitet i relation till art. 51 är en väl etablerad princip inom statspraxis och doktrin.99 

En handling mot en annan stat måste vara stå i proportion till den aktion som blivit utförd av 

den stat som har överträtt det internationella våldsförbudet. ILC har funnit att när 

proportionalitet ska avgöras är det inte bara kvantitet som spelar in, utan även de kvalitativa 

elementen.100 Den tar även hänsyn till hur allvarlig den felaktiga handlingen var och effekterna 

av handlingen.101 Proportionalitet kan anses vara relationen mellan den överträdande 

handlingen och motåtgärden. Vad som är en proportionerlig motåtgärd måste avgöras i varje 

enskilt fall.102 

Detta blev även fastslaget i Nicaraguafallet103, Oilplatformfallet104och i Kongo vs. Uganda105 

att nödvändighet och proportionalitet är krav för tillämpningen av rätten till självförsvar. Detta 

nämns inte under FN-stadgan utan är en sedvanerättslig regel som har blivit accepterad i 

omfattningen av självförsvarsrätten.106 Vad som omfattas av nödvändighet och proportionalitet 

är otydligt. Vissa menar att preventivt självförsvar kan omfattas av dessa principer.107 Dessutom 

menar vissa stater att icke-statliga aktörer också omfattas av nödvändighet och 

proportionalitet.108 Principerna om nödvändighet och proportionalitet ska avgöras separat. 

Proportionalitet ser till vilken handling som kan anses stå i proportion till skadan som den 

drabbade staten har blivit utsatt för. Men detta kan även vara nödvändigt i avgörandet av 

nödvändighet. Därför är det möjligt att se dessa i relation till varandra, en handling som inte är 

proportionerlig är förmodligen inte heller nödvändig. Precis som en handling som är nödvändig 

till stor sannolikhet även kommer anses som proportionerlig.109  

Det är viktigt att stater försöker lösa sina konflikter med fredliga medel om det är möjligt. 

Våldsanvändning ska endast finnas som sista möjliga utväg på en konflikt där andra sätt till ett 

försök att lösa problem påvisats resultatlösa.110 I situationer som inte är möjliga att lösa genom 

fredliga medel det anses vara nödvändigt och proportionerligt att en stat använder sin rätt till 

självförsvar.  

                                                           
98 Simma, B, The Charter of the United Nations: A Commentary (OUP 2:a uppl. 2002) s.791.  
99 International Law Commission, Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third 

Session, U.N. Doc. A/56/10 (2001) s.341.  
100 ibid s.344.  
101 ibid.  
102 ibid. 
103 Nicaragua vs. U.S. para.194. 
104 Oilplatformfallet, para. 43.  
105 Kongo vs. Uganda, para. 147. 
106 Gray, s.150. 
107 ibid.  
108 ibid. 
109 ibid. 
110 Art. 1(1) & 2(3) i FN-stadgan. Se även kap. 3.2 om det allmänna våldsförbudet.  
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Kap. 4 Självförsvarsrätten i enlighet med internationell sedvanerätt 
För att få en bred förståelse av självförsvarsrätten är sedvanerätten en fundamental del. För att 

avgöra om självförsvar mot icke-statliga aktörer kan användas krävs en genomgång av de 

sedvanerättsliga principerna inom rätten till självförsvar.  

4.1. Kort om sedvanerätten 

Sedvänja är viktigt för bestämmandet av gällande rätt inom internationell rätt. Frågan är inte 

om sedvanerätt är en relevant rättskälla, utan snarare om vad som faktiskt är sedvanerätt och 

hur den uppstår. Enligt ILC är sedvanerätten beroende av att stater ser det som opinio juris.111 

Art. 38 (b) i internationella domstolens stadga (ICJ Statute) beskriver sedvanerätt som 

’evidence of a general practice accepted as law’.112 Det betyder att en överträdelse av en 

sedvanerättsliga princip även är en överträdelse av en rättighet eller skyldighet.113 ILC arbetar 

idag med att försöka fastställa hur sedvanerätt utvecklas och hur utbred statspraxis som behövs 

för att kunna anse en princip som sedvänja. Det är idag inte möjligt att ge ett klart svar om vad 

som faktiskt är en del av sedvanerätt, hur den skapas och vad som behöver uppfyllas för att 

kunna etablera nya sedvanerättsliga regler.114 Till skillnad från traktat anses sedvanerätt vara 

bindande på alla stater.115 Trots att staten inte aktivt valt att acceptera regeln. 

Det kan vara svårt att avgöra hur lång tid som krävs för att etablera en ny sedvanerättslig 

princip.116 Att säga hur lång tid som krävs för att etablera en princip skulle kunna jämföras med 

att bygga ett hus. När kan vi egentligen säga att det är ett hus? När grunden är klar, eller när det 

sista lagret av färg har torkat?117 För att etablera sedvana anser ILC att regeln bör vara en 

utbredd statspraxis som accepterats av de som har ett intresse i frågan.118 Om en stat väljer att 

inte reagera mot en annan stats handlingar kan detta anses som att staten accepterar 

handlingarna som sedvanerätt.119 Om en stat inte stödjer en annan stats handling, kan det vara 

nödvändigt för staten att ge kritik för att inte missuppfattas som att ge stöd till staten.  

4.2. Sedvanerättens påverkan på självförsvarsrätten 

En stats rätt till självförsvar inom internationell sedvanerätt har länge funnits etablerad.120 Art. 

51 FN-stadgan har inte etablerat någon ny regel. Det framgår av formuleringen i art. 51 som 

inte inskränker på den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar.121  

                                                           
111 Official Records of the General Assembly, Seventy-first Session, Supplement No. 10 (A/71/10), s.3.  
112 1945 Statute of the International Court of Justice, 3 Bevans 1179; 59 Stat. 1031; T.S. 993; 39 AJIL Supp. 215 

(1945) 
113 ibid.  
114 ‘Customary international law itself is an important issue of international law that is quite controversial . . . the 

importance of the topics lies with providing unified clear guiding principles to international law practitioners, for 

them to identify and apply customary international law in their practice.’ ILC Report (A/CN.4/SR.3185) 
115 Bring m.fl. s.30.  
116 ibid, s.43.  ILC Analytical Guide ‘Identification of customary international law’. U.N Doc. A/CN.4/672 s.42. 
117 Mendelson, M, ’The formation of customary international law’ (1998) 272 Collected Courses of the Hague 

Academy of International Law, The Hague Academy of International Law. Onlinekälla: 

http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789041112378.155_410 (Hämtat: 2017-04-26)  
118 ILC Analytical Guide ‘Identification of customary international law’. U.N Doc. A/CN.4/672 s.45. 
119 ibid. s.70  
120Har sitt ursprung från ’The Caroline case’, se kap. 2 om bakgrund till självförsvarsrätten.  
121 ’The inherent right of individual or collective self-defense’ art. 51 FN-stadgan.  

http://legal.un.org/ilc/reports/2016/
http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096_pplrdc_ej.9789041112378.155_410
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Nicaraguafallet påvisar att sedvanerätten är en viktig del i avgörandet av gällande rätt.122 

Dessutom är bara de stater som är medlemmar i FN bundna till stadgan, i en sådan situation kan 

sedvanerätten ha en stor betydelse för att kunna tillämpa självförsvarsrätten trots att reglering i 

traktat saknas.123 Sedvanerätten kan legitimera en stats preventiva åtgärder mot en icke-statlig 

aktör på grund av den statspraxis som utvecklats. Genom att ett flertal stater väljer att tolka art. 

