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Sammanfattning

Aggressionsbrott är ett folkrättsligt begrepp som uppstod i spåren av Första världskriget.

Problemet har sedan dess varit att enas kring en definition av detta folkrättsbrott. Vid ICC:s

översynskonferens i Kampala 2010 togs ett stort steg framåt i detta arbete när statsparterna

lyckades enas kring en definition av aggressionsbrottet (i det efterföljande benämnd

Kampaladefinitionen). I denna uppsats appliceras Kampaladefinitionen på verkliga och fiktiva

mellanstatliga konflikter i syfte att utvärdera dess för- och nackdelar.

Resultatet av denna prövning visar att Kampaladefinitionen främst är anpassad till den tid då

den formulerades, dvs. 1970-talet. Det är främst storskaliga, traditionella, mellanstatliga

väpnade konflikter som utkämpas med traditionella metoder och vapen som i praktiken

kriminaliseras med Kampaladefinitionen. Då definitionen är uppsåtsneutral så innebär den i

praktiken också en kriminalisering av humanitära interventioner.

Icke-statliga organisationers krigsföring kriminaliseras inte i Kampaladefinitionen. Det gör

inte heller småskaliga aggressionshandlingar, oavsett allvaret i dessa.

Huruvida IT-attacker utgör aggressionshandlingar enligt Kampaladefinitionen är högst oklart.

Den största nackdelen med Kampaladefinitionen är kravet på skala för att en

aggressionshandling skall anses utgöra ett aggressionsbrott. Detta krav är enligt författaren

helt onödigt och innebär ett kryphål i definitionen för stater som även efter en ratificering av

definitionen vill fortsätta att bruka våld som ett medel i sina mellanstatliga relationer.

Ytterligare en stor nackdel med definitionen är dess hänvisning till resolution 3314 (XXIX)

som innebär en stor och onödig osäkerhet kring vad det är som verkligen regleras i

Kampaladefinitionen.

Den största fördelen med Kampaladefinitionen är att den är den första definitionen av

aggressionsbrottet som stater har kunnat enas om. För en definition som debatterats sedan

Första världskrigets slut måste detta ses som det yttersta kriteriet i en bedömning av dess

förtjänster. Kampaladefinitionen innebär således, om den träder i kraft, ett stort steg framåt i

utvecklingen av aggressionsbrottet och bör därför ses som något positivt.

De stater som väljer att ratificera Kampaladefinitionen måste dock vara medvetna om att den

innehåller en mängd svagheter och brister samt inse att den inte kan ses som det sista steget i

arbetet med att definiera aggressionsbrottet.
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Förkortningslista

4GW Fjärde generationens krigföring

DDoS Distributed denial of service

DVK De Välvilligas Koalition

FN Förenta nationerna

ICC Internationella brottmålsdomstolen

MB Minoritetsgrupp Röd

MR Majoritetsgrupp Blå

NATO North Atlantic Treaty Organization

NF Nationernas förbund

RM Röd Makt
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1. Inledning

Enligt Artikel 5(2) i Romstadgan har den internationella brottmålsdomstolen (ICC)

jurisdiktion över de fyra allvarligaste brotten mot den internationella rätten, folkmord, brott

mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott. Problemet är att det i Romstadgan

saknas en definition av aggressionsbrottet. Anledningen till detta är att staterna inte kunnat

enas om en definition. Debatten om aggressionsbrottets definition har pågått sedan Första

världskrigets slut utan att något konkret resultat, trots att brottet användes vid

Nürnbergrättegångarna år 1945-1949.

Vid ICC:s översynskonferens i Kampala 2010 skedde så ett genombrott och staterna lyckades

enas kring ett förslag till definition (i det efterföljande benämnd Kampaladefinitionen). För att

Kampaladefinitionen skall träda i kraft krävs dock att 30 statsparter ratificerar förslaget samt

att två tredjedelar av statsparterna röstar ja till att aktivera ICC:s jurisdiktion över

aggressionsbrottet. Ett beslut om aktivering kan fattas tidigast 2017.

Världens stater har nu möjligheten att sätta punkt för en debatt som pågått sedan Första

världskrigets slut samt en möjlighet att klargöra rättsläget gällande mellanstatliga konflikter.

Samtidigt är det viktigt att det först sker en utvärdering av vad det är som faktiskt ratificeras.

Jag tror att en majoritet av jordens befolkning ställer sig positiv till att kriminalisera krig, men

innan en definition av aggressionsbrottet ratificeras så måste det utredas vad det verkligen är

som kriminaliseras samt vad det är som inte kriminaliseras. Det är en sådan utredning som

denna uppsatts är ämnad till.

1.1 Syfte och problemformulering

Definitionen av aggressionsbrottet har debatterats i princip sedan slutet av Första världskriget.

Problemet har inte legat i att lyckas formulera en definition av aggressionsbrottet utan i att

lyckas enas kring en definition. Vid översynskonferensen i Kampala skedde så ett genombrott

i arbetet. Men funktionaliteten i en kompromisslösning som det tagit nästan 90 år att enas

kring förtjänas att granskas.

Syftet med uppsatsen är att kort utreda bakgrunden till aggressionsbrottet som folkrättslig

term samt att pröva den definition av aggressionsbrottet som aktualiserats genom

översynskonferensen i Kampala 2010 mot aktuella, verkliga samt hypotetiska krig och

konfliktsituationer. Huvudsyftet med denna prövning är inte att i varje fall komma fram till en
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enda tolkning eller ett rätt svar utan lika mycket att se i vilka fall som bedömningen blir svår

och osäker samt vilka alternativa tolkningar som kan finnas.

