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Abstract 
 

In international law there has been an established principle of distinction between jus ad 

bellum and jus in bello, which is also known as the dualistic axiom, for a long time. It is 

put in place as a divider between the reason to go to war and the laws of conduct in war. 

Traditionally its rationale is found in an effort to reduce human suffering in conflict by 

not allowing extraordinary measures towards the soldiers of an enemy, whose attack on 

another state constitutes an aggression, thereby making its reasons for war unjust. The 

individual should not take the blame for its state’s transgression of international law. 

 However, post September 11, 2001, the fight against transnational terrorism 

intensified, with states (notably the US) adopting policies of targeted killing of terrorists 

on a more or less global scale. This is a different kind of conflict than the ones where 

the dualistic axiom has its roots. This principle of international law has therefore been 

criticized by a number of scholars and states as having lost its purpose. 

 This essay strives to investigate the separation of jus ad bellum and jus in bello in the 

light of targeted killing of terrorists. It explains the legal context of targeted killing of 

members of transnational terrorists and uses this as a basis for an analysis of the role the 

dualistic axiom may have in the fight against transnational terrorism. The purpose of 

this is to examine if the dualistic axiom may retain its raison d’être in the struggle to 

counter global terrorism. 
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1 Inledning 
 

Händelserna den 11 september 2001 och det ”krig mot terrorismen” som följde har lett 

till kampen mot olika terroristorganisationer har intensifierats. En av de utmärkande 

metoderna i den kampen är så kallade targeted killings, som jag i den fortsatta fram-

ställningen kallar målinriktat dödande.
1
 Målinriktat dödande innebär att vissa personer 

väljs ut som måltavlor för dödligt våld. Sådana operationer har genomförts av USA 

både i krigshärdar som Irak och Afghanistan, såväl som på andra platser där det kan 

ifrågasättas om USA är inblandat i en väpnad konflikt. Även andra stater, som till 

exempel Israel, Ryssland och Sri Lanka ägnar sig åt den här typen av operationer.    

En stat har rätt till självförsvar mot en attack under vissa förutsättningar och den rätt 

som reglerar detta är känd som jus ad bellum. Åtskillnaden mellan denna och jus in 

bello, det vill säga krigets lagar, är en central princip inom folkrätten.
2
 Överväganden 

kring anledningen till att den egna sidan strider ska inte påverka frågan om en attack är 

tillåten enligt jus in bello. Resonemanget bygger på en strävan att minimera det 

mänskliga lidandet i konflikten, genom att begränsa rätten till inhuman krigföring för 

alla stridande parter. Oavsett om staten har ett rättfärdigt (eller vad som skulle kunna 

kallas ett moraliskt överlägset) skäl att strida, innebär principen att det inte ska påverka 

enskilda stridandes rättsliga status. 

Frågan om, och i så fall när, det är tillåtet med målinriktat dödande av medlemmar i 

transnationella terroristorganisationer har lett till en kritik av åtskillnadsprincipen. Mot-

argumentet bygger på at transnationella terroristorganisationer, det vill säga 

organisationer som inte är begränsade till en stats territorium, är en annan slags 

motståndare än en stat. De rör sig mellan länder och väpnade konflikter, vilket gör det 

svårt att bekämpa dem. 

Individualistiska tänkare framhåller att det inte är en moralisk skillnad mellan 

dödande som utförs av ett politiskt kollektiv och en enskild person, eftersom 

kollektivets rätt att försvara sig måste ses som en förlängning av individens rätt till 

självförsvar.
3
 En del har utifrån detta dragit slutsatsen att det som är tillåtet att göra mot 

den enskilde i konflikter styrs av om den egna sidans skäl att strida är rättfärdigt eller 

                                                 

1
 För tidigare svensk förskning se Gunneflo, The Life and Times of Targeted Killing. 

2
 Jag kallar den hädanefter för åtskillnadsprincipen. 

3
 Frowe, The Ethic of War and Peace – an Introduction, s 36. 



12 

 

inte.
4
 Utifrån ett sådant perspektiv är det exempelvis mer moraliskt att döda ledarna för 

den sida som gjort sig skyldig till en otillåten aggression än stridande med lägre rang, 

eftersom deras moraliska ansvar för ett orättfärdigt krig är större. Det står i tydlig 

kontrast mot den traditionella synens åtskillnadsprincip. 

Hur man bör se på den enskildes ansvar i kampen mot terrorismen är inte helt 

okomplicerat. Den som strider för en icke-statlig väpnad grupp intar inte samma 

rättsliga ställning som en soldat i en nationell armé.
5
 Terroristorganisationer som al-

Qaida ägnar sig åt en krigföring som inte ger samma incitament till att upprätthålla IHL 

som i andra konflikter.
6
 Efter terrorattackerna den 11 september har framförallt USA 

argumenterat för förändringar i folkrättens förhållningssätt till våld riktat mot terorister. 

Vidare argumenteras från amerikanskt håll att den pågående konflikten med al-Qaida 

innebär att det är tillåtet att slå till mot företrädare för den organisationen även utanför 

områden där det pågår en väpnad konflikt i en folkrättslig mening.
 7

 Den juridiska 

grunden för detta är att man menar sig utöva rätten till självförsvar i FN-stadgans art. 

51. Detta argument stöds emellertid av den globala spridningen av transnationell 

terrorism. Dessutom innebär det problem för den rättsliga klassificeringen och därmed 

begränsningen av såväl konfliktens utbredning som vilka metoder som är tillåtna för att 

bekämpa sådana organisationer. Den amerikanska uppfattningen är att den icke-

internationella konflikten följer med en deltagare i konflikten vart han eller hon än tar 

vägen, så länge gruppen denne tillhör fortsätter att delta i fientliga handlingar mot USA. 

Det är en kritiserad analogi från regelverket som gäller vid internationella väpnade 

konflikter (IAC). 

Valet av jämförelse mellan en individualistisk syn, som en del av Just War Theory, 

på målinriktat dödande av terrorister och den traditionella synen är därför intressant 

eftersom den så tydligt relaterar till den traditionella åtskillnaden mellan jus ad bellum 

och jus in bello. Dessutom blir målinriktat dödande ur den utgångspunkten ett sätt att 

rikta den militära insatsen mot de individer som bär det största moraliska ansvaret för 

konflikten. I denna uppsats används denna teoribildnings syn på betydelsen av 

individens ansvar för den pågående konflikten som ett verktyg i granskningen av dennes 

rättsliga ställning i konflikten.  

                                                 

4
 A a s 46. 

5
 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 65. 

6
 A a s 105. 

7
 Det följande bygger på Dorsey och Paulussen, Yearbook of International Humanitarian Law 2013, s 

228-229. 
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En teori kallad ”naked self-defence” med innebörden att staten har rätt att utöva 

självförsvar mot terrorister och att man enbart på den grunen har rätt att döda dem har 

förts fram av bland andra Kenneth Anderson.
8

 Den amerikanska regeringen har 

samtidigt varit knapphändig med motiveringen av metoden att använda målinriktat 

dödande mot terrorister i och utanför de platser där det samtidigt pågår en väpnad 

konflikt. Kritik har riktats mot att detta skulle leda till en sammanblandning mellan jus 

ad bellum och jus in bello. Samtidigt finns det grupper som anser att åtskillnads-

principen inte har samma existensberättigande i kriget mot terrorismen, eftersom det är 

en ny typ av konflikt som kräver ett annat förhållningssätt till hur krig utkämpas. 

Motståndare till den uppfattningen menar att gällande rätt inte ger stöd för en sådan 

uppfattning och att det finns goda skäl att behålla åtskillnaden mellan jus ad bellum och 

jus in bello även i kampen mot transnationell terrorism. 

Ur ett bredare perspektiv kan synen på när, var och hur någon kan utföra ett 

målinriktat dödande mot en person som är medlem i en terroristgrupp belysas utifrån 

individens ansvar för konfliktens underliggande orsaker. Den som ansluter sig till en 

terroristgrupp som al-Qaida blir en måltavla och riskerar att angripas. Innebär själva 

anslutningen till en sådan grupp att en person kan dödas, oavsett var den personen 

befinner sig och vilken funktion personen fyller i terroristorganisationen? 

En del av motiveringen bakom det målinriktade dödandet av terrorister är hur och 

om de kopplas till en väpnad konflikt och den grupp som strider mot staten. Den 

sammanblandning av jus ad bellum och jus in bello som bland andra USA har kritiserats 

för i samband med målinriktat dödande måste diskuteras utifrån de underliggande 

skälen till att de båda regelverken finns på plats. 

Samtidigt finns det som sagt många flera som propagerar för ett systemskifte. Jag 

kommer att analysera de olika ståndpunkterna och utvärdera dem ur ett teoretiskt, 

praktiskt och ett individualistiskt Just War perspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att svara på om förhållandet mellan jus ad bellum och jus in 

bello bör omvärderas. För att uppnå det syftet kommer jag att diskutera hur staters mål-

inriktade dödande av medlemmar i icke-statliga, transnationella terroristorganisationer 

utanför det egna territoriet förhåller sig till denna åtskillnad. Dessutom kommer jag att 

                                                 

8
 Anderson, Washington College of Law Research Paper No. 2011-16, s 8.  



14 

 

belysa hur rätten att utföra målinriktat dödande av sådana medlemmar kan ses utifrån 

den enskilde terroristens moraliska ansvar för orättfärdiga angrepp som dennes 

organisation gör sig skyldig till Därigenom visas på det samband som finns mellan 

åtskillnadsprincipen och klassificeringen av motståndaren i det så kallade kriget mot 

terrorismen. Dessutom belyses olika argument för att målinriktat dödande i kriget mot 

terrorismen även påverkar förhållandet mellan jus ad bellum och jus in bello. För att 

uppnå detta syfte behandlas följande frågor. 

  

1. Hur förhåller sig målinriktat dödande, som en del av kampen mot 

transnationell terrorism till gällande rätt och särskilt i förhållande till 

principen om åtskillnad mellan jus ad bellum och jus in bello (de lege lata)?  

2. Vilka konsekvenser får målinriktat dödande som en del av kampen mot 

transnationell terrorism för principen om åtskillnad mellan jus ad bellum och 

jus in bello? 

3. Innebär kampen mot transnationell terrorism att det finns skäl att omvärdera 

principen om åtskillnad mellan jus ad bellum och jus in bello (de lege 

ferenda)?  

1.2 Avgränsningar 

Fokus ligger på USA:s syn på målinriktat dödande, men även till viss del diskutera 

Israels syn. Även om andra stater, som Ryssland och Sri Lanka ägnar sig åt målinriktat 

dödande har redogörelsen begränsats till de två tidigare nämnda staterna. Skälet till det 

är att uppsatsen fokuserar på transnationell terrorism och att USA har ägnat sig åt 

målinriktat dödande på en global skala. Därmed ges en möjlighet att jämföra olika sätt 

att se på målinriktat dödande. Skälet till det är att omfattningen och den geografiska 

spridningen av USA:s målinriktade dödande av terrorister leder till att de operationerna 

utförs under vitt skilda folkrättsliga förutsättningar. Det gör det möjligt att åskådliggöra 

sambandet mellan åtskillnadsprincipen och målinriktat dödande på ett effektivt sätt.  

Valet att fokusera på staters våldsanvändning, och inte transnationella terrorist-

organisationers, beror på att de senare är icke-statliga aktörer och därför inte heller 

bundna av FN-stadgans jus ad bellum-begränsningar. Diskussionen är trots det valda 

fokusområdet beroende av det hot som transnationell terrorism utgör. Det är en viktig 

beståndsdel i bedömningen av om det finns särskilda skäl att avvika från åtskillnads-

principen i kampen mot sådana organisationer.  
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Operationer med syftet att använda sig av målinriktat dödande kan falla inom ramen 

för såväl mänskliga rättigheter (IHRL) och internationell humanitär rätt (IHL). Hur de 

förhåller sig till varandra är en fråga som diskuteras inom folkrätten. Här begränsas 

diskussionen till att diskutera de fall som regleras av IHL, eftersom förhållandet mellan 

IHL och IHRL kräver en egen analys. Uppsatsen behandlar därför inte IHRL. 

Allt material som presenteras har som ändamål att belysa hur målinriktat dödande av 

transnationella terrorister och ambitionen har inte varit att en heltäckande redogörelse. 

Istället är målet att försöka identifiera de huvudsakliga problemen med målinriktat 

dödande i förhållande till åtskillnadsprincipen, som anges i uppsatsens syfte. 

1.3 Metod 

Uppsatsen består i en rättsdogmatisk undersökning av hur åtskillnadsprincipen enligt 

gällande rätt förhåller sig till målinriktat dödande. Jag kommer att belysa hur gällande 

folkrätt kan appliceras på målinriktat dödande som metod i kampen mot transnationell 

terrorism. Det är ett sätt att ställa åtskillnadsprincipen i perspektiv till de särskilda 

omständigheter som präglar det så kallade kriget mot terrorismen. De förutsättningar 

åtskillnadsprincipen leder till för kampen mot terrorismen kommer kritiskt granskas, för 

att undersöka vilka konsekvenser den får för den praktiska rättstillämpningen.  

Det finns ingen universell definition av terrorism och i uppsatsen används en 

definition lånad av Kretzmer som utgår från att transnationella terroristorganisationer 

utmärks av avsiktligt dödande av civila för politiska eller ideologiska ändamål.
9
  

Vidare behandlas hur klassificeringen av operationer som syftar till målinriktat 

dödande av en medlem av en transnationell terroristgrupp påverkar deras laglighet 

enligt gällande folkrätt. Därefter diskuteras om jus in bello-klassificeringen av icke-

statliga, transnationella terroristgruppers medlemmar bör påverkas av motiv som enligt 

gällande rätt hänförs till jus ad bellum eller tvärtom. Framställningen kommer att belysa 

hur de båda regelverken tillämpas vid målinriktat dödande. Utifrån den jämförelsen 

analyseras behovet av att reformera folkrättens syn på principen om åtskillnad mellan 

jus ad bellum och jus in bello. 

Det finns två skäl till att denna metod valdes för att undersöka åtskillnadsprincipen. 

Dels rör det sig om en form av krigföring där villkoren skiljer sig från mer 

                                                 

9
 Se Kretzmer, The European Journal of International Law, s 175. 
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konventionell krigföring. Dels blir det särskilt tydligt hur komplexa de juridiska 

bedömningarna som stater måste göra i kampen mot transnationell terrorism. 

Eftersom attackerna den 11 september 2001 och den efterföljande invasionen av 

Afghanistan har varit mycket tongivande för hur det målinriktade dödandet mot 

medlemmar av transnationella terroristorganisationer ser ut kommer USA:s mål-

inriktade dödande i Afghanistan och dess närområde att användas som exempel för att 

belysa under vilka förutsättningar sådana operationer kan vara tillåtna. Sedan de 

amerikanska styrkorna i huvudsak lämnat Afghanistan kan det ifrågasättas i vilken mån 

det fortfarande pågår en väpnad konflikt. Dessutom kommer målinriktat dödande i 

andra delar av världen att diskuteras och betydelsen av förhållandet mellan de stater där 

terrorister uppehåller sig, terroristerna och den stat som utför det målinriktade dödandet. 

Däremot kommer, främst på grund av att komplexiteten i kampen mot ISIL är alltför 

stor, inte kampen mot den organisationen att användas som exempel. Det hade inte 

bidragit till att belysa åtskillnadsprincipens roll i kampen mot transnationell terrorism, 

utan tagit fokus från den delen av diskussionen. 

Vidare följer en genomgång av en del situationer där stater har frångått åtskillnads-

principen och en diskussion av världssamfundets och beslutsfattares syn på rättfärdighet 

för hur krigföringen bedrivs. Därefter diskuteras olika argument för och emot att behålla 

åtskillnadsprincipen, med utgångspunkt i genomgången av gällande rätt för målinriktat 

dödande mot transnationella terrorister.  

1.4 Material 

Ett av de svåraste problemen ur ett materialperspektiv är att ta reda på motivering, 

omfattning och den geografiska spridningen av staters målinriktade dödande. Här utgås 

från uttalanden som har gjorts av företrädare för den amerikanska regeringen och 

rapporter från oberoende organisationer. Ett exempel på det senare är rapporten Living 

Under Drones, som är resultatet av ett samarbete mellan Stanford University och New 

York University, som detaljerat redogör för amerikanska drönarattacker. Information 

om den här typen av operationer kommer ofta från journalisters arbete, vilket kan vara 

problematiskt för att tillförlitligt kunna avgöra rättsläget i enskilda situationer, men kan 

användas som underlag vid en mer allmän diskussion.  

Vidare används uttalanden från representanter för den amerikanska regeringen 

rörande USA:s förhållningssätt till det så kallade kriget mot terrorismen. Det finns 

endast lite sådant material och det bör inte övertolkas. De uttalanden som används 
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kommer från höga tjänstemän inom den amerikanska administrationen och ur det 

perspektivet får de anses utgöra uttryck för USA:s officiella hållning.  

 Dessutom nyttjas det så kallade ”targeted killing”-fallet från Israels högsta domstol 

för att ytterligare belysa hur målinriktat dödande används av stater och dessutom få ett 

perspektiv på hur frågan har behandlats av en icke-amerikansk nationell domstol. Det 

belyser dessutom en annan kontext än USA:s kamp mot transnationell terrorism.  

Vidare diskuteras åtskillnadsprincipen utifrån Gulfkriget, NATO-bombningarna i 

Kosovo och ett fall från Specialdomstolen för Sierra Leone där principen diskuteras. 

 Vad gäller definitionen av målinriktat dödande utgår jag från Philip Alston, den 

tidigare särskilde rapportören för utomrättsliga, summariska och godtyckliga 

avrättningar till FN:s råd för mänskliga rättigheter, uppfattning. Den omfattar även 

målinriktat dödande av andra än medlemmar av terroristorganisationer, men på grund 

av uppsatsens syfte, som endast rör kampen mot terrorismen, används begreppet mål-

inriktat dödande mer avgränsat än Alston.  

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer målinriktat dödande att definieras. Därefter belyses bakgrunden 

till åtskillnadsprincipen. Vidare behandlas hur målinriktat dödande av medlemmar i 

transnationella terroristorganisationer förhåller sig till gällande rätt. Det görs genom en 

genomgång av frågan utifrån dels jus ad bellum och dels jus in bello. I detta 

sammanhang diskuteras bland annat rätten till självförsvar mot icke-statliga väpnade 

grupper och hur väpnade konflikter klassificeras inom folkrätten. Därefter belyses hur 

transnationell terrorism kan passa in i det systemet. Därigenom besvaras min första 

fråga. 

 För att besvara fråga två och tre behandlas först hur målinriktat dödande  har 

motiverats av företrädare för den amerikanska staten, som sedan analyseras. Jag tar 

även upp vissa delar av domskälen från Israels högsta domstols targeted killings case. 

Därefter tar jag upp hur åtskillnadsprincipen har påverkats av hur stater och världs-

samfundet har upplevt rättfärdigheten i den ena sidans skäl att ta till våld. Slutligen tas 

olika argument för och emot åtskillnadsprincipen upp, som analyseras i ljuset av 

målinriktat dödande av transnationella terrorister enligt gällande rätt. 
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2 Målinriktat dödande 
 

Redan efter attackerna mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania 1998 

och med ett hemligt rättslig utlåtande som grund, tillät president Clinton användandet 

av dödligt våld mot al-Qaida i Afghanistan.
10

 Efter den 11 september 2001 antog USA 

en policy av målinriktat dödande av företrädare för al-Qaida. Ett av de första fallen där 

denna metod tillämpades, och kanske den första gången drönare användes i detta syfte, 

var i Afghanistan år 2001.
11

 Skälet bakom den attacken var en misstanke om att en av 

männen som observerats på platsen var Osama bin Laden. Efteråt medgav myndig-

heterna att de inte visste vem som hade dödats, men att man var övertygad om att det 

rörde sig om ett tillåtet mål. Senare rapporter om händelsen tyder på att det rörde sig om 

tre civilister från trakten, på jakt efter skrot. 