51 som uttrycker sig att inte vara en inskränkning på den naturliga rätten till självförsvar som 

ett rättfärdigande att använda sedvanerättsliga regler som inte innefattas av stadgan.124  

4.2.1. Självförsvar mot icke-statlig aktör på tredje stats territorium 

Inom internationell sedvanerätt anser vissa självförsvarsrätten har breddats genom att stater 

(exempelvis Storbritannien) anser att en väpnad attack mot staten inte är ett krav för att kunna 

tillämpa art. 51.125 Självförsvar är den grund som stater använder för att rättfärdiga sina väpnade 

militära handlingar i Syrien mot den Islamiska Staten. Bland annat Storbritannien och USA är 

av åsikten att terrorism måste stoppas och rättfärdigar sina handlingar som självförsvar.126  

Carolinefallet kan dessutom refereras till om självförsvarsrätten är applicerbar mot icke-statliga 

aktörer på en tredje stats territorium.127 Där brittisk militär använde självförsvar mot icke-

statliga aktörer (kanadensiska rebeller). Att självförsvarsrätten används mot en icke-stat är inte 

en omständighet som Webster eller Fox reflekterar över.128 Rätten till självförsvar mot icke-

statliga aktörer kan inom sedvanerättsliga principer anses som en sådan självklarhet att inte ens 

dåvarande juridiska representanter reflekterade över detta. En stat har rätt till självförsvar mot 

en väpnad attack oavsett vem som har utfört handlingen.129  

ICJ´s argument om att en väpnad attack måste vara utförd av en annan stat är motsägande till 

det sedvanerättsliga perspektivet på självförsvar mot icke-statliga aktörer.130 Då det i ett flertal 

rättsfall har argumenterats att en väpnad attack måste ha varit utförd av en stat för att omfattas 

av självförsvarsrätten.131 I Nicaraguafallet fastslogs det att icke-statliga aktörer inte omfattades 

av rätten till självförsvar under internationell sedvanerätt.132 Domare Higgins (ICJ) har en 

skiljaktig mening till detta och argumenterar att; ’ There is, with respect, nothing in the text of 

Article 51 that thus stipulates that self-defence is available only when an armed attack is made 

by a State’133 Higgins argumenterar även att det inte är logiskt att en stat inte kan försvara sina 

                                                           
122 Nicaragua vs. U.S, para.178-179. 
123 ibid, i Nicaragua vs. U.S. hade parterna gemensamt kommit fram till att domstolen inte skulle tolka 

multilaterala traktat i fastställandet av gällande rätt.   
124 Detta kan påvisas från staters statspraxis som har utvecklats under de senaste åren (Exempelvis USA & 

Tyskland). Se Scharf, s.18 & 34-41.  
125 https://www.ejiltalk.org/the-modern-law-of-self-defence/#more-14885 (Hämtad 2017-04-03)  
126 House of Commons (2015) 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-

0001.htm#15112625000002 (Hämtat: 2017-04-21)  
127 Patrick, T, ’Germany Joins the Campaign against ISIS in Syria: A Case of Collective Self-Defence or Rather 

the Unlawful Use of Force’ (2006) Russian Law Journal vol.4, issue 1, 26-60, s.34. 
128 ibid. 
129 Reisman, M, ‘International Legal Responses to Terrorism’ (1999) 22 Hous. J. Int´l. L. 3, s.42ff. Se även 

Patrick, s.34.  
130 Scharf, s.53.  
131 Detta argument förs i exempelvis: Nicaragua vs.U.S., Oilplatform & Kongo vs. Uganda etc. Mer om detta 

ovan i kap. 3.  
132 Nicaragua vs. U.S, para. 195.  
133 Higgins, Legal consequences (2004) I.C.J. 136, para. 33. Separate opinion of Judge Higgins, tillgänglig på: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1681.pdf (Hämtat: 2017-04-26)  

https://www.ejiltalk.org/the-modern-law-of-self-defence/#more-14885
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1681.pdf
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invånare från yttre hot av anledningen att den väpnade attacken inte är utförd av en stat.134 

Likaså i Kongo vs. Uganda (2005) förde domaren Koojimans som var i minoritet resonemanget 

att i konflikten med Al-Qaida fanns ingen väpnad attack kopplad till en stat och ändå var 

självförsvarsrätten tillämplig.135 Vidare för han resonemanget att en stat måste kunna använda 

självförsvar mot icke-statliga aktörer och inte begränsas av det faktum att FN-stadgan inte 

tillåter självförsvar mot icke-statliga aktörer.136 Eller som Dinstein yttrar: ’Just as Utopia is 

entitled to exercise self-defence against an armed attack by Arcadia, it is equally empowered to 

defend itself against armed bands or terrorists operating from within the Arcadian territory’137 

Vissa stater använder sig av ett test för att avgöra nödvändigheten av självförsvar mot icke-

statlig aktör.138 ’Unwilling or unable’ testet används om det finns ett överhängande hot för 

staten.139 Staten kan med hjälp av testet avgöra om den stat som har terrorism inom sitt 

territorium, vill eller kan göra något det hot som uppstått. Det kan argumenteras att en neutral 

stat inte kommer att ha något större svårigheter med att tillåta att en annan stat försvarar sig mot 

terrorism på deras territorium.140 Om en stat inte skulle gå med på detta kan den gå emot sina 

skyldigheter som en neutral stat.141 Att en stat inte uppfyller sina internationella förpliktelser 

kan ge en annan stat rätt till användning av militära medel på territoriet.142 Vattel skrev 1758:  

[I]f my neighbor offers a retreat to my enemies, when they have been defeated and are too 

weak to escape me, and allows them time to recover and to watch for an opportunity of 

making a fresh attack upon my territory, such conduct, so injurious to my safety and to my 

welfare, would be inconsistent with neutrality. When, therefore, my enemies, after 

suffering defeat, retreat into his territory, . . . he should . . . not allow them to lie in wait to 

make a fresh attack on me; otherwise he warrants me in pursuing them into his territory. 

This is what happens when Nations are not in a position to make their territory respected.143 

Vissa betraktar ’unwilling or unable’ testet som en del av internationella sedvänja och är därför 

bindande för alla stater att följa, oberoende av om staten har skrivit på något traktat om 

statsneutralitet eller inte.144’Unwilling or unable’ hittas främst i statspraxis och i juridiska 

akademiska texter. Att ett flertal länder använder detta som ett rättfärdigande kan vara en 

indikation på att testet är en del av internationell sedvänja.145  Det kan argumenteras att en stat 

som använder militära motåtgärder mot en tredje stats territorium inte kränker statens 

                                                           
134 ibid. para. 34.  
135 Dem. Rep. Congo vs. Uganda (2005) I.C.J. 168, para. 24-35. (Koojimans ’separate opinion’) Tillgänglig på: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10463.pdf (Hämtat 2017-05-21)   
136 ibid. para. 30.  
137Dinstein, s.216. 
138 Exempelvis, USA, U.K, Tyskland etc. Detta kommer behandlas vidare under kap. 5.  
139 Reisman, M, ‘Assessing Claims to Rerise the Laws of War’ (2003) 97 AM. J. INT’L L. 82, s.88.  
140 Exempelvis USA, Storbritannien Tyskland etc är av denna åsikt. Deeks, s.499.  
141 ibid. 
142 ibid.  
143 Vattel, E, The Law of Nations and the Principle of Neutral Law (Charles G. Fenwick trans., 1916). Law 227.  
144 Moore, J, ‘Legal Dimension of the Decision to Intercede in Cambodia’ (1971) 65 AM Int´l L. 38, s.51. 

(“Should the neutral State be unable, or fail for any reason, to prevent violations of its neutrality by the troops of 

one belligerent entering or passing through its territory, the other belligerent may be justified in attacking the 

enemy forces on this territory.”)  
145 Däremot finns det inte några klara erkännanden från någon stat att dem anser att detta är gällande rätt. Inte 

heller att de väljer att inte använda sig av tester eftersom de finner det icke tillämpligt. ibid. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10463.pdf
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suveränitet om staten ger sitt godkännande.146 En bra sammanfattning av ’unwilling or unable’ 

har uttryckts av Philip Alston FN:s särskilde rapportör: ’A targeted killing conducted by one 

State in the territory of the second State does not violate the second State´s sovereignty [where] 

the first, targeting State has a right under international law to use force in self-defense under 

Article 51 of the UN Charter, [and] the second State is unwilling or unable to stop armed attacks 

against the first State launched from its territory.’147  

Säkerhetsrådets resolution 2249 (2015) kan tolkas som att ge stater en rätt till självförsvar mot 

icke-statliga aktörer om staten inte kan eller vill göra något åt situationen.148 När sedvanerättens 

omfattning är diffus kan ett sådant påstående från säkerhetsrådet vara det avgörande för om en 

princip kan anses som sedvänja eller inte.149 Resolutionen uppmuntrar alla sina medlemsstater 

att ta till nödvändiga åtgärder för bekämpningen av terrorism och specifikt handlingar från 

ISIS.150 Dock gav resolutionen inte tillåtelse till att stater kunde gå utöver kap. VII i FN-stadgan 

(som inkluderar art. 51).151 Det kan därför vara svårt att tolka självförsvarsrätten som tillämplig 

mot en icke-statlig aktör på grund av art. 51 ordalydelse som anger att en väpnad attack måste 

ha skett från en annan stat.  

4.3. Relationen mellan sedvanerätten och FN-stadgan 

Internationell sedvanerätt är ett viktigt komplement till FN-stadgan, dels för att den tar upp 

delar som inte regleras av FN-stadgan, men också för att den som inte är medlem i FN 

fortfarande är bunden till sedvanerättsliga principer.152 Det finns även de som tror att ’inherent 

right to self-defence’ uttryckt i art. 51 syftar på de sedvanerättsliga principer som fanns vid 

tidpunkten för FN-stadgans tillkomst.153 Under denna period var Carolinefallet en källa till de 

sedvanerättsliga principerna. Ifall FN-stadgan inte ersatte internationell sedvanerätt skulle även 

den sedvana som fanns innan 1945 fortfarande omfattas av självförsvarsrätten. I en sådan 

situation skulle sedvanerätt som härstammar från Carolinefallet även omfattas i dagens 

självförsvarsrätt.154 

Rätten till självförsvar fanns etablerad inom sedvanerätt innan FN-stadgans tillkomst. 

