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Förord 
 
Jag har länge intresserat mig för internationell rätt och relationerna mellan stater och det 
intresset är både juridiskt och statsvetenskapligt. 
 
Den senaste tiden har präglats av händelser av sådan dignitet som gjort att det utan tvekan gått 
till världshistorien. Terrorattacken den 11 september är ett bra exempel på det.  
 
Händelserna har lett till många nya debatter, frågor och man har tvingats tackla dessa utifrån 
nya perspektiv. Detta i sin tur har lett till oenighet och även, enligt mig, en viss förvirring.  
 
Detta ska dock, anser jag, anses som nyttigt eftersom reglerna som styr ländernas agerande 
gentemot varandra kom till i en svunnen tid och världen och dess samhällen utvecklas 
ständigt. Man kunde dock ha önskat att händelser som terrordåden den 11 september aldrig 
inträffat.  
 
Trots mitt intresse för internationell rätt och relationer är skrivandet av en C-uppsats en stor 
uppgift och jag vill passa på att tacka alla som uppmuntrat och stöttat mig före och under 
skrivandets gång. Ett särskilt tack vill jag rikta mot Elsa Trolle Önnerfors på Juridicum i Lund 
som har varit till stor hjälp med både material, skrivteknik och uppmuntran. Självklart vill jag 
också tacka min handledare Christer Ödberg vid Rättsvetenskapliga Institutionen vid LTU i 
Luleå för de tips och råd jag fått under arbetets gång. 
 
 
Luleå maj 2004 
 
Martina Ahlberg 
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Abstract 
 
The resent events have given great attention to the UN and to international law. The terror 
attack in the US, it�s course of events in Afghanistan and the Iraqi war has without doubt 
stirred the international consciousness and has caused a lot of questions.  
 
The purpose with this essay was to examine when a state has the right to self-defence 
according to article 51 in the UN-charter. After examining the wording of the article and how 
it�s been used in the past we can establish that the right to self-defence comes into effect if a 
state is exposed to or has been exposed to an armed attack. It�s then in effect until the Security 
Council has taken necessary measures. For the right to self-defence to be valid it also requires 
proportionality, necessity and immediacy. 
 
International law arises from either treaty between states or through custom. There are 
different ways to interpret article 51 and this constitutes in a certain obscurity in every case of 
referral. How we choose to interpret the article today will for that reason influence the way we 
can use it in the future. It doesn�t say anywhere how neither the charter itself or the articles 
should be interpreted. Depending on which method of interpretation one use, the article also 
allows anticipatory self-defence.  
 
It appears so that the states tend to use whatever interpretation is best suited for the act they 
want to achieve. They choose for example to define situations so that possible use of force 
should be legitimate. They are even careful in their statements in the Security Council so that 
they don�t create a precedent.  It has also occurred that the Security Councils decisions have 
been disregarded even if this is illegal. This means a great danger in the future but at the same 
time it�s a way for the charter to stay up to date with the global society and it�s needs. 
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Sammanfattning 
 
Den senaste tidens händelser har gett stor uppmärksamhet till FN och den internationella 
rätten. Terrorattacken i USA och dess följder i Afghanistan samt Irakkriget har utan tvekan 
rört om i det internationella medvetandet och gett upphov till många frågor.  
 
Syftet med uppsatsen var att utreda när en stat har rätt till självförsvar i enlighet med FN-
stadgans artikel 51. Efter att ha undersökt artikelns lydelse och hur den använts i det förflutna 
kan man konstatera att rätten till självförsvar enligt artikeln träder ikraft om en stat utsätts 
eller har blivit utsatt för ett väpnat angrepp. Den gäller sedan fram till att säkerhetsrådet 
vidtagit nödvändiga åtgärder. För att rätten till självförsvar ska anses som legitim ställs även 
krav på proportionalitet, nödvändighet och direkthet.  
 
Den internationella rätten uppkommer antingen genom traktat mellan staterna eller av 
sedvana. Det finns olika sätt att tolka artikel 51 och det utgör en viss oklarhet i varje fall av 
åberopande. Hur vi väljer att tolka artikeln i dagsläget kommer sedermera påverka hur vi kan 
använda den i framtiden. Det finns inte förklarat någonstans exakt hur man ska tolka varken 
stadgan i sig eller artiklarna. Beroende på vilken tolkningsmetod man använder, tillåter 
artikeln även rätt till självförsvar i preventivt syfte.  
 
Det har visat sig att staterna använder den tolkning som bäst passar deras vilja att handla. Man 
väljer exempelvis att definiera situationer på så sätt att det legitimerar eventuellt våld. Man är 
även försiktig i sina utlåtande i säkerhetsrådet för att man inte ska göra några prejudikat som 
kan missgynna staten i framtiden. Det har även hänt att man förbisett säkerhetsrådets beslut 
även om detta är olagligt. Detta innebär en stor fara i framtiden men är samtidigt ett sätt för 
stadgan att hålla sig aktuell med det globala samhället och dess behov. 
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1 Inledning 
 
Klockan 8.46 på morgonen (amerikansk tid) den 11 september kraschar American Flight 11 
från Boston rakt in i World Trade Centers norra torn. Nästan 20 minuter senare klockan 9.03 
flyger United Flight 175, även detta från Boston, in i World Trade Centers södra torn. 9.45 
kraschar American Flight 77 i Pentagon och det fjärde planet kraschlandar i ett skogsområde i 
Pennsylvania klockan 10.10, efter att några av passagerarna konfronterat kaparna.1 
 
Den 7 oktober, knappt en månad efter attacken, skickar USA och Storbritannien missiler över 
Afghanistan. De träffar militära mål som innehas av Talibanerna och bin Ladens 
träningsläger. USA tar också de följande dagarna ett stort antal fångar och för dem till USA.  
 
När vedergällningen kom den 7 oktober drabbades många civila. Det var många som 
förlorade både anhöriga och sina hem. Frågan är om USA: s bombning av Afghanistan 
verkligen var legitim? De hävdade att de hade rätt till självförsvar enligt artikel 51 men 
stämmer detta? 
 
När FN-stadgan utarbetades och antogs 1945 behandlades inte frågan om internationell 
terrorism, den var inte �uppfunnen� än. Man ville skydda sig från hitleristiska erövrarstater 
och runt detta byggdes FN-stadgan.2 Mycket har hänt sen dess och därmed har olika 
uppfattningar och praxis utvecklats. Detta ämne är mycket aktuellt just nu p.g.a. händelser 
som den 11 september och dess efterverkningar, kriget i Irak m.fl. Mycket har hänt den 
senaste tiden och det har lett till stora diskussioner och jag anser att det också lett till viss 
förvirring och oenighet. Förhoppningsvis kommer dessa oenigheter att uppmärksammas och i 
framtiden leda till klarare regler. 
 
Mitt intresse för detta ämne har ökat i samma takt som den senaste tidens utveckling inom 
ämnet. Ämnet är mycket aktuellt och jag ser det som en fördel i sökandet på bra och intressant 
material. 
 

1.2 Syfte 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka artikel 51 i FN-stadgan och försöka klargöra 
under vilka omständigheter en stat har rätt till självförsvar. 
 

1.3 Frågeställning 
 
Min frågeställning lyder; 
� När har man rätt till självförsvar i enlighet med artikel 51? 
 
De delproblem som är intressanta att beröra är följande; 
� Hur ser efterlevnaden ut i det förflutna och vad ger detta för konsekvenser i framtiden? 
 

                                                
1 www.september11news.com/DailyTimeline.htm  
2 Bring, En rätt till väpnat självförsvar mot internationell terrorism? JT 2001/02 s. 243 
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1.4 Metod 
 
Jag har utgått från artikel 51 i FN-stadgan. Jag har tittat på var den är placerad och på hur den 
är skriven. Jag började titta på hur den kom till och vad tanken var bakom. Jag har även 
undersökt några fall från det förflutna där man åberopat artikeln och sett hur den är tolkad i de 
olika fallen och vad detta har haft för effekt längre fram. Jag har även undersökt hur FN 
fungerar för att se vilken roll organisationen har i förhållande till artikel 51. Jag har använt 
mig av ett flertal olika författare och experter med olika bakgrund för att förhindra en ensidig 
vinkling. 
 
För att hitta rätt information har jag använt mig av rättslitteratur, statsvetenskaplig litteratur, 
konventionstext, Internet och artiklar. Detta har jag hittat på bibliotek, söktjänster på Internet 
och i bibliotekens databaser. 
 