 Frågan om målinriktat dödande har sedan dess utökats och liknande angrepp utförs 

på flera platser i världen. Den amerikanska staten har engagerat sig i målinriktat 

dödande i flera staters territorier.
12

 Dess militär har i både Irak och Afghanistan utfört 

målinriktat dödande. Även i andra länder, som Yemen och Pakistan, har sådana 

operationer genomförts, men då av CIA. Främst används drönare, men privata, inhyrda 

aktörer och specialstyrkor har också deltagit i sådana operationer. Hur hårt civila 

drabbas av drönarattacker är svårt att kontrollera för såväl utomstående som den 

attackerande staten. 

 Under Obamas tid vid makten har fokus alltmer legat på så kallade ”signature 

strikes”, som riktar sig mot högt uppsatta medlemmar av al-Qaida.
13

 Grunden för de 

attackerna är något som kallas för ”pattern of life” analys, som baseras på män med 

levnadsmönster eller särskilda karakteristika som associeras med terroristaktiviteter, 

men vars identiteter inte är kända.
14

 

Målinriktat dödande definieras av Philip Alston, FN:s särskilde rapportör förutom-

rättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar mellan 2004 och 2010, som det 

avsiktliga, uppsåtliga och överlagda användandet av dödligt våld av stater, dess 

representanter eller organiserade väpnade grupper mot en utvald, specifik person.
15

 Den 

                                                 

10
 Blum och Heymann, Harv. Nat'l Sec. J., s 150. 

11
 Det följande bygger på Living under Drones, s 10. 

12
 Det följande bygger på A/HRC/14/24/Add.6, s 7. 

13
 Living under Drones, s 12. 

14
 A a s 12f. 

15
 A/HRC/14/24/Add.6, s 3. 
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här typen av operationer särskiljs av att det särskilda målet med dem, redan från början 

av operationen, är att använda dödligt våld.
16

 Det liknar därmed inte fall av dödligt våld 

orsakade av olyckshändelser, utan uppsåt eller när polisen dödar en misstänkt 

gärningsman, som till exempel misstänks vara en självmordsbombare.
17

  

 Målinriktat dödande syftar alltså till att döda en på förhand utvald person. Det skiljer 

sig från traditionella militära operationer genom den höga nivån av särskiljning och 

individualisering av motståndaren. Det kan innebära att de som väljs ut som mål för 

målinriktat dödande väljs ut på grund av sin individuella roll för organisationen de 

tillhör och inte i första hand för att de tillhör den organisationen. Individens betydelse 

för kollektivet innebär att dennes död utgör en större skada för kollektivet än om en 

annan individ hade dött. 

 Flera stater och även en del grupper tillämpar, eller har tillämpat, målinriktat 

dödande. Däribland kan nämnas Ryssland i Tjetjenien, såväl staten som de Tamilska 

tigrarna i Sri Lanka, USA och Israel.
18

 Förhållningssättet till de olika operationerna 

skiljer sig delvis åt, men mitt fokus ligger på hur USA har använt sig av det som ett led i 

kampen mot terrorismen, eftersom USA:s mycket omfattande ”krig mot terrorismen” 

efter den 11 september 2001 inte har några egentliga motsvarigheter varken nu eller 

tidigare.   

 USA har hävdat att dess målinriktade dödande är riktat mot medlemmar av al-Qaida, 

talibanerna och styrkor förknippade med de grupperna.
19

 Även personer som tros vara 

inblandade i upproret i Afghanistan och de som bidrar materiellt till terrorism har varit 

måltavlor för sådana operationer.
20

 

 Även Israel har tillämpat målinriktat dödande i de ockuperade territorierna. Det rör 

sig om en situation som skiljer sig från den amerikanska på många sätt. Den israeliska 

policyns laglighet har, som tidigare nämnts, även varit uppe för avgörande i landets 

högsta domstol. 

 Bristerna i detaljrikedom om målinriktat dödande gör ämnet både intressant och 

svårhanterligt. Den fortsatta framställningen riktas därför in på om det går att dra några 

slutsatser om hur policyn kan passas in i gällande rätt och om det finns alternativa 

juridiska förhållningssätt till frågan. Målinriktat dödande är ett medel som bland annat 

                                                 

16
 A a s 5. 

17
 A a s 5. 

18
 A a s 4. 

19
 Martin, Targeted Killings: Law and Morality in an Assymmetrical World, s 225. 

20
 A a s 225. 
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USA använder för att vinna kriget mot terrorismen och det centrala är om det medlet går 

att rättfärdiga utifrån några av de särdrag som den konflikten innehåller. För att kunna 

förklara hur den policyn förhåller sig till jus ad bellum och jus in bello börjar jag med 

att sätta principen om åtskillnad dem emellan, det dualistiska axiomet, i kontext.  
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3 Jus ad bellum och jus in bello – Bakgrunden till 

det dualistiska axiomet 

3.1 Åtskillnadsprincipen 

 

Whatever may be the cause of a war that has broken out, and whether or no the cause be a so-called 

just cause, the same rules of international law are valid as to what must not be done, may be done, and 

must be done by the belligerents themselves in making war against each other, and as between the 

belligerents and neutral states. This is so, even if the declaration of war is ipso facto a violation of 

international law.... 
21  

 

Den ursprungliga grunden för jus in bello formulerades redan av Rousseau, som 

konstaterade att krig inte är uttryck för en personlig fiendskap mellan individer, utan 

kommer sig av att relationen mellan de stater de representerar är fientlig.
22

 Gällande rätt 

stadgar att tillämpningen av jus ad bellum respektive jus in bello ska hållas åtskilda från 

varandra. Det kallas för åtskillnadsprincipen (distinction) och fanns integrerad i både 

Nürnberg- och Tokyotribunalernas stadgar.
23

 Där skilde man på brott mot freden (jus ad 

bellum) och krigsbrott (jus in bello).
24

 På senare tid har samma skillnad gjorts i 

Romstadgan, genom åtskillnaden av krigsbrott och aggressionsbrottet.
25

 Ytterligare ett 

exempel är tilläggsprotokoll I till GK (AP I), som behandlar internationella väpnade 

konflikter. Frågan behandlas i preambeln till protokollet: 

 

“Reaffirming further that the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and of this 

Protocol must be fully applied in all circumstances to all persons who are protected by those 

instruments, without any adverse distinction based on the nature or origin of the armed conflict or on 

the causes espoused by or attributed to the Parties to the conflict.” 

  

Preambeln betonar åtskillnaden mellan de båda bedömningarna. En person som strider i 

enlighet med de krav som ställs av jus in bello, men gör det för en stat som gjort sig 

skyldig till en olaglig aggression ska inte behandlas annorlunda än motståndarsidans 

soldater. Inga av de skäl eller grunder till att den ena sidan har tagit till vapen ska 

påverka den enskilde stridandes villkor i konflikten. 

                                                 

21
 United States v. List, p 1247 (citerar Oppenheim som författare av British Manual of Military Law 79). 

22
 Corn, 88 Int'l L. Stud. Ser. US Naval War Col. 57 2012, s 68. 

23
 Bouvier, Am. Soc'y Int'l L. Proc, s 110. 

24
 A a s 110. 

25
 Se Romstadgan art. 5. 
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 Åtskillnadsprincipen finner även stöd i att stater anslutna till Genèvekonventionerna 

från 1949 och AP I, som båda även utgör internationell sedvanerätt, alltid ska respektera 

Internationell humanitär rätt (IHL), oavsett vilka omständigheter de befinner sig i.
26

  

3.2 Förhållandet mellan jus ad bellum och jus in bello 

Skillnaden mellan jus ad bellum och jus in bello kan kort beskrivas som att den förra 

reglerar ifall det finns en rätt att ta till våld, medan den senare utgör regler för hur 

stridigheterna ska utkämpas.
27

 Det finns sedan länge en utbredd uppfattning att de båda 

ska tolkas och tillämpas var för sig, vilket kan resultera i att en handling i en väpnad 

konflikt kan vara både tillåten och otillåten.
28

 En aggression från den ena parten kan stå 

i strid med jus ad bellum, men ändå kan dess militära operationer genomföras helt och 

fullt i enlighet med jus in bello.
29

 Den allmänna uppfattningen är att denna princip, 

kallat det dualistiska axiomet eller åtskillnadsprincipen, utgör folkrättslig sedvanerätt.
30

 

 Fram till tiden efter det första världskriget ansågs stater ha en rätt att ta till våld enligt 

folkrätten.
31

 Krig var oreglerat och därför lagligt.
32

 Den jus in bello som utvecklades då 

kunde därför inte heller baseras på jus ad bellum.
33

 Istället var grunden för jus in bello 

tanken att mänskligt lidande var oberoende av om skälet till stridigheterna var 

rättfärdigt eller inte.
34

 Först i och med Kellogg-Briand-pakten 1928 och sedan det nu 

gällande systemet, FN-stadgan, begränsade i egentlig mening rätten till krig.
35

 Det kan 

noteras att jus ad bellum begränsades till två undantag till våldsförbudet, medan jus in 

bello efterhand har utvecklats till att omfatta ett vitt spann av regler.
36

 

 Det dualistiska axiomet har utvecklats med väpnade konflikter mellan stater som 

grund. Delar av de grundläggande förutsättningarna som motiverar dess existens i en 

konflikt mellan stater föreligger inte i motsvarande mån vid en konflikt mellan en stat 

och en transnationell terroristorganisation. Därmed inte sagt att åtskillnaden mellan 

                                                 

26
 Bouvier, Am. Soc'y Int'l L. Proc, s 110 (hänvisar till Sandoz). 

27
 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 50, se även Bouvier, Am. Soc'y Int'l L. Proc, s 109f 

28
 A a s 50. 

29
 A a s 50. 

30
 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 64, se även Corn, 88 Int'l L. Stud. Ser. US Naval War 

Col. 57 2012, s 65. 
31

 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 63. 
32

 Schachter, 82 Mich. L. Rev, s 1635. 
33

 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 64. 
34

 A a s 64. 
35

 A a s 64 och n 110. 
36

 Bouvier, Am. Soc'y Int'l L. Proc, s 110 
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vilka övervägningar som är relevanta för olika delar av konflikten saknar relevans för 

den typen av konflikt.  

Det så kallade kriget mot terrorismen har i vissa fall lett till att åtskillnaden mellan de 

båda regelverken har urholkats.
37

 Ett exempel på det är att tillfångatagna terrorister har 

torterats, vilket definitivt är ett brott mot jus in bello.
38

 Det har motiverats med att kriget 

mot terrorn är ett nytt slags krig, vars behov gör vissa av Genèvekonventionernas 

förbud obsoleta.
39

 Att motivera metoder som står i strid med jus in bello med 

överväganden om att motståndaren eller konflikten har en viss karaktär är inte försvar-

bart enligt åtskillnadsprincipen. Det gäller även i de fall det inte skulle stå i lika 

uppenbar konlikt med jus in bello som användandet av tortyr.  

Jus ad bellum kräver att den ursprungliga anledningen att ta till våld, eller den 

mängd våld som används är proportionerlig i förhållande till det casus belli – det vill 

säga skälet att ta till våld – som berättigar våldsanvändningen.
40

 Den attack som sedan 

genomförs måste dessutom falla under de krav som jus in bello ställer upp och som 

syftar till att minska onödigt lidande i kriget, oberoende av respektive sidas skäl för att 

ta till våld.
41

 Det är av samma anledning möjligt att det föreligger en rätt till självförsvar 

enligt jus ad bellum för en stat på grund av ett väpnat angrepp, som till exempel en 

omfattande terroristattack, men att det enligt jus in bello inte föreligger en väpnad 

konflikt. Följderna av en sådan slutsats diskuterar jag mer ingående nedan. 

När och hur de båda regelverken ska tillämpas i förhållande till varandra råder det 

delade meningar om. Art. 51 i FN-stadgan nämner inte något annat än att det finns en 

rätt till självförsvar till dess ”…säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätt-

hållande av internationell fred och säkerhet”. Sloane och andra menar att allt våld som 

utövas, det vill säga även medan konflikten fortskrider, ska vara proportionerligt i en 

väpnad konflikt enligt både både jus ad bellum och jus in bello.
42

 Det finns å andra 

sidan de som menar att så fort staten har rätt att agera mot ett väpnat angrepp eller en 

nära förestånde attack enligt jus ad bellum krävs inte någon ytterligare ad bellum-

bedömning i konflikten.
43

 Det betraktningssättet innebär att den stat som utnyttjar sin 
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 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 51. 
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rätt till självförsvar inte behöver överväga om en viss operation bidrar till att uppnå 

målsättningen för våldsanvändningen. Staten behöver inte överväga eller motivera att 

det militära målet är nödvändigt att uppnå. Jus in bello ställer nämligen inga sådana 

krav. 

Sloane argumenterar mot den ståndpunkten och menar att jus ad bellum fortsätter att 

vara relevant allteftersom konflikten framskrider.
44

 Åtskillnaden mellan jus ad bellum 

och jus in bello innebär inte att de tillämpas vid olika delar av konfliktens förlopp.
45

 

Istället måste bedömningen enligt jus in bello ske parallellt med överväganden av jus ad 

bellum, även sedan en inledande rätt att svara med våld har etablerats.
46

 Det menar även 

Frowe, som påpekar att det är mycket svårt att värdera proportionaliteten av vålds-

användningen i förhållande till casus belli vid konfliktens början.
47

 

 Bedömningen av jus ad bellum förändras då i takt med att konflikten utvecklas.
48

 En 

stat som försvarar sig mot ett angrepp i konfliktens början måste först bedöma hur 

omfattande motangreppet ska vara. Det ska vara proportionerligt i förhållande till det 

angrepp som gav upphov till självförsvarsrätten. Efter en tid, när konflikten blivit 

ihållande (sustained), kan sedan bedömningen övergå till att avse det legitima målet för 

konflikten.
49

 Stater ska inte bruka mer våld än som är befogat för att försvara sig, men 

över tid kommer betydelsen av jus ad bellum som en begränsning av den stat som ägnar 

sig åt självförsvars operationer att minska i takt med att de legitima målen för vålds-

användningen ökar i omfattning och betydelse.
50

 

Ett av Sloanes argument för att de båda regelverken är parallellt tillämpliga är att det 

inte längre finns en tydlig gräns mellan krig och fred. Statspraxis visar att det inte längre 

finns en skarp gräns mellan de båda, om det någonsin gjorde det. Lagligheten i att rikta 

in sig på motståndarens ledarskikt är en fråga för jus ad bellum, eftersom det inte 

handlar om direkta militära fördelar, utan snarare om möjligheten att besegra 

motståndaren, det vill säga att uppnå casus belli.  Ökningen av transnationell terrorism 

och andra lågintensiva konflikter tyder på ett fortsatt suddigt gränsland mellan krig och 

fred. 
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Gardam diskuterar förhållandet mellan tillämpningen av de båda regelverken inom 

ramen för Gulfkriget i början av 90-talet. Hon påpekar att frågan om legitimiteten i 

målet att oskadliggöra regimen och valet av mål för att uppnå detta var en fråga för jus 

ad bellum, medan själva tillvägagångssättet faller under jus in bello.
51

 Det får till följd 

att de olika besluten tas på olika nivåer i befälshierarkin.
52

 Bedömningen av jus ad 

bellum fattas högre upp i hierarkin och är i huvudsak, men inte enbart, en fråga på 

planeringsstadiet av motattacken.
53

 Bedömningen jus in bello sker kontinuerligt av 

beslusfattare på en lägre nivå.
54

  

Frågan som ska besvaras vad gäller målriktat dödande är om det är en nödvändig och 

proportionerlig åtgärd för att uppnå målet för självförsvaret. Det vill säga om 

målinriktat dödande är acceptabelt enligt jus ad bellum och jus in bello. Som jag 

diskuterar nedan beror det på de faktiska omständigheterna för det konfliktområde och 

det övergripande målet för en våldsanvändning. Det i sin tur är beroende av kriget mot 

terrorismen betraktas som en helhet eller delas upp i mindre beståndsdelar. 

Innan framställningen fortsätter måste mitt förhållningssätt till det så kallade kriget 

mot terrorismen klargöras. Begreppet implicerar att det rör sig om ett enhetligt 

fenomen, att det rör sig om ett krig. I en juridisk mening liknar det mer ett lapptäcke, 

vilket självklart komplicerar bedömningen av målinriktat dödande som en metod att 

bekämpa al-Qaida och andra transnationella terroristorganisationer. Konfliktens tids-

mässiga begränsningar är mycket otydligare än i traditionella konflikter och den 

förhåller sig inte heller till några tydliga geografiska begränsningar. Även den rättsliga 

bedömningen av tillåtna mål för militärt våld är betydligt mer komplicerad än i en 

konflikt mellan två stater. 

Ur ett folkrättsligt analytiskt perspektiv är det därför inte särskilt användbart att 

beskriva de olika metoderna för att bekämpa terrorismen som ett krig, eftersom det i 

första hand är ett politiskt begrepp som inte förhåller sig till eller har uppkommit ur 

folkrätten. Ordet krig är inte heller ett ord som får rättsliga följder. Istället styrs den 

folkrättsliga regleringen av andra begrepp. Det leder därför lätt tanken fel att försöka ta 

ett helhetgrepp på ett så vittomfattande fenomen som bekämpning av terrorism. Även 

målinriktat dödande faller under olika regelverk beroende på under vilka 
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omständigheter operationen utförs. Uppsatsens försök att belysa hur jus ad bellum 

respektive jus in bello förhåller sig till och påverkas av målinriktat dödande riktat mot 

transnationell terrorism blir därför av nödvändighet även en genomgång av olika sätt att 

klassificera kriget mot terrorismens olika aspekter enligt gällande rätt. 
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4 Målinriktat dödande enligt jus ad bellum 

4.1 Grunder för att ta till våld 

FN-stadgan, vars införande bland annat innebar ett försök att reglera staters vålds-

användning, innehåller i art. 2 (4) ett våldsförbud. Stater ska avhålla sig från 

användandet av våld (use of force) i sina internationella relationer. Formuleringen 

innehåller ett visst mått av tvetydighet och begreppet användandet av våld är, 

åtminstone i en rent språklig mening, bredare än krig. Det beror på att stater ägnar sig åt 

olika former av våldsanvändning som inte nödvändigtvis faller under begreppet krig, 

vilket ledde till slutsatsen att våldsförbudet måste svara mot den våldsanvändningen.
55

 

Enligt art. 2 (3) ska internationella konflikter lösas med fredliga medel.  

Innan Kellogg-Briand-pakten och stadgans tillkomst betraktades staters vålds-

användning inte som en juridisk fråga, utan juridiken förändrade enbart villkoren för 

deltagarna i kriget.
56

 Stadgan berör däremot inte i egentlig mening hur jus ad bellum 

och jus in bello förhåller sig till varandra.
57

 Jus ad bellum och jus in bello har dessutom 

uppkommit och utvecklats ur olika behov och utifrån olika förutsättningar. I det 

följande behandlas därför de principer som styr målinriktat dödande enligt de båda 

regelverken i syfte att klarlägga skillnaden mellan dem. 

  FN-stadgan lämnar enbart utrymme för två undantag till våldsförbudet. Det ena är 

möjligheten till en auktorisation av säkerhetsrådet enligt kapitel VII i FN-stadgan, som 

inte är aktuellt för målinriktat dödande av terrorister och som därför inte berörs. Det 

andra alternativet är rätten till självförsvar enligt FN-stadgans art. 51.  

Frågan om rätten till självförsvar som grund för att bekämpa terrorister har gett 

upphov till ett antal intressanta frågeställningar.
58

 För det första om det är möjligt att 

använda rätten till självförsvar som en grund för att använda våld mot icke-statliga 

grupper.
59

 Att utöva målinriktat dödande i en annan stats territorium kan utgöra en 

otillåten aggression mot den staten.
60

 För det andra om självförsvarsgrunden i sig är en 

                                                 

55
 Schachter, 82 Mich. L. Rev, s 1624. 

56
 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 64. 

57
 A a s 64f. 

58
 A/HRC/14/24/Add.6, s 12f. 

59
 A a s 13. 

60
 Se Klamberg, International Law and Changing Perspectives of Security, s 154f för ett utförligt 

resonemang. 