Dessutom har den inte försvunnit eftersom stater fortfarande väljer att argumentera för sin rätt 

till självförsvar mot icke-statliga aktörer som en del av gällande rätt.155 Därför bör FN-stadgan 

inte användas på ett sådant sätt som inte tillåter en bred tolkning av rätten till självförsvar, när 

denna princip har varit en del av självförsvarsrätten längre tid än FN-stadgan.156 Art. 51 bör 

vara världens övergripande tolkning av hur självförsvarsrätten ska användas. Men uttrycket om 

staters ’naturliga rätt’ till självförsvar från art. 51 gör det möjligt för en bredare tolkning av 

                                                           
146 U.N. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary 

Executions, 35, U.N. Doc. A/HRC/14/24/Add. 6 (May 28, 2010). 
147 Alston, P, FN:s särskilde rapportör på ’extrajudical, summary or arbitrary executions’ i en studie om riktat 

dödande. FN:s råd för mänskliga rättigheter, 35, UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6 (28 Maj 2010)  
148 Scharf, s.67f. 
149 ibid.  
150 S.C. Res. 2249, 5 (2015) U.N Doc. S/RES/2249  
151 Patrick, s.29.  
152 Kearley, s.327.  
153 ibid.  
154 ibid. 
155 ibid. 
156 ibid.  
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självförsvarsrätten.157 Syftet med ordalydelsen i artikeln kan vara att inte eliminera redan 

etablerad internationell sedvänja.158 Bland annat Storbritannien använder sig av detta argument 

för att rättfärdiga sin militära våldsanvändning mot icke-statliga aktörer som legal under 

internationell sedvanerätt.159 

I art. 38 (1)(b) ICJ Statute uttrycks att domstolen ska tillämpa ’sedvänja, utgörande bevis för en 

allmän praxis, godtagen som gällande rätt.’ Art. 38 (1) prioriterar traktat och sedvänja som sina 

primära rättskällor.160 Traktat eftersom de är den internationella rätten som medlemsländerna 

har en skyldighet att följa och sedvanerätten på grund av att stater ser reglerna som gällande 

rätt. Traktat skulle kunna förklaras som en förklarande del av sedvanerätten, eftersom den oftast 

kodifierar redan etablerade principer.161 I Nicaraguafallet diskuterar ICJ relationen mellan FN-

stadgan och sedvanerätten:  

There are a number of reasons for considering that, even if two norms belonging to two 

sources of international law appear identical in content, and even if the States in question 

are bound by these rules both on the level of treaty-law and on that of customary 

international law, these norms retain a separate existence … It will therefore be clear that 

customary international law continues to exist and to apply, separately from international 

treaty law, even where the two categories of law have an identical content.162 

Om en tvingande reglering upprättas är stater bundna till traktatet. Ifall det var möjligt för en 

stat att skriva på ett traktat utan att se det som gällande rätt skulle strida mot de folkrättsliga 

förpliktelserna och göra traktaträtten meningslös. Dessutom är staten också bunden av 

internationell sedvanerätt som inte alltid överensstämmer med den skrivna regleringen. Det som 

är problematiskt i en sådan situation är att sedvanerätten och traktaträtten båda är gällande rätt. 

Att självförsvarsrätten redan var en etablerad sedvanerättslig princip innan FN-stadgans 

tillkomst ger en indikation om att de stater som ändå har valt att skriva under FN-stadgan har 

accepterat att stadgan kommer att tillämpas.163 Även om detta inte behöver vara fallet, eftersom 

stater fortfarande kan se sedvanerätten som en del av internationell rätt.164 I relation till rätten 

till självförsvar kan därför tolkningen av art. 51 vara avgörande i fastställandet av gällande rätt. 

Om art. 51 uttryck om att inte vara en inskränkning på staters naturliga rätt till självförsvar kan 

tolkas som att tillåta för sedvanerättsliga principer kan det vara möjligt att tolka att militär 

intervention mot icke-statliga aktörer omfattas av självförsvarsrätten.  

4.3.1. Jus cogen 

Om sedvana har utvecklats till jus cogens165 kommer sedvanerättsliga principer övertrumfa FN-

stadgan i enlighet med art. 53 ’Wienkonventionen om traktaträtten’.166 Traktat och sedvana har 

                                                           
157 ibid.  
158 Uttrycket ’inherent-rigt’ skulle kunna vara beviset på detta. ibid. 
159 Tal av The International Institute for Strategic Studies (IISS) ’modern law of self-defense’ (2017) tillgängligt 

på: https://www.youtube.com/watch?v=9fuA7Gv4ka0 (Hämtat 2017-05-16) 
160 ibid.  
161Abass, A, International law (OUP 2:a uppl. 2014) s.57.  
162 Nicaragua vs. U.S, para. 178-179. 
163 Abass, s.60. 
164 ibid.  
165 En norm som fungerar som regel inom den allmänna folkrätten, är en fundamental norm som är av tvingande 

natur och kan därför inte avtalas bort.  
166 United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 Maj 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 

1155, s. 331. 

https://www.youtube.com/watch?v=9fuA7Gv4ka0
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samma hierarkiska position, men den äldsta regeln kommer ha företräde mot den nya.167 Vidare 

har stater som argumenterat för sin självförsvarsrätt innan en väpnad attack inte grundat sitt 

handlande som ett ’preventivt självförsvar’. Snarare har de sett sitt handlande som en del av 

självförsvarsrätten.168 Att stater inte specifikt har yttrat att de handlat inom sin rätt till preventivt 

självförsvar är ett faktum som indikerar att stater kan tro sig handla inom gällande rätt.169  

Det som kan observeras av detta resonemang är att om stater tror att FN-stadgan omfattas av 

ett preventivt självförsvar inom sina ramar, så omfattas det även av opinio juris.170 Den kritik 

från omvärlden som stater har fått när de handlat preventivt i syfte mot icke-statliga aktörer 

(som exempelvis USA har fått i och med ’Operation Iraq Freedom’171) är att det inte varit 

nödvändigt eller proportionerligt. Rätten till självförsvar icke-statliga aktörer är inte något som 

har ifrågasatts.172 Rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer har även i Carolinefallet 

använts. Detta skulle kunna utgöra bevis för att internationell sedvanerätt har gett tillåtelse för 

självförsvar mot icke-statliga aktörer.173  

Hur FN-stadgan ska tolkas i relation till sedvänja går isär. En del har åsikten att sedvanerätten 

inte opåverkat har fortsatt att existera sedan 1945 och därför kan detta inte omfattas av rätten 

till självförsvar.174 Medan andra anser att självförsvar mot icke-statliga aktörer har funnits inom 

sedvanerätten.175 Det allmänna våldsförbudet har en jus cogens-karaktär som domstolen slog 

fast i Nicaraguafallet.176 Att argumentera att en sedvanerättslig regel har fått status som jus 

cogen för att det genom statspraxis vuxit fram en princip som är opinio juris skulle det inte 

spela någon roll. Eftersom preventivt självförsvar som jus cogen inte skulle ha någon möjlighet 

att trumfa över det allmänna våldsförbudet.177 På grund av att den äldsta jus cogen-normen 

överträder den nya.178 

Det enda argument som kan användas är att rätten till preventivt självförsvar var en del av 

sedvanerätten redan innan FN-stadgans tillkomst. Om rätten till preventivt självförsvar har varit 

en jus cogens-norm redan innan FN-stadgan, skulle det vara högst tvivelaktigt att normen skulle 

                                                           
167 Detta med stöd i lex posterior derogate legi priori (en senare lag upphäver en nyare lag). Akehurts M, 

’Custom as a source of International law’ (1974-1975) BYBIL 1, 37 s.56.  
168 Exempelvis i 6-dagarskriget, Operation Iraqi Freedom etc. Gray s.130.  
169 ibid.  
170 Bring m.fl, s.29.  
171 Operationen ’Iraq freedom’ var ett svar på terrorattentatet 2001, där USA uttryckte sig vara i krig mot 

terrorismen. 2003 gick Amerikansk militär in på Irakiskt territorium Målet var att eliminera hot från Irak om 

massförstörande vapen och avsluta Suddam Husseins (presidenten) stöd till terrorister. Talet tillgängligt på: 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030322.html (Hämtat 2017-05-11)  
172 Gray s.130.  
173 Patrick, s.34. Se även kap.4.2.1.  
174 Martinez,. s.157.  
175 The United Nations High-Level Panel on Threats, Challange and Change’ skriver att ordalydelsen av art. 51 

är restriktiv, men att en hotad stat fortfarande kan ta till militära åtgärder om hoten om en attack är 

överhängande. Report of the High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, A More Secure World: Our 

shared responsibility (2004), UN Doc. A/59/565, s.54, p. 188. 
176 Nicaragua vs. U.S, para. 190.  
177 Rivkin, Casey & DeLaquil s.477. 
178 ibid. 