1.5 Avgränsning 
 
För att inte ta på mig en för stor uppgift som jag inte skulle kunna fullfölja har jag begränsat 
mitt arbete till FN och deras roll.  
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2 FN och dess roll i den internationella rätten 
 
Förenta nationerna planerades av de allierade under andra världskriget. Man siktade på ett 
internationellt samarbete för en varaktig fred efter kriget. Man utgick från idén till 
Nationernas förbund som upprättades efter första världskriget men som inte hade fungerat 
som det var tänkt.  
 
Nationernas förbund hade varit den första världsorganisationen som hade fred och 
internationell problemlösning som mål. NF var däremot försvagat redan innan det trädde i 
funktion. Organisationen byggde på föreställningen om kollektiv säkerhet men hade ingen 
förankring i stormakterna och kunde därför inte hindra krigsutbrott där de var involverade. 
Ekonomisk bojkott var den enda sanktionsmöjligheten som de hade och de var genom dem 
man skulle bestraffa krigshandlingar, dvs. aggressioner som stred mot paktens villkor.3Det 
fanns olika förslag till anledningar till varför NF misslyckats och dessa olika teorier 
debatterades fram och tillbaka vid utvecklingen för FN. 
 
Erfarenheterna från NF och andra världskriget hade stort inflytande på hur man organiserade 
och byggde upp FN. Man utgick från mönstret till NF: s organisation samt principen om 
kollektiv säkerhet, men utvecklade detta ytterligare. Man införde ett omfattande system av 
underorganisationer för mer praktiskt samarbete, och satsade därmed på integration i större 
utsträckning än förr.   
 

2.1 FN-stadgan 
 
FN-stadgan antogs den 26 juni 1945.4 Den kom till för att fastställa grunderna till en ny 
fredlig världsordning. Den fungerar som det konstitutionella instrumentet som hela 
organisationen är uppbyggd på. Stadgan innehåller medlemsstaternas rättigheter och 
skyldigheter samt fastställer FN-organen och deras uppgifter. Stadgan är en internationell 
traktat som innehåller de stora principerna i internationella relationer, från staternas 
suveränitet till förbudet mot användningen av våld i internationella relationer. I stadgans 
preambel uttrycks de ideal och generella mål för alla de människor vars regeringar går med i 
FN och här ser man tydligt hur andra världskriget präglat syftet med organisationen genom 
orden �We the people of the United nations determined to save succeeding generations from 
the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to 
reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person��5 
 
FN-stadgans syfte är; 

• att upprätthålla fred och säkerhet 
• att utveckla vänskapliga relationer mellan staterna baserade på principen om 

människors lika rättigheter och självbestämmande 
• att samarbeta för att lösa internationella ekonomiska, sociala, kulturella och 

humanitära problem och förespråkar respekt för mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter 

                                                
3 Österud, Statsvetenskap, s. 372-373 
4 Hanski/ Suksi, An introduction to the international protection of human rights, s. 65 
5 United nations, Basic facts about the United nations, s. 4 
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• att vara ett centrum för harmoniseringen för staternas efterlevnad av dessa mål. 
 
En av de grundläggande principerna som FN agerar utifrån är respekten för staternas 
integritet, dvs. att inte lägga sig i staternas inre angelägenheter. Staterna har rätt till nationellt 
självbestämmande och alla staters suveränitet är av lika stor betydelse. En av de andra viktiga 
principerna är icke-aggression, vilket betyder att alla internationella konflikter ska lösas 
fredfullt utan att riskera internationell fred och säkerhet. Självklart kan det bli och har blivit 
problem i vissa situationer när FN: s åsikt inte överensstämt med den aktuella statens.  
 

2.2 Medlemskap 
 
Att bli medlem i FN är fritt för alla fredsälskande stater, kravet är att de ska anta stadgan 
skyldigheter och vara villiga att utföra dessa. Generalförsamlingen tar in nya medlemmar på 
rekommendation från säkerhetsrådet. Ifall någon av medlemsstaterna missbrukar eller bryter 
mot någon av stadgans regler så förser stadgan regler om uteslutning expulsion. Men än så 
länge har detta inte varit aktuellt.  
 
De officiella språken för FN är enligt stadgan kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska. 
Arabiska har senare blivit tillagt som ett officiellt språk för Generalförsamlingen, 
Säkerhetsrådet och Ekonomiska och sociala rådet.6 
 

2.3 FN: s organ 
 
Enligt stadgan ska FN ha sex huvudorgan. Dessa är Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, 
Ekonomiska och sociala rådet, Förvaltarskapsrådet, Sekretariatet och Internationella 
domstolen.7  
 
Generalförsamlingen består av representanter från alla medlemsstater och alla har varsin röst. 
Man voterar om resolutioner och om viktiga beslut såsom beslut som rör fred och säkerhet, 
intag av nya medlemsstater och budget. Vid sådana beslut krävs två tredjedelars majoritet. 
Andra mindre viktiga beslut kräver endast vanlig majoritet. Besluten åsidosätts ofta i 
praktiken om de kolliderar med starka intressen i medlemsländerna.  
 
Säkerhetsrådet är FN: s fredsbevarande organ. Rådet består av femton stater varav fem är 
permanenta. De fem består av de ledande segrarmakterna efter andra världskriget (USA, 
Storbritannien, Frankrike, Sovjetunionen och Kina). De andra tio medlemsstaterna byts ut 
vartannat år. Om någon av de fem permanenta medlemmarna inte håller med om beslutet har 
de möjlighet att lägga in sitt veto mot ett uttalande eller ett handlingsförslag för de konflikter 
som rådet har uppe till behandling. Detta gör att beslutet inte går igenom. Syftet med 
vetorätten är att det ska förhindra att FN bryts ner p.g.a. krig mellan stormakterna. Det råder 
dock en diskussion om sammansättningen i rådet, eftersom sammansättningen inte längre 
speglar maktförhållandena i dagens läge. Säkerhetsrådets främsta uppgift är upprätthållande 
fred och säkerhet. När ett beslut har gått igenom i rådet har alla medlemsstaterna en 
skyldighet under stadgan att rätta sig efter detta. Säkerhetsrådet är det enda av FN: s organ 

                                                
6 A.a.s. 5-6 
7 Österud, s. 374-375 
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som har denna makt, de andra organen kan bara ge rekommendationer till staternas 
regeringar.  
 
Ekonomiska och sociala rådet är det organ som sammankopplar allt arbete som är 
ekonomisk- eller socialrelaterat i FN och underorganisationerna. Rådet har 54 medlemmar 
som sitter i tre år åt gången och varje medlem har en röst. Eftersom rådet agerar som forum 
där man diskuterar den internationella ekonomin och de sociala frågorna, undersöker och 
forskar, så har rådet en betydande roll i den gemensamma internationella utvecklingen och i 
bestämmandet av tillvägagångssätt.  
 
Förvaltarskapsrådet bildades 1945 för att se till att de elva förvaltningsstaterna efter andra 
världskriget omhändertogs på ett adekvat sätt. Det var sju stater som hade fått ansvaret att 
återupprätta regeringar och återställa självständigheten och rådet skulle övervaka de olika 
stegen i processen. 1994 hade alla staterna nått sina mål och rådet mist sitt syfte, så 
medlemmarna som bestod av de fem stormakterna beslutade att rådet blev vilande intill behov 
uppkom. 
 
Sekretariatet sköter det dagliga arbetet i FN och leds av generalsekreteraren. Sekretariatets 
uppgifter innefattar allt från fredsbevarande operationer till att undersöka ekonomiska och 
sociala trender. De har en personal på cirka 8900 som arbetar runt om i världen men deras 
huvudkontor är beläget i New York. Generalsekreteraren och hela hans stab ansvarar inför FN 
och varje stat har genom att gå med i FN lovat att respektera de ansvar som åligger dem och 
de beslut som de fattar.  
 
Internationella domstolen (ICJ) är det högsta juridiska organet i FN. Deras uppgift är att lösa 
konflikter mellan stater och agera rådgivare till FN och underorganisationerna. De använder 
sig av de olika traktaterna och de internationella lagarna som finns i stadgan. Det är endast 
stater som kan vara parter vid domstolen inte privatpersoner. Staterna binder sig vid de olika 
reglerna antingen genom deklarationer eller att de undertecknar ett avtal eller konvention. 
Domstolen består av 15 domare som väljs av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Ett land 
får inte representeras av mer än en domare. Domarna sitter på en period på nio år men kan 
väljas in igen.8 
 

2.4 FN: s arbete för internationell fred och säkerhet 
 
Säkerhetsrådet, generalförsamlingen och generalsekreteraren spelar en stor roll i arbetet med 
upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Deras aktiviteter täcker områden som 
förebyggande, uppbyggande, upprätthållande av fred och dessa områden måste överlappa 
varandra eller utövas simultant för att det ska fungera. 
 