Syftet är vidare att utifrån resultatet av prövningen analysera definitionens fördelar och

nackdelar för att slutligen kunna ta ställning till definitionens funktionalitet i förhållande till

2000-talets mellanstatliga konflikter.

 Hur står sig Kampaladefinitionen mot 2000-talets krig och konflikter?

 Vad är det som kriminaliseras?

 Vad är det inte som kriminaliseras?

 Vilka är nackdelarna med definitionen?

 Vilka är fördelarna med definitionen?

 Bör Kampaladefinitionen ratificeras?

1.2 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsar sig till att främst utreda 1§ och 2§ av Kampaladefinitionen då det är

dessa paragrafer som innehåller själva brottsdefinitionen. Uppsatsen går inte djupare in på det

individuella ansvaret för eventuella aggressionsbrott.

Vidare avgränsar sig uppsatsen från att applicera Kampaladefinitionen på äldre konflikter,

detta eftersom uppsatsens syfte är att pröva dess funktionalitet på 2000-talets krig och

konflikter.

Fokuset i uppsatsen är det juridiska perspektivet och inte att utreda eller beskriva de fenomen

och konflikter som Kampaladefinitionen appliceras på. Beskrivningarna av konflikter är med

endast som kortare exempel i syfte att analysera aggressionsbrottet.

1.3 Metod

För att kunna besvara syftet med uppsatsen så används rättsvetenskaplig metod vilket innebär

att även material som inte är juridiskt har ett betydande inslag i uppsatsen. Rent konkret har

metoden inneburit att jag först beskriver ett nutida fenomen som rör mellanstatliga konflikter,

exempelvis IT-attacker. Därefter beskriver jag en konflikt som är ett exempel på när detta

fenomen använts i praktiken. Slutligen prövar jag händelserna i denna konflikt mot

Kampaladefinitionens paragrafer. Resultatet av denna prövning analyseras sedan.
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För att kunna utvärdera och analysera den aktuella definitionen så appliceras den på krig och

konfliktsituationer. Det är i huvudsak verkliga händelser som används men även ett fall av ren

fiktion. Både verkliga och fiktiva scenarion har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med

verkliga händelser är att de ger en känsla av autenticitet till uppsatsen och att de kan innehålla

komponenter som författaren själv inte skulle ha tänkt på. Nackdelen är att krig och konflikter

i princip alltid är komplexa att beskriva då det alltid finns minst två olika sätt att se på vad

som inträffat. I en uppsats som denna där fokus inte ligger på att utreda konflikterna på djupet

utan på att kort beskriva många olika situationer så riskerar beskrivningen av verkliga

händelser att i slutändan närma sig fiktionen.

Fördelen med fiktiva scenarion är att de inte kräver någon historisk materialinsamling samt att

författaren kan få in många olika intressanta situationer som är värda att prövas ur en juridisk

aspekt. Nackdelen är att ren fiktion inte ger samma känsla av autenticitet samt att författaren

riskerar att anpassa scenariot på ett sådant sätt att resultatet styrs i en specifik riktning.

I syfte att ge uppsatsen autenticitet ges det en kort bakgrund till de krig och konflikter som

Kampaladefinitionen appliceras på i uppsatsen. Där beskrivs de specifika fenomen etc. som

gör konfliktsituationen aktuell och relevant.

Metoden att applicera en definition av aggressionsbrottet på verkliga konflikter i syfte att

utvärdera dess funktion har tidigare använts av Oscar Solera i hans bok Defining the crime of

aggression.1 Tilläggas bör att han applicerar sin egen definition, inte Kampaladefinitionen.

1.4 Material och källkritik

Det material som har använts i uppsatsen är dels juridiskt, det vill säga folkrättsliga rättskällor

och doktrin. Här har en omfattande materialinsamling genomförts.

Även publikationer från andra relevanta vetenskapliga discipliner har använts. Exempelvis

från historiska och statsvetenskapliga publikationer i syfte att ge bakgrund och fakta till olika

delar av uppsatsen. Ambitionen har hela tiden varit att valda källor skall vara helt tillförlitliga

men det bör tilläggas att då syftet med denna uppsats är juridiskt så har det inte genomförts

1 Solera, Defining the crime of aggression, 445-501.
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någon omfattande materialinsamling kring alla aspekter som inte är juridiska. Därför kan inte

beskrivningarna av konflikter och andra fenomen i uppsatsen ses som helt uttömmande.

Källor av typen nyhets- och fackpublikationer på Internet har använts i samma syfte som de

icke juridiska vetenskapliga publikationerna. Källkritiken har i dessa fall bestått av en ytlig

granskning av publikationens seriositet samt en rimlighetsbedömning av uppgifterna. Dessa

källor har varit helt nödvändiga för att hitta användbar information om aktuella händelser och

fenomen.

1.5 Disposition

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Den första delen ger en bakgrund till aggressionsbrottets

utveckling fram till och med översynskonferensen i Kampala 2010 samt en redovisning av

relevanta partier av definitionen.

I den andra delen appliceras Kampaladefinitionen på verkliga krig och konflikter samt på ett

fiktivt scenario. I regel pressenteras först ett fenomen som är aktuellt eller av andra orsaker

intressant. Sedan pressenteras själva konflikten som är ett exempel på fenomenet och slutligen

så appliceras Kampaladefinitionen på konflikten. Kapitel 3 behandlar Libanonkriget 2006

som är ett exempel på begreppet Fjärde generationens krigföring. Kapitel 4 behandlar en

fiktiv konflikt som involverar en humanitär intervention. Kapitel 5 behandlar moderna

fenomen som drönare, IT-attacker och specialförband.