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2003/03/20030322.html
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kunnat avtalas bort genom ett multilateralt traktat.179 Kritik mot detta resonemang är att 

självförsvarsrätten endast var ett sätt för stater att rättfärdiga sina krigshandlingar politiskt.  

4.4. Kravet på nödvändighet och proportionalitet 

I Carolinefallet argumenterades att självförsvar måste vara nödvändigt för att kunna avväpna 

en kommande framtida attack eller en attack som redan inträffat.180 Staten har rätt att utföra de 

militära motåtgärder som krävs, så länge de kan anses som proportionerliga.181 Nödvändighet 

är speciellt viktigt avseende i om det finns ett överhängande hot mot staten.182 I Nicaraguafallet 

fastslog domstolen att: ‘the specific rule whereby self-defence would warrant only measures 

which are proportional to the armed attack and necessary to respond to it’ och att detta var ‘a 

rule well established under customary international law’.183  

Kravet på nödvändighet kan inte argumenteras självständigt, utan det krävs att en situation som 

har triggat tillämpningen av självförsvarsrätten först har skett. Det är inte legitimt för en stat att 

enbart grunda sina militära angrepp på grund av nödvändigheten. Dessutom krävs att fredliga 

lösningar som inte innebär våld först har prövats, eller att en sådan lösning är omöjlig.184 Det 

kan inte finnas ett alternativ till en lösning på konflikten som innebär att våldsanvändning inte 

är en nödvändig åtgärd.185 En viktig del inom principen om nödvändighet är att hotet är nära 

förestående186. Staten ska även se till sannolikheten att en väpnad attack kommer att ske. Ett 

omedelbart hot kräver att en stat har tillräckliga bevis för att det finns ett hot om en väpnad 

attack och att det finns en objektiv och trovärdig grund.187 Dessa är inga generella principer 

som FN står bakom.188 Däremot har Storbritannien i april 2016 använt sig av principerna om 

omedelbarhet som argument.189 I en skiljaktig mening till rättsfallet Kongo vs. Uganda 

argumenteras att självförsvar mot icke-statliga aktörer bör vara legalt om det har skett en väpnat 

attack samt att det är nödvändigt och proportionerligt med en militär intervention, oavsett om 

handlingen är utförd av en stat eller inte.190  

 

                                                           
179 ibid. Genom detta perspektiv skulle säkerhetsrådet gått utöver sitt mandat och beslutet skulle strida mot jus 

cogen. 
180 Carolinefallet, ‘instant, overwhelming and leaving no choice for deliberation.’ 

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp (Hämtat: 2017-05-21). Se även: Kearley, s.325.  
181 Ibid.  
182 Wilhurst s.966.  
183 Nicaragua vs. U.S, para. 194.  
184 Wilhurst. s.969.  
185 Ibid.  
186 Uttryckt i original version engelska: ’imminent’.  
187 ibid. s.776.  
188 ibid. s. 773.  
189 Egan, B, ‘International Law, Legal Diplomacy, and the Counter-ISIL Campaign’, American Society of 

International Law, Washington DC,  (2016), https://www.state.gov/s/l/releases/remarks/255493.htm (hämtat 

2017-04-23)  
190 Dem. Rep. Congo vs. Uganda (2005) I.C.J. 168, para. 31. (Koojimans ’separate opinion’) Tillgänglig på: 

http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10463.pdf (Hämtat 2017-05-21)   

http://avalon.law.yale.edu/19th_century/br-1842d.asp
https://www.state.gov/s/l/releases/remarks/255493.htm
http://www.icj-cij.org/docket/files/116/10463.pdf
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Kap. 5 Självförsvarsrätten i relation till åtgärder mot terrorism på en 

annan stats territorium 
Internationell terrorism kan vara ett av de mest allvarliga hot som en stat idag ställs inför.191 

Vissa stater vill använda art. 51 för att kunna bekämpa ISIS som är en stor hotbild för 

internationell fred och säkerhet.192 Efter 1945 har en utveckling skett där hotet icke-statliga 

aktörer på den internationella arenan har vuxit. Ett flertal terroristattentat har inträffat de senaste 

åren: Paris 2015193, Bryssel 2016, Nice 2016 etc. som har gett stater ett större intresse till att 

stoppa terrorism.194  

Det allmänna våldsförbudet (art. 2(4)) begränsar en stats rätt att bruka våld. Undantaget till 

förbudet finns att hitta i art. 51 som anger att en stat kan ha rätt till självförsvar. Artikeln används 

för att legitimera en militär motåtgärd som svar på en väpnad attack mot staten. Explicit finns 

det inget som uttrycker att en stat skulle i skulle inte ha en rätt till självförsvar mot icke-statliga 

aktörer under FN-stadgan. Detta avsnitt behandlar de tolkningsmöjligheter som 

självförsvarsrätten idag ger upphov till. Dessutom kommer staters statspraxis gällande 

självförsvarsrätten att nämnas för att få en bredare förståelse för hur självförsvarsrätten idag 

används internationellt.  

5.1. Tolkning och tillämpning av artikel 51  

Oenigheter gällande självförsvarsrättens omfattning bygger ofta på tolkningen av art. 51.195 

Som ovan nämnts finns det två övergripande åsikter gällande tolkningen av rätten till 

självförsvar. Den första syftar till som anser att art. 51 är ett undantag för den generellt gällande 

regeln om våldsförbud.196 Det kan uppmana till att en restriktiv tolkning ska användas för att 

tolka art. 51. Den andra syftar till de som tolkar art. 51 ordalydelse om att inte inskränka på den 

naturliga rätten till självförsvar ger staten rätt att tillämpa sedvanerättsliga regler.197 

FN:s medlemmar ska följa FN-stadgan och de sedvanerättsliga regler som har status som opinio 

juris.198 Legaliteten till självförsvar mot icke-statliga aktörer formas genom att sedvana och 

praxis omfattas av staters rätt till självförsvar.199 Att tolka art. 51 efter sin ordalydelse skulle 

inte ge staten en rätt till självförsvar mot en icke-statlig aktör. På grund av det generella 

våldsförbudet inte nämner självförsvar mot icke-statlig aktör som en del av undantaget. En 

sådan tolkning av artikeln skulle leda till att våldsförbudet skulle vara svårare för stater att 

undkomma.200 Att tillåta för sedvanerättsliga regler i relation till art. 51 skulle resultera i att 

                                                           
191 Säkerhetsrådets resolution 1377 (2001) U.N Doc. S/RES/1373.   
192 Se till exempel: USA 2014 (ref: S/2014/695) [http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_695.pdf (hämtat: 2017-04-03). Turkiet 2015 (ref: S/2015/127) 

https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/12/Turkey-Article-51-Letter-Syria-02222015.pdf 

(hämtat: 2017-04-03) 
193 Resolution 2249 (2015) U.N Doc. S/RES/2249.  
194 Se exempelvis David cameroons tal om detta: House of Commons (2015), tillgänglig på: 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-

0001.htm#15112625000002 (Hämtat: 2017-04-25) 
195 Gray, s.117. 
196 ibid.  
197 ibid.  
198 Se ‘Draft articles’ art. 38(b).  
199 Bring, s.81. 
200 En sådan tolkning av art. 51 skulle leda till att den internationella sedvanan inom självförsvarsrätten skulle 

vara bredare än hur FN-stadgans definition ska tolkas. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_695.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_695.pdf
https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2015/12/Turkey-Article-51-Letter-Syria-02222015.pdf
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
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traktaträtten skulle bli meningslös. Det skulle även leda till att handlingar mot icke-statliga 

aktörer på en annan stats territorium som stater idag rättfärdigar genom internationell 

sedvanerätt mot ISIS inte skulle omfattas av självförsvarsrätten.201 

Att rätten till självförsvar var öppen för en bred tolkning innan FN-stadgans tillkomst är inte ett 

faktum. Det finns de som hävdar att rätten till självförsvar hade en snäv tolkning och endast 

användes för att rättfärdiga staters väpnade angrepp politiskt.202 Sedan Nicaraguafallet har 

vissa stater försökt rättfärdiga sina militära interventioner under art. 51 i ett försök att bredda 

tolkningen av självförsvarsrätten.203 Bland annat genom att hävda på preventivt självförsvar 

och självförsvar mot terrorism.204  

Från kapitel 2-4 är det möjligt att se att det finns otydligheter gällande vad som omfattas av 

rätten till självförsvar. Att det inte finns några tydliga regleringar gällande självförsvarsrättens 

omfattning har resulterat i att stater gör sin egen tolkning av art. 51. Detta kan bland annat 

identifieras i konflikten med terroristgrupperna Al-Qaida och ISIS. I dessa situationer har ett 

flertal stater valt att själva tolka art. 51 och rättfärdigat sina handlingar som självförsvar trots 

att artikeln inte nämner att rätten till självförsvar även omfattar självförsvar mot icke-statliga 

aktörer.205 Något som är värt att notera är att både Israel och USA har försökt att rättfärdiga 

väpnade angrepp mot icke-statliga aktörer under självförsvarsrätten under andra halvan av 