FN-stadgan är ett internationellt avtal som binder medlemsstaterna att lösa sina konflikter på 
ett fredligt sätt. De är också förbjudna att hota med användning av våld mot någon stat och är 
bundna att informera säkerhetsrådet så fort en konflikt uppstår. 
 
När ett klagomål kommer in till säkerhetsrådet angående hot mot freden är första åtgärden att 
rekommendera staterna att försöka lösa konflikten fredligt. Rådet kan komma med förslag till 
hur de ska göra och det händer ibland att rådet själv sköter undersökning och medling mellan 
                                                
8 United nations, s. 6-15 
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parterna. Om en konflikt leder till våld är det rådets uppgift att få ett slut på det så fort som 
möjligt. De kan bl.a. utfärda order om eldupphör som kan förhindra vidare fientligheter. Rådet 
kan även sända observatörer eller fredsbevarande grupper för att minska spänningarna, hålla 
de stridande parterna isär och försöka få en lugn atmosfär så att man kan lösa konflikten på ett 
fredligt sätt. Enligt kapitel VII i stadgan får säkerhetsrådet bestämma vilka åtgärder som ska 
vidtagas bl.a. ekonomiska sanktioner, beslagtagning av vapen eller kollektiva militäraktioner. 
I sista hand kan rådet i vissa fall tillåta användning av våld under kapitel VII. Det är då tillåtet 
att använda våld för en allians av medlemsstater eller kanske en regional organisation eller 
liknande. Detta sker bara om man uttömt alla fredliga medel och man anser att det finns ett 
hot mot internationell fred och säkerhet.9 
 

2.5 Uppkomsten av internationell rätt 
 
Folkrätten är uppbyggd på sedvana mellan staterna. Man brukar säga att det finns en 
gemensam praxis och denna sedvänja anser staterna själva vara juridiskt bindande. För att det 
ska anses vara juridiskt bindande och därmed bli sedvanerätt eller allmän folkrätt måste två 
krav vara uppfyllda. För det första måste staterna handla på lika sätt i lika situationer. Det 
innebär att de har bildat en gemensam praxis. För det andra ska de handla på detta sätt för att 
de är övertygade att de måste för att inte bryta lagen. Anledningen till att staterna respekterar 
och följer dessa regler kan vara för att de värdesätter sin sociala roll och trovärdighet i 
statssamfundet. Det finns nämligen inte någon uppbackning av ett sanktionssystem som det 
finns i det nationella rättssystemet. 
 
Den allmänna folkrätten kompletteras av internationella avtal och dessa traktater är bindande 
för parterna p.g.a. en sedvanerättslig regel, nämligen pacta sunt servanda. Genom dessa traktat 
kan staterna avtala bort delar av den allmänna folkrätten. Det finns dock vissa regler som är 
grundläggande och som därmed inte går att avtala bort och hit hör framför allt våldsförbudet i 
internationella relationer. Traktaten gäller bara för de parter som skrivit på men kan på lång 
sikt bidra till sedvanerätt, genom att de påverkar utomstående staters situationer och därmed 
handlingar. Sedvanerätt kan också uppstå genom att ett traktat får universell anslutning, 
exempel på detta är de traktat som de stora internationella organisationerna grundar sig på, 
som FN-stadgan.  
 
Begreppet internationell rätt är inte samma sak som folkrätt, det har en vidare mening. Det 
innehåller fler normsystem som överlappar varandra och flyter ihop. Exempel på detta är 
internationell handelsrätt, internationell skiljedomsrätt och internationell integrationsrätt. Här 
bestämmer staterna själva vilka traktat de ska skriva på och vilka regler de därmed ska följa. 
Här kommer också diskussionen om överstatlighet in. Alla stater är suveräna men vissa 
organisationer är överstatliga, exempelvis EU. FN-stadgan innehåller också överstatliga 
moment genom att säkerhetsrådet kan fatta beslut som blir direkt bindande för 
medlemsstaterna. Annars brukar den nationella suveräniteten bromsa den internationella 
rättsutvecklingen.10 

                                                
9 A.a.s. 68-69 
10 Bring/ Mahmoudi, Sverige och folkrätten, s. 11-17 
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3 Historisk bakgrund 
 

3.1 Framväxten av artikel 51 
 
Förenta Nationerna (FN) har sitt ursprung i andra världskriget. Kriget innebar att Nationernas 
Förbund (NF) försvann och istället steg FN fram, innehållande de 5 segrarmakterna. Våren 
1945 i San Francisco utarbetade man gemensamt FN-stadgan.11  
 
Innan FN-stadgan skrevs och innefattade artikel 51, följdes sedvanerättsliga regler. Ett av de 
mest betydelsefulla och uppmärksammade fallet som så småningom ledde fram till dagens 
artikel 51, är �the Caroline case�.12 Detta fall har lett till sedvanerättsliga regler såsom den 
�naturliga rätten� till självförsvar och kravet på proportionalitet. 
 
Året var 1837, Caroline var ett amerikanskt ångfartyg som användes för att stödja en 
upprorsrörelse i det då brittiska Canada. Rörelsen hade förgreningar på den amerikanska sidan 
i New York. Man sände därför Caroline till Navy Island för att försöka hindra trafiken. Detta 
lyckades däremot inte och man kunde bara konstatera att manskapet på Navy Island hade ökat 
kraftigt bara på några dagar. Den 29 december 1837 trängde en brittisk styrka in på 
amerikanskt territorium och bordade Caroline under skottlossning. Man satte sedan eld på 
fartyget och sände det ner för Niagara-fallen. Under skottlossningen dödades två amerikanska 
medborgare. Förenta Staterna protesterade men den brittiska regeringen svarade med att 
Caroline ägnat sig åt piratdåd och att det amerikanska rättsväsendet inte fungerat i 
gränsområdet. De ansåg också att den brittiska expeditionen var att betrakta som legitim och 
nödvändigt självförsvar. 
 
1841 arresterades en McLeod i New York. McLeod, som var brittisk undersåte, åtalades för 
mord och mordbrand. Den brittiska regeringen krävde att McLeod skulle frias eftersom han 
deltagit i en väpnad aktion för nationellt självförsvar och denna handling ansågs vara en 
statshandling som Storbritannien åtog sig allt ansvar för. McLeod frikändes senare på grund 
av att den amerikanska domstolen saknade bevis. Den diplomatiska skriftväxlingen avslutades 
1842 med att den amerikanska utrikesministern Daniel Webster vitsordade att 
självförsvarsrätten skulle ha kunnat legitimerat den brittiska attacken under andra 
omständigheter, i en mer trängande situation. Den brittiske emissarien Lord Ashburton 
förmedlade en ursäkt för kränkningen av amerikanskt territorium trots att han fortfarande 
betecknade attacken som nödvändigt självförsvar. Websters uttalande den 27 juli 1842 har 
blivit klassiskt. Enligt detta uttalande skulle självförsvarsrätten begränsas till situationer där  
 
� the necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, 
and no moment for deliberation.�13 
 
 
 
 

                                                
11 A.a.s. 69 
12 Bring, FN-stadgan och världspolitiken, s. 150  
13 A.a.s. 151 
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I denna not utvecklades senare den s.k. proportionalitetsprincipen: 
 
�it will be for it (Great Britain) to show, also, that the local authorities of Canada, even 
supposing the necessity of the moment authorized them to enter the territory of the U.S at all, 
did nothing unreasonable or excessive, since the act, justified by the necessity of self-defence, 
must be limited by that necessity and kept clearly within it.�14 
 
Lord Ashburton hade inga invändningar mot denna juridiska analys och ansåg också att den 
brittiska aktionen var legitim på just de grunderna som Webster angivit.  
 
Websters formel vann så småningom allmänt gillande och uppfattades som en korrekt 
beskrivning av gällande folkrätt. Formeln talade om självförsvar men handlade snarare om 
nödvärnsrätt. Det nämndes inte något om väpnat angrepp och inte heller något om att staten 
som det riktades en försvarsaktion mot, måste ha begått en folkrättsstridig handling. Det 
talades däremot om en tvingande nödvändighet som påkallade omedelbar handling och detta 
gällde oavsett om hotet kom från en stat eller från individer. Fram till 1914 skilde 
folkrättsdoktrinen inte på begrepp som självförsvar, självbevarelserätt eller nödrätt. Websters 
formel ansågs som ett uttryck för nödvändighet, handlingar som var nödvändiga för statens 
säkerhet, trygghet eller fundamentala intressen var alltid folkrättsligt acceptabla. Det fanns 
ytterligare en doktrin om �self-preservation� (självbevarelserätt) och hade ett liknande 
innehåll. Vad dessa två doktriner hade gemensamt var att båda gav staterna rätt till att vara 
domare i egen sak. Den stat som ansåg sig ha rätt till att agera var också att var domaren i 
detta fall. Detta ledde till att doktrinerna egentligen verkade som kamouflage för 
statsegennyttan. 
 