I den tredje delen så sker i kapitel 6 en analys av resultatet från appliceringen av definitionen i

kapitel 3-5.
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DEL I: Vägen till Kampala

2. Första världskriget

Genom historien fram till och med Första världskriget sågs krig som en stats yttersta

argument vid mellanstatliga konflikter.2 Sedvanerätten var i princip begränsad till diverse

formkrav, exempelvis skyldigheten att formellt förklara krig, som måste uppfyllas för att

rättfärdiga ett väpnat angrepp på en annan stat.3

Den mer negativa synen på krig som förde med sig en vilja att förbjuda och till och med att

kriminalisera krig uppstod först efter Första världskriget. Det går att dra en klar parallell

mellan folkrättens utveckling på området och krigsföringens utveckling. Fram till och med

artonhundratalets slut hade krig förts på i likartat sätt allt sedan civilisationens uppkomst, det

vill säga med män och hästar som med egen kraft tog sig från punkt A till B och som

överlevde på vad lokalbefolkningen hade att erbjuda.4

Industrialiseringen förändrade allt detta, trupp och materiel kunde nu transporteras med tåg.

Detta tillsammans med nymodigheter som till exempel konservburkar, maskingevär,

långtskjutande artilleripjäser, giftgas och stridsflygplan lede till ett krig med förödande

konsekvenser för alla inblandade. Förutom de individuella, materiella och ekonomiska

kostnaderna för kriget så ledde kriget till en kollaps av fyra av de inblandade stormakterna.5

Första världskriget fasor öppnade upp ögonen för att den internationella rätten behövde

vidareutvecklas, något som tog sig uttryck genom bildandet av Nationernas förbund (NF),6

samt genom villkoren i Versaillesfördraget som bland annat innebar att den tyske Kaisern

Whilhelm II skulle åtalas för ”a supreme offence against international morality and the

sanctity of treaties”.7 Denna brottsrubricering får anses som det första försöket att ställa någon

inför rätta för att ha startat ett krig.8 Det hela prövades dock aldrig i domstol eftersom Kaisern

flytt till Holland och holländarna vägrade lämna ut honom med hänvisning till att det rörde sig

2 Wrange, Aggressionsbrottet och Internationella brottmålsdomstolen, 5.
3 Fletcher, Defining the crime of aggression: is there an answer to the International Criminal Court`s dilemma?,
231-232.
4 Palmer, The German Wars, 2.
5 Ibid, 2-4
6 Solera, Defining the crime of aggression, 17.
7 Treaty of Versailles 1919, Article 227.
8 Politi & Nesi, The International Criminal Court and the Crime of Aggression, 19.
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om en retroaktiv lagstiftning, något som ansågs strida mot såväl holländsk som internationell

rätt. 9

2.1 Mellankrigstiden

Mellankrigstiden med NF som främsta forum på den internationella arenan kännetecknas av

många nya idéer och diskussioner kring våldsanvändandet stater emellan. Det konkreta

resultatet av detta arbete var dock begränsat främst till Briand-Kellogg pakten från 1928 som

förbjöd krig som ett instrument för internationella relationer mellan stater. 10

Ett exempel på hur ambitiöst diskussionerna ändå fördes under mellankrigstiden är Sovjets

förslag från 1933 på hur aggressionsbrottet skall definieras: 11

1. The aggressor in an international conflict shall be considered that State which is the first
to take any of the following actions:

a. Declaration of war against another State;

b. The invasion by its armed forces of the territory of another State without declaration of
war;

c. Bombarding the territory of another state by its land, naval or air forces or knowingly
attacking the naval or air forces of another State;

d. The landing in, or introduction within the frontiers of another State of land, naval or air
forces without the permission of the government of such a State, or the infringement of the
conditions of such permissions, particularly as regards the duration of the sojourn or
extension of the area;

e. The establishment of a naval blockade of the coast or port of another State.

Fredsvilja och högtflygande diskussioner till trots lyckas man inte hindra ett nytt och än mer

förödande krig från att bryta ut.

2.2 Andra världskriget

I ljuset av 35-60 miljoner döda och den enorma förödelsen som Andra världskriget förde med

sig är det lätt att se varför segrarmakterna ville ställa de skyldiga till svars för att ha startat

kriget. Följaktligen blev brott mot freden en av de tre brottsrubriceringar som användes vid

Nürnberg- och Tokyorättegångarna.12 Problemet var att segermakterna inte kunde enas om en

9 Fletcher, Defining the crime of aggression: is there an answer to the International Criminal Court`s dilemma?,
233.
10 Solera, Defining the crime of aggression, 21, 32.
11 Ibid,  34-35
12 Nuremberg Charter – Charter of the International Military Tribunal 1945, Article 6a; Tokyo Charter – Charter
of the International Military Tribunal for the Far East, Article 5a.
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riktig definition av aggressionsbrottet.13 Detta blev allt Nürnbergtribunalen hade att jobba

med: 14

Crimes against Peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of a war of
aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or
participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the
foregoing;

Bristen på definition löste domstolen genom att hänvisa till att Briand-Kelloggpakten förbjöd

krig och att det således var kriminellt att starta krig. Detta lede till att Nürnberg- och

Tokyorättegångarna, trots att de dömde individer för aggressionsbrott inte bidrog till att skapa

en definition av vad brottet innebär. 15

Förutom att åtala de skyldiga för Andra världskrigets fasor ville staterna efter Andra

världskriget skapa en mer fungerande organisation för internationella relationer än vad NF

hade visat sig vara. Svaret på detta blev Förenta nationerna (FN).