28 

 

tillräcklig grund för målinriktat dödande.
61

 För det tredje i vilken utsträckning stater har 

rätt till självförsvar på förhand eller för att förhindra attacker.
62

  

4.2 Självförsvar mot icke-statliga aktörer i en annan stats territorium 

4.2.1 De olika parterna vid rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer 

Vid målinriktat dödande som ger rum utanför den angripna statens territorium finns i 

själva verket tre olika aktörer att beakta. Dels finns en stat som attackerats av en trans-

nationell terroristorganisation och vill gå till motangrepp genom att utöva målinriktat 

dödande mot medlemmar av organisationen. Dels finns den organisation som utövar 

fientliga handlingar mot den angripna staten, dessutom finns det en stat inom vars 

territorium medlemmar av organisationen uppehåller sig.  

Att utöva självförsvar mot en icke-statlig väpnad grupp i en annan stats territorium är 

därför problematiskt ur ett suveränitetsperspektiv.
63

 Dessutom kan flera olika grupper, 

som alla är fientliga mot den angripna staten, befinna sig i den andra statens territorium. 

Hur nära samband mellan de olika grupperna måste konstateras för att en rätt till själv-

försvar mot mer än den grupp som utfört attacken måste då etableras? Möjligen finns 

det stöd för en analogi till begreppet medstridande (co-belligerent), som skulle innebära 

att icke-statliga grupper som strider tillsammans med en annan grupp som utfört den 

första attacken också kan ses som mål för den angripna statens självförsvar.
64

 Flera 

alternativa synsätt på den juridiska grunden för målinriktat dödande när en stat utför 

sådana operationer inom en annan stats territorium kan då bli aktuella. 

4.2.2 En fristående rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer   

Klamberg framhåller två möjliga sätt att rättfärdiga användandet av självförsvar mot 

icke-statliga aktörer.
65

 Det första alternativet är att den betydande acceptansen bland 

världens stater för USA:s agerande mot al-Qaida i Afghanistan efter attackerna den 11 

september orsakade en förändring av den internationella sedvanerätten. Den stånd-

punkten finner även visst stöd i säkerhetsrådets resolutioner 1368 och 1373.
66

 Det skulle 
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innebära att det är tillåtet att åberopa rätten till självförsvar mot icke-statliga väpnade 

grupper som svar på omfattande teroristattacker.
67

 Det kan dock ifrågasättas under hur 

lång tid en sådan rätt till självförsvar kan åberopas och vilka geografiska begränsningar 

den i sådana fall har.
68

  

En möjlig variant på det synsättet är att staten som utövar sin rätt till självförsvar har 

rätt till det eftersom staten inom vars territorium den icke-statliga väpnade gruppen 

uppehåller sig inte kan eller vill stoppa den.
69

 Det synsättet kan finna stöd i neutralitets-

rätten.
70

 Där regleras att en neutral stat har en skyldighet att ingripa mot stridande som 

uppehåller sig i statens territorium och att de stridande parterna kan tillgripa mot-

åtgärder, inklusive våldsanvändning om så inte sker.
71

 Chang argumenterar till exempel 

för att stater som bidrar materiellt till en terroristorganisations fientliga handlingar mot 

en stat gör sig skyldiga till en aggression och därmed upphör att vara neutrala i den 

pågående konflikten mellan USA och al-Qaida.
72

 I polemik mot Chang framhåller 

Heller att dennes ståndpunkt inte är i linje med gällande rätt eftersom det bygger på en 

felaktig förståelse av folkrättens neutralitetsregelverk.
73

 Han påpekar bland annat att en 

assymmetrisk syn på regelverket, som innebär att det är tillåtet att hjälpa en stat mot 

upprorsmän (insurgents) är tillåtet, men inte att hjälpa en organisation (som erkänts som 

en stridande i den mening som aktiverar neutralitsregelverket) mot en stat, utgör en 

märklig syn på vad neutralitet innebär.
74

 Neutralitetsrätten är traditionellt sett bara 

tillämplig då de stridande parterna är jämställda, vilket skulle innebära ett krav på att 

tillerkänna terroristorganisationerna samma rättigheter som de egna styrkorna.
75

 

Art. 51 i FN-stadgan innehåller inte något krav på att självförsvar enbart får ske mot 

stater. Det fanns däremot tidigare en sedvanerättslig regel med den innebörden.
76

 Det 
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står inte helt klart att om det kravet fortfarande kvarstår, även om meningarna går isär 

om detta.
77

 

ICJ prövade i fallet Congo v. Uganda om Uganda kunde åberopa rätten till själv-

försvar mot gruppen Allied Democratic Forces (ADF), som man påstod stöddes och 

utrustades av Demokratiska republiken Kongo (DRC).
78

 Domstolen menade att det inte 

fanns tillräckliga bevis för att DRC:s regering, vare sig direkt eller indirekt, kunde 

knytas till attackerna.
79

 Uganda kunde därför inte åberopa en rätt till självförsvar mot 

ADF.
80

 I samma sammanhang innehåller domen en brasklapp, som kan tolkas på olika 

sätt: 

 

”…the Court has no need to respond to the contentions of the Parties as to whether and under what 

conditions contemporary international law provides for a right of self-defence against large-scale 

attacks by irregular forces.”
81

 

 

 Domen förefaller därmed inte ha stängt dörren helt för en rätt till självförsvar mot 

storskaliga attackar av irreguljära styrkor, men formuleringen möjliggör inte några 

slutsatser om rätten till självförsvar mot icke-statliga aktörer.  

Däremot kom ICH i sitt rådgivande utlåtande om Israels rätt till självförsvar fram  till 

att art. 51 i stadgan inte berättigade till självförsvar mot icke-statliga grupper, eftersom 

bara en stat kan utföra den typ av väpnad attack som avses i artikeln.
82

 Tre domare var 

dock skiljaktiga och tog avstånd från domstolens slutsatser.
83

 Domstolens åsikt 

förefaller inte heller vara i linje med många experters syn på rätten till självförsvar.
84

 

I den fortsatta framställningen kommer jag därför att utgå från att det möjligen finns 

en rätt till självförsvar mot transnationella terroristorganisationer i syfte att kunna 

analysera jus ad bellum i den kontexten. 
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Om en fristående rätt till självförsvar mot icke-statliga aktörer finns implicerar det 

indirekt att staten kan agera mot sin icke-statliga motståndare globalt. Då uppstår genast 

svåra gränsdragningsproblem. Innebär det till exempel att den stat som har rätt att 

försvara sig får göra det varsomhelst på jorden och hur förhåller sig det då till 

definitionen av väpnad konflikt enlig jus in bello? Jus in bello riskerar då att åsidosättas, 

eftersom det skulle innebära att de restriktioner som gäller för militärt våld i en väpnad 

konflikt inte skulle begränsa en aktion som innebär att staten utnyttjar sin rätt till 

självförsvar. Jag tror inte att en fristående rätt till självförsvar existerar mot trans-

nationell terrorism i den meningen att staten skulle kunna bortse från de krav som ställs 

enligt jus in bello.  Det finns dock andra sätt att se på vad som gör det möjligt att 

tillämpa rätten till självförsvar mot icke-statliga organisationer i andra länder. 

4.2.3 Den härbergerande staten är medskyldig till det väpnade angreppet 

Det andra alternativet är att den de facto afghanska staten vid tiden för attackerna mot 

World Trade Center var medskyldig och ansvarig för dem.
85

 De båda resolutioner som 

följde på attackerna den 11 september kan då ses som ett erkännande av USA:s rätt till 

självförsvar mot ett väpnat angrepp från den afghanska staten, men inte nödvändigtvis 

mot den icke-statliga aktör som utfört angreppet.
86

 En antydan till stöd för detta åter-

finns i Congo v. Uganda, som nämndes tidigare.
87

 Det skulle i stort bevara gällande rätt, 

men samtidigt begränsa omfattningen av rätten till självförsvar mot al-Qaida till 

afghanskt territorium.
88

 Eftersom sådana operationer äger rum utanför afghanskt 

territorium, på platser som Jemen och Pakistan skulle en stor del av det amerikanska 

kriget mot terrorismen att vara otillåtet.
89

 Att på det sättet begränsa rätten till själv-

försvar enligt jus ad bellum till stater skulle sätta tydliga gränser för hur och när stater 

kan använda våld eftersom stater är relativt tydligt definierade entiteter.
90

 Angripna 

staters möjligheter att bekämpa terrorismen med militärt våld i andra staters territorium 

skulle begränsas till situationer där stater som härbergerar gruppen som utfört attacken 

kan anses som medskyldiga till det väpnade angreppet.  

Det är dock osäkert i vilken utsträckning sådana organisationer verkligen är 

uppbackade av stater. Enligt min mening kan alternativen då bli antingen att kraven för 
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att en stat ska anses som stödjande sänks som ett sätt att kringgå jus ad bellum, eller att 

andra metoder än militärt våld ska användas i de fall när en stat inte kan knytas till 

organisationen.    

4.2.4 Självförsvar med värdstatens tillåtelse 

Utöver det som diskuterats ovan kan ytterligare alternativ beaktas. USA kan ägna sig åt 

målinriktat dödande i Pakistan med den pakistanska statens tillåtelse.
91

 Det skulle göra 

de amerikanska operationerna underordnade även Pakistans folkrättsliga förhållande till 

de icke-statliga aktörer man vill bekämpa. Det medgivandet begränsas nämligen av 

rätten den pakistanska staten har att döda de personer som operationen avser.
92

 Är de 

individerna inte inblandade i en väpnad konflikt med Pakistan krävs att de är ett tillåtet 

mål enligt den standard som gäller för brottsbekämpning.
93

 Därmed avses att 

operationen begränsas av skyddet för mänskliga rättigheter och inte jus in bello. Utöver 

det har den medgivande staten även en skyldighet att skydda (responsibility to protect) 

de personer som befinner sig inom dess territorium.
94

 Begränsningen är därmed faktorer 

hänförliga till jus in bello, eller åtminstone underkastade en klassificering i enlighet med 

jus in bello, nämligen om det är möjligt att klassificera stridigheterna som en väpnad 

konflikt. Inbjudan av den stat inom vars territorium striderna äger rum är då det enda 

krav som ställs enligt jus ad bellum.  

4.2.5 En etablerad konflikt spiller över på en tredje stats territorium  

Konflikten i Pakistan skulle även kunna ses som en utvidgning av konflikten i 

Afghanistan. Det vill säga att USA utövar sin rätt till självförsvar mot al-Qaida i 

Afghanistan, på någon av de tidigare diskuterade grunderna, och att den rätten sedan 

spiller över till pakistanskt territorium. Det scenariot förbigår den första bedömningen 

enligt jus ad bellum, eftersom den inledande motattacken mot den väpnade attack som 

berättigade till självförsvar enligt art. 51 i FN-stadgan redan har bedömts och dessutom 

genomförts.  

Vad synsättet att det målinriktade dödandet spillt över från USA:s självförsvar i 

Afghanistan får för konsekvenser beror på om jus ad bellum ska tillämpas parallellt med 

jus in bello. Om inte jus ad bellum reglerar våldsanvändning kontinuerligt under 
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konfliktens gång skulle målinriktat dödande bara falla under jus in bello. Även om man 

betraktar det amerikanska målinriktade dödandet av fientliga terrorister i andra stater 

som tillåtet självförsvar är det inte säkert att sådana operationer är tillåtna, eftersom fler 

aspekter måste beaktas. Frågan om det rör sig om en väpnad konflikt och därmed även 

om jus in bellos regelverk blir tillämpligt avgörs inte av rätten till självförsvar, utan av 

regelverket under jus in bello, som redogör för senare i uppsatsen. Det regelverk som 

kringgärdar rätten till självförsvar fyller istället en annan funktion, nämligen att besvara 

frågan om det finns en rätt att ta till våld för att besvara ett angrepp. Att rätten till själv-

försvar i stat B:s territorium skulle följa av en redan existerande väpnad konflikt i en 

stat A:s territorium, oavsett om denna ursprungliga konflikt är i full överensstämmelse 

med såväl jus ad bellum som jus in bello, innebär i praktiken en kränkning av stat B:s 

suveränitet.  

4.3 Tolkning och tillämpning av rätten till självförsvar 

4.3.1 Proportionalitet 

Rätten till självförsvar enligt FN-stadgan är i sin tur begränsad av ett sedvanerättsligt 

krav på proportionalitet.
95

 Betydelsen av proportionalitet bekräftades av ICJ i Military 

and Paramilitary Activities in and against Nicaragua.
96

 Jus ad bellum-proportionalitet 

innebär att den våldsanvändning som används för att reagera mot det angrepp som gav 

upphov till en rätt till självförsvar måste stå i proportion till angreppet.
97

 Det förefaller 

dock inte finnas en samstämmig uppfattning om vad som utgör jämförelseobjektet som 

proportionaliteten ska mätas emot vid självförsvar.
98

 Bowett menar att motattacken ska 

vara proportionerlig till faran.
99

 Higgins menar att bedömningen ska göras mot den 

orsakade skadan och Waldock hävdar att det relevanta är hur mycket våld som krävs för 

att uppnå målet.
100

 

 Enligt min mening ligger det särskilt mycket i Waldocks syn på proportionalitet vad 

gäller målinriktat dödande och kampen mot transnationell terrorism. Det beror på att 

konflikter med sådana organisationer är geografiskt spridda till karaktären, vilket gör att 
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rätten till självförsvar dem mot blir svårare att värdera. Våldet måste därför hela tiden 

vägas mot det övergripande målet. 

4.3.2 Nödvändighet 

Principen om nödvändighet i jus ad bellum består i korthet av att användningen av våld 

måste vara proportionerligt och användas i syfte att återställa situationen ex quo ante, 

det vill säga som den var innan det väpnade angrepp som utlöst och motiverat vålds-

användningen.
101

 Det innebär dessutom att staten inte har en rätt att bemöta ett angrepp 

med våld om det finns andra möjligheter till försvar.
102

 Våldsanvändningen måste 

dessutom vara framtidsorienterad och därmed syfta till att hindra en framtida attack 

eller stoppa ett pågående angrepp.
103

 Därmed skulle hämndattacker eller straff-

expeditioner vara förbjudna.
104

 Ur det perspektivet skulle det dessutom framstå som 

märkligt att se jus ad bellum-proportionaliteten som en avvägning gentemot den skada 

motståndaren har orsakat genom sitt väpnade angrepp. 

Det finns ett samband mellan de båda kriterierna för jus ad bellum som svar på en 

väpnad attack. En attack är inte proportionerlig när den inte är nödvändig.
105

 För att 

kunna bedöma nödvändigheten och proportionaliteten i en attack är det viktigt att 

etablera vad som utgör ett väpnat angrepp.  

4.3.3 Väpnat angrepp 

Flera, mindre attacker mot en stat skulle enligt ett sätt att se på problemet sammanlagt 

ge upphov till en rätt till självförsvar utanför statens eget territorium.
106

 Det synsättet 

riskerar att den begränsning som rätten till självförsvar innebär skulle minska i 

betydelse.
107

 ICJ förefaller istället inta ståndpunkten att varje tillämpning av rätten till 

självförsvar måste ses mot bakgrund av enskilda attacker, vilket dock har kritiserats.
108

 

Är den rätten begränsad på det sättet skulle det i princip aldrig vara möjligt att utnyttja 

rätten till självförsvar mot icke-statliga grupper. Ett väpnat angrepp av liknande 

omfattning som den 11 september-attackerna skulle däremot antagligen kunna berättiga 

en rätt till självförsvar. Däremot skulle den slutsatsen att bli mycket begränsande vad 
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gäller rätten till självförsvar mot transnationella terrorister som befinner sig i olika 

länder och med dem som utgångspunkt genomför flera mindre attacker mot en stat. Den 

slutsatsen skulle vara svår att förena med en rätt till självförsvar mot icke-statliga 

organisationer. Om en sådan rätt existerar skulle enligt min mening flera mindre 

angrepp kunna nå upp till en nivå som utgör ett väpnad angrepp enligt jus ad bellum. 

Det är inte heller säkert att rätten till självförsvar kan utsträckas till att tillåta angrepp 

mot transnationella terrorisorganisationer i flera olika länder på samma gång.  

Jus ad bellum fyller en skadebegränsande funktion på en stat och dess territorium.
109

 

När det gäller målinriktat dödande av medlemmar av transnationella terroristgrupper 

kan våldanvändningen mot dem ses som en våldsanvändning mot den stat där de 

uppehåller sig.
110

 Den funktion som jus ad bellums begränsningar uppfyller är att 

förhindra spridningen av våldet till stater som inte har del i den våldsanvändning som 

lett till en rätt till självförsvar. 

En intressant fråga, som är relaterad till diskussionen om grunden för självförsvaret, 

är vidare om målinriktat dödande av terrorister ska ses som självförsvar mot ett redan 

begånget angrepp eller som ett sätt att förhindra ett förväntat hot. Det är osäkert under 

hur lång tid och i vilken omfattning rätten till självförsvar mot en attack kan utsträckas. 

Det går till exempel att ifrågasätta om en attack som ägde rum 2001 kan användas för 

att motivera målinriktat dödande över ett decennium senare.
111

  

Om rätten till självförsvar inte kan utsträckas under en längre tidsperiod måste mål-

inriktat dödande som en form av självförsvar ses som ett sätt att försvara sig mot ett 

förväntat hot. Då ställer folkrätten upp ytterligare krav än de som redan har omnämnts.  

4.4 Föregripande självförsvar (Anticipatory self-defence) 

År 1837 hävdade Storbritannien att man hade en rätt att attackera det amerikanska 

fartyget Caroline på den amerikanska sidan av Niagarafloden, eftersom den 

transporterade beväpnade män som stod i begrepp att stödja upproret i Kanada och 

därmed utgjorde ett förväntat hot.
112

 Det förkastades av den amerikanske utrikes-

ministern, Daniel Webster, som menade att en attack bara var nödvändig om hotet den 

svarade mot var omedelbart (instant), överväldigande (overwhelming), inte lämnade 
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andra handlingsmöjligheter öppna och inte heller tid för övervägningar.
113

 Det kan 

anses uttrycka en tidig vilja till att begränsa rätten till självförsvar när ingen attack ännu 

ägt rum.
114

 I samband med Israels bombningar av en irakisk reaktor på 1980-talet 

hänvisade flera delegater i FN:s generalförsamling till Carolinefallet som ett argument 

mot Israels åberopade rätt till självförsvar.
115

 

Det hot som undanröjs måste vara omedelbart förestående och överväldigande. 

Tillåtligheten av attacken både begränsas och möjliggörs av den begränsade kunskapen 

om motståndaren. Fullständig visshet är i princip omöjlig att uppnå, men samtidigt finns 

det därför även ett visst utrymme för misstag. Dessutom måste det finnas ett mått av 

tidsnöd och brist på alternativ. Att åberopa en sådan rätt framstår trots det som en sista 

utväg, när andra medel inte står till buds. 

 Den omfattande rapporten Living under Drones, sprungen ur ett samarbete mellan 

Stanford och New York University, påpekar att det finns mycket lite offentliggjort 

material som kan anses stödja påståendet att USA tillämpar de kriterier som gäller för 

självförsvar mot ett förväntat hot.
116

 I själva verket förefaller till exempel bland annat 

metoden att ha personer uppförda på så kallade ”kill lists” under lång tid stå i strid med 

dem.
117

 Ett sådant hot kan knappast vara så nära förestående att det uppfyller kriterierna 

om det är identifierat och uppfört på en lista utan att operationen mot den personen äger 

rum inom kort. Frågan är om hotet en person utgör är nära förestående om denne är 

uppförd på en sådan lista under lång tid. Dessutom går det att ifrågasätta om det inte 

finns andra möjligheter än dödligt militärt våld för att hantera den här typen av 

personer. 

4.5 Sammanfattning av jus ad bellum 

Jus ad bellum bör förstås som en begränsning våldsanvändingen i kampen mot trans-

nationell terrorism, även efter det inledande motangreppet till den attack som utlöste 

rätten till självförsvar. Annars skulle inte den begränsade effekten av regelverket ha en 

tillräcklig inverkan på de beslut som fattas. Kravet på att stater ska använda så lite våld 

som möjligt för sitt självförsvar skulle annars tappa sin begränsande funktion. Dessutom 
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innebär kampen mot transnationell terrorism att gränserna mellan krig och fred har 

suddats ut.  