När första världskriget bröt ut hade en vid men samtidigt svag princip om staternas rätt till 
preventivt självförsvar etablerats i folkrätten. I händelse av ett överhängande hot ansåg man 
att den hotade staten hade rätt att slå till först. Denna vida tolkning om principen om ett 
preventivt självförsvar har även hävdats i den moderna internationella politiken, vilket jag 
kommer att ta upp senare i avsnittet om tolkningar. 
 
1800-talets praxis har också gett upphov till synsättet att en stats medborgare kunde skyddas 
på samma sätt utomlands som inom statens eget territorium. Om en medborgare skadats 
utomlands sågs detta som om staten själv hade åsamkats skada. Skyddet av egna medborgare 
sågs som en väsentlig statsfunktion och ingripanden för att förverkliga detta betraktades som 
ett försvar av staten.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den klassiska folkrättens självförsvarsbegrepp inte var 
begränsat till fall av väpnad attack, utan täckte även in situationer där den stat som övervägde 
att använda våld var domare i egen sak. Det säger sig själv att risken för missbruk av en sådan 
vid självförsvarsdoktrin var väldigt stor. 
 
3.1.1 Den sedvanerättsliga utvecklingen 1920-1945 
 
Den folkrättsliga situationen beträffande våldsanvändningen i de mellanstatliga relationerna, 
påverkades mycket under mellankrigstiden. Några av dessa mellanstatliga avtal var NF-akten 
1920, Briand-Kellog-pakten 1928 samt olika regionala och bilaterala non-aggressionsavtal. 
Dessa avtal etablerade ett sedvanerättsligt våldsförbud som var avsevärt mer kategoriskt än 
                                                
14 A.a.s. 151 
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det som gällt tidigare. Våldsprincipen var i princip absolut, men inte helt eftersom det inte var 
tänkt att inskränka den naturliga rätten till självförsvar. 
 
Det nya, mer extensiva våldsförbudet som växte fram under 1920-talet sammanfattades i 
Briand-Kellog-pakten. I denna pakt stod det att staterna förklarade sig avstå från krig som ett 
instrument av nationell policy i relationerna med varandra. Det var ett våldsförbud som 
underminerade de klassiska doktrinerna om självhjälp och självbevarelse som tidigare gett 
staterna stor handlingsfrihet. Med denna pakt uppstod en presumtion, man presumerade att 
rätten till självförsvar hade tolkats ytterst restriktivt. I diverse diplomatiska sammanhang 
användes detta senare bland annat genom att staterna förband sig i traktaten att inte attackera 
eller invadera varandra eller att gå i krig mot varandra, undantag gjordes dock för �legitimt 
självförsvar�. Begreppet �legitimt självförsvar� definierades som motstånd mot just sådana 
handlingar som traktaten förbjöd. 
 
Under förhandlingarna om Briand-Kellog-pakten sommaren 1928 avgav ett antal regeringar 
särskilda noter angående förbehåll för rätten till självförsvar. En av dessa förefaller 
representativ för det sedvanerättsliga läget i mellankrigstiden vad gäller rätten till självförsvar. 
Den amerikanska noten lyder: 
 
�That right is inherent in every sovereign state and is implicit in every treaty. Every nation is 
free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or 
invasion and it alone is competent to decide whether circumstances require recourse to war 
in self-defence.�15    
 
Å ena sidan har noten en tendens att begränsa självförsvarsrätten till fall av attack eller 
invasion, å andra sidan erkänner den en möjlighet för staterna att själva avgöra när det 
förefaller nödvändigt att använda rätten till självförsvar. Den klassiska sedvanerätten spelade 
fortfarande en stor roll när det gällde att fylla i luckorna som tidens internationella avtal 
lämnade. I detta avseende var the Caroline-case av stor betydelse, däremot var den tidigare så 
generösa självhjälpsdoktrinen kraftigt beskuren. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det sedvanerättsliga läget angående rätten till 
självförsvar innan andra världskriget bröt ut, var begränsat till fall av väpnat angrepp samt till 
omedelbart militärt hot mot staten som sådan. Självförsvarsrätten var begränsad till försvar av 
det egna territoriet och inom denna ram kunde den klassiska folkrättens principer fylla en 
funktion, i synnerhet the Caroline-case.  
 
Slutligen tillkom artikel 51, som den ser ut idag, under förhandlingarna i San Francisco 1945. 
Tanken bakom artikeln var att medlemsstaternas rätt till självförsvar skulle vara garanterad i 
händelse av ett väpnat angrepp. Enligt artikeln får självförsvarsrätten utövas som en 
provisorisk åtgärd av en stat ensam, fram till dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder 
för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.16  

                                                
15A.a.s. 155 
16 Sevastik, Informell modifikation av traktater till följd av ny sedvanerätt och praxis, s. 324 
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4 Artikel 51  
 

4.1 Utformningen av artikel 51 
 
En grundläggande folkrättslig princip som regleras i FN-stadgan är förbudet mot 
våldsanvändning. Detta regleras i artikel 2 (4). Artikeln lyder; 
 
 �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 oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.� 17 
 
I förbudet finns dock två undantag.18 I dessa undantag legitimeras våldsanvändning i vissa 
situationer. Dels rör det sig om när Säkerhetsrådet anser att den internationella freden och 
säkerheten är hotad och att man därför finner det nödvändigt att använda våld för att 
upprätthålla säkerheten, artikel 42.19 Det andra undantaget legitimerar våldsanvändning om 
det rör sig om ett självförsvar artikel 51.20 
 
Artikel 51 lyder; 
�Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller 
kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta 
Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av 
internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna 
rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något 
avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje 
tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa 
internationell fred och säkerhet.� 
 
Självförsvarsrätten kan träda ikraft om en stat utsätts eller har blivit utsatt för ett väpnat 
angrepp. Försvaret gäller sedan fram till dess att säkerhetsrådet tagit nödvändiga åtgärder för 
hur man ska lösa situationen. Vad gäller definitionen av själva angreppet ska det röra sig om 
ett omfattande väpnat angrepp, som exempelvis en militär invasion eller liknande, riktat mot 
en annan stats territorium. Samma rätt kan i och för sig också användas om attacken är riktad 
utanför den andra statens gränser, om de attackerade målen exempelvis är en ambassad eller 
vissa militära enheter. 
 

4.2 Artikel 51 i praktiken 
 
När FN-stadgan förhandlades fram 1945 var syftet att minimera risken för krig i framtiden. 
För att nå detta mål strävade man efter att ge den nya världsorganisationen monopol på 
våldsanvändningen. Tanken var att FN skulle bli en starkare organisation än vad NF hade 
                                                
17 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt, s. 12 
18 Malanczuk, Akehurst´s Modern introduction to international law, s. 309 ff 
19 Konventionssamling i mänskliga rättigheter och humanitär rätt, s. 22 
20 A.a.s. 25 
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varit och huvudsyftet med stadgan var att ställa all unilateral våldsanvändning, även 
självförsvar, under FN: s kontroll. Angående självförsvarsrätten gjorde man detta aktuellt 
genom att dels placera den i stadgans sjunde kapitel, som handlar om inskridande vid 
fredshot. Och dels genom att i artikeln skriva att självförsvar endast är tillåtet fram till dess att 
säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. I 
artikeln lägger man också tonvikten på FN: s roll i sammanhanget och inte på staternas rätt till 
självförsvar.21 
 
Stadgan utvecklade en rätt till självförsvar sammankopplad på tre olika sätt. För det första var 
det utvidgat till att innehålla både kollektivt och individuellt självförsvar, för det andra var det 
begränsat till att endast gälla i fall av ett väpnat angrepp mot en medlem i Förenta Nationerna. 
Och för det tredje ansågs det vara en tillfällig rätt att utnyttja, ifall det krävdes, tills det att 
säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder.22  
 
När staten utövar sin rätt till självförsvar måste den samtidigt rapportera detta omedelbart till 
säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet har sedan, efter att ha undersökt saken, ansvaret att själv utreda 
och bestämma vilka åtgärder man ska vidtaga för att upprätthålla fred och säkerhet på en 
internationell nivå. Säkerhetsrådet är FN: s enda organ som har befogenhet att avgöra ifall ett 
väpnat angrepp har förekommit och vem som har varit ansvarigt för det. Det är också upp till 
rådet, i fall av osäkerhet, att avgöra vem som har rätt till självförsvar och när illegalt våld 
utövas.23  
 