Artikel 1 (1) i FN stadgan slår fast att syftet med organisationen är ”att upprätthålla

internationell fred och säkerhet” och i Artikel 2 (4) slås det allmänna våldsförbudet fast.16

Det kan alltså konstateras att det i följdverkningarna av andra världskriget nu genom FN-

stadgan fanns ett folkrättsligt våldsförbud samt genom Nürnberg och Tokyo rättegångarna

fans ett individuellt straffansvar för aggressionsbrott. Det som saknades var en definition av

aggressionsbrottet samt en internationell domstol med jurisdiktion över brottet.17

2.4 Internationella brottsmålsdomstolen

Den 1 juli 2002 trädde Romstadgan i kraft och den Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

skapades.18 Romstadgans Artikel 5 (1) stadgar vilka brott ICC har jurisdiktion över. Dessa

är:19

a) Folkmord.

b) Brott mot mänskligheten.

13 Solera, Defining the crime of aggression, 230.
14 Nuremberg Charter – Charter of the International Military Tribunal 1945, Article 6a.
15Solera, Defining the crime of aggression, 251-152; King jr, Nurnberg and the crimes against peace
, 277-278.
16 FN-stadgan Artikel 1(1) och Artikel 2(4).
17 Fletcher, Defining the crime of aggression: is there an answer to the International Criminal Court`s dilemma?,
237.
18 Schabas, An Introduction to the International Criminal Court, 22.
19 Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5(1).
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c) Krigsförbrytelser.

d) Aggressionsbrott.

Problemet är staterna inte har kunnat enas om en definition av aggressionsbrottet. Faktum är

att många stater inte anser att det är ett brott som individer kan göra sig skyldig till utan att det

är ett brott som utförs av stater och därför är det en kompromiss att aggressionsbrottet

överhuvudtaget finns med i Romstadgan.20

I 5 (2) av Romstadgan stadgas därför att domstolen skall få jurisdiktion över

aggressionsbrottet först efter att en definition har fastslagits.21

2.5 Kampalaöverenskommelsen

Arbetet med att lösa frågan om hur Aggressionsbrottet skall definieras i Romstadgan har

pågått sedan Romkonferensen 1998. Vid översynskonferensen i Kampala 31 maj- 10 juni

2010 skedde så ett genombrott när ett förslag till definition röstades igenom.22 För att ICC

skall få jurisdiktion över aggressionsbrottet och Kampaladefinitionen krävs att 30 statsparter

ratificerar förslaget samt att två tredjedelar av statsparterna röstar ja till att aktivera ICC:s

jurisdiktion. Beslut om aktivering kan fattas tidigast 2017.23

2.5.1 Kampaladefinitionen 1 §

I första paragrafen regleras vad som är ett aggressionsbrott: 24

1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation,
initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to
direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its
character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United
Nations.

Hänvisningen till FN-stadgan i 1 § aktualiserar följande artiklar i FN-stadgan:

* Artikel 2(4) som förbjuder inte bara användandet av våld utan också hot om våld. För

definitionen av aggressionsbrottet innebär detta i princip en undre gräns för vad som kan

20 Kemp, Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression, 194-195.
21 Rome Statute of the International Criminal Court , Article 5(2).
22 Wrange, Aggressionsbrottet och Internationella brottmålsdomstolen, 5.
23 Resolution RC/Res.6, Annex 1, Article 15 bis, 2 §- 3 §; Resolution RC/Res.6, Annex 1, Article 15 ter, 2 §- 3 §;
Rome Statue of the Criminal Court, Article 121(3).
24 Resolution RC/Res.6, Annex 1, Article 8 bis, 1 §.
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räknas som aggressionsbrott. En handling som inte innefattar våld eller hot om våld kan inte

klassas som en kränkning av FN-stadgan och således inte vara en angreppshandling.25

* Artikel 39 som skiljer mellan hot mot freden, fredsbrott och angreppshandling. För

definitionen av aggressionsbrottet innebär detta att alla våldshandlingar inte kan klassas som

angreppshandlingar. Således är en handling som strider mot 2(4) inte nödvändigtvis en

aggressionshandling.26

* Artikel 42 som är ett undantag mot våldsförbudet och ger Säkerhetsrådet rätten att

sanktionera militärt våld för att upprätthålla eller återställa freden. För definitionen av

aggressionsbrottet innebär detta att en handling som är sanktionerad av Säkerhetsrådet inte

kan vara ett aggressionsbrott.27

* Artikel 51 som ger medlemstaterna rätten till individuellt och kollektivt självförsvar om de

utsätts för ett väpnat angrepp. För definitionen av aggressionsbrottet innebär detta att en

våldshandling i individuellt eller kollektivt självförsvar inte kan utgöra ett aggressionsbrott.28