Det är inte säkert att det är möjligt att åberopa rätten till självförsvar mot en icke-

statlig grupp som befinner sig i ett annat lands territorium. Vissa anser att den rätten 

måste vara avhängig den stat inom vars territorium den transnationella terrorist-

organisationen befinner sig i någon mån. För att den angripna staten ska ha rätt till 

självförsvar i en annan stats territorium verkar det lägst ställda kravet vara kopplat till 

en analogi till neutralitetsrätten, som ställer ett krav på att värdstaten för terrorist-

organisationen inte kan eller vill bekämpa den, vilket är ett av de argument som använts 

av USA. Det är dock förenat med en viss osäkerhet om det är en analogi i enlighet med 

gällande rätt.  

De möjliga sätten att betrakta rätten till självförsvar mot transnationella 

terroristgrupper pekar alla mot en av de grundläggande funktionerna av jus ad bellum, 

nämligen att skydda staters suveränitet, territorium och befolkning från vålds-

användning. Vidare är det möjligt att konstatera att regelverket i jus ad bellum kan 

innebära svåröverstigliga hinder för målinriktat dödande i vissa fall. Utan att acceptera 

en rätt till självförsvar baserat på värdstatens bristande förmåga eller vilja att bistå mot 

organisationen blir den angripna statens förmåga att bekämpa terroristorganisationen 

begränsad. I den meningen blir det en fråga om värdstatens suveränitet.  

Målinriktat dödande mot medlemmar av en fientlig organisation måste ske i enlighet 

med de krav som ställs enligt både jus ad bellum och jus in bello, eftersom de fyller 

olika funktioner. Det förra regelverket ger, som jag har visat ovan, inte ledning i frågan 

om en person är ett tillåtet mål för ett angrepp med militära medel. Den enskilde 

individen må vara ansvarig för angreppet mot staten, men kan inte angripas enbart på 

den grunden. På motsvarande sätt kan inte bedömningen av om ett angrepp får ske 

enligt jus in bello baseras på överväganden som kan sägas vara kopplade till jus ad 

bellum, som till exempel att personen bär ett större ansvar för en attack. Vad som gör ett 

angrepp tillåtet enligt jus in bello återkommer jag till senare.  
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5 Målinriktat dödande enligt jus in bello 
 

Efter att en rätt till självförsvar har etablerats måste, enligt den rådande uppfattningen 

inom folkrätten, ett övervägande enligt jus in bello göras för att avgöra hur operationen 

för att eliminera hotet ska gå till. För att tillämpa jus in bello, och därmed även öppna 

upp för betydligt mer tillåtande regler om dödligt våld än som gäller i fredstid, krävs att 

en väpnad konflikt pågår. Folkrätten delar upp väpnade konflikter i två huvudkategorier, 

där olika krav ställs på de objektiva förutsättningarna för att jus in bello ska bli 

tillämpligt. Inledningsvis i kapitel fem går jag igenom hur respektive konflikt definieras 

och skiljs åt. Efter det kommer jag gå igenom hur regelverket tolkas och tillämpas i för-

hållande till målinriktat dödande. 

5.1 Klassificeringen av konflikten 

5.1.1 Internationella väpnade konflikter 

Folkrätten delar upp väpnade konflikter i två kategorier. Internationella konflikter (IAC) 

och icke-internationella konflikter (NIAC). En konflikt definieras enligt Genève-

konventionerna från 1949 (GK) gemensamma art. 2 som internationell när den pågår 

mellan två stater. Det krävs inte att en viss intensitet på våldsanvändandet uppnås.
118

 

Inte heller krävs någon formell krigsförklaring eller erkännande av situationen.
119

 Om 

en konflikt är en IAC eller inte baseras på de faktiska omständigheterna, vilket innebär 

att en IAC kan pågå även om den ena staten inte erkänner sin motståndare som en 

stat.
120

  

I fallet Dusko Tadic föreslog Jugoslavientribunalen (ICTY) en allmän definition av 

IAC:  "an armed conflict exists whenever there is a resort to armed force between 

States”.
121

 Gasser påpekade att existensen av en väpnad konflikt inte heller förutsatte att 

den ena sidan gjorde motstånd mot våldsanvändningen.
122

 Kort sagt är det ett mycket 

lågt satt intensitetskrav på våldsanvändning för att två stater enligt internationell 

humanitär rätt ska anses inblandade i en IAC.  
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 Ett undantag till regeln att en IAC är en konflikt mellan stater finns. Art. 1 (4) i AP I 

ger nämligen in bello-rättigheter åt de grupper som strider mot: “…colonial domination 

and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-

determination.” Bestämmelsen har kritiserats för att den skulle ha infört en skillnad 

mellan rättvisa och orättvisa krig vad gäller in bello-rättigheter.
123

 Det är dock tveksamt 

i vilken mån det amerikanska kriget mot terrorismen kan falla in under den 

bestämmelsen. Däremot är den aktuell på Israels målinriktade dödande i de ockuperade 

territorierna.
124

 Dessutom bör påpekas att det dualistiska axiomet utgör internationell 

sedvanerätt trots art. 1 (4) i AP I.
125

  

För att ta USA:s inmarsch i Afghanistan som exempel kan ett alternativ kopplat till 

diskussionen om rätten till självförsvar enligt jus ad bellum diskuteras. Attackerna den 

11 september och USA:s rätt till självförsvar skulle kunna anses ha orsakat en IAC 

mellan USA och Afghanistan, vilket inte kräver att våldet når en viss intensitet.
126

  

Eftersom de terroristorganisationer som USA bekämpar inte är stater kan därför 

USA:s konflikt med dem inte heller klassificeras som en IAC.
127

 Om den väpnade 

konflikten pågår mellan staten och terroristorganisationen måste det innebära att om 

målinriktat dödande ska falla under reglerna för väpnade konflikter enligt GK måste det 

sammanhang operationen utförs i uppfylla rekvisiten för en NIAC.  

5.1.2 Icke-internationella väpnade konflikter 

NIAC är konflikter som inte är av en internationell, mellanstatlig karaktär och minst en 

av konfliktens parter inte är en stat. NIAC:er delas i sin tur upp i två underkategorier. 

GK:s gemensamma art. 3 nämner väpnade konflikter av en icke-internationell karaktär. 

En NIAC kan innebära stridigheter mellan en stats styrkor och icke-statliga väpnade 

grupper eller bara mellan sådana grupper.
128

 

Till skillnad från definitionen av en IAC så ställs högre krav på våldets intensitet för 

att en konflikt ska anses vara en NIAC och inte upplopp, inre oroligheter eller 

liknande.
129

 Det krav som ställs upp i art 1 (2) i tilläggsprotokoll II till 
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Genèvekonventionerna (AP II) är också tillämpligt för GK art. 3.
130

 Art. 1 (2) utesluter 

interna oroligheter och spänningar från definitionen av NIAC.  

Två kriterier används i allmänhet för att avgöra om en viss situation når upp till 

kravet för NIAC.
131

 Det första kriteriet är att våldet ska nå upp till en viss intensitet, 

vilket kan vara uppnått när våldsamheterna är av kollektiv karaktär eller när staten 

nödgas använda militära medel, snarare än bara polis, för att slå ner oroligheterna.
132

 En 

mer utvecklad diskussion om intensitetskriteriet återfinns i Jugoslavientribunalens 

(ICTY) fall The Prosecutor v. Fatmir Limaj.
133

 

Det andra kriteriet är att den icke-statliga gruppen ska anses vara en part i konflikten, 

vilket innebär att den har organiserade väpnade styrkor som har en viss befälsstruktur 

och har förmågan att utföra militära operationer.
134

 

I fallet Tadic (1995) definierade ICTY en icke-internationell konflikt som 

”protracted armed violence between governmental authorities and organised armed 

groups or between such groups within a State".
135

 Domstolen ansåg därmed att striderna 

inte behövde inbegripa en stats väpnade styrkor för att kunna utgöra en NIAC.
136

  

En särskild definition antogs för AP II i art. 1 (1) som lyder:  

 

"which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident 

armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such 

control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military 

operations and to implement this Protocol" .  

 

Till skillnad från den tidigare nämnda definitionen krävs att den icke-statliga 

organisationen har sådan kontroll över en del av en stats territorium att den kan 

vidmakthålla samordnade militära operationer. Dessutom måste en av konfliktens parter 

vara en stat. En avgörande skillnad mellan AP II och GK:s gemensamma art. 3 är att 

den förra inte är tillämplig i alla icke-internationella väpnade konflikter.
137
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ICJ:s avgörande Nicaragua mot USA (Military and Paramilitary Activities in and 

Against Nicaragua) kan dock tolkas som att art. 3 GK fyller en funktion utöver 

ordalydelsen.
138

 Det vill säga att det skydd som stadgas där är tillämpligt som ett slags 

minimiskydd även i de fall där konflikten med den icke-statliga gruppen inte äger rum 

inom statens territorium.
139

 

Vad gäller målinriktade dödande mot medlemmar av olika organisationer är det inte 

säkert att staten som utför sådana operationer befinner sig i väpnad konflikt med 

samtliga organisationer vars medlemmar staten vill göra till mål för målinriktat 

dödande. Ett exempel är USA, som riktar in sig på individer från olika grupper med 

olika grader av centralisering och organisering, varav vissa dessutom enbart utför 

isolerade eller sporadiska attacker.
140

 Om grupperna inte når upp till de krav som krävs 

för att de ska kunna vara en part till en NIAC kan inte krigets lagar bli tillämpliga. 

Dessutom är det inte säkert att det finns en rätt till självförsvar mot de grupperna. Det 

visar på en del av problematiken. Samtidigt blir existensen av en väpnad konflikt delvis 

beroende av samma omständigheter som ligger till grund för bedömningen om det 

föreligger en rätt till självförsvar enligt jus ad bellum. Som jag redovisade tidigare är 

dock de underliggande skälen bakom de båda regelverken olika och de har olika syften. 

5.1.3 Sammanfattande slutsatser om klassificeringen av konflikten 

Sammanfattningsvis ställs mycket låga krav på väpnade konflikter mellan stater för att 

den ska betraktas som en IAC. Detsamma gäller inte för NIAC-situationer, eftersom det 

ställs krav på ett visst mått av organisation av icke-statliga aktörer samt intensitet i 

konflikten. För AP II ställs dessutom krav på att den icke-statliga aktören har ett visst 

mått av territoriell kontroll. Kriterierna är oberoende av parternas egna bedömningar av 

situationen. Eftersom parterna i kampen mot terrorismen är stater och transnationella 

terroristorganisationer kan det inte röra sig om internationella väpnade konflikter. Av 

ordalydelsen i GK och AP II förefaller det som att icke-internationella konflikter bara 

kan pågå i den stats territorium inom där gruppen befinner sig. Åtminstone det grund-

läggande skyddet i GK art. 3 är dock tillämpligt på alla konflikter som inbegriper icke-

statliga grupper.  
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Stridigheter som involverar icke-statliga aktörer som strider mot antingen en stat 

eller en annan väpnad grupp måste därmed leva upp till vissa krav, som inte är beroende 

av syftet med gruppens väpnade kamp, för att en konflikt ska anses vara en NIAC. Det 

enda undantaget till den regeln är de som strider mot till exempel en fientlig ockupation.  

Med andra ord ska inte de överväganden som ligger till grund för bedömningen om 

en stat har rätt att utöva självförsvar enligt jus ad bellum påverka bedömningen av om 

det rör sig om en väpnad konflikt eller vilka medel som är tillåtna för att uppnå målen 

för en viss stridshandling när det gäller kampen mot transnationell terrorism.  

Detsamma gäller för in bello-regelverkets inverkan på rätten till självförsvar. De 

kriterier som avgör om en väpnad konflikt äger rum har, åtminstone enligt gällande rätt, 

ingen relevans för om en stat har rätt att tillgripa våld för att försvara sig. Däremot är 

vidden av en attack ett sätt att avgöra intensiteten av en väpnad konflikt. Att tillämpa 

målinriktat dödande kan inte ske enbart på grunden att en stat befinner sig i en väpnad 

konflikt med en organisation. Även ett fullständigt och övertygande konstaterande av 

existensen av en väpnad konflikt saknar betydelse för om staten överhuvudtaget har rätt 

att tillgripa våld för att försvara sig enligt jus ad bellum.    

5.2 Tolkning och tillämpning av jus in bello 

5.2.1 Pågår en väpnad konflikt? 

I huvudsak två kumulativa rekvisit måste uppfyllas för att en NIAC ska föreligga.
141

 Det 

första är att fientligheterna når upp till en viss intensitet och varar under viss tid. Det 

andra är att den icke-statliga gruppen når upp till en viss grad av organisation.
142

 I fallet 

Tadic betonade ICTY att det rör sig om en faktabaserad bedömning som är beroende av 

intensiteten av och antalet sammanstötningar samt under hur lång tid detta pågått.
143

 

Vidare kunde bedömningen påverkas av vilken militär utrustning som använts, hur stora 

förlusterna i mänskliga liv hade varit och antalet civila som flydde från stridsområdet.
144

 

Att USA använder dödligt våld i sina operationer är i sig en indikation på att man 

utgår från den lagstiftning som gäller vid väpnade konflikter.
145

 Dessutom räcker det 

inte med att det föreligger våld av en viss intensitet i det område där konflikten pågår, 

utan våldet måste utövas mellan parterna till ”konflikten” för att den ska kunna 
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klassificeras som en NIAC.
146

 Detsamma gäller andra stater som ägnar sig åt målinriktat 

dödande. Rör det sig om en väpnad konflikt, måste även IHL-normerna i icke-

internationella konflikter vara tillämpliga.
147

 Följden skulle annars riskera bli ett 

normlöst tomrum, där inga folkrättsliga regler begränsar krigföringen och hänsyn till 

risken för mänskligt lidande sätts åt sidan. Samtidigt bygger själva tillämpligheten av 

IHL på existensen av en väpnad konflikt.
148

 Existensen av en NIAC är inte en slentrian-

mässig bedömning, utan bygger på objektiva omständigheter. Som framgår av ICTY:s 

kriterier bedöms existensen av en NIAC av kriterier som gör det svårt att frikoppla den 

väpnade konflikten från det område där stridigheterna äger rum. Såväl EU som Röda 

korset anser att det inte föreligger en global, transnationell väpnad konflikt mellan USA 

och al-Qaida, utan båda organisationerna föredrar istället att bedömningen görs från fall 

till fall.
149

  

5.2.2 Principer som styr målinriktat dödande 

De grundläggande principer som huvudsakligen reglerar attacker enligt IHL är fyra till 

antalet: distinktion, proportionalitet, humanitet och militär nödvändighet.
150

 Den första 

är principen om distinktion (distinction), som innebär ett krav på att skilja mellan 

legitima och illegitima mål.
151

 Civila som inte deltar direkt i stridigheterna är otillåtna 

mål.
152

 

Inom ramen för jus in bello är proportionalitet uttryck för principen att deltagarna i 

konflikten inte har rätt att använda oinskränkt våld för att besegra sin motståndare.
153

 

Istället måste militär nödvändighet balanseras dels mot lidandet det orsakar motståndar-

sidans kombattanter och dels minimera civilt lidande.
154

 Det är alltså skillnad mellan 

proportionalitet inom jus in bello och jus ad bellum. Syftet med ad bellum-regelverkets 

reglering av staters rätt till självförsvar är att begränsa våldsanvändningen gentemot det 
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våld som har utövats mot den staten. Jus in bello fyller därmed ett helt annat syfte i en 

väpnad konflikt. 

Proportionalitetsprincipen är, åtminstone sedan införandet av AP I, där den regleras i 

art. 51 (5) (B) till Genèvekonventionerna från 1949, såväl internationell sedvanerätt som 

traktatbaserad rätt.
155

 

Vad gäller NIAC har den kodifierats i flera andra instrument som till exempel 

tilläggsprotokoll II till konventionen om konventionella vapen och andra 

Haagprotokollet för skydd av kulturegendom (cultural property).
156

 Den relativa 

frånvaron av traktaträttsliga regleringar av proportionalitet inom NIAC betyder inte att 

principen enbart är giltig i internationella väpnade konflikter..
157

´ICRC:s kommentar till 

AP II menar att den tillhör en av de allmänna principer som syftar till att skydda 

civilbefolkningen och som är tillämplig i både IAC och NIAC.
158

  

Militär nödvändighet kan å ena sidan ses som ett övergripande mål som syftar till att 

den ena sidan slutligen ska besegra sin motståndare eller uppnå målet med kriget.
159

 Å 

andra sidan kan det behandlas som ett begrepp som måste avgöras från fall till fall.
160

  

Vad som är militär nödvändighet måste, enligt min mening, i någon mån förhålla sig 

till det bakomliggande målet eller syftet med konflikten. Det betyder däremot inte att 

det är det enda som bör diktera vad som är en nödvändig militär operation.  

Det övergripande målet med konflikten – att uppfylla den egna sidans casus belli – är 

en fråga för jus ad bellum. Rätten till självförsvar är kopplat till allvaret i ett 

ursprungligt angrepp, eller till ett mycket nära förestående hot. 

Proportionalitetsbedömningen i jus in bello och jus ad bellum är inte desamma. Om 

proportionaliteten i en särskild operation bygga på det huvudsakliga målet med 

konflikten, till skillnad från att fokusera på de militära fördelarna inom överskådlig tid, 

uppkommer en obalans. Det kan vara intellektuellt ohederligt, eftersom den slutliga 

segern kan tänkas att det väger tyngre än mer omedelbara mål i jämförelsen mot civila 

dödsfall. Dessutom är målsättningen med en specifik militär operation konkret och det 

innebär att bedömningen blir mindre abstrakt och därmed säkrare för civilbefolkningen. 

                                                 

155
 A a s 391. 

156
 Schmitt, Marshall, Garraway, Dinstein, The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict, 

s 22. 
157

 A a s 22. 
158

 Sandoz, Y m. fl. Kommentar 4772. 
159

 Sloane, The Yale Journal of International Law, s 104. 
160

 A a s 104. 



45 

 

Konsekvenserna av och fördelarna med operationen ur ett militärt perspektiv blir lättare 

att överväga. Sloane menar att det därigenom går att undvika politiserade jus ad bellum-

överväganden, eftersom de kan baseras på abstrakta uppfattningar om slutlig rättvisa 

eller juridisk rätt.
161

 Han framhåller att IHL ger stöd för den uppfattningen eftersom API 

och andra regleringar framhåller att en attack inte får ske i excess i förhållande till den 

direkta och konkreta militära fördelen som uppnås med den.
162

 

Att ägna sig åt målinriktat dödande mot individer som är medlemmar i organisationer 

vilka är fiender till staten är riskabelt, eftersom syftet med sådana attacker är att döda en 

specifik individ. Avvägningen mellan den militära fördelen och risken för civila 

förluster måste då handla om individens egenskaper. Det är dock tveksamt i vilken mån 

det finns tillräckligt mycket tillförlitlig underrättelseinformation för att avgöra den 

saken i många fall. 

5.2.3 Direkt deltagande i stridigheterna 

Målinriktat dödande är bara tillåtet i den mån det utövas mot kombattanter eller 

stridande.
163

 Kombattanter ska bland annat bära vapen öppet, skilja ut sig från 

civilbefolkningen på något sätt och följa krigets lagar.
164

I IAC:er är konfliktens parter 

jämställda och båda sidor har avsagt sig möjligheten att åtala motståndarens 

kombattanter för andra brott än de som förbjudna i en väpnad konflikt. Transnationella 

terrorister kan oftast klassificeras som kombattanter, bland annat på grund av sina 

urskillningslösa attacker mot civila och att de inte skiljer ut sig från civil-

befolkningen.
165

 Art.3 GK nämner särskilt att det är förbjudet med tortyr och 

utomrättsligt dödande av civila, oavsett vid vilken tidpunkt och var det sker.  