1900-talet.206 Detta fick dessvärre inte något stöd och många stater ansåg att de använde ’their 

use of force as going far beyond the bounds of this provision.’207 Det var inte förrän efter 11 

september attacken 2001 som denna syn började ändras och diskussion gällande självförsvar 

mot terrorism blev mer aktuell.208 

5.2. Faktiskt användande av självförsvarsrätten 

Terrorattentatet den 11 september öppnade upp för en diskussion huruvida självförsvar kan 

användas mot terrorism.209 Säkerhetsrådet (2001 som svar på 11 september attacken) yttrade att 

alla stater ska ‘Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation 

or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure 

that . . . such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic law and 

regulations . . .’210 Resolutionerna 1368 och 1373 kan tolkas ge stater en rätt till självförsvar 

mot terrorism.211 Dock gav resolutionerna aldrig någon referens till att en ’väpnad attack’ hade 

inträffat efter 11 september. Säkerhetsrådet uttryckte endast att händelsen är ett hot för 

internationell fred och säkerhet.212 Det kan indikera på att säkerhetsrådet ’were in fact willing 

to accept the use of force to self-defence by the USA in response to the terrorist attacks’ och 

                                                           
201 Vidare diskussion om detta nedan under kap. 5.3.1. 
202 Gray, s.118.  
203 ibid.  
204 ibid. s.118f. 
205 Detta kommer i kap. 5.2. att diskuteras mer ingående.   
206 Exempelvis Israel mot Beirut 1968 och 1985 mot Tunisien, USA mot Libanon 1986 och Irak 193. Gray, 

s.195.  
207 ibid. 
208 ibid. s.198.  
209 Scharf, s.15.  
210 Resolution 1373 som antogs under ramen för FN-stadgans kapitel IIV.  
211 Gray, s.199.  
212 Patrick, s.32. 
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inte att icke-statliga aktörer skulle kunna omfattas av rätten till självförsvar.213 En sådan 

tolkning kan vara möjlig eftersom säkerhetsrådet inte refererar till rätten till självförsvar explicit 

i resolution 1368 och 1373.214  

Bush-doktrinen som även den skapades efter 11 september attacken ändrade amerikansk policy. 

President George Bush uttalade: ’Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end 

there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and 

defeated . . . Either you are with us or you are with the terrorist.’215 Varken säkerhetsrådet eller 

Bush gav tillåtelse för stater att vara en ‘safe haven’ för terrorism.216 Bush-doktrinen gav stater 

rätt till preventivt självförsvar mot terrorism om det fanns ett överhängande hot mot Staten.217 

USA:s militära interventioner mot Al-Qaida har fått lite kritik ifrån omvärlden och ett flertal 

stater har valt att citera Bush-doktrinen för att rättfärdiga egna väpnade aktioner mot 

terrorism.218 Genom 11 september är det möjligt att se att en ny statspraxis gällande självförsvar 

mot icke-statliga aktörer på en annan stats territorium har växts fram. Även om det inte är 

möjligt från detta att hävda att ny gällande rätt har skapats.219 Av den orsaken att ICJ under 

2003 och 2005 har argumenterat för att självförsvar endast kan utövas mot en annan stat.220 I 

Kongo vs. Uganda var dock inte intentionen att endast gå till motattack mot terrorism, utan de 

ville även utföra räder i olika delar av territoriet.221 Därför kan detta domslut inte anses som ett 

sätt att hämma utvecklingen av internationell sedvanerätt gällande självförsvar mot icke-statliga 

aktörer. Dock kan det ge en indikation om att ICJ inte har accepterat att en utveckling av 

självförsvarsrätten skulle kunna rättfärdiga väpnade attacker från icke-statliga aktörer.  

11 september är den första situationen där stater använt självförsvarsrätten mot terrorism på 

tredje stats territorium.222 Denna händelse kan påvisa att en stat genom statspraxis vill utveckla 

sedvanerättsliga principer som ger tillåtelse för självförsvar mot terrorism. Det krävs däremot 

att händelsen är storskalig, liknande attacken som skedde 11 september 2001.223 Konflikten mot 

ISIS kan vara ett sådant fall där självförsvarsrätten kan betraktas som tillämplig mot icke-

statliga aktörer på en tredje stats territorium.  

5.2.1. Självförsvarsrätten i relation till ISIS 

Situationen i Syrien är ett ämne som skapat diskussion gällande hur internationell rätt förhåller 

sig till de aktioner som utförs mot ISIS. Mellan augusti 2014 och mars 2016 utfördes 20.000 

bombningar och missilattacker mot mål på syriskt och irakiskt territorium av USA.224 Trots att 

                                                           
213 Gray, s.199. 
214 ibid.  
215 President George Bush tal den 20 September 2001. Talet finns skriftligt tillgängligt på: 

http://edition.cnn.com/2001/US/09/20/gen.bush.transcript/ (Hämtat: 2017-04-26)   
216 ibid. Se även Resolution 1373.  
217 ibid.  
218 Exempelvis: 2002 dödade rysk militär en tjetjensk rebellisk ledare. Reinold, T, ’State Weakness, Irregular 

Warfare, and the Right to Self-Defense Post-9/11 (2011) 105 AM J. int´l L. 244, s.257. 2008 gjorde turkisk 

militär räder mot PKK baser I norra Irak. Reinold, s.269. 2011 gjorde Kenyansk militär operationer mot Al-

shabaab på somaliskt territorium. Int´l Crisis group, The Kenyan military intervention in Somalia: Africa Report 

No. 184 1-2 (Feb 2012)  
219 Scharf, s.54.  
220 Se Kongo vs. Uganda som nämns ovan under kap.4. 
221 Kongo vs. Uganda para. 110-118. Se även Scharf s.54.  
222 Bring m.fl. s.139ff.  
223 ibid. s.174.  
224 Scharf, s.52ff.  
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ICJ ett flertal gånger har argumenterat att självförsvarsrätten endast är applicerbar när en annan 

stat har utfört en väpnad attack eller att den icke-statliga aktören kan anses ha starka kopplingar 

till staten.225 USA argumenterar att dessa attacker inte är en överträdelse av internationell rätt 

om staten är ’unwilling or unable’ att göra något åt den pågående situationen.226 Irak har gett 

sitt medgivande till intervention på statens territorium, medan Syrien inte har gjort det. Att 

självförsvarsrätten kan användas mot icke-statliga aktörer som argumenteras av USA höll 

varken Ryssland, Kina eller Storbritannien med om.227 Efter terrorattentaten 2015 i Paris och 

bombdådet av det Ryska flygplanet där 224 passagerare dog ändrades denna åsikt.228  

Intresset för terrorism fick fokus 2015-2016 där stater ville hålla ISIS anhängare ansvariga för 

sina handlingar.229 Om det låg i varje stats intresse att hålla sina egna medborgare ansvariga för 

sina brott, både på sitt eget men även på annan stats territorium skulle problemet vara lättlöst. 