Formuleringarna att en angreppshandling till sin karaktär, allvar och skala måste innebära en uppenbar

kränkning av FN-stadgan för att utgöra ett aggressionsbrott ger utrymme för tolkningsfrågor och är

något som har kritiserats. Klart är att detta ordval tillsammans med artikel 39 i FN-stadgan innebär att

alla våldshandlingar mellan stater inte utgör aggressionsbrott. Tilläggas bör att Säkerhetsrådet inte har

varit särskilt konsekvent in sina uttalanden om vad som är ett hot mot freden, fredsbrott eller

angreppshandling.29

2.5.2 Kampaladefinitionen 2 §

I andra paragrafen regleras vad som är en angreppshandling:30

2. For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a
State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State,
or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations. Any of the
following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations
General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of
aggression:

25 FN-stadgan, Artikel 2(4).
26 FN-stadgan, Artikel 39.
27 FN-stadgan, Artikel 42.
28 FN-stadgan, Artikel 51.
29 Solera, THE DEFINITION OF THE CRIME OF AGGRESSION: LESSONS NOT-LEARNED, s 807-811.
30 Resolution RC/Res.6, Annex 1, Article 8 bis, 2 §.
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a) The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or
any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any
annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof;

b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or the
use of any weapons by a State against the territory of another State;

c) The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State;

d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air
fleets of another State;

e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with
the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the
agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the
agreement;

f) The action of a State in allowing its territory, which it has placed at the disposal of
another State, to be used by that other State for perpetrating an act of aggression against a
third State;

g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries,
which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to
the acts listed above, or its substantial involvement therein.31

2§ (a-g) är hämtad från FN:s generalförsamlings resolution 3314 (XXIX), artikel 3 (a-g). Det

bör dock nämnas att övriga delar av de båda definitionerna inte är identiska utan skiljer sig åt i

betydande utsträckning. Formuleringen av andra stycket 2 § är därför problematisk då den kan

tolkas som en generell hänvisning om att hela resolution 3314 (XXIX) skall användas för att

definiera om ett aggressionsbrott har begåtts.32 Min tolkning av formuleringen är dock att den

bara hänvisar till att 2 § (a-g) tagits direkt från resolution 3314 (XXIX). Oavsätt vilken

tolkning som är den rätta så bidrar formuleringen till oklarheter.

31 Resolution RC/Res.6, Annex 1.
32 KreB, Time for Decision: Some Thoughts on the Immediate Future of the Crime of Aggression: A Reply to
Andreas Paulus, 1136-1137; Solera, The definition of the crime of aggression: lessons not-learned, 807-811.



15

DEL II Applicering av Kampala definitionen

3. Libanon kriget 2006

Inom militärteori talar man nu om fjärde generationens krigsföring (4GW). Den första

generationens krigsföring användes före industrialiseringen, den andra generationens

krigsföring användes delvis fram till och med andra världskriget och den tredje generationens

krigsföring användes till och med Gulfkriget 1991. En viktig del av teorin om 4GW är

nationalstaternas minskade styrka och icke-statliga organisationers ökade styrka och

inflytande som gör att staterna inte längre är ensamma om att vara krigsförande parter.33 Då

kärnan i Kampaladefinitionen är hämtad från en resolution anno 1974 är ett bra test på dess

relevans och funktion att applicera den på Libanonkriget 2006. Definitionen bör ha arbetats

fram med tredje generationens krigsföring i sikte och Libanonkriget 2006 är ett utmärkt

exempel på 4GW.

3.1 Kriget

Den shiitisk islamistisk rörelsen Hizbullah har ett starkt inflytande i Libanon. Förutom

politisk representation i Libanons parlament bidrar egna sjukhus och skolor, en egen tv kanal

samt en egen väpnad styrka till organisationens inflytande. Organisationen kan närmast

beskrivas som en stat i staten. Hizbullah stöds finansiellt, materiellt och politiskt av Iran och

Syrien något som gör att man militärt kontrollerar södra delen av Libanon.34

Efter Israels tillbakadragande från Libanon år 2000 börjar en lågintensiv konflikt mellan

Hizbullah och Israel där Hizbullah beskjuter Israel med raketartilleri och genomför korta

räder där de dödar eller kidnappar Israeler, både civila och soldater. Israels standardsvar på

dessa angrepp är att anfalla Hizbullahs infrastruktur med attackflyg samt att genomföra egna

räder och kidnapningar av Hizbullahanhängare.35

Den 12 juli 2006 blir droppen som får bägaren att rinna över för Israel. Hizbullah lyckas då

med en kombinerad artilleri- och infanteriattack döda tre, skada två samt kidnappa två

israeliska soldater. I ett fruktlöst fritagningsförsök dödas ytterligare tre israeliska soldater.36

33 Benbow, Talking ’Bout Our Generation? Assessing the Concept of “Fourth-Generation Warfare”, 149-150.
34 Wrachford, The 2006 Israeli invasion of Lebanon: aggression, self-defense, or a reprisal gone bad?, 42-45.
35 Ibid, 46
36 Ibid, 47
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Israels svar blir en sjöblockad mot Libanon och bombningar mot militära och civila mål över

hela Libanon inkluderande både Hizbollah anläggningar och Libanesiska anläggningar.37

Hizbullah svarar med tusentals artillerigranater mot Israel.38

Den 22 juli invaderar den israeliska armen södra Libanon, Hizbullah gör hårt motstånd.39

Den 14 augusti sluts vapenvila och den 1 oktober dras de israeliska trupperna tillbaka.40

Resultatet av kriget blir bland annat:

För Israel: 116 döda soldater. 43 döda civila. 500 000 civila tvingas fly. 300 byggnader

skadas.41

För Hizbullah: 250- 530 krigare döda.42 Massiva skador på infrastruktur.