4.1 Tolkningen av artikel 51 
 
Det anses att formuleringen i artikel 2 (4) bekräftar den traditionella sedvanerättens regler om 
självförsvar. Eftersom äldre sedvanerätt inte skiljde på självförsvar, självbevarelserätt och 
nödrätt leder detta vida synsätt till en extensiv tolkning av artikeln. Detta ger i sin tur 
generösare möjligheter till bruk av våld i självförsvar.24   
 
Sett ur ett annat perspektiv kan rätten till självförsvar inte tolkas på annat sätt än vad som 
bokstavligen står i artikeln. Det står visserligen om den nedärvda och naturliga rätten till 
självförsvar men att det endast får användas �i händelse av ett väpnat angrepp�. Om man 
använder den restriktiva tolkningen blir det bokstavliga innehållet avgörande. En stat har rätt 
till självförsvar först när en väpnad attack har inletts och endast då.25 
 
Det finns ett antal begrepp i detta sammanhang som måste definieras. Det första begrepp jag 
tänkte ta upp är �väpnat angrepp�. Begreppet innefattar både en attack mot en stats territorium 
och anfall mot statens militära enheter utanför dess territorium. Ett väpnat angrepp behöver 
inte vara en massiv militär operation. En vapeninsats mot ett jaktplan eller ett krigsfartyg är 
tillräckligt, men för att det ska vara ett legitimt självförsvar måste principerna om 
nödvändighet, proportionalitet och direkthet också räknas in. Dessa principer kommer jag att 
förklara längre fram. Haagdomstolen har också konstaterat att en väpnad attack måste ligga på 

                                                
21 Bring, s. 156-157 
22 Rifaat, International aggression, s. 124 
23 A.a.s. 124 
24 Bring, s. 150 
25 A.a.s. 150 
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en viss nivå och ha en viss intensitet för att motivera självförsvar.26 Ordalydelsen i artikel 51 
�i händelse av ett väpnat angrepp� verkar förutsätta att attacken verkligen har påbörjats. Det 
kan inte utläsas av texten att ett angrepp måste ha drabbat en stats territorium eller dess 
militära enheter innan rätten till självförsvar inträder. Detta är bakgrunden till diskussionen 
om preventivt självförsvar. 
 
4.1.1 Preventivt självförsvar   
 
Preventivt självförsvar har gett upphov till mycket diskussion. I den officiella spanska 
versionen av artikel 51 talas det om självförsvar �en caso de ataque armado�. Detta är en 
formulering som man skulle kunna tolka som att det är tillåtet att handla i preventivt syfte. I 
den officiella franska texten hittar man ännu en formulering; �dans le cas oú un membre� est 
l�objet d�une aggression armée�.27 Det betyder att en stat kan vara ett föremål för ett angrepp 
innan attacken inträffar. Man har dock kommit fram till att den engelska versionen är den som 
har den sannaste formuleringen; �if an armed attack occurs�, och är den som bäst 
överensstämmer med författarnas intentioner. Formuleringen förutsätter att ett väpnat angrepp 
redan inletts innan rätten till självförsvar inträder.   
 
Om man ska undersöka ifall artikel 51 tillåter ett preventivt självförsvar får man först tänka på 
att artikeln är ett undantag till artikel 2 (4), och att det finns en generell tolkningsregel som 
säger att undantag till principer ska tolkas restriktivt.28 Undantaget får heller inte strida mot 
den rättsprincip som står över. Denna regel är till för att principen inte ska undermineras. Det 
faktum att NATO och andra liknande avtal som är baserade på artikel 51, bara gäller försvar 
mot väpnade angrepp och inte försvar mot överhängande hot av angrepp, är också av stor 
betydelse. 
 
Om man utesluter en rätt till preventivt självförsvar så berövar man den �oskyldiga� staten 
den militära fördelen att attackera först. Problemet med preventivt självförsvar är att en stat 
sällan kan vara helt säker på den andra statens intentioner och i en krissituation har man sällan 
tid att undersöka information som avgör om hotet är överhängande eller inte. Det har 
nämligen hänt förr att ett radarsystem tagit fel och indikerat ingående missiler när det i själva 
verket bara varit en flock gäss.29 Risken att den stat som känner sig hotad vantolkar 
situationen är således stor. Ska detta misstag då leda till att en stat blir attackerad?  
 
Man kan spekulera i varför inte länder använder sig av preventivt självförsvar så ofta och en 
anledning kan kanske vara rädslan för att bilda en farlig sedvana. Det finns dock ett exempel 
på när ett land åberopat denna rätt. Den 7 juni 1981 bombade Israel kärnkraftverket Osirak i 
Irak. Israel hävdade att reaktorn användes för att tillverka atombomber som senare skulle 
användas mot Israel. De ansåg vidare att de p.g.a. detta hade rätt att förstöra reaktorn i 
preventivt självförsvar. Säkerhetsrådet fördömde enhälligt Israels handling. Experter från 
IAEA (internationella atomenergiorganet i Wien) vittnade att det skulle ta 10 år för Irak att 
tillverka en atombomb och att det inte fanns någonting som tydde på att Irak använde reaktorn 
annat än till fredliga ändamål.30 USA och England ansåg att det inte fanns någon bevisning 
för att reaktorn användes för den sortens tillverkning och därför hade Israel inte rätt att 

                                                
26 A.a.s. 161 
27 A.a.s. 162 
28 Malanczuk, s. 312 
29 A.a.s. 313 
30 Bring, s. 169 
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angripa. Länderna behandlade dock inte frågan om Israel hade haft rätt att attackera ifall det 
hade kunnat bevisas att reaktorn utgjorde ett hot mot dem. Ett stort antal länder runt om i 
världen ansåg att preventivt självförsvar stred mot internationell lag.31 Resolutionen där man 
fördömde Israels handling antogs enhälligt men länderna i säkerhetsrådet var inte eniga om 
Israels tolkning av artikel 51. USA ville inte utesluta alternativet att för egen del kunna 
åberopa preventivt självförsvar i framtiden, Storbritannien var som förr för preventivt 
självförsvar medan Sovjetunionen hävdade att det var illegalt. 
 
Fem år senare åberopade USA preventivt självförsvar mot statssponsrad terrorism för att 
rättfärdiga sina bombningar i Libyen. Libyen var misstänkt att ligga bakom en attack på ett 
disco i Berlin där en amerikan dog och flera skadades. Den 14 april 1986 flög cirka 40 
stridsflygplan över Libyen och hade fem olika mål att bomba. Fyra av de fem målen skadades 
kraftigt och omkring 130 civilpersoner omkom. Reagan hävdade att den amerikanska 
aktionen var en handling i självförsvar enligt artikel 51. Det var en förebyggande åtgärd som 
hade minskat Libyens förmåga att exportera terror. När man sedan underrättade 
säkerhetsrådet så hävdade man att den libyska politiken med hot om och bruk av våld var ett 
brott mot artikel 2 (4). De ansåg vidare att Libyens agerande rättfärdigade det amerikanska 
handlandet. De alliansfria medlemmarna i säkerhetsrådet ville fördöma USA: s handlande i en 
resolution men blev nedröstade på grund av att USA, Storbritannien och Frankrike lade in sitt 
veto. Angående rättsfrågan anser Bring att �även om Libyen var ansvarigt för upprepade 
terrordåd� konstituerade inte dessa dåd en väpnad attack mot USA eller amerikanska 
stridskrafter, dvs. det rörde sig inte om angrepp mot medlemsstat i FN-stadgans mening.�32 
Han anser vidare att Reagans tes om självförsvar mot internationell terrorism inte var ett 
uttryck för gällande rätt men att det kan ses som en utmaning i framtiden. 
 