Problemet uppstår när en stat är ’unwilling or unable’ att åtala individer som bör hållas 

ansvariga för terrorattacker. I en sådan situation krävs det att en stat kan försvara sig mot 

väpnade attacker från terrorister. För att avgöra nödvändigheten av en militär motåtgärd i 

självförsvar kan ett test av ’unwilling or unable’ göras. Bland annat Tjeckien230, Kanada231, 

USA232 och Australien233 använder detta argument för att rättfärdiga militära motåtgärder på 

syriskt territorium mot ISIS.234 Att en stat inte kan eliminera det hot som finns innanför deras 

territorium kan bero på att staten förlorat sin ’effective control’ över en viss del av territoriet 

där terroristerna befinner sig.235 Eller helt enkelt inte är intresserade av att stoppa terrorism 

inom det egna territoriet. Storbritannien är en av de stater som argumenterar för att 

självförsvarsrätten även är applicerbar på icke-statliga aktörer på grund av internationell 

sedvanerätt om ett hot kan anses vara omedelbart och kräver att militära åtgärder vidtas för att 

skydda nationens säkerhet.236  

En stat bör kunna försvara sig själva mot yttre hot oavsett om det är från en annan stat eller en 

icke-statlig aktör.237 Staters intresse av att eliminera ISIS gör att stater vill kunna rättfärdiga 

                                                           
225 Se exempelvis: Nicaragua vs. U.S. och Kongo vs. Uganda som nämns ovan under kap.4.  
226 ibid.  
227 ibid.  
228 ibid.  
229 Tal av Storbritanniens  utrikesminister: Boris Johnson om att hålla Daesh ansvariga för sina handlingar, (19 

September 2016) https://www.gov.uk/government/speeches/our-aim-has-got-to-be-justice-for-all-of-daeshs-

victims (Hämtat: 2017-04-23)  
230 Se exempelvis: https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Dorsey-Paulussen-Towards-A-

European-Position-On-Armed-Drones-And-Targeted-Killing-Surveying-EU-Counterterrorism-Perspectives.pdf 

(Hämtat: 2017-04-24), 
231 Se Kanadas brev till säkerhetsrådet, S/2015/221. 
232 Brev från Samantha J. Power, Representant för USA till FN och Ban Ki-moon, generalsekreteraren på FN (23 

september 2014) Tillgänglig på: https://www.documentcloud.org/documents/3125705-US-SYRIA-ISIL-9-23-

2014.html (Hämtat 2017-04-24) 
233 Australien i sitt brev till säkerhetsrådet, S/2015/693. 
234 Detta är inte alla exempel som finns utan ett urval, utöver detta finns exempelvis Ryssland, Turkiet, Israel & 

Libanon. Dessa finns sammanställda på Lawfareblog.com och även länkar till de officiella källorna, tillgänglig 

på: https://www.lawfareblog.com/who-board-unwilling-or-unable (Hämtat: 2017-04-24)  
235 Detta är även den pågående situationen i Syrien. State Department Legal Adviser Brian Egan’s tal på ASIL, 1 

april 2016: international Law, Legal Diplomacy and the Counter-ISIL Campaign. Tillgängligt: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ol8Fz-ShaY (Hämtat: 2017-04-24) 
236 Tal av IISS.  
237 Brev från Samantha J. Power, Representant för USA till FN och Ban Ki-moon, generalsekreteraren på FN (23 

september 2014) Tillgänglig på: https://www.documentcloud.org/documents/3125705-US-SYRIA-ISIL-9-23-

https://www.gov.uk/government/speeches/our-aim-has-got-to-be-justice-for-all-of-daeshs-victims
https://www.gov.uk/government/speeches/our-aim-has-got-to-be-justice-for-all-of-daeshs-victims
https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Dorsey-Paulussen-Towards-A-European-Position-On-Armed-Drones-And-Targeted-Killing-Surveying-EU-Counterterrorism-Perspectives.pdf
https://www.icct.nl/wp-content/uploads/2015/05/ICCT-Dorsey-Paulussen-Towards-A-European-Position-On-Armed-Drones-And-Targeted-Killing-Surveying-EU-Counterterrorism-Perspectives.pdf
https://www.documentcloud.org/documents/3125705-US-SYRIA-ISIL-9-23-2014.html
https://www.documentcloud.org/documents/3125705-US-SYRIA-ISIL-9-23-2014.html
https://www.lawfareblog.com/who-board-unwilling-or-unable
https://www.youtube.com/watch?v=4ol8Fz-ShaY
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militär intervention på syriskt territorium. Detta kan ske genom kollektivt självförsvar 

tillsammans med Irak eftersom Irak ett flertal gånger har blivit utsatta för väpnade attacker från 

ISIS.238 Bland annat USA använder kollektivt självförsvar tillsammans med Irak för militära 

väpnade angrepp på syriskt territorium.239 Anledningen till att USA inte använder sig av 

individuellt självförsvar mot ISIS kan bero på att de terrorattentat som blivit utförda av ISIS 

mot USA inte kan anses vara tillräckliga för att utgöra en väpnad attack.240 Det finns inte några 

överhängande hot direkt riktade mot USA som skulle kunna rättfärdiga preventivt självförsvar 

och om detta potentiellt skulle kunna anses legalt under internationell sedvanerätt. Det som 

skapar problem gällande tillämpningen av självförsvarsrätten är att ISIS inte är en statlig aktör; 

som är ett krav inom art. 51 för tillämpningen av självförsvarsrätten.241 Å andra sidan 

exkluderar det inte heller uttryckligen att art. 51 inte kan tillämpas på icke-statliga aktörer.242 

Syrien håller inte med om USA och ett flertal andra staters åsikter gällande sin rätt till 

självförsvar på deras territorium. Syrien argumenterar att de problem som finns gällande 

internationell terrorism inte bekämpas på ett effektivt sätt. Säkerhetsrådets resolutioner gällande 

eliminering av terrorism kräver att alla medlemsländer tar sitt ansvar.243 Trots detta finns det 

fortfarande stater som väljer att sälja vapen och på andra sätt ge stöd åt terrorism.244 Syrien 

argumenterar vidare att det mest effektiva sättet att bekämpa terrorism är genom: ’the 

framework of international law and with the participation of concerned States, particularly 

Syria, which is the main party confronting terrorism in the region.’245  

Dessutom har en ny typ av argument för staters moraliska handlingar ’illegal but legitimate’ 

växt fram under en senare period. Stater försöker rättfärdiga sina militära handlingar som ’det 

moraliskt rätta’ och på detta vis skapa en legitimitet.246 Det har skapat diskussion hos olika 

folkrättsexperter på juridiska bloggar om det verkligen är möjligt att rättfärdiga en handling 

endast med grunden att något är moraliskt rätt.247 Att stater använder sig av denna typ av 

argument för att rättfärdiga sina militära interventioner på syriskt territorium påvisar ny 

                                                           
2014.html (Hämtat 2017-04-24) Se även: Storbritannien: The Extension of Offensive British Military Operations 

to Syria, November 2015, tillgänglig på: https://www.documentcloud.org/documents/3125729-UK-SYRIA-Isil-

PM-Response-to-FAC-Report.html (Hämtat: 2017-04-24) Och även Tysklands brev till säkerhetsrådet 10 

December 2015. 
238Exempelvis USA, Tyskland och Storbritannien. Se Tysklands brev till säkerhetsrådet och David Cameroons 

tal från 2015: Talet tillgängligt på: http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/12018841/David-

Camerons-full-statement-calling-for-UK-involvement-in-Syria-air-strikes.html (2015) (Hämtat: 2017-04-24)

  
239 Couzigou I, ‘The Fight against the ‘Islamic State’ in Syria and the Right to Self-defence,’ (E-International 

Relations, 5 February 2016) http://www.e-ir.info/2016/02/05/the-fight-against-the-islamic-state-in-syria-and-the-

right-to-self-defence/ (Hämtat 2017-05-15) 
240 ibid.  
241 ibid.  
242 ibid.  
243 Resolutioner: 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2007), 2170 (2014), 2178 (2014) & 2199 (2015).  
244 Syrien i sitt brev till säkerhetsrådet 2015 där dem skriver att trots att detta är ett problem, är det inget som FN 

lägger fokus på. (2015) A/70/385-S/2015/727.  
245 ibid.  
246 Se exempelvis David Cameroons tal om detta: House of Commons (2015), tillgänglig på: 

https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-

0001.htm#15112625000002 (Hämtat: 2017-04-25) 
247 Se exempelvis EJILTALK.org. Exempelvis detta inlägg: https://www.ejiltalk.org/the-clearly-illegal-us-

missile-strike-in-syria/ (Hämtat: 2017-05-08)  
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https://www.documentcloud.org/documents/3125729-UK-SYRIA-Isil-PM-Response-to-FAC-Report.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/12018841/David-Camerons-full-statement-calling-for-UK-involvement-in-Syria-air-strikes.html
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/12018841/David-Camerons-full-statement-calling-for-UK-involvement-in-Syria-air-strikes.html
http://www.e-ir.info/2016/02/05/the-fight-against-the-islamic-state-in-syria-and-the-right-to-self-defence/
http://www.e-ir.info/2016/02/05/the-fight-against-the-islamic-state-in-syria-and-the-right-to-self-defence/
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
https://www.publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm151126/debtext/151126-0001.htm#15112625000002
https://www.ejiltalk.org/the-clearly-illegal-us-missile-strike-in-syria/
https://www.ejiltalk.org/the-clearly-illegal-us-missile-strike-in-syria/


 
 

24 
 
 

statspraxis som har utvecklats de senaste åren.248 Det kan skapa ett dilemma om stater inte följer 

den internationella rätten på grund av egna moraliska ståndpunkter eftersom en militär 

intervention kan anses vara det moraliskt rätta av en stat. Det betyder inte per automatik att 

handlingen varit legal under internationell rätt.249  

Att Syrien inte skulle vilja bekämpa terroristorganisationen ISIS finns det heller inga bevis på. 