För Libanon: 1 109 döda civila, 915 762 civila tvingas fly. Massiva skador på infrastuktur och

miljö.43

3.2 Applicering av Kampaladefinitionen

För att kunna applicera definitionen måste vi först reda ut vilka som är de inblandade parterna

i konflikten. Att Israel och Hizbullah är de stridande parterna står klar. Att Libanon är också

part i konflikten står också klart då Hizbullah verkar på dess territorium, striderna utspelas i

huvudsak på dess territorium samt libanesisk infrastruktur och medborgare blir offer för

kriget. I bakgrunden finns Iran och Syrien. Det är oklart i vilken grad de har bidragit till

konflikten men eftersom de stödjer Hizbullah på många sätt avser jag att applicera

definitionen även på dem.

37 Ibid, 47-48
38 Ibid, 47-48
39 Ibid, 47-48; Bengtsson, Riskfylld markattack mot Gaza väntar. Militära, politiska och humanitära risker i
massor.
40 Wrachford, The 2006 Israeli invasion of Lebanon: aggression, self-defense, or a reprisal gone bad?, 48.
41BBC, Middle East crisis: Facts and figures.
42 Ibid
43 Ibid
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3.3 Hizbullahs inledande handlingar

Till att börja med kan det konstateras att Hizbullah inte är en stat utan en organisation.

Förvisso en organisation med statsliknande kapacitet och förmåga, inte minst på det millitära

området, men ändock inte en stat. Detta faktum innebär att varken Hizbullah eller dess ledare

kan dömas för aggressionsbrott då Kampala definitionen bara reglerar staters agerande. Trots

detta kan det vara intressant att pröva huruvida Hizbullahs våldshandlingar hade utgjort ett

aggressionsbrott om de varit en stat.

Hizbullahs räder, kidnappningar och artilleribeskjutningar mot Israel mellan 2000 och 2006

går in under 2 § (a) (b) och (d) i Kampaladefinitionen som aggressionshandlingar. Då återstår

att pröva om dessa aggressionshandlingar når upp till kriterierna i 1 §. Om vi börjar med

angreppshandlingarnas karaktär så tycker jag att de uppfyller kriteriet. Det är svårt att

argumentera för något annat när handlingarna går in under tre olika punkter i 2 § då

karaktärskravet bör vara uppfyllt redan när en punkt är uppfylld. Nästa kriterium är allvaret i

handlingarna. Detta kriterium är oerhört subjektivt. Handlingarna är till sin karaktär mycket

allvarliga men dess effekt kan inte sägas inneburit något större hot mot Israel som nation.

Sista kriteriet, skalan på angreppen, tycker jag inte uppnås. Visserligen pågår det under en

mycket lång tid men det hela får ändå karaktäriseras som småskaligt och kan inte sägas uppnå

kriteriet. De inledande angreppshandlingarna från Hizbullah är således inte att betrakta som

ett aggressionsbrott enligt min tolkning.

3.4 Israels handlande

De aggressionshandlingar som Israel utsätts för kvalificerar sig inte som aggressionsbrott men

ger enligt Artikel 51 i FN-stadgan Israel rätt till självförsvar. Hur långtgående

våldsanvändning som aggressionshandlingarna motiverar i självförsvar blir nästa fråga. Det är

svårt att argumentera emot det rimliga i att Israel får svara på Hizbullahs räder och

artilleriangrep med begränsade räder och mindre flygangrepp mot Hizbullah. Likaledes kan

delar av Israels agerande under Libanonkriget 2006 säkert motiveras. Det kan argumenteras

att Israel, efter år av attacker från Hizbullah där mindre åtgärder i självförsvar inte har hjälpt

och där Libanon som stat verkar helt oförmöget att kontrollera Hizbullah, som verkar ifrån

dess territorium, har en ganska långtgående rätt att med våld försöka stävja Hizbullahs

kapacitet till fortsatta attacker. Det är likaledes rimligt att anse att Israel i Libanonkriget 2006

ändå har agerat långt över vad självförsvarsrätten i artikel 51 ger rätt till. Det är svårt att finna
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någon hårfin gräns för vad som är proportionerligt och vad som inte är det, men Israels

våldsanvändning mot mål i Libanon som saknar en klar koppling till Hizbullah anser jag vara

klart över den gränsen.

Så långt kommen i analysen kring Libanonkriget 2006 uppkommer en fråga kring

Kampaladefinitionens hänvisning i paragraf 2 som säger att den skall tolkas i

överensstämmelse med resolution 3314 (XXIX). Artikel 2 i resolution 3314 (XXIX) kan

tolkas så att det bara är den stat om först utför en aggressionshandling i strid mot FN-stadgan

som gör sig skyldig till aggressionsbrott. Kampaladefinitionen saknar formuleringar i den

riktningen. Skillnaden mellan dessa två alternativ är fundamental.

Att enbart den som gör sig skyldig till den första aggressionshandlingen kan göra sig skyldig

till aggressionsbrott innebär i praktiken att den angripne får ett frikort att utföra vilka

aggressionshandlingar som helst i retur. Det kan jämföras med att den nationella straffrätten

skulle ge den som mottagit det första slaget i ett slagsmål inte bara har rätt att försvara sig

utan att också när attacken är avvärjd utsätta angriparen för obegränsat med våld.

Konsekvenserna av detta är i min mening inte rimliga och skulle innebära att de stater som

har aggressiva avsikter enkelt undgår aggressionsbrottet genom att provocera sina

motståndare att begå den första aggressionshandlingen.