Civila skyddas i den mån de inte tar del i aktiva/direkta stridshandlingar (DPH).
166

 

Aktivt och direkt deltagande är oftast utbytbara.
167

 till exempel används aktivt 

deltagande i art 3 GK och direkt deltagande i art. 13.3 i AP II. Direkt deltagande i den 
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väpnade konflikten innebär att det finns ett tillräckligt kausalt samband mellan 

deltagandet och dess omedelbara konsekvenser.
168

  

Enligt art 13.3 i AP II upphör skyddet när den civile inte längre deltar direkt i 

stridigheterna. Den uppfattningen vinner inte stöd av internationell sedvanerätt, 

eftersom det skulle skapa en obalans mellan en stats styrkor och medlemmar mellan 

väpnade grupper.
169

 Civila som strider skulle kunna vara bönder på dagen, och därmed 

inte kunna attackeras, medan de utför attacker om natten.  

En person som deltar aktivt i strider förlorar alltså sitt skydd som civil. Då skapas ett 

nytt gränsdragningsproblem, eftersom det kausala sambandet som definierar direkt 

deltagande inte nödvändigtvis ligger nära i tiden. Det blir då svårare att avgöra mot vem 

det är tillåtet att använda dödligt våld, vilket i sig innebär att enskilda soldater ställs 

inför svåra val. Hur ska det beslutet tas och vem ska ta det?  

I ICRC:s tolkningsriktlinjer om direkt deltagande i fientligheterna görs distinktionen 

att de civila som uppfyller en fortlöpande stridande funktion – det vill säga tillhör en 

organiserad väpnad grupp – är legitima måltavlor.
170

 Andra civila är det bara vid mer 

tillfälliga, spontanta och sporadiska fientliga handlingar.
171

 Distinktionen förhindrar 

stridande som är medlemmar i organiserade grupper från att utnyttja regelverket. I annat 

fall skulle det finnas en risk för att respekten för IHL hos den stat som strider mot 

sådana grupper skulle minska.
172

 Detta är inte samma sak som att klassificera dem som 

olagliga kombattanter som hela tiden, och enbart på grund av sin anknytning till en 

organisation, utgör tillåtna mål. Art. 51 (3) i AP I stadgar att civila är tillåtna mål: ”… 

for such time…” de utför de fientliga handlingarna. Om en civilist återkommande deltar 

aktivt i stridigheterna återfår inte denne sitt skydd så fort den för stunden pågående 

handlingen upphör. 

Melzer ställer upp tre kumulativa kriterier för att avgöra när en handling når upp till 

kravet på direkt deltagande i fientligheterna: 
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“1. the act must be likely to adversely affect the military operations or military capacity of a party to 

an armed conflict or, alternatively, to inflict death, injury, or destruction on persons or objects 

protected against direct attack (threshold of harm), and 

2. there must be a direct causal link between the act and the harm likely to result either from that act, 

or from a coordinated military operation of which that act constitutes an integral part (direct 

causation), and 

3. the act must be specifically designed to directly cause the required threshold of harm in support of a 

party to the conflict and to the detriment of another (belligerent nexus).”
173

 

 

Militär skada innebär i princip alla handlingar som sannolikt har en negativ påverkan på 

motståndarens militära operationer eller förmåga.
174

 Fientliga handlingar ska förstås 

som handlingar som till sin natur och syfte är ämnade att orsaka verklig skada för de 

väpnade styrkornas personal och utrustning.
175

 Exempel på det är att hindra 

motståndarens tillgång till vissa militära objekt, att vakta tillfångatagen militär personal 

eller sända taktisk information om motståndaren.
176

 Kravet på en direkt kausal koppling 

mellan handlingen och skadan handlar bara om kausaliteten.
177

 Det är inte en 

begränsning av närheten i tid eller det geografiska avståndet, även om sådan närhet i tid 

och rum kan indikera en direkt kausalitet.
178

 Rekvisitets innebörd är att handlingen i ett 

led orsakar, eller sannolikt riskerar att orsaka, skadan.
179

 Slutligen måste handlingen 

vara särskilt utformad för att skada den ena sidan, till fördel för den andra sidan.
180

 

5.2.4 Medlemskap i organiserade väpnade grupper  

Som nämnts är medlemmar i organiserade väpnade grupper som är part i konflikten inte 

civila, utan utgör legitima mål.
181

 Ett sådant medlemskap inleds när personen de facto 

intar en fortgående stridande funktion i gruppen och slutar när denne inte längre fyller 

en sådan funktion.
182

 Medlemskapet i gruppen etableras genom kriterier som påverkas 

av det kulturella, politiska och militära sammanhanget.
183

 Därför måste anknytningen 
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baseras på en rimlig bedömning av de rådande omständigheterna, med en presumtion 

vid osäkra fall för att personen åtnjuter skydd som civil.
184

  

Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att det därmed kan finnas vissa 

skillnader som kan påverka vilka mål som är tillåtna beroende på om det rör sig om en 

NIAC eller en IAC. I en IAC är motståndaren (oftast) tydligt urskiljbar. Samma 

förhållande gäller inte i en NIAC, vilket kan göra det svårare att urskilja tillåtna mål 

från civila. De stridande motståndarna till USA har i FATA (Federally Administered 

Tribal Areas i Pakistan, på gränsen till Afghanistan) visat sig vara svåra att särskilja från 

civilbefolkningen, eftersom de deltar i vardagliga aktiviteter, rör sig bland civila och 

inte bär uniform.
185

 Detsamma gäller antagligen i många av de fall där målinriktat 

dödande utförs, vilket innebär risker för civilbefolkningen. 

Dessutom måste gränsen dras mot dem som bara bidrar till krigsinsatsen. Ett 

exempel som ofta används i ett mer allmänt sammanhang är personer som arbetar i en 

ammunitionsfabrik och därmed bidrar till krigsinsatsen, men inte deltar aktivt i 

striderna. Det är inte tillåtet att attackera sådana personer enligt IHL.
186

 Det är inte 

heller tillåtet att angripa en civilperson som tidigare direkt deltagit i stridigheter, men 

inte längre gör det, vilket skiljer sig från en kombattant i en IAC som inte varit i tjänst 

under en period.
187

 

En medlem i en terroristorganisation arbetar som huvudregel inte i en ammunitions-

fabrik eller liknande. Samtidigt innebär till exempel al-Qaidas struktur som trans-

nationellt nätverk ett mått av organisation och behov av finansiering som går utöver det 

normala för en icke-statlig organisation att även personer som inte är direkt inblandade i 

stridigheter spelar en avgörande roll för organisationen. Det kommer jag att diskutera 

mer senare. 

5.3 Betydelsen av klassificeringen för målinriktat dödande 

5.3.1 Internationell eller icke-internationell väpnad konflikt 

Om kampen mot en transnationell terroristorganisation, eller någon del av den, kan 

klassificeras som en väpnad konflikt blir IHL tillämpligt och därmed inträder en del 

följder som är gemensamma för IAC och NIAC. Bland annat blir dödligt våld tillåtet 
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som en första åtgärd. Att klassificera konflikten med en terroristorganisation som en 

väpnad konflikte innebär förstås en lockelse för stater om syftet med de operationer som 

utförs är att döda personer som misstänks vara terrorister.  

Det finns vissa skillnader i omständigheter som ofta skiljer NIAC från IAC som kan 

påverka vilka de tillåtna målen är. I en IAC är motståndaren oftast tydligt urskiljbar. 

Detsamma gäller inte i en NIAC, vilket kan göra det svårare att urskilja tillåtna mål från 

civila. Att det ofta förhåller sig på det viset innebär inte nödvändigtvis en skillnad för 

målinriktat dödande. I en strikt juridisk mening är det ingen skillnad mellan en IAC och 

en NIAC vad gäller principen om distinktion, eftersom civila aldrig är tillåtna mål. De 

grundläggande principerna som styr tolkningen och tillämpningen av IHL (och därmed 

målinriktat dödande) är desamma.  

De personer som kan knytas till en terroristorganisation är inte automatiskt tillåtna 

mål. Det är inte säkert att alla som är medlemmar i en sådan organisation intar en 

fortgående stridande funktion. Med tanke på vad som gäller för direkt deltagande i 

fientligheter för civila, kan säkert många som inte deltar i väpnad strid anses ha en 

sådan funktion. Däremot är det tveksamt om personer som leder en terroristorganisation 

utan att på något aktivt sätt delta i någon av de former av direkt deltagande i väpnad 

strid, som räknades upp förut, alltid kan sägas har förlorat sitt skydd som civila. Att 

döda en högt uppsatt officer i en fientlig stats armé är, åtminstone inte i en rättslig 

mening, direkt jämförbart med att döda en ledare i en terroristorganisation. Officerare är 

kombattanter, vilket inte är fallet med ledare för transnationella terroristorganisationer. 

Att planera en operation som innebär våldsanvändning mot staten uppfyller de krav som 

ställs på bland annat kausalitet som skulle tillåta att personen blev ett tillåtet mål för 

dödligt militärt våld. Det problem som kvarstår är då att kunna bevisa medlemskapet i 

en terroristorganisation och rollen individen spelar inom den på ett tillförlitligt sätt.  

 Det är inte heller så att en person som har bedömts som ett legitimt mål alltid kan 

angripas.
188

 Angreppet måste utgöra ett legitimt militärt mål och de militära fördelarna 

får inte vara mindre än den förväntade skadan eller risken för civilbefolkningen.
189

 

Motståndaren i transnationella terroristorganisationer är som sagt ofta svåra att skilja 

från civila, vilket innebär stora praktiska svårigheter för möjligheten att genomföra 

målinriktat dödande.  
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 Att en person intar en ledande ställning i en terroristorganisation som utfört ett 

väpnat angrepp mot en stat som svarar med militärt våld i enlighet med sin rätt till 

självförsvar förtar inte de krav som ställs av jus in bello. Däremot kan deltagandet i 

planeringen av en sådan aktivitet innebära att personen förlorar sitt skydd som civil. 

Enligt min mening kan det diskuteras om ekonomiskt understöd eller annan hjälp till en 

terroristgrupp räcker däremot kanske inte i sig för att personen ska anses utgöra ett 

tillåtet mål. Deltagande i aktiviteter som inte har ett direkt kausalt samband med 

stridigheterna kan bli föremål för rättslig prövning, men det gör dem inte till tillåtna mål 

för dödligt militärt våld. Ifall alla typer av aktiviteter med anknytning till en 

organisation skulle medföra att en person utgjorde en tillåten måltavla för målinriktat 

dödande skulle det i praktiken innebära att den tredje kategorin olagliga kombattanter 

infördes. 

 Kretzmer påpekar att om det bara är tillåtet att angripa terrorister i den mån de i en 

väldigt snäv mening deltar direkt i fientligheterna – det vill säga att de återfår sitt skydd 

som civila så fort de upphör med sin fientliga verksamhet – skulle rätten till självförsvar 

riskera att bli meningslös.
190

 Istället måste de definieras som medlemmar av en 

organiserad väpnad grupp, som emellertid innebär att nya problem uppstår som till 

exempel hur de ska skiljas ut från civila.
191

 

5.3.2 Målinriktat dödande utom ramen för en väpnad konflikt 

Om det inte rör sig om en väpnad konflikt och våldsanvändningen pågår i en stat där 

landet som utför attacken inte har jurisdiktion, är det omdebatterat vilken lagstiftning 

som är tillämplig.
192

 Ett argument som lyfts fram är att regelverket med folkrättsliga 

mänskliga rättigheter (IHRL) borde reglera sådana situationer, eftersom slutsatsen 

annars skulle vara att inget regelverk är tillämpligt.
193

 Att inte tillämpa IHRL i sådana 

situationer skulle uppmuntra till att döda terrorister på avstånd, utanför ramen för en 

väpnad konflikt.
194

 I praktiken skulle det innebära en rätt för stater att döda fientliga 

icke-statliga aktörer i en annan stats territorium, utan rättegång eller ens krav på att 

begränsa det våld som används.    
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Även att välja att tillämpa IHL istället för IHRL skulle innebära ett större svängrum 

för den stat som utför det riktade dödandet. Rätten till liv inbegriper en rätt till skydd 

mot godtyckligt dödande och stater måste sträva efter att dess myndigheter inte dödar 

personer godtyckligt.
195

 Den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter 

menar till exempel att dödligt våld i en situation där IHRL är tillämplig är tillåtet bara i 

den mån det är nödvändigt för att skydda allas säkerhet.
196

 Den tillåtna våldsnivån 

måste vara proportionerlig till det hot som personen utgör mot andra.
197

 Dödligt våld får 

bara tillgripas om mindre allvarliga åtgärder inte kan tillämpas.
198

 Alston drar därför 

slutsatsen att målinriktat dödande inte kan vara laglig enligt IHRL, eftersom dess enda 

syfte är att döda den person som anses utgöra ett hot, utan att andra åtgärder 

övervägs.
199

 

Som jag har nämnt tidigare förtjänar frågan om tillämpningen av IHRL på 

målinriktat dödande utanför ramen för en väpnad konflikt en djupare diskussion, som 

inte ryms inom syftet för den här uppsatsen. En mycket ytlig analys talar för att sådana 

operationer inte är tillåtna utanför väpnade konflikter, eftersom det då finns ett vidare 

utrymme att tillämpa dödligt militärt våld. Det kan vara en av förklaringarna till att 

kriget mot terrorismen kallas för ett krig. Befinner sig den angripna staten inte i en 

väpnad konflikt med den organisation som utfört angreppet förefaller en tillämpning av 

normer som är en del av jus in bello, snarare än IHRL, vara ett sätt att kringgå gällande 

folkrätt.
200

 Detsamma gäller för ståndpunkten att rätten till självförsvar kan tillämpas 

fristående från jus in bello eller IHRL för att slå till mot en terroristorganisation. 

5.4 Sammanfattning av jus in bello  

Tillämpningen av jus in bello förutsätter existensen av en väpnad konflikt. Eftersom 

kampen mot transnationell terrorism står emellan stater och icke-statliga organisationer 

är det oftast inte fråga om IAC:er, utan  de högre krav som ställs på våldsnivån i en 

NIAC måste vara uppfyllda. Det förefaller som att en NIAC kan äga rum utanför den 

stat som är part till konfliktens territorium.  
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 Även om de kriterier som styr om det rör sig om en väpnad konflikt inte ställer några 

direkta krav på dess geografiska begränsningar innebär åtminstone NIAC-regelverket 

att det så kallade kriget mot terrorismen inte kan beskrivas som en väpnad konflikt. 

Inom ramen för det begreppet pågår istället flera mindre väpnade konflikter, såväl som 

områden där det inte pågår en väpnad konflikt överhuvudtaget. Utanför en väpnad 

konflikt är inte jus in bellos regler för våldsanvändning tillämpligt och åtminstone FN:s 

förre särskilde rapportör på området anser att det då inte är tillåtet med målinriktat 

dödande.  

 I förhållande till jus ad bellum får kravet på våldets intensitet i en NIAC betydelse 

för rätten till självförsvar. Det uppkommer en diskrepans mellan möjligheten att ta till 

dödligt våld som första åtgärd – som endast är tillåtet vid en väpnad konflikt – och 

rätten till självförsvar mot ett väpnat angrepp. Jus ad bellum kan ge upphov till en 

NIAC, men det är osäkert vilka medel som är tillåtna i det inledande skedet av 

utövandet av självförsvar.  

 Under jus in bello finns ett utvecklat system för att hantera vilka individer som kan 

angripas. Medlemmar av transnationella terroristorganisationer passar inte i in i någon 

av de två kategorierna av aktörer i en väpnad konflikt som finns i jus in bello. De är inte 

kombattanter, eftersom de inte uppfyller de krav som definierar sådana. De är inte civila 

i den mån de deltar direkt i stridigheterna. Det innebär att det blir svårare att bekämpa 

den typen av aktörer än vanliga kombattanter och de har en chans att utnyttja 

regelverket genom att bete sig som civila.   

Om motståndaren gömmer sig bakom civila utgör regelverket om när civila kan bli 

tillåtna mål, tillsammans med bristande underrättelseinformation ett hinder för 

operationernas effektivitet. Samtidigt måste vi komma ihåg att jus in bello främsta 

funktion är att begränsa det mänskliga lidandet i en konflikt. Det skyddet omfattar både 

de stridande på motståndarsidan och civilbefolkningen. Särskilt civilbefolkningen har 

ett stort skyddsvärde och att ställa lägre krav på de egna operationernas förenlighet med 

gällande rätt för att motståndaren inte följer spelreglerna lyfter över bördan på civil-

befolkningen.  

En terroristorganisation kan i en mening ses som en grupp i samma mening som en 

stats armé, men där de individuella stridande inte kan identifieras lika lätt som tillåtna 

mål. Därför måste högre krav gälla för att skilja dem från civilbefolkningen och därför 

kan de inte behandlas som olagliga kombattanter. 
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 Dessutom handlar jus in bello om att reglera den extrema situationen som råder i en 

väpnad konflikt. Till exempel är handlingar som i fredstid skulle betraktas som mord 

tillåtna i en väpnad konflikt. I en NIAC är förhållandena annorlunda. Dels krävs en 

betydligt högre våldintensitet än i en IAC och dels gäller andra regler för att avgöra om 

en person på motståndarsidan är ett tillåtet mål. Civila som deltar i krig kan även dömas 

för till exempel mord. Assymmetrin mellan parterna i det så kallade kriget mot 

terrorismen innebär därför nackdelar för båda sidor. Den fredstida rätten till liv är satt åt 

sidan även i NIAC-regelverket och just därför måste det skydd som finns respekteras.  
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6 Staters syn på målinriktat dödande  

6.1 Den amerikanska ståndpunkten 

Grunden för den amerikanska inställningen till kriget mot terrorismen finns i 

kongressens auktorisering för användandet av militärt våld (AUMF) som slår fast att:  

  

”The President is authorized to use all necessary and appropriate force against those nations, 

organizations, or persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks 

that occurred on September 11, 2001, or harboured such organizations or persons, in order to prevent 

any future acts of international terrorism against the United States by such nations, organizations or 

persons.”
201

 

 

Under lång tid redovisade inte USA:s regering vilken den juridiska grunden för sitt 

målinriktade dödande av terrorister utanför Afghanistan och Irak.
202

 Det första steget i 

den riktningen var när Harold Koh, juridisk rådgivare vid det amerikanska 

utrikesdepartementet, i ett muntligt uttalande uttalade sig om hur USA såg på konflikten 

med al-Qaida: 

 

”The United States agrees that it must conform its actions to all applicable law. As I have explained, 

as a matter of international law, the United States is in an armed conflict with al-Qaeda, as well as the 

Taliban and associated forces, in response to the horrific 9/11 attacks, and may use force consistent 

with its inherent right to self-defense under international law...”
203

 

 

Han fortsatte med att hävda att alla fall av målinriktat dödande som USA utförde var i 

enlighet med krigets lagar (laws of war) och uppfyllde principerna om urskiljning 

(distinction) samt proportionalitet.
204

 Därmed avsågs att civila offer minimerades och att 

det våld som användes inte orsakade skador eller lidande för civila som översteg de 

konkreta och direkta militära fördelarna med agerandet.
205

 Det som är särskilt intressant 

är det Koh sade när han bemötte kritik mot USA:s riktade dödande. Han menade att det 

var rätt att döda terrorister – inklusive dem som befinner sig i en ledande ställning, utan 
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att ta direkt del i stridigheter – eftersom de är stridande medlemmar i en väpnad grupp, 

vilket gör dem till tillåtna mål enligt folkrätten.
206

  

 Ytterligare en invändning mot amerikanskt målinriktat dödande Koh tog upp var att 

det i själva verket rörde sig om olagligt, icke-rättsligt dödande. Han framhöll då att en 

stat som är inblandad i en väpnad konflikt eller som agerar i legitimt självförsvar har 

rätt att använda dödligt våld.
207

 Ordet eller implicerar att det finns något sådant som 

användande av militärt, dödligt våld även utanför existensen av en väpnad konflikt. 