Istället kan de påpekas att dem tillsammans med Ryssland har gjort försök till militära 

motåtgärder.250 Ingen av de stater som använder sig av självförsvarsrätten på syriskt territorium 

har försökt kommunicera med Syrien.251 Något som är värt att notera är att USA aldrig hävdar 

att syrisk regering har en ’effective control’ över ISIS. Vilket har varit ett huvudargument i 

Nicaraguafallet där domstolen uttrycker att det inte är möjligt att försvara sig med 

våldsanvändning mot en icke-statlig aktör om inte gruppen/personen varit under ’effective 

control’ av staten.252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 Exempelvis USA: Koh, H ’The War Powers and Humanitarian Intervention’ (2016) Hous. L. Rev., Vol. 53, 

Issue 4, 971-1034, s.1016. 
249 USA använder sig exempelvis av moraliska argument för att rättfärdiga sina handlingar. Ett exempel på detta 

är  Trumps tal om Amerikanskt militärt våld mot Syrien från 2017. Tillgänglig här: 

https://www.youtube.com/watch?v=IQg8ktsrnXY (Hämtat: 2017-05-08)  
250 ibid. s.32.  
251 Syriens brev till säkerhetsrådet (2015).   
252 Nicaragua vs. U.S., para. 195. Se även kap. 3.3.3 & 4.2.2.  

https://www.youtube.com/watch?v=IQg8ktsrnXY
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Kap. 6 Analys & Slutsats  
Att besvara frågan om självförsvarsrätten är applicerbar på icke-statliga aktörer inom en tredje 

stats territorium är inte enkelt. Spridda skurar finns om vad som egentligen omfattas av 

självförsvarsrätten och vad som inte kan anses som förenligt med internationell rätt. I detta 

kapitel ges ett försök till att analysera självförsvarsrättens omfattning.  

6.1. Staters rätt till självförsvar i enlighet med FN-stadgan 

Att kräva att en stat ska direkt eller indirekt ha utfört en väpnad attack mot en annan stat innan 

den drabbade staten har rätt till självförsvar följer FN-stadgans principer och syfte. Medan att 

tillåta självförsvar mot en icke-statlig aktör på en tredje stats territorium inte följer FN:s syfte 

och principer. Eftersom det skulle innebära en kränkning av den tredje statens suveränitet. ISIS 

terrorattentat kan räknas som en ’väpnad attack’. Men att anse att dessa handlingar är direkt 

eller indirekt utförda av en stat är inte möjligt.253 En möjlighet skulle vara att hävda att Syrien 

är ’unwilling or unable’ att göra något åt den pågående situationen i deras territorium. Att detta 

test skulle vara tillämpligt i relation till art. 51 är högst osannolikt på grund av artikelns 

ordalydelse. Det enda som skulle kunna argumenteras är att sedvanerätten ger en lucka för stater 

att använda sig av självförsvar på grund av att artikeln inte är en inskränkning av den naturliga 

rätten till självförsvar.  

ICJ håller fast vid sin ståndpunkt om att en ’väpnad attack’ inom art. 51 inte kan ske från vem 

som helst utan att det måste finnas en stat inblandad för att rättfärdiga en stats handlingar som 

legalt självförsvar.254 Även efter att USA har hävdat legitimitet för sina handlingar som 

självförsvar mot terrorism på afghanskt territorium 2001.255 Om en stat skulle hållas ansvarig 

skulle detta vara lika absurt som att Ryssland ska hållas ansvariga för ryska maffians 

internationella brottshandlingar.256 Eller den illegala droghandeln i Colombia skulle betyda att 

Colombia hålls ansvariga för försäljning av droger internationellt.257 

6.2. Staters rätt till självförsvar i enlighet med internationell sedvanerätt 

För att självförsvarsrätten även ska omfatta handlingar i självförsvar mot icke-statliga aktörer 

krävs det att handlingen är en del av sedvanerätten. Det som kan sägas (ur ILC:s perspektiv) är 

att det krävs en generell konsensus i frågan och inte en universell konsensus för att räknas som 

sedvanerätt.258 Där även tystnad kan räknas som ett accepterande av en ny sedvanerättslig 

regel.259 Med denna information kan det innebära att självförsvarsrätten även omfattar 

självförsvar mot icke-statliga aktörer. Då ett flertal stater använder argumentet om att 

självförsvarsrätten är applicerbar på icke-statliga aktörer för att rättfärdiga sina militära 

interventioner i Syrien.260 En motsättning till detta är att säkerhetsrådet under 2015 inte gav 

stater rätten att gå utöver art. 51 i och med resolution 2249. Om säkerhetsrådet istället hade valt 

att uttrycka att stater kunde ta till alla nödvändiga åtgärder som krävdes. Och det dessutom 

                                                           
253 Patrick, s.56.  
254 ibid. s.41.  
255 ibid. 
256 ibid.  
257 ibid.  
258 Se ovan under kap. 4.1.  
259 ibid.  
260 Se ovan i kap. 5.2.1.  
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avsåg de som gick utöver kapitel VII i stadgan skulle det kunnat innebära att en ny 

sedvanerättslig princip hade blivit etablerad.  

Även om ’unwilling or unable’-testet kan anses som en del av internationell sedvanerätt är det 

inte helt klart huruvida det är möjligt att anse att Syrien uppfyller detta test. Det som kan 

klargöras är att handlingarna utförda av ISIS inte kan kopplas till syrisk regering utan 

självförsvarsrätten används mot en icke-statlig aktör på en tredje stats territorium. Denna 

statspraxis som har blivit accepterad av ett flertal stater kan påvisa att nya sedvanerättsliga 

principer är under utveckling. Där stater hänvisar till art. 51 inte är en inskränkning av statens 

’naturliga rätt’ till självförsvar.261 

Vissa stater anser att deras ’naturliga rätt’ till självförsvar syftar till att sedvanerättens principer 

ingår i FN-stadgan. Om ett sådant argument skulle bli accepterat leder det till att tvisten handlar 

om vad som faktiskt kan räknas som sedvanerätt istället för om relationen mellan sedvanerätten 

och FN-stadgan. Hypotetiskt sett om självförsvarsrätten även omfattade självförsvar mot icke-

statliga aktörer skulle detta fortfarande innebära restriktioner för hur den kan tillämpas. 

Fortfarande skulle principen om proportionalitet och nödvändighet vara avgörande och även 

kravet att en väpnad attack skulle skett. Med denna bakgrund är det möjligt att ifrågasätta USA:s 

väpnade attacker mot afghanskt territorium om huruvida det är proportionerligt att under 1,5 år 

utföra 20.000 bomb- och missilattacker. Trots att självförsvarsrätten skulle omfatta självförsvar 

mot icke-statliga aktörer, skulle fortfarande USA kunna bli kritiserade på grund av 

nödvändighet och proportionalitet. 

Om art. 51 inte kan tolkas omfatta även sedvanerättsliga regler skulle sedvanerätten behöva 

anses som en jus cogen etablerat innan 1945 för att trumfa över det allmänna våldsförbudet. 

Frågan är om de sedvanerättsliga principer som fanns innan FN-stadgan var så starkt etablerade 

att de anses vara opinio juris och även kan ha räknas som jus cogen. Om preventivt självförsvar 

mot icke-statliga skulle anses som en jus cogen skulle sedvanerätten trumfa över FN-stadgan 

och självförsvar mot terrorism skulle vara tillämpligt i internationell rätt. Det är tveksamt om 

det finns tillräckliga bevis för att hävda att rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer skulle 

vara en jus cogen-norm. Det enda som skulle kunna utgöra bevis för detta är att Carolinefallet 

gav tillåtelse för självförsvar mot rebeller. 