Att döma av hur artikeln är formulerad är det mycket som talar för att den utesluter preventiva 
åtgärder. Att tillåta våld genom subjektiva bedömningar strider mot hela stadgans anda. Det 
finns dock former av preventivt självförsvar som går att förena med stadgans formuleringar. 
Det är tillåtet att attackera först ifall en stat har inlett offensiva militära operationer på sin sida 
gränsen, en annan stats territorium eller över fritt vatten. Det anses då föreligga ett väpnat 
angrepp och en rätt till proportionerligt självförsvar, även om den territoriala gränsen inte har 
överskridits. Det är tillåtet att skjuta ner missiler i fritt luftrum och man får lov att stoppa 
fartyg innan de passerat gränsen. Denna rätt kallas anteciperat självförsvar.33  
 
Aktörer är ett annat begrepp som är viktigt att definiera. Vad gäller aktörerna, dvs. vilka som 
utför eller utfört dådet, så har man tidigare bara utgått ifrån att angreppen och motangreppen 
endast gäller statliga aktörer och ingenting annat. Det finns en viss problematik i att veta mot 
var man ska rikta sina motoffensiver om det exempelvis rör sig om en liten kriminell grupp 
som befinner sig i ett land som inte har någon som helst koppling till gruppen. Ett motangrepp 
mot det territoriet kan tyckas vara tveksamt. I litteraturen jag har använt resonerar man utifrån 
att det främst ska röra sig om statliga aktörer men att det också kan röra sig om icke-statliga, 
under förutsättning att dessa agerat på order av eller med uppmuntran från staten. Man måste 
alltså se tydliga kopplingar mellan staten och gruppen. Även här finns det vidare tolkningar av 
hur de kopplingarna ska se ut. Det finns åsikter om att självförsvarsrätten ska vara tillämplig 
även om kopplingar mellan staten och gruppen inte finns men staten är medveten om gruppen 
och deras verksamhet utan att man gjort något aktivt för att stoppa dem. Den här typen av 

                                                
31 Malanczuk, s. 313 
32 Bring, s. 177 
33 A.a.s. 168-169 
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diskussioner känner man igen från hur man bedömde samröret mellan Al Qaeda och 
talibanregimen i Afghanistan efter 11 september. Man pratade om hur mycket stöd gruppen 
hade av talibanerna, om det endast handlar om skydd av terrorister, om talibanerna gjort något 
aktivt för att stoppa dem osv.34 
 
4.1.2 Principerna om proportionalitet, nödvändighet och direkthet 
 
Som jag nämnde ovan så krävs att kraven på proportionalitet, nödvändighet och direkthet är 
uppfyllda, för att rätten till självförsvar ska anses legitimt.35  
 
Proportionalitetsprincipen handlar inte om rätten till självförsvar utan om utövandet av denna 
rätt. Principen innebär att den som utövar rätten till självförsvar bara får göra detta i 
proportion till det väpnade angreppet. Omfattningen av motangreppet måste alltså sättas i 
relation till skadorna i ett väpnat angrepp. The International Court of Justice (ICJ) har 
konstaterat att det finns en väletablerad internationell regel som säger att självförsvar ger rätt 
till åtgärder som är proportionella till det väpnade angreppet och som är nödvändiga att svara 
på.36 De har vidare sagt att regeln i sig själv inte får exkludera användningen av kärnvapen i 
alla situationer, på samma gång som motattacken är proportionell inom rätten till självförsvar 
måste den också vara legitim inom reglerna och principerna under humanitär rätt. 
Motangreppet är alltså begränsat till absolut minimum eftersom vedergällning och 
straffåtgärder är förbjudna i internationell rätt. Man  kan då fråga sig i vilken utsträckning det 
är tillåtet att svara med kärnvapen mot en attack med konventionella vapen?  
 
Här kommer kravet på nödvändigheten in. Självförsvaret måste vara nödvändigt för statens 
trygghet, säkerhet och fundamentala intressen. Vad gäller nödvändigheten kan man tänka sig 
att det borde vara mer rimligt att använda sig av ett motangrepp för att tvinga bort 
militärstyrkor från sitt eget territorium. Detta kan kanske ställas mot hur nödvändigt det är att 
bomba tillbaka om man själv blivit utsatt för ett bombattentat? Här kan det eventuellt vara 
hårfint till att kalla motattacken vedergällning, något som helt strider mot internationell rätt. 
 
Med principen om direkthet menas att självförsvarsrätten ska utnyttjas direkt efter ett angrepp 
och man får således inte vänta in ett bättre tillfälle för motangreppet, då faller ju också idén 
med den egentliga nödvändigheten av ett självförsvar. Däremot måste en attackerad stat få tid 
på sig att samla in bevis för vem som utförde dådet om detta inte är uppenbart, för att veta 
mot vem eller vilka man ska slå tillbaka mot. Syftet med detta krav är att förhindra missbruk 
och militära aggressioner under självförsvarsrättens namn långt efter angreppen har inträffat. 
Kravet måste däremot beakta de individuella omständigheterna.   
 
4.1.3 Kollektivt självförsvar 
 
I artikel 51 regleras rätten individuellt eller kollektivt självförsvar och det betyder att staterna 
kan deltaga i försvaret av varandras territorier. De stora allianspakterna som tillkom efter 
1945, NATO och Warsawa-pakten, bygger på detta förhållande och syftar till gemensamt 
agerande vid väpnat angrepp mot någon av de förbundna staterna och man kan också 
konstatera att dessa traktater är anpassade till FN-stadgans förpliktelser. Varken traktaten eller 
artikel 51 förbjuder dock väpnade förberedelser för att avskräcka från andra 

                                                
34 Drumbl, Judging the 11 September  Terrorist Attack, s. 330 
35 Malanczuk, s. 316 
36 A.a.s. 317 
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aggressionshandlingar än angrepp eller hot om väpnat angrepp. Det har tidigare framhållits att 
en stat endast får försvara en annan stat ifall båda staterna haft rätt till ett individuellt 
självförsvar i samma situation. Exempelvis så skulle inte Grekland få lov att försvara Peru 
eftersom en attack mot Peru inte påverkar Greklands intressen eller rättigheter. Men genom 
NATO förbinder sig staterna att försvara varje medlemsstat oavsett ifall statens egna intressen 
eller rättigheter är hotade. Enligt ICJ måste staten vara utsatt av ett väpnat ingrepp och ha bett 
om hjälp för att en annan stat ska få rätt att ingripa. En sådan förfrågan gjorde Kuwait och 
Saudi Arabien till USA och deras allierade i augusti 1990 när Irak ockuperade Kuwait.37 Även 
om stadgan pratar om rätten till kollektivt självförsvar i förhållande till FN: s medlemmar 
innebär det inte att andra länder vägras hjälp. Det finns två skäl till detta; först och främst så 
talar artikeln om den naturliga rätten till självförsvar och om de orden ska ha någon betydelse 
måste de betyda att självförsvarsrätten fanns innan FN fanns och därför gäller alla stater. För 
det andra så säger man att artikel 51 uttrycker gällande sedvanerätt och på den grunden så 
berör det alla statssamfundets medlemmar.38  

                                                
37 Malanczuk, s. 318 
38 Bring, s. 160 
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5 Analys 

5.1 11 september  
 
På morgonen tisdagen den 11 september 2001 blev USA attackerat av terrorister både i New 
York och Washington. 
 
Klockan 8.46 på morgonen (amerikansk tid) kraschar ett passagerarplan rakt in i World Trade 
Centers norra torn. Nästan 20 minuter senare flyger ännu ett plan in i World Trade Centers 
södra torn. 9.45 kraschar ett tredje plan i Pentagon och det fjärde planet kraschlandar i ett 
skogsområde i Pennsylvania en stund senare.39 
 
Senare under dagen rasar de båda tornen. Flera tusen personer rapporteras saknade och de 
flesta beräknas vara döda. Bland dessa offer var en stor del brandmän men även turister och 
människor som arbetade i och omkring WTC. 
 
Den 7 oktober skickade USA och Storbritannien missiler över Afghanistan. De träffade 
militära mål som styrdes av Talibanerna och bin Ladens träningsläger. USA tog de följande 
dagarna också ett stort antal fångar och förde dem till USA. När vedergällningen kom den 7 
oktober drabbades många civila. Det var många som förlorade både anhöriga och sina hem. 
Frågan är om USA: s bombning av Afghanistan verkligen var legitim? De hävdade att de hade 
rätt till självförsvar enligt artikel 51 men stämmer detta? 
 
I fallet, den 11 september, är det väldigt otydligt hur man har valt att definiera attacken. De 
använder olika uttryck vid olika tillfällen. Uttrycken man använder är armed attack (väpnat 
angrepp), criminal attack och terrorist attack. Om man ska analysera detta ur ett juridiskt 
perspektiv så kan man ställa sig frågan varför man inte valt en definition och sedan hållit sig 
till den? En anledning till att man valt att göra så kan vara att de inte vill begränsa sig och 
därför väljer att hålla det öppet. Om man inte definierar angreppet så begränsar man inte 
heller valet av repressalier. På detta sätt kan det vara lättare att legitimera ett motangrepp. 
Beroende på hur man väljer att se på händelsen varierar också möjligheten att använda 
nationell eller internationell rätt.  
 