Samtidigt går det inte att dra några slutsatser om den amerikanska ståndpunkten, 

eftersom Koh verkar utgå från att konflikten med al-Qaida är en väpnad konflikt.
208

 Det 

står heller inte klart hur stort det geografiska området för den väpnade konflikten i så 

fall är eller hur enskilda individer väljs ut som mål för målinriktat dödande.
209

 

 Martin menar att Kohs rättfärdigande av den amerikanska regeringens policy av 

målinriktat dödande kan delas upp i två delar.
210

 Den första delen är att USA befinner 

sig i en internationell väpnad konflikt med al-Qaida och att organisationens medlemmar 

är legitima mål enligt IHL.
211

 Den andra delen var att USA hade rätt att utöva dödligt 

våld mot sådana grupper med självförsvar som grund.
212

 Bland de kriterier som 

räknades upp var viljan och förmågan hos de stater där sådana grupper vistades att 

bekämpa dem.
213

 

 Även om Koh inte anger att al-Qaida skulle utgöra kombattanter förefaller hans hop-

klumpning av alla organisationens medlemmar som stridande leda till att de alltid skulle 

utgöra tillåtna mål för målinriktat dödande. I praktiken gör han dem till fientliga 

kombattanter, vilket inte är i linje med NIAC-regelverket. Ett av de grundläggande 

problemen med kampen mot transnationell terrorism är motsättningen mellan rätten till 

självförsvar som – om den existerar – gäller organisationen som helhet och hur tillåtna 

mål skiljs ut från civila. Det senare regelverket ser nämligen inte alla personer som kan 

associeras till en transnationell terroristorganisation som tillåtna mål för dödligt våld. 

Det innebär däremot inte att civila dödsoffer aldrig kan accepteras. Huvudsaken är att 

prövningen måste göras utifrån rätt grundpremisser. 

                                                 

206
 Koh. 

207
 Koh. 

208
 Koh. 

209
 A/HRC/14/24/Add.6, s 7. 

210
 Martin, Targeted Killings: Law and Morality in an Assymmetrical World, s 225. 

211
 A a s 225. 

212
 A a s 225. 

213
 A a s 226. 



56 

 

 År 2002 definierade däremot William J. Haynes, en högt uppsatt tjänsteman på det 

amerikanska försvarsdepartementet al-Qaidas medlemmar som både fientliga 

kombattanter (enemy combattants) och olagliga kombattanter.
214

 Frågan som han ville 

besvara var om al-Qaidas medlemmar i Afghanistan var berättigade till skyddet i tredje 

Genèvekonventionen i egenskap av krigsfångar.
215

 Som framgår av det jag diskuterat 

ovan handlar kombattantstatus i en väpnad konflikt om mer än så. Att designera 

motståndare som kombattant får stora konsekvenser för rätten att tillämpa målinriktat 

dödande mot dem. Haynes hänvisade till ett amerikanskt högsta domstolsfall från 1942, 

Ex parte Quirin, som definerade fientliga stridande på det här sättet:  

 

“Citizens who associate themselves with the military arm of the enemy government, and with its aid, 

guidance and direction enter this country bent on hostile acts are enemy belligerents within the 

meaning of the Hague Convention and the law of war.”
216

 

 

Haynes resonemang visar på en vilja att förstärka IAC-framtoningen i konflikten med 

al-Qaida, utan att behandla motståndaren som laglig kombattant i en fientlig stats armé.  

I en promemoria daterad den 22 januari 2002 som Haynes och Alberto Gonzales, 

som då arbetade som rådgivare till den amerikanske presidenten, hade författat 

tillsammans bestreds slutsatserna i fallet Nicaragua v. USA.
217

 De ansåg att domstolen 

gått alltför långt ifrån ordalydelsen i GK art. 3 och att transnationella konflikter mellan 

en stat och en terroristorganisation inte borde falla inom ramen för art. 3.
218

 

Tilläggsprotokollen framhölls som ett argument för Haynes och Alberto Gonzalez 

tolkning, eftersom de tillkommit efteråt för att anpassa GK till nutiden.
219

 Deras slutsats 

blev att eftersom den konflikt som USA hade med al-Qaida inte föll in under varken 

NIAC eller IAC var inte heller skyddet från något av båda konflikttypernas regelverk 

tillämpligt på USA:s behandling av tillfångatagna medlemmar av al-Qaida. Haynes och 

Alberto Gonzalez behandlar däremot inte de konsekvenser en klassificering utanför de 

båda typerna av väpnad konflikt skulle kunna få för amerikanska styrkor rätt att 

använda sig av målinriktat dödande mot medlemmar av en transnationell 

terroristorganisation. Sciullo framhåller att slutsatsen av den definitionen av kombattant 
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som de båda redovisade var att USA kunde utkämpa sitt krig mot terrorismen var som 

helst.
220

  

Utifrån olika uttalanden från senare amerikanska juridiska rådgivare kan det 

amerikanska förhållningssättet till kriget mot terrorismen sammanfattas enligt följande. 

USA befinner sig i en väpnad konflikt med al-Qaida och den konflikten har inte ett 

samband med den väpnade konflikten mot talibanerna i Afghanistan.
221

 Al-Qaidas 

attack mot USA den 11 september var en aggression. Den pågående väpnade konflikten 

med al-Qaida har sin grund i USA:s rätt till självförsvar.
222

 Den är inte geografiskt 

begränsad till platser där det pågår stridigheter av tillräcklig intensitet, eller som det ofta 

beskrivs ”hot battlefields”.
223

  

6.2 Analys av det amerikanska synsättet 

6.2.1 Beskrivningen av kampen mot transnationell terrorism 

En stat som strider mot en väpnad grupp i en annan stats territorium stöter på vissa 

problem vad gäller den juridiska klassificeringen av sina handlingar. Som framgår ovan 

handlar en NIAC, åtminstone enligt ordalydelsen i art. 3 GK, om en konflikt inom 

statens territorium. När kriget mot terrorismen inleddes ställdes därför folkrätten inför 

ett klassificeringsproblem: eftersom grupper som al-Qaida och andra terroristgrupper 

inte är stater kan definitionsmässigt en konflikt mellan en stat och en sådan organisation 

inte utgöra en IAC.
224

 Eftersom konflikten inte ägde rum på USA:s territorium kunde 

den inte klassificeras som intern.
225

  

De olika uttalandena som redovisats ovan ger uttryck för en strävan från USA att 

omklassificera terrorister efter deras organisationstillhörighet, vilket i själva verket 

handlar om att rättfärdiga ett visst juridiskt förhållningssätt med hög flexibilitet för den 

egna sidan. Att det skulle motiveras av existensen av ett särskilt behov i konflikten med 

al-Qaida och grupper förknippade med den organisationen är problematiskt. Det finns 

en tendens till att plocka ihop regler som passar de metoder man vill använda.
226
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Att se hela kriget mot terrorismen, eller för den delen bara kriget mot al-Qaida, som 

en sammanhängande konflikt står i strid med flera av de kriterier som vanligtvis 

används för att klassificera stridigheter som väpnade konflikter. Att uppfylla kraven på 

intensitet och varaktighet är svårt när en stat utövar våld mot en terrorist på en plats där 

andra stridigheter inte pågår mellan staten och terroristorganisationen. Flera svåra 

gränsdragningsproblem uppkommer, eftersom konfliktens gränser dras långt bortom 

den plats där de huvudsakliga stridigheterna pågår. Innebär till exempel en global 

väpnad konflikt mot terrorismen att målinriktat dödande är tillåtet i hela världen? Det 

amerikanska resonemanget tycks baserat på ett resonemang om att den stat där den 

fientliga organisationens medlemmar uppehåller sig inte ska kunna eller vilja bekämpa 

dem.  

I praktiken utsträcktes det sedan tidigare existerande konceptet transnationell väpnad 

konflikt eller internationaliserad icke-internationell väpnad konflikt.
227

 Den 

amerikanska staten kallar sina motståndare inom al-Qaida för ”unlawful combatants” 

och behandlar dem som motståndare i en väpnad konflikt, men inte som fullödiga 

kombattanter.
228

 Corn menar att det bland annat har till syfte att få till en tillämpning av 

IHL utan att låta al-Qaida dra nytta av att låta konflikten betraktas som en IAC.
229

 

Den amerikanska policyn med målinriktat dödande riskerar enligt Martin att ersätta 

delar av jus ad bellum med jus in bello-normer.
230

 Det skulle i sin tur riskera att ordet 

krig förlorade sin juridiska betydelse och till och med orsaka en återgång till perioden 

innan Grotius, då ordet krig bara beskrev olika former av organiserat våld istället för ett 

juridiskt definierbart system med koherenta regler.
231

  

Det är ett intressant perspektiv på frågan. Eftersom man väljer att tala om ett globalt 

krig mot terror och verkar anse att det rör sig en global väpnad konflikt med al-Qaida 

och andra transnationella terroristorganisationer blir följden att jus ad bellums regelverk 

sätts åt sidan. Att kalla kampen mot transnationell terrorism visar på en av riskerna med 

att åsidosätta jus ad bellum så fort den inledande bedömningen har gjorts. Den fungerar 

som en begränsning av gränsöverskridande våldsanvändning. 

USA:s policy av målinriktat dödande av medlemmar av transnationella terrorist-

organisationer verkar åsidosätta både bedömningen om en rätt till självförsvar finns mot 

                                                 

227
 Corn, 88 Int'l L. Stud. Ser. US Naval War Col. 57 2012, s 62. 

228
 A a s 62. 

229
 A a s 62. 

230
 Martin, Targeted Killings: Law and Morality in an Assymmetrical World, s 250. 

231
 A a s 250. 



59 

 

en grupp i ett visst land och dessutom bedömningarna om det föreligger en väpnad 

konflikt i området. Den anförda rättfärdigheten i att försvara sig mot attackerna den 11 

september har därmed även påverkat hur USA agerar i enskilda militäroperationer. Det 

finns en avsevärd risk att de båda regelverkens respektive proportionalitetsbedömning 

blandas samman.  

6.2.2 Ett globalt slagfält 

En internationaliserad icke-internationell konflikt är en konflikt som inte längre äger 

rum inom bara en stats territorium på det sätt som språkbruket i GK förefaller förutsätta. 

Det handlar om ett mellanting mellan två juridiska definitioner och det leder till 

komplikationer.
232

  

Den amerikanska Högsta domstolen tolkade i Hamdan v. Rumsfeld frågan genom att 

negativt definiera icke-internationella konflikter i art. 3 GK:s mening som konflikter 

som inte når upp till kraven på en internationell väpnad konflikt i den gemensamma 

artikel 2 i GK.
233

 I korthet innebar det att om den amerikanska staten behandlade 

konflikten med al-Qaida som en väpnad konflikt skulle även minimum-skyddet i IHL 

bli tillämpligt.
234

 Det innebar att det grundläggande humanitära skyddet i GK art. 3 blev 

tillämpligt i konflikten mellan USA och al-Qaida.
235

  

Därmed inte sagt att det egentliga problemet är löst genom den definitionen. De 

grundläggande kraven för att kriget mot al-Qaida ska nå upp till kraven på icke-

internationell konflikt måste vara uppfyllda i den situationen, baserat på de faktiska 

omständigheterna. Hur ska ett globalt krig mot terrorismen passas in i den mallen?  

Martin påpekar att den amerikanska synen på rätten visar på ett visst förakt för att de 

lagar som reglerar krigföringen utgör ett system.
236

 Det syns enligt min mening särskilt 

tydligt när det gäller målinriktat dödande. Den tidigare genomgången av gällande rätt 

för målinriktat dödande av misstänkta terrorister i tredje land visar att det inte 

nödvändigtvis är en olaglig metod i en väpnad konflikt. Det är däremot mycket 

tveksamt om den amerikanska policyn, som inbegriper operationer långt från de 

områden där det som definierar den väpnade konflikten – det vill säga våld av en viss 

intensitet och omfattning – äger rum. Begreppet väpnad konflikt – och därmed krigets 
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lagar – riskerar att bli uttunnade av att inte längre vara bundet till ett område där stridig-

heterna pågår på en nivå som liknar vad som vanligen avses med ett krig. I många fall 

är det ett sätt att tillämpa krigets lagar där istället de betydligt hårdare krav som gäller 

för brottsbekämpande operationer, nämligen IHRL, ska gälla. Åtskillnadsprincipen blir 

därmed ett skydd mot att argument, som egentligen har att göra med om staten har en 

rätt till självförsvar, inte utnyttjas av stater för att utsträcka begreppet väpnad konflikt. 

Därmed skyddar den även mot att rätten till dödligt våld som en första åtgärd inte får en 

alltför vid tillämpning. 

Enligt min mening skulle existensen av en transnationell, global väpnad konflikt 

mellan en stat och en icke-statlig organisation åsidosätta de bedömningar som gäller för 

NIAC, utan att ersätta bedömningen med ett alternativ. Ett sådant resonemang torde 

baseras på tanken att eftersom motståndaren är utspridd över i princip hela jordens yta 

måste även konfliktens geografi vara lika utspridd. Tillämpningen av målinriktat 

dödande i stater där den angripna staten inte har jurisdiktion kompliceras av de krav 

som ställs av jus ad bellum. Inte ens en fristående rätt till självförsvar släpper helt och 

fullt på de kraven, utan kräver åtminstone att den stat där målen för det målinriktade 

dödandet befinner sig inte kan eller vill göra något åt dem.  

Åtskillnadsprincipens huvudsakliga betydelse i det så kallade globala kriget mot 

terrorismen som USA utkämpar är att tillhandahålla juridiska verktyg som gör det 

möjligt att skilja på de juridiska problemen som en så svepande beskrivning ger upphov 

till. Som jag har redovisat ovan är de frågor som behandlas alltför komplexa för att 

placera i ett fack och det finns en risk att abstrakta jus ad bellum-argument ger jus in 

bello-bedömningen slagsida, till nackdel för de humanitära överväganden som ska 

prägla den. De övergripande målen för den våldsanvändning som utlöstes av attackerna 

den 11 september måste bedömas enligt jus ad bellum. Att attackera en ledare för al-

Qaida som uppehåller sig i till exempel Jemen blir bedrägligt enkelt om man accepterar 

att konflikten mellan USA och al-Qaida är en global väpnad konflikt och att samtliga 

organisationens medlemmar är olagliga kombattanter som alltid är tillåtna måltavlor för 

dödligt våld. Möjligheterna att utöva dödligt våld är istället kraftigt begränsade av de 

faktiska omständigheterna i varje fall.   
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6.3 Israels högsta domstols Targeted killings case 

Den israeliska högsta domstolen prövade om det målinriktade dödande som staten Israel 

hade utfört i Judéen, Samarien och på Gazaremsan var i enlighet med gällande rätt.
237

 

Som utgångspunkt intog domstolen ståndpunkten att det i området hade pågått en 

väpnad konflikt sedan år 2000 och tiden för den första intifadan.
238

 Vidare ansåg man 

att det rörde sig om en IAC, eftersom det rörde sig om en konflikt mellan terrorister från 

det område som och fientliga styrkor som ockuperade det.
239

 De ockuperade 

territorierna utgör inte israeliskt territorium enligt folkrätten.
240

 Därför blir undantaget 

som omvandlar en väpnad konflikt där icke-statliga organisationer som kämpar mot en 

utländsk ockupation till en IAC, tillämpligt. Den slutsatsen kommer inte att diskuteras 

ytterligare, utan i den fortsatta redogörelsen kommer fokus istället att ligga på vissa 

utvalda slutsatser domstolen drog om målinriktat dödande.  

 Domstolen fann att tillräcklig bevisning saknades för existensen av en kategori av 

stridande kallad olagliga kombattanter, eftersom man inte ansåg att tillräckligt rättsligt 

stöd fanns för att en sådan kategori skulle ha accepterats i internationell sedvanerätt.
241

 

Däremot konstaterades att internationell sedvanerätt medger att civila som deltar direkt i 

stridigheter kan dödas i en väpnad konflikt.
242

 Dessutom ska inte en person ses som ett 

tillåtet mål för att tidigare ha deltagit i direkta stridigheter.
243

 

 Angående proportionalitet påpekades att ändamålet inte helgar medlen.
244

 Det 

tillsammans med bland annat en djupgående analys av när civila blir tillåtna mål drog 

man slutsatsen att det inte går att dra några allmänna slutsatser om när målinriktat 

dödande är tillåtet.
245

 Istället måste en bedömning göras från fall till fall.
246

 

 Dessutom påpekas att kampen mot terrorismen aldrig utövas i ett rättsligt vakuum 

och att det inte kan påverkas av att situationen är särskilt allvarlig.
247

 Individens 

rättigheter måste skyddas även i sådana fall.
248
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 Två observationer kan göras rörande målinriktat dödande i den israeliska kontexten. 

För det första att man inte överhuvudtaget inte berör frågan om jus ad bellum, vilket är 

kopplat till det målinriktade dödandet äger rum i det egna territoriet eller i ockuperat 

territorium. Däremot lyfts behovet av att inte låta juridiken påverkas av hur svår eller 

allvarlig en situation är.  

I det uttalandet ligger ett av argumenten för att åtskillnadsprincipen fyller en viktig 

funktion även i kampen mot terrorismen. Att försöka rubba ett existerande juridiskt 

system inom folkrätten är problematiskt, eftersom det riskerar att resultera i ett rättsligt 

vakuum. Det system som finns nu har utvecklats under lång tid och erbjuder, trots de 

svårigheter som kampen mot transnationell terrorism innebär, ett ramverk som bidrar 

till att minska skadeverkningarna av våldsanvändning både på individuell nivå och på 

statsnivå. 
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7 Åtskillnadsprincipens framtida roll i kampen 

mot transnationell terrorism   
 

Målinriktat dödande inom ramen för kriget mot terrorismen utmärks av att dels rikta in 

sig mot enskilda individer och dels bedrivas som en form av självförsvar mot en 

geografisk spridd och svårfångad motståndare. Som tidigare har belysts är en policy av 

målinriktat dödande utanför den egna statens jurisdiktion problematisk ur flera aspekter 

av såväl jus ad bellum som jus in bello. De stater som trots detta har en policy som 

innebär att de tillämpar målinriktat dödande mot medlemmar av fientliga terrorist-

organisationer har utarbetat strategier för att motivera den typen av våldsanvändning. I 

det följande kommer diskussionen att behandla om det finns skäl att väga in aspekter 

som traditionellt ansetts tillhöra jus ad bellum för att motivera målinriktat dödande, 

något som tidigare främst har varit en fråga för jus in bello. Dessutom diskuteras om in 

bello-argument bör påverka bedömningen av jus ad bellum. 

7.1 Jus ad bellum och jus in bello – inbördes påverkan i praktiken 

I några fall förefaller jus ad bellum-avvägningar ha påverkat jus in bello-bedömningar 

och även acceptansen av sådana överväganden. Det är inte ett argument för 

lämpligheten att det sker, men samtidigt tyder det på att aktuella händelser kan påverka 

hur folkrätten tar sig form.  

Benvenisti använder sig av Reismans teori om att observationen av reaktioner på 

incidenter kan möjligöra slutsatser om de normativa förväntningarna hos de politiker 

som är politiskt effektiva i världssamfundet. Det innebär att hur en tredje part upplever 

rättfärdigheten i den stat som tar till vålds sak, även påverkar hur den tredje parten 

bedömer in bello-proportionaliteten hos den statens handlingar.
249

 Utifrån den teorin 

påverkas därmed även den upplevda lagligheten hos statens militära handlingar av 

rättfärdigheten i statens våldsanvändning.
250

 Av det kan slutsatsen dras att staters praxis 

påverkas av uppfattad rättfärdighet, vilket i sin tur kan påverka utvecklingen av 

internationell sedvanerätt.
251

 Enligt min mening säger den teorin inget om det önskvärda 

i att rätten utvecklas i en viss riktning, bara att den kan göra det. Världssamfundets 

uppfattning om en viss stats jus in bello-bedömningar kan alltså påverkas i en mer 
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tillåtande riktning utifrån den stridande statens upplevda rättfärdighet. Det innebär dock 

inte att det är önskvärt att åtskillnadsprincipen frångås. Jag kommer nu att belysa detta 

utifrån några exempel.  