Kampaladefinitionen, tillskillnad från andra definitioner, stadgar inte att det enbart är den part

i en mellanstatlig konflikt som begår den första aggressionshandling som gör sig skyldig till

aggressionsbrott. Detta, tillsammans med att jag inte tolkar 2 § som en hänvisning till att hela

resolution 3314 (XXIX) skall inkluderas i definitionen av aggressionsbrottet, leder till att jag

utgår ifrån att Kampaladefinitionen innebär att samtliga parter i en konflikt kan prövas mot

aggressionsbrottet. En första aggressionshandling ger rätten till självförsvar men om

själförsvaret går långt utöver vad som är proportionerligt så kan det också innebära ett

aggressionsbrott. Ändpunkten på detta resonemang kommer dock när en konflikt har nått en

så pass hög våldsnivå att den kan kallas krig. När krig råder kan ingen part rimligtvis anklagas

för det brott mot freden som aggressionsbrottet innebär. Då är det krigets lagar som gäller

som råmärken för de inblandade.

Åter till Israels agerande. Bombningarna mot Libanesisk infrastruktur och sjöblockaden

uppfyller kriterierna i 2 § (b) och (c) av Kampaladefinitionen. Invasionen av södra Libanon

går in under punkt (a) men som tidigare framförts väljer jag att lämna det därhän då det kan
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argumenteras för att den faller inom proportionerligt självförsvar speciellt då Hizbullah på ett

omfattande sätt trappat upp sin artilleribeskjutning mot Israel.

Avseende kriterierna i 1 § karaktär, allvar, skala anser jag samtliga vara uppfyllda. Karaktären

på handlingarna stämmer in på två punkter i 2 §. Allvaret och skalan på

aggressionshandlingarna anser jag båda vara uppfyllda inte minst med tanke på

konsekvenserna de fick för den libanesiska befolkningen och den libanesiska infrastrukturen

samt storskaligheten på angreppet. Israels agerande kan således sägas vara en uppenbar

kränkning av FN-stadgan och ett fall av aggressionsbrott.

3.5 Hizbullahs avslutande handlingar

Då jag argumenterar för att båda sidor av en konflikt kan göra sig skyldig till aggressionsbrott

är det nödvändigt att också pröva huruvida Hizbullahs massiva artilleribeskjutning av Israel

under kriget utgör ett sådant exempel på aggressionsbrott. Den kan ses som en upptrappning

på konflikten och kan säkert sägas ligga bakom Israels beslut att invadera Libanon. Syftet

med artilleribeskjutningen kan heller inte sägas vara direkt självförsvar, då det verkar ha rört

sig om blint skjutande utan större möjligheter att träffa militära mål, utan får klassificeras som

rena vedergällningsattacker. Dock anser jag att Israel i och med sina omfattande bombningar

mot Hizbullah har trappat upp konflikten dem i mellan till ett fullskaligt krig och Hizbullahs

agerande efter detta skall prövas mot krigets lagar, inte mot aggressionsbrottet.

3.6 Libanon

Libanon deltar inte som stridande part i denna konflikt. Trots detta finns det en möjlighet att

de kan ha gjort sig skyldiga till aggressionsbrott. Det är mot 2 § (f) ” The action of a State in

allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that

other State for perpetrating an act of aggression against a third State”44 men även mot 2 § (g)

“The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries,

which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the

acts listed above, or its substantial involvement therein”45 som Libanons agerande kan prövas.

Libanon uppfyller dock inte kriterierna i 2 § (f) dels eftersom Hizbullah inte är en stat och

dels eftersom de inte tillåtit Hizbullah att använda Libanesiskt territorium för att genomför

aggressionshandlingar mot Israel utan tvärt om saknat möjlighet och framförallt kraft att

44 Resolution RC/Res.6, Article 8 bis, 2§ (f).
45 Resolution RC/Res.6, Article 8 bis, 2§ (g).
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ingripa mot Hizbullah. Libanon uppfyller inte heller kriterierna i 2 § (g) då de inte på något

sätt kan sägas ha skickat Hizbullah eller på annat sätt understött Hizbullahs

aggressionshandlingar.

3.7 Iran och Syrien

Iran och Syrien har inte deltagit i konflikten som stridande part, inte heller har strider utgått

eller utspelat sig på deras territorium. Kvar blir då 2 § (g) att prövas mot. Eftersom de båda

länderna finansiellt, materiellt och politiskt stödjer Hizbullah finns det anledning att

misstänka att de om inte direkt beordrat Hizbullahs aggressionshandlingar så i alla fall haft en

betydande inblandning i dem. Om den misstanken stämmer så gör det tillsammans med, som

vi redan konstaterat att Hizbullahs aggressionshandlingar uppfyller 2 § (a) (b) och (d), att

kriterierna för 2 § (g) är uppfyllda.

Kvar återstår att pröva de båda länderna mot kriterierna i 1 § om karaktär, skala och allvar.

Det enkla alternativet nu, eftersom vi redan konstaterat att Hizbullahs aggressionshandlingar

om de varit en stat inte uppfyllt kriterierna i 1 §, är att konstatera att Iran och Syriens agerande

inte heller gör det. En annan tolkning är att det bara är Iran och Syriens agerande som skall

vägas mot 1 §. En intressant aspekt som då uppkommer är att så länge Israel bara svarar med

våldsanvändande mot Hizbullah så blir aldrig artikel 51 aktuell för Syrien och Iran. Det

uppstår ej heller ett krigstillstånd mellan de båda staterna och Israel. Då kan man argumentera

för att alla Hizbullahs aggressionshandlingar under kriget skall vägas in när deras agerande

skall prövas mot kriterierna i 1 §. Resultatet av en sådan prövning blir under dessa

förutsättningar att både kraven på allvar och skala är uppfyllda. Karaktärskravet är uppfyllt i

och med att agerandet stämmer under 2 § (g). Sammantaget bör detta anses vara en uppenbar

kränkning av FN stadgan och är således ett fall av aggressionsbrott.