I artikeln �Judging the 11 September Terrorist Attack� definierar Mark A. Drumble attacken 
som en oisolerad krigsliknande attack utövad av individer från andra stater och som handlar 
genom en icke-statlig aktör.40 Detta innebär att attacken har element både från en criminal 
attack och en armed attack. Detta leder i sin tur till att det blir det extra svårt att avgöra vilken 
lagstiftning som ska användas.  
 
Det finns ingen universell definition på vad en terrorist är och därför existerar det inte 
internationell lagstiftning på området. Varje land har däremot en egen definition och därmed 
finns vanligtvis också en nationell lagstiftning som reglerar detta. Detta försvårar självklart 
processen med de människor som USA har tagit till fånga.  
 

                                                
39 www.september11news.com/DailyTimeline.htm  
40 Drumbl, s. 323 f 
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Ett annat problem är terroristerna räknas som individer och al-Qaeda som en icke-statlig 
aktör.41 Det var alltså inte Afghanistan som stat som låg bakom, inte heller var det någon som 
arbetade på uppdrag från dem. Om ett väpnat angrepp bara kan utövas av en stat så föreligger 
inte heller fog för USA att använda rätten till självförsvar mot Afghanistan. Om man däremot 
kan visa att al-Qaeda hade anknytning till Talibanregimen eller uppmuntrades av dessa, så 
skulle man kunna ställa Afghanistan till svars för attentatet. Detta skulle då fylla rekvisiten för 
att kalla det ett väpnat angrepp och därför skulle ett motangrepp mot Afghanistan vara 
legitimt.  
 
Problemet är dock att stater inte är ansvariga för allt som händer inom deras territorium. När 
aktörerna ifråga är icke-statliga så är det viktigt att avgöra ifall staten utövade effektiv 
kontroll över dem som utövade dådet. Det är därför viktigt att utreda ifall Talibanerna utövade 
någon effektiv kontroll över bin Laden eller al-Qaeda. Det kan också vara nödvändigt att 
lägga ansvar på Talibanerna ifall man kan visa att det är sammankopplade i ett symbiotiskt 
förhållande. Å andra sidan är det oklart ifall en svag stat kan ställas till svars för handlingar 
som utövas av icke-statliga aktörer, om staten kontrolleras av en icke-statlig aktör.42 Man kan 
nog däremot legitimera användandet av våld ifall man kan visa att det är det enda sättet att 
skydda sig från framtida terroristattentat. Denna tolkning medför dock fara i framtiden ifall 
man tillåter en stat att utöva våld mot andra stater för att försvara sig mot kriminellt beteende 
som utövas av icke-statliga aktörer.  
 
Det andra undantaget i FN-stadgans våldsförbud som jag nämnt tidigare är att säkerhetsrådet 
tillåter våld ifall de anser det nödvändigt för att bibehålla internationell fred och säkerhet. I 
detta fall gav inte säkerhetsrådet uttryckligt någon stat tillåtelse att använda våld mot 
Afghanistan.  
 
Efter attacken den 11 september utkom en rad resolutioner och bland dem är det Resolution 
1368 och 1373 som är de mest omtalade.43 I dessa fördömer säkerhetsrådet attacken den 11 
september och nämner att de ser den som ett hot för den internationella freden och säkerheten. 
De ber också alla stater att nu, mer än någonsin, bekämpa terrorism i alla former, men 
ingenstans står det att de tillåter det genom våld mot Afghanistan. Man kan då ställa sig 
frågan vilken tolkningsmetod man ska använda när det gäller resolutioner. Frågan är 
kontroversiell, det man kan komma fram till i detta fall är att det i alla fall inte står rakt ut 
någonstans att våld är tillåtet. Även detta bringar fram faror i framtiden, ifall man nu t.o.m. 
ska kunna tolka resolutioner på ett vidare sätt. 
 
På frågan om USA hade rätt att bomba Afghanistan kan man säga att det är en tolkningsfråga. 
Man kan argumentera för genom att hävda att folkrätten är icke-statisk. Folkrätten utvecklas 
hela tiden genom ny praxis och nya uppfattningar. FN-stadgan skrevs 1945 då internationell 
terrorism inte var �uppfunnen�, och detta är en av anledningarna för att den behöver tolkas 
om. En stat har rätt att försvara sig mot andra stater och även mot t.ex. gerillagrupper inom 
landet. Artikel 51 har tolkats relativt fritt tidigare exempelvis Korea-kriget under 50-talet och 
Kuwaitkriget i börjar av 90-talet. Attentatet i USA den 11 september är dock första gången 
som en terrorattack ansetts vara en attack mot en stat. Och om fallet gäller mellan stater så är 
FN-stadgan tillåten. Om USA hittar bevis på att bin Laden är skyldig och att han finns i 
Afghanistan så är ett anfall legitimt. 

                                                
41 A.a.s. 330 
42 A.a.s. 331 
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Det finns dock bra argument mot ett angrepp också. Nämligen att folkrätten är statisk, 
förhållande mellan stat och icke-stat regleras inte i FN-stadgan. USA kan inte ha rätt till 
självförsvar eftersom detta måste ske mot en pågående handling och denna händelse kan 
tolkas som isolerad. Om man pekar ut bin Laden eller en enskild grupp rör det inte sig om en 
stat och då är som sagt inte FN-stadgan tillämplig. Vid ett eventuellt anfall bryter USA mot 
folkrätten så länge de inte har mandat från säkerhetsrådet. Man kan istället använda regler om 
terroristbekämpning. FN-stadgan innehåller regler om terroristbekämpning och även regler 
om att stater ska hjälpa varandra i jakten på terrorister. USA kan begära utlämning hos 
Afghanistan och även om Afghanistan skulle vägra detta får USA inte använda våld. Den 
enda legala möjligheten är att få en resolution av säkerhetsrådet som tvingar Afghanistan till 
en utlämning och som därmed också legitimerar ett eventuellt militärt ingrepp. Om det 
däremot visar sig att Afghanistan har stöttat attacken och använt terroristerna som redskap så 
blir det en helt annan sak. 
 
USA föredrog att legitimera sina militära operationer på grunderna för självförsvar istället för 
att fråga säkerhetsrådet om tillåtelse för att använda våld44. USA har inte formellt 
kommenterat detta val. Det var däremot klart att USA ansåg att självförsvar är en sedvanlig 
åtgärd inom den internationella rätten och den är oberoende av säkerhetsrådets roll.  Detta är i 
sig en konstig uppfattning eftersom det då väcker frågan om varför säkerhetsrådets tillåtelse 
behövs överhuvudtaget ifall stater kan hävda självförsvar för att kunna börja med militära 
operationer mot en annan stat. En tänkbar anledning för att USA inte frågade säkerhetsrådet 
gällande Afghanistan kan vara att de ville undvika att göra ett prejudikat av fallet. Detta kan 
leda till att USA i framtiden kan använda våld i kampen mot terrorismen utan säkerhetsrådets 
tillåtelse. Eftersom hela världen var i chock efter terrordåden den 11 september och det fanns 
en slags konsensus att våld mot förövarna var legitimt, fanns det ingen som ville riskera att 
ifrågasätta de juridiska konsekvenserna av USA: s handlingar eller dess inverkan på 
säkerhetsrådets ställning.45 
 

5.2. Irakkriget 
 
Redan tre månader efter USA: s bombningar i Afghanistan började Bush prata om Irak, Iran 
och Nordkorea som våldsbenägna stater. När han pratade om Irak låg tonvikten dels på 
landets nära förbindelse med terrorister som al-Qaeda och dels på deras försök till att 
producera massförstörelsevapen.46 Fiendeskapen mellan USA och Irak började emellertid 
tidigare än så. 
 