7.1.1 Staters agerande 

Under Gulfkriget i början av 1990-talet angrep Irak Kuwait, i strid med våldsförbudet i 

art 2 (4) FN-stadgan.
252

 Under konflikten diskuterades inte möjligheten att den koalition 

som stred mot Irak skulle kunna undgå kravet på att åtlyda jus in bello. Trots det finns 

det exempel på stridshandlingar som inte levde upp till de krav som jus in bello ställer.
 

Det i sin tur kan kopplas till att de användes för att bekämpa Iraks olagliga aggression. 

De civila dödsfallen var höga och i sin analys av koalitionsstyrkornas stridshandlingar 

drar Gardam slutsatsen att militära fördelar övervägde civila dödstal så länge 

överväganden om målets typ samt attackens utformning gjordes och civila inte var 

målet för attacken. De attacker som utfördes mot till exempel vattenreserver bedömdes 

kumulativt tillsammans med andra attacker, snarare än från fall till fall. 

Proportionalitetsbedömningarna fick på det sättet slagsida till förmån för skyddet av de 

egna styrkorna. Det i sin tur kan ha sin grund i att den egna sidans soldater ansågs väga 

tyngre, vilket kan härledas till den egna sidans rättfärdiga mål. Att de omfattande civila 

förlusterna accepterades av det internationella samfundet kan förklaras med att det rörde 

sig om ett rättfärdigt krig. Gardams förklaring betonar även att konflikten ägde rum mot 

bakgrund av Sovjetunionens fall, vilket hade inneburit en omfattande maktförskjutning i 

världen och därmed skapat en känsla av enighet. 

 Frågan är om de brister i in bello-proportionalitetsbedömningen som koalitions-

styrkorna gjorde sig skyldiga till under Gulfkriget även innebar ett brott mot åtskillnads-

principen. Jus ad bellum handlar om det är tillåtet att ta till våld. Jus in bello är frågan 

om det är tillåtet att använda sig av ett visst våld i en specifik situation inom konflikten. 

Den bedömningen ska inte påverkas av om det anses vara för ett särskilt behjärtansvärt 

skäl. Om den ena sidan drar nytta av omvärldens sympati för att tillämpa krigets lagar 

för att skydda de egna styrkorna på bekostnad av civila på motståndarsidan kan det ses 

som att proportionalitetsbedömningarna i jus ad bellum och jus in bello blandas 

samman. Rätten till självförsvar är beroende av ett väpnat angrepp och det övergripande 

våld som används måste stå i proportion till det angreppet. När ett taktiskt beslut fattas 
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att angripa ett visst mål kan inte ett likhetstecken sättas mellan militär nödvändighet och 

nödvändigheten för det övergripande krigsmålet.  

Händelserna under Gulfkriget är ett exempel på att staters agerande har påverkats av 

den upplevda rättfärdigheten i ett agerande. Det som är intressant är att ett sådant 

agerande är självcentrerat. Att sträva efter att skydda den egna sidan utgår från den egna 

sidans behov och handlar egentligen inte om vilka åtgärder som krävs för att besegra 

motståndaren.  

Enligt gällande rätt innebär jus in bello-överväganden som låter sig influeras av jus 

ad bellum-skäl ett brott mot gällande rätt.
253

 Det som är intressant med exemplet är de 

bakomliggande skälen till att sammanblandning av de båda regelsystemens 

övervägningar accepteras. I en situation där det tydligt finns en sida med rätten på sin 

sida kan en högre acceptans för åtgärder i strid med jus in bello finnas hos det 

internationella samfundet. Det riskerar i sin tur i förlängningen att skapa en förändring 

av folkrätten.  

 Jus in bello skulle inte fungera om det inte fanns en viss acceptans för civila 

förluster.
254

 Samtidigt är det ett system som syftar till att minimera mänskligt lidande 

och att avvika från jus in bello mot bakgrunden att kriget är rättfärdigt motverkar det 

syftet. 

 Ett fall som liknar Gulfkriget är NATO:s flygbombningar av serbiska styrkor under 

kriget i Kosovo 1999, då planen inte flög lägre än 15 000 fot i syfte att minimera 

riskerna för flygens besättningar.
255

 Samtidigt ökade riskerna för de civila, eftersom det 

ofta hindrade möjligheten att visuellt bekräfta att målen var legitima.
256

 Om jus in bello-

proportionalitet innebär att en viss risk för egna styrkor måste tas för att minska risken 

för civila innebar NATO:s agerande att bombningarna skedde i strid med krigets lagar. 

Det går att argumentera för att den uppfattade rättfärdigheten i NATO:s bombningar 

påverkades av målet med dem, nämligen att stoppa den etniska rensningen av 

kosovoalbaner.
257
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7.1.2 Rättspraxis  

Sammanblandning av jus ad bellum och jus in bello har även kommit till ytan i en dom 

mot två ledare för Civil Defence Forces efter inbördeskriget i Sierra Leone. Även om de 

dömdes för mycket grova brott framhölls av rätten i första instans som en förmildrande 

omständighet att de hade haft som syfte att återinsätta den demokratiskt valde ledaren 

Kabbah till makten och därmed hade underlättat återupprättandet av demokrati, fred och 

säkerhet i Sierra Leone.
258

 I överprövningen av målet framhölls, i motsats till de 

slutsatser som hade dragits i första instans, att den typen av överväganden ledde till ett 

brott mot principen om åtskillnad mellan jus ad bellum och jus in bello, vilket var en 

grundläggande folkrättslig princip.
259

 Därigenom riskerade man att legitimera brott mot 

jus in bello, bara för att förbrytarens skäl att strida sågs som förtjänstfulla.
260

  

Internationella domstolen (ICJ) har diskuterat en inställning som kan tolkas 

annorlunda rörande användandet av kärnvapen. I sitt rådgivande uttalande påpekade ICJ 

att man inte hade kunnat komma till någon slutsats till om användandet av kärnvapen 

kunde vara tillåtet i fall av självförsvar, där statens överlevnad står på spel.
261

 Det har 

påpekats att användandet av kärnvapen brukar betraktas som ett in bello-avgörande, 

medan nationellt självförsvar handlar om ad bellum.
262

 Det kan enligt min mening 

diskuteras om inte användandet av kärnvapen även måste kunna rättfärdigas som en 

proportionerlig åtgärd även ur ett jus ad bellum-perspektiv. Däremot är det inte klart 

vad ICJ avser med sitt uttalande. Det förefaller som mycket osannolikt att kampen mot 

transnationell terrorism någonsin kan nå en sådan nivå av hot mot en stat att det skulle 

finnas skäl att frångå åtskillnadsprincipen på grunden att det hotar en stats överlevnad. 

Kriget mot terrorismen har lett till en erosion av åtskillnadsprincipen. 

Bushadministrationens hantering av terrorister har inbegripit tortyr av terrorister, klart i 

strid med jus in bello.
263

 Samtidigt har begrepp som globalt krig mot terror använts.
264

 

Sloane menar, i likhet med mig, att det inte är ett begrepp som bidrar till att förstå 

kampen mot terrorismen.
265

 Situationen är mer komplex än så och enligt gällande rätt 
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kan kampen mot terrorismen utgöra en väpnad konflikt, medan den i vissa situationer 

inte gör det.  

I följande avsnitt kommer därför olika synsätt att belysas och analyseras avseende 

frågan om målinriktat dödande i perspektiv till folkrättens reglering av vålds-

användning. Därigenom visas vilka funktioner åtskillnadsprincipens fyller inom ramen 

för kampen mot transnationell terrorism. Dessutom diskuteras om det finns fog för den 

kritik som riktats mot den. 

7.2 Argument för en strikt åtskillnad 

Sloane framhåller att jus ad bellum i första hand rör relationer på en politisk nivå, 

mellan kollektiv, medan jus in bello reglerar hur individer ska förhålla sig till 

varandra.
266

 Den observationen har att göra med hans ståndpunkt att det dualistiska 

axiomet bör bevaras.  

 Konflikten mellan stater och transnationella terroristorganisationer förefaller sudda 

ut gränserna mellan regler som hänför sig till ett kollektiv och de som rör sig på en mer 

individuell nivå. Att använda sig av målinriktat dödande mot en individ handlar dels om 

att den individen är farlig och måste elimineras, till exempel för att undanröja ett 

förväntat hot. Dels handlar det om att dödandet av individen kommer att leda till den 

slutliga segern av motståndarsidan som kollektiv. De båda perspektiven bidrar till 

förvirringen, sett i ljuset av att USA parallellt använder sig av både existensen av 

väpnade konflikter och rätten till självförsvar som grund för målinriktat dödande.
267

 

Ett av argumenten för att hålla isär de båda bedömningarna handlar om reciprocitet. 

Om båda sidorna i en konflikt drar nytta av att behandlas humant finns det också ett 

incitament att begränsa stridshandlingar i syfte att minska det mänskliga lidandet. Om 

åtskillnaden inte upprätthölls skulle den aktör som handlar i strid med jus ad bellum inte 

heller ha något skäl att förhålla sig till jus in bello, eftersom motparten skulle kunna 

använda sig av vilka medel som helst för att vinna.
268

 

Det argumentet har samtidigt kritiserats i samband med konflikter mot icke-statliga 

stridande, eftersom samma villkor inte gäller.
269

 Staten kan frestas att utöva våld mot 

icke-kombattanter och behandla motståndarens stridande som kriminella.
270

 Åtminstone 
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USA verkar inta en blandad ståndpunkt som innebär att motståndaren ses som en 

olaglig, eller kriminell, kombattant som får dödas utan rättslig prövning och inte heller 

har samma rättigheter som fullödiga kombattanter. Detsamma gäller en konflikt där en 

terroristorganisation uppträder i en väpnad konflikt mot en stat, eftersom terrorist-

handlingar sällan kan uppfylla kraven i jus in bello.  

Samtidigt finns det fler argument som talar för att bevara åtskillnaden. Ett av dem är 

att det inte finns något alternativt system.
271

 Att komma överens om ett annat system 

skulle ta lång tid.
272

 Alternativet – det vill säga ett oreglerat system – framstår inte som 

lockande. Till exempel kan man fråga sig om de stater som förespråkar att det finns en 

rätt att angripa transnationella terrorister i hela världen skulle acceptera motsvarande 

policy hos andra stater. Staters beteende är normerande i internationell sedvanerätt och 

en förändring av sedvanerätten kan åstadkommas om för många stater agerar på ett visst 

sätt och det beteende accepteras av andra stater.  

Ett annat argument är att en strikt åtskillnad ger ett starkare skydd offren för en 

väpnad konflikt, oavsett vilken sida de hamnat på.
273

 Mot det kan invändas att det är 

svårt att dra gränsen mellan stridande och icke-stridande i en assymmetrisk konflikt och 

kanske särskilt mot terrorister. Att rucka på skyddet av de civila till förmån för det 

övergripande målet att besegra motståndaren, och därmed uppnå målet för vålds-

användningen, framstår som riskabelt. Mot det kan invändas att målinriktat dödande av 

terrorister utförs med sådan precision att civila i själva verket löper en mindre risk när 

den metoden används. Jag tror att det är fel tänkt. För det första finns det tecken på att 

det är svårt att nå tillräcklig visshet om de mål man slår till emot, särskilt med 

obemannade drönare. För det andra innebär målet för målinriktat dödande, det vill säga 

att slå ut särskilt viktiga individer och den upplevda vikten av att slå ut dem, riskerar att 

vägas alltför tungt i jus in bello-proportionalitetsbedömningen. Slutligen finns det en 

risk att vidga området där militärt, dödligt våld är tillåtet utanför den gällande 

definitionen av väpnad konflikt, vilket kan få stora konsekvenser för civilbefolkningen. 

Det finns även risker med att låta normer inom jus in bello som är absoluta till sin 

natur påverkas av rättfärdigheten i konflikten och därmed få långtgående verkningar.
274

 

Att tillåta en viss typ av handling (Sloane använder tortyr som exempel) innebär 
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förändringar som inte kan begränsas.
275

 Rättfärdighetsbedömningar riskerar att 

politiseras.
276

 Det är inte absoluta normer inom jus in bello som påverkas vid 

målinriktat dödande; civila dödsfall, till exempel, kan accepteras om de har beaktats i en 

korrekt proportionalitetsbedömning. Däremot kan argument som hämtas från jus ad 

bellum som leder till en alltför omfattande tillämpning av jus in bello få allvarliga 

konsekvenser eftersom det kan leda till utomrättsligt dödande av personer som inte är 

tillåtna mål för dödligt våld enligt IHRL.  

 Den assymmetriska kampen mot transnationell terroristorganisationer, som håller sig 

dolda, och inte har målsättningar eller använder sig av metoder som faller inom 

folkrätten har lett till en situation där militär överlägsenhet inte erbjuder ett sådant 

övertag som det gör i andra konfliter.
277

 En fristående rätt till självförsvar kränker inte 

bara staters suveränitet, utan även den civila befolkningen i de områden där terrorister 

uppehåller sig utsätts för större risker när den tillämpas.  

7.3 Argument för att överge åtskillnadsprincipen vid målinriktat 

dödande i kriget mot terrorismen 

Tanken att kampen mot terrorismen skulle innebära en helt ny typ av konflikt har 

föranlett flera tänkare att föreslå att folkrätten måste reformeras för att kunna hantera 

den. Al-Qaida är ett nätverk som inte verkar öppet och som agerar globalt. Som jag 

tidigare nämnde har inte principen om reciprocitet bäring på assymmetriska konflikter; 

det finns inget incitament för en sida som inte behandlas som en likvärdig motståndare, 

med samma in-bello-rättigheter som motparten att följa sådana regler. 

 Bradford menar att al-Qaida drar alltför stor nytta av ett rättsligt system där moraliskt 

underlägsna motståndare åtnjuter ett fullt juridiskt skydd, men som samtidigt inte 

uppfyller de krav som följer med det skyddet.
278

 Tillsammans med att terrorister har 

tillgång till alltmer destruktiva vapen som är svåra att värja sig mot menar han att 

USA:s militära övertag eroderas.
279

 Sådana resonemang ligger ofta till grund för 

lockelsen att överträda det dualistiska axiomet.
280
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Som har visats ovan är det en överdrift att påstå att medlemmar i transnationella 

terroristorganisationer åtnjuter ett fullständigt juridiskt skydd. En förändring av gällande 

rätt som tillåter särskilda åtgärder mot transnationell terrorism kan vara svår att 

begränsa till den typen av stridande.
281

 Det argumentet hänger ihop med att sådana 

överväganden kan politiseras och utnyttjas. Terroriststämpeln kan användas för att 

använda särskilt ingripande metoder i andra fall.  

  Al-Qaidas utspriddhet och sätt att strida gör att det i kampen mot organisationen 

saknas den typ av konkreta militära mål som jag behandlades under diskussionen om 

jus in bello-tillämpning på målinriktat dödande. De svårigheter att identifiera 

motståndare och få tillförlitliga uppgifter om skadan för civilbefolkningen gör det 

svårare att tillämpa jus in bello på samma sätt som i konflikter mellan stater.
282

 Istället 

riskerar målet för stater som USA att bli att döda eller tillfångata så många som möjligt 

av moståndarsidans stridande.
283

 Eftersom det är svårt att identifiera legitima militära 

mål i en sådan konflikt och värdera civila dödsoffer i förhållande till dem ställs de 

traditionella regelverken inför en del svåra tillämpningsproblem.
284

 Även om det 

stämmer att terrorister inte bär uniform och därför inte kan skiljas från civil-

befolkningen, innebär inte det att man kan bortse från riskerna med målinriktat dödande 

av sådana mål.
285

 Det är mycket svårt att skilja tillåtna mål från otillåtna och därför 

krävs stor försiktighet.
286

 De stora riskerna innebär i själva verket att åtskillnads-

principen får en ännu viktigare funktion, eftersom abstrakta mål som att slutgiltigt 

besegra terrorismen riskerar att få allvarliga konsekvenser för civila om principens 

strikta åtskillnad mellan regelverken inte bibehålls. 

 Benvisti menar att ett av skälen för att överväga om åtskillnadsprincipen inte alltid 

bör upprätthållas är att det enligt traditionell jus in bello finns en rätt att fortsätta 

konflikten till dess motståndaren är fullständigt besegrad.
287

 Det kan numera vara värt 

att ifrågasätta om det finns skäl att fortsätta konflikten, det vill säga om det är legitimt 

att fortsätta konflikten även om det inte är möjligt att uppnå målen för den.
288

 Hans 
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viktigaste poäng är frågan om det överhuvudtaget är proportionerligt att utsätta 

motståndarsidan för våld om så inte längre är fallet.
289

 

 I mitt tycke är det inte de omständigheter som ligger bakom hans argumentation som 

hamnar fel i diskussionen om målinriktat dödande av transnationella terrorister, utan 

istället uppfattningen om förhållandet mellan jus ad bellum och jus in bello. För det 

första är det inte så att de båda regelverken måste påverka varandra bara därför att de 

tillämpas parallellt. För det andra ställer åtminstone de villkor som gäller för målinriktat 

dödande krav på att jus ad bellum-kriterier prövas kontinuerligt.  

Samma rätt att fortsätta konflikten till dess motståndarsidan är fullständigt besegrad 

föreligger inte i en väpnad konflikt mot medlemmar av transnationella terrorist-

organisationer som i en traditionell konflikt, eftersom de inte är regelrätta kombattanter. 

En högre grad av individualisering krävs då för att ett angrepp ska vara tillåtet. Rätten 

till självförsvar finns trots det mot gruppen som kollektiv. Eftersom terroristgrupper är 

utspridda över stora geografiska områden uppkommer något som kan uppfattas som en 

diskrepans mellan jus ad bellum och jus in bello. Om stater inte kan använda sig av 

militärt våld för att angripa motståndaren vid utövandet av sin rätt till självförsvar förrän 

våldet mellan staten och organisationen nått en viss intensitetsnivå, uppstår frågan hur 

våldet ska kunna nå en sådan intensitet. Är begreppet väpnad konflikt geografiskt 

begränsad till ett visst område kan inte en terroristattack i en stats territorium tas till 

intäkt för att en väpnad konflikt pågår på en annan plats. Om rätten till självförsvar 

enligt jus ad bellum inte berättigar till fristående militärt våld mot motståndaren 

uppkommer en situation där det aldrig är möjligt att se en konflikt mellan en stat och en 

transnationell terroristorganisation. Det problemet uppkommer inte om man accepterar 

den fristående rätten till självförsvar eller en global väpnad konflikt mot terrorismen.  

Åtskillnadsprincipen gör det omöjligt att acceptera dessa förklaringsmodeller. De 

innebär att argument och övervägningar lånas in från båda regelverken. Trots det finns 

det anledning att belysa att den bild som presenterades i föregående stycke förenklar 

situationen mer än nödvändigt. Det förutsätter att militärt, dödligt våld behövs i en stor 

omfattning. Dessutom motverkar åtskillnadsprincipen att våldet i en region trappas upp. 

Situationen efter den 11 september 2001, då USA inledde ett angrepp mot al-Qaida i 

Afghanistan tyder på en acceptans att bemöta omfattande terroristangrepp med militärt 

våld. En möjlighet är att internationell sedvanerätt utvecklas åt att det är tillåtet. Om det 
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redan råder omfattande våld i en stats territorium kan ett militärt ingripande snabbt 

utvecklas till en NIAC, då det skulle vara tillåtet med dödligt våld som en första åtgärd. 

Nu skulle rätten till självförsvar förmodligen betraktas som en form av brotts-

bekämpning som faller under IHRL. Dödligt militärt våld är inte ett självändamål, även 

om hotet från transnationell terrorism är allvarligt. Åtskillnadsprincipen fungerar 

därmed som ett sätt att begränsa det dödliga våldet, men den hindrar inte andra former 

av ingripanden mot transnationell terrorism.  