6.3. Utvecklingen av självförsvarsrätten 

Uppfattningen jag får av artikel 51 FN-stadgan är att ordalydelsen inte är tillräckligt anpassad 

till de moderna konflikter som finns idag. Där staters säkerhet även kan hotas av icke-statliga 

aktörer som inte regleras inom internationella traktat. Självförsvarsrättens utveckling sedan 

Carolinefallet har inte stått still och inte heller inte våldsanvändningens utveckling. Vi kan idag 

inte se anfallare komma från horisonten till fots och på hästar för att attackera en stat. Idag har 

vi mer teknologiska sätt till utförande av väpnade attacker. En attack som förut kunde ta lång 

tid att förbereda kan idag lösas genom några snabba klick på datorn. Med hjälp utav internet 

kan vi enkelt söka upp hur man bygger en hemmagjord bomb. Eller information om olika 

strategier för att genomföra vilken handling som helst, bra som dålig. Det krävs inte att det finns 

väl etablerade organisationer för att genomföra framgångsrika terrorattentat.  
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Säkerhetstänket sedan 2001 har utvecklats och ett större fokus på frågor gällande bekämpning 

av terrorism finns. USA och Storbritannien är bara två exempel på stater som vill försvara sig 

själva mot hot mot internationell fred och säkerhet. Men att lösa våld med våld behöver inte 

vara det mest effektiva tillvägagångssättet för att uppnå dessa mål. Istället finns det risk att det 

endast föder nytt våld och frustration hos rebelliska minoriteter. Även stater har rätt till respekt 

för deras suveränitet. Att föra en dialog mellan stater innan en stat tar till väpnade medel kan 

vara ett sätt för en stat att bekämpa terrorism i första hand. Användningen av självförsvarsrätten 

vars syfte är att tillämpas på mellanstatliga relationer bör inte vara det prioriterade 

alternativet.262 Det bör inte heller anses som nödvändigt att utföra militära interventioner mot 

en stat i första hand eftersom detta går emot FN:s syften och principer.  

För att en stat ska kunna använda sig av rätten till självförsvar krävs det att handlingen har 

grund i gällande rätt. I dagens läge kan det vara svårt för en stat att veta om dem handlar inom 

den internationella rätten eller inte. Att hävda sin militära intervention som legitim på grund av 

moraliska principer som börjar växa fram genom statspraxis bör inte vara ett handlande inom 

gällande rätt. Bara för att en handling är legitim betyder det inte att den är legal. Rättfärdigandet 

av ett våldsanvändande på grund av moral anser jag är fel fokus. Att moral och juridik inte alltid 

stämmer överens är ett faktum och det är inte alltid det är möjligt att prioritera moral eftersom 

moralen speglas av statens ursprung. Av den anledningen att den endast tar hänsyn till ena 

parten. I det här fallet den hotade staten som inte vill invänta en väpnad attack från en icke-

statlig aktör. Det skulle kunna innebära konsekvenser för staten där oskyldiga människor kan 

bli drabbade. Likväl att inkräkta på en tredje stats territorium på grund av att en 

terroristorganisation finns inom landet är även moraliskt fel. Staten är inte delaktig i 

överträdelsen av det allmänna våldsförbudet, varför ska de då bli straffade? När stater använder 

sig av sin moraliska ’rätt’ till våldsanvändning kan det vara moraliskt fel från en annan 

synvinkel.  

Dessutom hävdar Syrien att något samarbete mellan stater tillsammans med syrisk regering inte 

har föreslagits. Ändå anser stater fortfarande att de har en rätt till självförsvar. Det bör vara av 

prioritet att den tredje staten känner sig delaktig i kampen mot terrorism på det egna territoriet. 

Om staten är ’unwilling or unable’ till att göra något åt situationen bör det övervägas vad som 

är viktigast. Att statens suveränitet respekteras är fundamental princip inom internationell rätt 

vs. att det finns ett hot mot andra stater innanför statens territorium. Att använda ett test som 

detta kan vara kontroversiellt och det kan vara svårt att avgöra när en stat inte vill eller kan göra 

något åt en situation. Vad krävs egentligen för att en stat ska anses som oförmögen att göra 

något åt en situation? Eller när är en stat inte villig att vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera 

det hot som finns innanför territoriumet? Att använda ett sådant argument som att staten är 

’unwilling or unable’ känns väldigt vagt och ospecificerat.  

ICJ har inte uttalat sig i frågan huruvida självförsvarsrätten kan vara tillämplig i denna situation, 

vilket skulle vara önskvärt för en utveckling inom folkrätten. Det som däremot redan har uttalats 

kan indikera på att ICJ inte stödjer självförsvar mot en icke-statlig aktör på en tredje stats 

territorium. En väpnad attack ska enligt ICJ vara utförd av en stat för att självförsvarsrätten ska 

kunna tillämpas.263 FN-stadgan ger inte stater någon rätt till självförsvar på en tredje stats 
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28 
 
 

territorium. Även om detta inte är ett faktum på grund av ordalydelsen i art. 51 om statens 

naturliga rätt till självförsvar.  

Det finns en möjlighet att sedvanerätten ger stater rätt till självförsvar mot terrorism. Men finns 

det tillräckliga bevis på att sedvanerätten ger en stat rätt till självförsvar mot terrorism på en 

tredje stats territorium? Trots att detta går emot staters fundamentala rätt till suveränitet? USA 

har efter 11 september använt självförsvarsrätten som sin legala grund för våldsanvändning på 

tredje stats territorium trots att säkerhetsrådet och andra stater har varit kritiska mot denna 

handling.264 Efter 11 september har ett flertal stater valt att acceptera denna typ av 

självförsvarsrätt.265 Det som är problematiskt är att inflytelserika och mäktiga stater får mer att 

säga till om. Det kan riskera att dagordningen sätts av de aktörer som är mäktigast på den 

internationella arenan och juridiska aspekter åsidosätts. Internationellt användande av våld är 

inte endast den enskilde statens angelägenhet. Det är naturligt att en stat hellre går till motattack 

mot ett överhängande hot än att invänta att bli anfallen. Men att gå in på en tredje stats 

territorium får ofta fler effekter än så som politiska och ekonomiska samt även att oskyldiga 

människor får sina mänskliga rättigheter kränkta på grund av militärt våld.  

Oavsett om hotet kommer från en annan stat eller en icke-statlig aktör bör en stat inte behöva 

stå handfallen mot ett överhängande hot som kan riskera statens välfärd. Så länge det finns 

tillräckligt starka bevis för att en stat är utsatt för ett hot utifrån och behöver agera för att 

försvara sitt territorium och sina medborgare. Detta kräver att staten fortfarande följer sina 

internationella förpliktelser, både inom traktat och sedvänja om nödvändighet och 

proportionalitet. Att tillåta denna typ av självförsvarsrätt kan vara nödvändigt när stater står för 

ett sådant hot som ISIS. Dock finns det risk att en bredare tolkning av självförsvarsrätten kan 

inkludera även andra typer av hot från icke-statliga aktörer så som drogkarteller, rebeller och 

sjöröveri. Dessutom är inte ISIS den enda terroristorganisationen som stater känner ett 

överhängande hot ifrån. Problemet är mycket större än så och finns i ett flertal stater. En bredare 

tolkning av självförsvarsrätten skulle kunna innebära en eskalerande situation där 

våldsanvändningen trappas upp. Det kan även leda till att stater missbrukar sin rätt till 

självförsvar. Att stater inte kan sätta ned foten mot de terrorattentat som sker är även 

problematiskt.  Om det däremot skulle kunna leda till en prevention av ett storskaligt krig så 

kan det bevara internationell fred och säkerhet. Det skulle i denna situation vara förenligt med 

FN:s grundläggande principer. Det som behöver övervägas är vilket intresse som är störst: att 

stoppa terrorism eller att skydda det allmänna våldsförbudet som skyddar FN:s fundamentala 

princip om internationell säkerhet och trygghet.  

6.4. Slutsats 

Det finns ingen konsensus från stater om hur självförsvarsrätten ska tolkas. Det finns två 

övergripande åsikter: de som tror på att självförsvarsrätten är ett undantag till det allmänna 

våldsförbudet och därför ska tolkas restriktivt och endast omfatta handlingar som sker efter en 

väpnad attack från en annan stat. Medan andra är av åsikten att art. 51 inte är en inskränkning 

av den sedvanerättsliga självförsvarsrätten som ger stater rätt till självförsvar mot icke-statliga 

aktörer på tredje stats territorium. Det finns även statspraxis som visar att omfattningen av 

självförsvarsrätten efter 11 september har utökats till att även inkludera självförsvar mot 
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terrorism. Om detta kan ses som en del av internationell sedvanerätt är däremot inte klart. Både 

art. 51 och sedvanerätten använder proportionalitet och nödvändighet i tillämpningen av 

självförsvarsrätten. Däremot används inte dessa på samma sätt. På sedvanerättslig väg visar 

statspraxis att ett test för nödvändighet blivit etablerat: ’unwilling or unable’. Det som talar 

emot en sådan tolkning är att det i ett flertal rättsfall har fastslagits att rätten till självförsvar 

endast kan tillämpas mot en annan stat. Det som behöver klargöras är vad som egentligen 

omfattas och huruvida internationell sedvana är applicerbar eller inte på grund av det allmänna 

våldsförbudet är en jus cogen-norm. Ett flertal problem finns gällande hur stater ska förhålla 

sig till självförsvarsrätten och idag finns det inga klara direktiv hur art. 51 ska tolkas. Det leder 

till att rätten till självförsvar kan tolkas olika beroende på statens eget intresse i frågan.  
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