I augusti 1990 invaderade Irak grannlandet Kuwait. Kuwait anklagades för att ha stulit olja 
från Irak. Därmed inleddes en bitter fiendeskap mellan USA och Irak. Med mandat från 
säkerhetsrådet drev USA ut den Irakiska militären från Kuwait. FN krävde att Irak skulle 
oskadliggöra alla kemiska och biologiska vapen samt eventuella massförstörelsevapen. Tills 
dess att det var gjort skulle landet utsättas för handelssanktioner. Irak förhalade nedrustningen 
genom att sabotera FN: s vapeninspektioner. Sanktionerna fortsatte därför och det fick 
förödande verkan för landet. Irak krävde att sanktionerna skulle hävas. 1998 blev konflikten 
akut och USA och Storbritannien gick till omfattande flygangrepp mot Irak. 
                                                
44 Mahmoudi, International Use of Force: Quo Vadis? JT 2003-04 s. 349 
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Vapeninspektörerna stängdes ute från landet och Irakkrisen splittrade säkerhetsrådet. 
Frankrike, Ryssland och Kina var de länder som var kritiska mot USA: s linje.47  
 
Efter terrorattacken i USA den 11 september anklagade Bush Irak för att stödja internationell 
terrorism och för att fortsätta att utveckla massförstörelsevapen. Bush hotade med militärt 
anfall för att störta Saddam Hussein och därmed bana väg för en mer fredlig regim i Irak. 
USA fick stöd från Storbritannien men mötte motstånd bland de övriga allierade i Europa och 
mellanöstern. Krisen blev då en fråga för FN.48 
 
I november 2002 beslöt FN: s säkerhetsråd att inleda nya vapeninspektioner i Irak, som då 
också tvingades acceptera kravet. USA och Storbritannien försökte få igenom att resolutionen 
skulle tillåta användning av våld ifall Irak skulle misslyckas vid inspektionerna. Detta gick 
dock inte igenom eftersom Ryssland, Kina och Frankrike protesterade. I resolutionen står 
istället att ifall Irak inte skulle lyckas visa att de inte har massförstörelsevapen måste 
säkerhetsrådet överväga situationen och behovet av att, i enlighet med resolutionerna, kunna 
säkra internationell fred och säkerhet.49  
 
Mellan december 2002 och mars 2003 gick USA och Storbritannien ut med en stor kampanj 
för att övertyga världen om att Irak hade massförstörelsevapen och att Saddam undanhöll 
detta faktum. Efter ett tag började de förklara sina planer på att störta Iraks regim. De gick ut i 
media och förklarade att de försäkrade ett regimskifte i Irak.  På detta sätt hade de ändrat sitt 
huvudsyfte för att få använda våld tre gånger under loppet av drygt ett år. De började med att 
anklaga Irak för att stödja al-Qaeda för att sedan ersätta det med att Irak inte samarbetade med 
FN i fråga om nedrustningen, till att slutligen hävda att Iraks tyrannliknande regering inte 
hade någon respekt för mänskliga rättigheter och därför måste störtas.50 
 
I början av 2003 när chefen för vapeninspektionerna rapporterade inför säkerhetsrådet 
kritiserades Irak för att inte ha redovisat allt som rörde deras eventuella innehav av 
massförstörelsevapen. Genom inspektionerna kunde man inte fastställa ifall Irak hade några 
massförstörelsevapen. USA och Storbritannien var dock övertygade och ansåg att landet 
skulle avrustas med våld eftersom de inte samarbetade med FN. Majoriteten i säkerhetsrådet, 
Frankrike, Tyskland och Ryssland, ville dock ge inspektörerna mer tid. I mitten av mars fick 
FN besked om att ett krig var nära förestående och natten mot den 20 mars 2003 inleddes 
angreppet.51  
 
Dagen efter de inlett angreppet skickade de båda länderna varsitt brev till säkerhetsrådet där 
de förklarade att de inlett angrepp och de juridiska grunderna för det. USA åberopade att det 
var en handling för att försvara både dom själva och det internationella samhället. 
Storbritannien hävdade åberopade rätten att driva igenom säkerhetsrådets resolutioner om 
nedrustning.52  
 
Man kan ifrågasätta både legitimiteten och lagligheten av USA och Storbritanniens avsikter. 
Angående ländernas avsikt att utrota al-Qaeda kan man säga att jakten på terrorister kommit 
att bli ett mål som sen den 11 september var rättfärdigat för alla stater. Även om det inte fanns 
                                                
47 www.totalförsvaret.se/telegraf/karta/karta 
48 www.totalförsvaret.se/telegraf/karta/karta 
49 Mahmoudi, s. 350 
50 A.a.s. 351 
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en universell definition av terrorism så kan man ändå hävda att USA och Storbritanniens 
avsikter att störta Irak således var rättfärdigade. Problemet var att de aldrig kunde bevisa 
någon sammankoppling mellan Saddam och al-Qaeda. Avsikten att nedrusta Irak och 
implementera FN-resolutionerna var också rättfärdigad även om man kunde ifrågasätta 
lämpligheten och genomförandet av detta.53 De skulle kunnat hävda självförsvar i preventivt 
syfte men jag är osäker på om argumentet hade hållit. Problem uppstod dock när USA och 
Storbritannien strax innan kriget bröt ut hävdade att avsikten var att byta ut regeringen i Irak. 
 
USA och Storbritannien hävdade även att de ville få bort den irakiska regimen. Det lät som en 
god gärning men problemet är att det finns en internationell regel som säger att varje stat är 
suverän. Det innebär att en stat inte kan gå in i en annan stat och ändra regeringen. Det fanns 
heller ingen grund i resolutionerna som rättfärdigade detta. Ländernas försök att få igenom en 
ny resolution strax innan kriget bröt ut kan tolkas så att de visste att de inte hade någon laglig 
grund i de tidigare. Kriget i Irak var olagligt både för att ett av syftena inte höll ur 
suveränitetssynpunkt och för att länderna handlade utan säkerhetsrådets tillåtelse eller utan 
nödvändighetsrekvisitet för självförsvar.54 
 

5.3. Diskussion 
 
Det som förvånar mig är att både USA och Storbritannien anser att de inte behöver 
säkerhetsrådets tillåtelse för att använda våld eftersom de anser att varje stat är suverän och 
har rätt att bestämma var, när och hur deras nationella säkerhet är hotad och hur de ska 
reagera vid sådant hot. Om det skulle vara på det viset anser jag att det inte hade behövts 
regler som artikel 2 (4) och 51. Om varje stat skulle kunna hävda att all användning av våld 
skulle vara tillåten och vem ger en stat rätt att bestämma vilka som är de �dåliga� staterna?  
 
I tolkningen av artikel 51 i fallet den 11 september fanns det en fara med att likställa 
terroristattacken med ett väpnat angrepp. Man öppnade dörren för en rätt till självförsvar och 
det kan ofta leda till en våldsam upptrappning av konflikten mellan staterna. Rätten till 
självförsvar gäller mellan stater men det är ofta svårt att knyta en terroristgrupp till en specifik 
stat. Om man då ser till USA: s agerande mot Afghanistan så kan det leda till att andra stater i 
framtiden löper en risk att bli sammankopplade med terroristgrupper när det anses bekvämt. 
Jag anser att kampen mot terrorismen måste ske med legala medel annars undermineras det 
internationella rättssamhället och det kan på sikt leda till begränsningar både i friheten och i 
demokratin. 
 
Tolkningsproblematiken är ett annat stort problem. Som det ser ut i det förflutna har artikel 51 
tolkats på det sätt som bäst rättfärdigat den angripande statens handlingar. Detta är en röd tråd 
som går igenom all internationell rätt. Kriget i Irak är ytterligare ett exempel på det.  
 
Även vetorätten utgör ett problem. Jag tror att man verkligen vill hjälpa varandra men tyvärr 
endast så länge det inte sker på ens egen bekostnad. Vetorätten underlättar för stater att sätta 
stopp för saker som inte gynnar dom själva och tyvärr blir det andra som får lida för det. Både 
anfallet i Afghanistan och kriget i Irak är tydliga tecken på att de stora staterna tänker på sig 
själva samtidigt som de utgör sig för att vara en räddare i nöden. 
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Det är svårt att se hur artikel 51 bäst skulle vara utformad för att passa dagens behov. Jag tror 
snarare att det krävs striktare riktlinjer för hur den internationella rätten och folkrätten ska 
tolkas så att den inte utnyttjas. Om man bestämmer att en artikel ska tolkas restriktivt får man 
vara konsekvent och istället skriva en utförligare version som tydligt visar vad som är tillåtet 
och inte. Detta står tyvärr i strid med hur folkrätten utvecklas. Den har ett behov att utvecklas 
jämsides med det globala samhället och det är svårt att förutse saker som kan hända. Man kan 
då istället med jämna mellanrum se över den internationella lagstiftningen och göra ändringar 
därefter. 
 
Mycket tyder på att tolkningen av artikel 51 håller på att utvecklas och att terrorattacken i 
USA kommer att få till konsekvens att artikel 51 även kommer att ge utrymme för en ny 
tolkning som inte bara omfattar angrepp från stater eller grupper med starkt stöd från stater 
utan också terrorattacker av samma dimension.  
 
Tyvärr är det ofta i kriser som folkrätten utvecklas. Folkrätten begränsar staternas 
handlingsutrymme, men det är samtidigt staterna som förändrar folkrätten. 
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