Olika alternativa synsätt har utvecklats på hur kriget mot terrorismen utanför det 

direkta stridsområdet ska klassificeras. Ett av dem är den teori som kallas för naked 

self-defence.
290

 Kortfattat kan den beskrivas som att tillämpningen av rätten till 

självförsvar, en del av jus ad bellum, ger en fristående grund för attacker mot 

terrorister.
291

 Enligt den teoribildningen innebär tillämpningen av jus ad bellum inte 

heller ipso facto att jus in bello blir tillämplig.
292

 Man undgår klassificeringsproblemet 

med väpnad konflikt överhuvudtaget, eftersom man anser att jus ad bellum exklusivt är 

den juridiska grunden för våldsanvändningen.
293

 Därmed kan militärt, dödligt våld 

användas som en första utväg för att bekämpa terrorister utanför områden där det pågår 

en väpnad konflikt. 

 I korthet utgår teorin från att det är möjligt att använda dödligt militärt våld mot 

enskilda terrorister även om de krav som krävs för en NIAC inte har uppnåtts.
294

 Den 

utgår från Harold Koh:s uttalanden, som jag redovisade tidigare i texten.
295

 Han påpekar 

att den amerikanska regeringen i praktiken tillämpat en fristående rätt till självförsvar i 

Yemen genom att utföra målinriktat dödande av medlemmar av organisationer som inte 

befinner sig i väpnad konflikt med den.
296

 

 Anderson medger att det finns betydande problem med att inte erkänna att alla stater 

är jämlika ur suveränitetssynpunkt och att kritiken mot teorin har rätt i att frågan om när 

IHRL ersätts av jus in bello blir oundviklig.
297

 Ändå framhåller han att det kommer att 
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fortsätta finnas fall där ”naked self-defence” får relevans.
298

 Ett exempel är då det 

används för att slå till mot terroristgrupper som riskerar att utgöra ett hot i framtiden.
299

  

 De skäl han anger är i huvudsak praktiskt orienterade och förhåller sig till exempel 

inte till frågan om hur enskilda individer ska väljas ut, eller hur proportionalitets-

bedömning mellan nödvändigheten av operationen och civila dödsoffer ska göras. 

Teorin tillför därför inte mycket till diskussionen om hur jus ad bellum och jus in bello 

bör förhålla sig till varandra. 

7.4 En individualistisk syn på målinriktat dödande – ett Just War 

Theory-perspektiv på åtskillnadsprincipen 

I det kommande avsnittet kommer målinriktat dödande att diskuteras ur ett just war 

theory-perspektiv, det vill säga en diskussion kring vad som gör dödande tillåtet ur ett 

moraliskt perspektiv. Här fokuseras på det individualistiska synsättet eftersom 

McMahan och andra av dess företrädare har kritiserat åtskillnadsprincipen. Ytterligare 

ett skäl att diskutera frågan ur ett moralfilosofiskt perspektiv är, som Sloane påpekar, att 

moralen kan influera lagen och att det därför är viktigt att diskutera den.
300

 Dessutom 

innebär det individualistiska synsättet ett alternativt sätt att se på målinriktat dödande, 

som gör det möjligt att belysa frågan i ett nytt ljus.  

Den individualistiska synen på dödande i krig utgår från den grundläggande 

inställningen att det inte finns någon moralisk skillnad på det dödande som sker i 

försvarssyfte i krig och det som utövas i individuellt självförsvar.
301

 Rätten till 

självförsvar är de individers som utgör ett kollektivs samlade individuella rätt att 

försvara sig själva.
302

 Det handlar därmed om en direkt fortsättning på statsnivå på hur 

självförsvar fungerar mellan individer i ett samhäller.
303

 För att kunna döda en individ 

krävs då att individen utgör ett orättfärdigt hot, att han eller hon är moraliskt ansvarig 

för att utgöra ett sådant hot, att dödandet är det enda alternativet för att neutralisera 

honom eller henne samt att dödandet inte är oproportionerligt till det onda som man 

därmed förhindrar.
304
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Individualismen bygger på tanken att det inte finns någon skillnad i vilka moraliska 

principer som styr självförsvar.
 305

 Från den utgångspunkten kan inte mer våld vara 

tillåtet bara för att våldet har uppnått en viss intensitetsnivå eller om det syftar till ett 

politiskt ändamål, för att dödligt våld ska vara tillåtet.
306

 

Teorin lägger därför avsevärd vikt vid moralen hos den som är skyldig till en orätt-

färdig aggression, vilket i sin tur leder till att den som inlett en sådan aggression har ett 

större moraliskt ansvar för den än den som bara deltar i den.
307

 Därför är det mer 

moraliskt att döda en sådan person än de som i en mer direkt mening utgör hotet, men 

bär mindre ansvar för konflikten.
308

 Om målinriktat dödande riktar sig mot personer i en 

ledande funktion, med större ansvar för exempelvis attackerna den 11 september, eller 

för den delen för planeringen av nya attacker, är ett sådant tillvägagångssätt mer 

moraliskt än rena stridshandlingar mot organisationens fotsodater. 

Ett sådant förhållningssätt innebär två problem i förhållande till det folkrättsliga 

systemet. För det första drar det inte en tydlig gräns mellan civila och stridande.
309

 En 

person som i och för sig är djupt ansvarig för en attack eller en framtida attack är inte 

nödvändigtvis samma person som tydligt och bevisligen fyller en fortgående stridande 

funktion inom den icke-statliga organisationen. För det andra använder teorin argument 

som i en traditionell mening hör hemma inom jus ad bellum, eftersom det handlar om 

den grundläggande rättfärdigheten i den ena sidans våldsanvändning.  

Det dualistiska axiomet är baserat på tanken att båda sidor har samma grundläggande 

rätt att döda varandra och att den bakomliggande anledningen till konflikten inte ska 

spela in i bedömningen för om det finns en rätt att döda motståndaren utan 

efterverkningar, som till exempel efterföljande rättegång. I en assymmetrisk konflikt 

med en transnationell motståndare är det inte lika lätt att tillämpa samma tanke. Enligt 

gällande rätt kan det knappast sägas att det finns en rätt för en terrorist att döda sin 

motståndare, även i den mån de strider i en väpnad konflikt mot en stat. Det enda som 

återstår är det grundläggande skyddet enligt art. 3 GK och de begränsningar som gäller 

för statens våldsanvändning enligt jus in bello.  

Det skyddet, som redan har diskuterats, handlar i första hand om att skydda personer 

som inte är part i konflikten, det vill säga civila. De begränsningar som finns där är 
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relaterade till dels risken att civila skadas, dels till frågan om en individ är civil, om 

denne för stunden tar direkt del i fientligheterna eller fyller en fortgående stridande 

funktion i organisationen som är part till konflikten. Det sistnämnda alternativet handlar 

i praktiken om aktivt medlemskap i en organisation. Ett sådant kriterium står i motsats-

förhållande till en individualistisk syn på målinriktat dödande, eftersom kravet för att 

göra motståndaren till ett tillåtet mål är tillhörigheten till ett kollektiv, snarare än 

individens moraliska ansvar för den orättfärdiga konflikten. 

McMahan påpekar att jus in bello inte nödvändigtvis behöver ses som en samling 

regler som håller principiellt i sig själva, utan istället som en samling konventioner, 

vilka syftar till att minimera krigets ohygglighet.
310

 Båda sidor tjänar på att följa samma 

regler. Det är inte fallet i assymmetriska konflikter, eftersom de incitament som skapas 

av regleringen för IAC inte gäller i konflikter mellan stater och icke-statliga 

organisationer.  

Om det bara handlar om konventioner som reglerar såväl rättfärdiga som orättfärdiga 

krig säger deras existens inte något om moralen i att döda i konflikten.
311

 Enligt den 

individualistiska synen på dödande i krig handlar rätten att döda motståndaren om 

dennes moraliska ansvar för den ursprungliga orätten och att det finns en skillnad 

mellan den rättfärdiga sidans moraliska rätt att döda sin motståndare och den orätt-

färdiga sidans soldater.  

I kriget mot terrorismen får det resonemanget implikationer för när målinriktat 

dödande är tillåtet. Inriktningen på ledarna för en terroristorganisation, istället för 

medlemmar med en lägre ställning inom organisationen, blir en moraliskt sett mer 

fördelaktig metod, eftersom de bär ett större individuellt ansvar för den orätt som har 

föranlett statens försvar, även om de inte utgör det huvudsakliga hotet.
312

 Om man 

samtidigt antar att en persons val att ansluta sig till en orätt sak påverkar rätten att döda 

den personen i kampen mot den gruppen är det i allmänhet mer moraliskt att döda den 

personen än det är att döda exempelvis värnpliktiga. 
313

 Medlemmar i terrorist-

organisationer kan då alltid ses som tillåtna mål.  

Trots ligger det i teorins inneboende logik att det är mer moraliskt att utöva 

målinriktat dödande mot de ledande medlemmarna i en terroristorganisation än att döda 
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vilka av dess medlemmar som helst.
314

 Om vi antar att målinriktat dödande är ett 

effektivt sätt att komma åt dem som bär det största moraliska ansvaret för en orättfärdig 

konflikt leder den individualistiska teoribildningen till ett antal slutsatser som går stick i 

stäv med gällande rätt. 

För det första är det bättre att döda ledarna för en terroristorganisation, även om de 

befinner sig någon helt annanstans än där det pågår en väpnad konflikt. Det skulle 

därmed vara mer moraliskt att öka den geografiska spridningen av en väpnad konflikt 

till ett område där det inte föreligger en våldsnivå av den intensitet som enligt gällande 

rätt krävs för att krigets lagar ska kunna tillämpas. En individualistisk ståndpunkt skulle 

då kunna vara att det inte spelar någon roll om de civila som riskerar att drabbas av en 

sådan våldsanvändning befinner sig i ett krigsområde eller i en stat där fred råder. Å 

andra sidan finns det därmed en risk för att striderna eskalerar, vilket kan få till 

konsekvens att fler drabbas av följderna av målinriktat dödande än som skulle ske om 

det höll sig inom en zon där våldet redan nått en viss intensitet.   

För det andra bortser resonemanget helt från den grundläggande principen om staters 

suveränitet, vilket i och för sig inte har bäring på det moraliska i målinriktat dödande, 

men självklart har bäring på teorins praktiska genomförande. Representanter för USA 

och vissa akademiker har genom att laborera med staters vilja och förmåga att ta itu 

med medlemmarna i terroristorganisationer försökt att rättfärdiga de kränkningar av 

staters suveränitet som målinriktat dödande innebär. Sådana försök leder oundvikligen 

till slutsatsen att det inte går att välja att stå utanför konflikten med al-Qaida om de 

befinner sig i det egna territoriet. Det går då heller inte att inta ställningen att en global 

väpnad konflikt med al-Qaida inte existerar och att jus in bello inte (alltid) är den giltiga 

rättsliga grunden för målinriktat dödande av terrorister. 

För det tredje misstar resonemanget om det moraliska i att döda en eller annan 

motståndare den huvudsakliga grunden för logiken i begränsningarna av strids-

handlingar enligt jus in bello. Det handlar i grund och botten om att skydda skadan för 

de som inte bär någon skuld för konflikten eller är part till den, nämligen de civila. 

Enligt gällande rätt för NIAC:er agerar medlemmar i icke-statliga organisationer i 

mellanlandet mellan kombattanter och civila. I praktiken handlar det först och främst 

om att de är svåra att skilja från civila och inte att de inte skulle utgöra tillåtna mål för 

militärt våld. Jus ad bellums regler om när det är tillåtet att svara med våld blir enligt 
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individualismen tillämpliga för att avgöra om det är moraliskt försvarbart att döda en 

individ. Det baseras på idén att enskilda individers betydelse för en skada eller ett 

förväntat hot är det som avgör om de är tillåtna mål.  

Statman påpekar att om rätten att döda en person är beroende av hur allvarlig den 

orättfärdiga faran som den personen utgör, dennes moraliska ansvar för detta och statens 

oförmåga att neutralisera hotet på något annat sätt även riskerar att göra det tillåtet att 

döda ledare för exempelvis en maffiaorganisation lika gärna som ledaren för en 

terroristorganisation om hotet är tillräckligt allvarligt.
315

 Då åsidosätts det 

grundläggande skyddet som ska råda i en rättsstat.
316

 Den folkrättsliga distinktionen 

mellan de regler som ska gälla i en väpnad konflikt och de regler som ska gälla i 

fredstid skulle sättas åt sidan, eftersom det individualistiska tankesättet leder till den 

konsekvensen. Det leder dessutom till att de övervägningar som har gjorts enligt jus ad 

bellum även ska hänföras till individnivå.  

McMahan påpekar själv att hans syfte inte är att göra om krigets lagar, utan bara att 

framföra en teori om vad som bör avgöra om dödandet i krig är tillåtet eller inte.
317

 

Samtidigt menar han att den praktiska nyttan av den åtminstone finns på en individuell 

nivå och att alla konfliktens deltagare bör ställa sig själva frågan om han eller hon 

strider i ett rättfärdigt krig för att göra det svårare för regeringar att utkämpa orättfärdiga 

krig.
318

  

Det är tveksamt om någon av konfliktens parter mellan en stat som blivit utsatt för 

terrorism och terroristerna skulle betrakta den egna sidans sak som orättfärdig. Enligt 

min mening finns det risker med att väga ansvaret för konflikten projicerat mot en eller 

ett fåtal individer mot den skada en attack mot dem riskerar att leda till. Sådana över-

gripande skäl som för den egna sidan handlar om att uppnå en slutlig, rättfärdig seger 

över motståndaren riskerar att förvränga avvägningarna mot andra viktiga aspekter. 

Sloane påpekar att militär nödvändighet enligt jus in bello, åtminstone inte i en 

juridisk mening, kan eller bör kopplas till argument om att ett visst handlande leder till 

den egna sidans slutgiltiga seger.
319

 McMahans synsätt, som innebär att in bello-
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proportionalitet påverkas av ad bellum-överväganden, riskerar därmed att taktiska 

beslut i en konflikt politiseras.
320

 

Eftersom målinriktat dödande är ett mer begränsat militärt våld än stora operationer 

är det att föredra enligt individualistisk teori. Det synsättet brister dock vid en så 

komplicerad företeelse som kampen mot transnationell terrorism, eftersom det missar en 

av de grundläggande poängerna bakom åtskillnaden mellan argument som hänförs till 

grunden för konflikten, det vill säga jus ad bellum, och argument som hänförs till 

konflikten medan den pågår, det vill säga jus in bello. Det dualistiska axiomet innebär 

att likhetstecken inte sätts mellan angreppet och fullödigt krig. Det finns en rätt att 

försvara sig mot angrepp och ibland till och med mot förväntade hot om angrepp, men 

det är inte nödvändigtvis så att det alltid bör ske genom militärt våld.  

 Att lägga stor vikt vid individens ansvar för att avgöra om en person är ett tillåtet mål 

är inte mer lockande i kampen mot transnationella terroristorganisationer, eftersom den 

individuella graden av ansvar generellt kan antas vara större än vid en IAC. Enligt min 

mening skulle alla försök att motivera målinriktat dödande utanför områden där det 

pågår en väpnad konflikt utgöra försök att kringgå det faktum att krigets lagar är 

framtagna för den extrema situationen som råder i krig. Försöken att applicera just war-

teoribildningen på en konflikt mellan en stat och en transnationell terroristorganisation 

förefaller att leda till en alltför vidsträckt rätt att tillämpa dödligt våld för att bekämpa 

den. Risken med att en stat projicerar anledningen till sin rätt att ta till självförsvar på 

vissa individer, för att därmed berättiga attacker mot just dem riskerar att sänka kraven 

på vad som krävs för att tillämpa militärt våld. Därigenom ökar riskerna för att 

våldsanvändningens geografiska spridning ökar och därmed även riskerna för att fler 

oskyldiga drabbas.   
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8 Sammanfattande slutsatser 
 

Åtskillnadsprincipen är en princip med ursprunget i en annan slags konflikt än kampen 

mot transnationell terrorism. Stater är, åtminstone nominellt, jämställda kollektiv som 

slåss på lika villkor. Stat A förklarar krig mot Stat B. Stat B har en rätt till självförsvar 

mot Stat A och de hamnar omedelbart i en väpnad konflikt med varandra. Målinriktat 

dödande av motståndarsidans företrädare i en sådan konflikt är tillåtet i den mån de är 

kombattanter (eller civila, som deltar direkt i stridigheterna). Det är inte tillåtet att rikta 

militärt, dödligt våld mot ledande politiker eller civila som bidrar till krigsinsatsen. 

 Kampen mot transnationell terrorism är betydligt mer komplicerad än den schablon-

artade beskrivningen av en traditionell IAC jag precis gav. Om en stat utsätts för flera 

mindre eller en omfattande terroristattack av en grupp vars medlemmar befinner sig i ett 

antal olika stater uppkommer flera problem.  

 Varje enskild operation måste bedömas utifrån omständigheterna i det särskilda 

fallet. Att det är så beror på en mängd omständigheter som jag inte ska upprepa här. 

Däremot kan jag konstatera att regelverket kring rätten till självförsvar – i den mån en 

sådan rätt existerar mot transnationella terroristorganisationer – innebär en begränsning 

av var en stat kan ta till våld. Jus ad bellum begränsar den geografiska möjligheten för 

rätten till självförsvar, i den meningen att den stat som försvarar sig måste ta hänsyn till 

suveräniteten hos den stat där terroristerna uppehåller sig.  

Jus ad bellum begränsar även hur mycket våld som kan användas för att uppnå det 

mer abstrakta målet med att ta till vapen. Frågorna som ska besvaras vid bedömningen 

av rätten till självförsvar är om våldet står i proportion till det angrepp som staten 

försvarar sig mot och om det är möjligt att uppnå målet med konflikten med militärt 

våld. I praktiken inbegriper jus ad bellum ett förbud mot att hämnas och att tillämpa den 

rätten måste därför grundas på att den angripna staten därmed förhindrar nya attacker. 

På grund av den särskilda naturen av målinriktat dödande av terrorister måste 

bedömningen om rätten till självförsvar göras kontinuerligt under konfliktens gång. Det 

är dels konsekvensen av konfliktens otydliga geografiska begräsningar och tidsramar. 

Dels beror det på att terroristerna rör sig över landsgränser. 

Jus ad bellum reglerar inte vilka personer som är tillåtna mål. Den rätten är mot 

organisationen som kollektiv, på samma sätt som det finns en rätt till självförsvar mot 

en stat. På samma sätt som det i en stat finns individer som inte är tillåtna mål för 
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dödligt militärt våld finns det individer som kan knytas till organisationen, men som 

inte är tillåtna mål. Vem som utgör ett tillåtet mål regleras istället av jus in bello.  

Jus in bello utgör en begränsning på både en mer generell nivå och på individnivå. 

För att regelverket ska bli tillämpligt måste det pågå en väpnad konflikt i det område där 

operationen äger rum. Mycket tyder på att de flesta falla av operationer mot trans-

nationella terroristorganisationer bör ses som NIAC:er eftersom de inbegriper minst en 

part, även om det finns vissa undantag. Även om terrorister utnyttjar att de inte har en 

uniform och därför inte kan skiljas från civilbefolkningen bör det inte innebära att 

operationer utförs som innebär ett högre mått av risker för civilbefolkningen jämfört 

med andra situationer. Det gäller även om det handlar om ett så rättfärdigt mål som 

kampen mot terrorismen. 

Kampen mot terrorismen och målinriktat dödande innebär stora utmaningar för folk-

rätten samt åtskillnadsprincipen. Terroristers metoder och benägenhet att röra sig över 

landsgränser gör det särskilt lockande för stater att ta till andra sätt att bekämpa dem. 

Målinriktat dödande är en sådan metod. Åtskillnadsprincipen handlar, trots att den vuxit 

fram i ett annat sammanhang än det som behandlas i den här uppsatsen, om att begränsa 

möjligheterna till att använda våld och att se till att rätt proportionalitetsavvägningar 

görs. Dessutom är det en garanti för att minimera riskerna för en politisering av beslut 

som bör baseras på konkreta, väl kända omständigheter. Det är därför enligt min mening 

mycket riskabelt att låta de båda regelverkens bedömningar påverka varandra. 

Följaktligen finns det goda skäl att behålla den strikta åtskillnadsprincipen mellan jus in 

bello och jus ad bellum även i kampen mot transnationell terrorism. 
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