Det tål att sägas att det i verkligheten skulle vara nästan omöjligt att kunna bevisa något av

detta om det verkligen var så att Iran och Syrien haft en betydande inblandning i Hizbullahs

agerande.
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3.8 Konklusion

Enligt min tolkning av Kampaladefinitionen har staten Israel med sitt agerande under

Libanonkriget 2006 gjort sig skyldig till ett aggressionsbrott och landets högsta politiska och

militära ledare skulle enligt min tolkning riskera att åtalas. Även staterna Iran och Syrien kan

ha gjort sig skyldiga till aggressionsbrott och deras ledare skulle således också riskera att

ställas inför domstol enligt min tolkning av Kampaladefinitionen.

Organisationen Hizbullah, vars agerande kan sägas ha startat kriget, har enligt min tolkning

inte gjort sig skyldig till aggressionsbrott. Detta dels då dess handlingar inte når upp till

Kampaladefinitionens krav och dels eftersom organisationer ändå inte omfattas av

Kampaladefinitionen.

Libanon och dess ledare har enligt min tolkning inte gjort sig skyldiga till aggressionsbrott.

4. Humanitär intervention

Humanitär intervention, det vill säga ett millitärt ingripande med humanitära motiv, ofta med

syfte att skydda civilbefolkningen i en stat mot sin egen regim, är en omdebatterad folkrättslig

term. Vissa argumenterar för att det utgör ett tredje undantag från FN:s allmänna våldsförbud.

Andra menar att detta är helt fel och att FN-stadgan bara lämnar utrymme för undantag mot

det allmänna våldsförbudet i de fall då det sker i självförsvar eller då våldet är sanktionerat av

säkerhetsrådet.46 Det finns således problem med att argumentera för att en humanitär

intervention som sker utan säkerhetsrådets sanktionering inte skulle strida mot FN-stadgan.

Det intressanta med Kampaladefinitionen ur denna aspekt är enligt mig om den innebär en

kriminalisering av humanitära interventioner eller ej. Skillnaden mellan att humanitära

interventioner kan sägas strida mot FN-stadgan och en kriminalisering är mycket betydande.

Därför anser jag det vara av största intresse att applicera Kampaladefinitionen på en

humanitär intervention. Denna gång kommer ett fiktivt scenario att användas.

4.1 Fiktivt scenario

Staten A befolkas av två etniska grupper. Minoritetsgruppen Röd (MR) upplever sig vara

förtryckta av majoritetsgruppen Blå (MB) och vill bryta sig ur statsbildningen för att skapa en

egen stat.

46 Solera, Defining the crime of aggression, 446.
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MB visar dock ingen förståelse för detta utan försöker med våld och trakasserier tvinga MR:s

politiska företrädare till tystnad.

MR vägrar dock att vika sig för övermakten och bildar nu en egen väpnad styrka, Röd Makt

(RM). RM får stöd av grannlandet stat B. Detta genom att RM:s officerare får viss utbildning

av stat B samt att de bidrar med militär materiel för att utrusta RM. Stat B saknar dock helt

insyn och kontroll över RM:s agerande och aktioner.

RM genomför först räder mot staten A:s militära och polisiära styrkor men trappar sedan upp

konflikten med ett bombattentat mot staten A:s parlament som numera endast består av

politiker från MB.

I bombattentatet dör många framträdande politiker, inklusive statsministern.

FN:s säkerhetsråd fördömer attentatet och uppmanar båda parter till samtal. Från omvärlden

fördöms attentatet och vissa stater går så långt att de kallar RM för en terrororganisation.

Efter attentatet tillskansar sig stat A:s president all makt och blir i praktiken landets

envåldshärskare. Han utropar kriget mot terrorismen till sin viktigaste uppgift och lovar att

kväsa RM en gång för alla.

Regelrätta strider bryter nu ut mellan Stat A:s reguljära stridskrafter och RM. Det bildas också

regimtrogna miliser som deltar i striderna mot RM.

Allt eftersom striderna fortsätter blir det allt mer tydligt för omvärlden att båda sidor gör sig

skyldiga till grova folkrättsbrott mot civilbefolkningen. Det kommer rapporter om omfattande

folkmord och etniska rensningar.

FN:s säkerhetsråd kan dock inte enas om ett militärt ingripande utan nöjer sig med att

fördöma övergreppen.

Många stater känner ändå att något måste göras och en militär koalition bildas, De Välvilligas

Koalition (DVK), bestående av 97 stater. Koalitionens mål är att med alla medel få ett stopp

på folkrättsbrotten i stat A. De man främst ser som skyldiga till dessa brott är stat A:s regim

och väpnade styrkor. MR ses som offer och RM ses som frihetskämpar.

1. DVK:s första agerande blir att hota med ett millitärt ingripande om inte folkrättsbrotten

upphör.
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2. Nästa steg blir att införa en total land- och sjöblockad mot stat A. Man släpper dock igenom

hjälpsändningar med mat och medicin samt vapen till RM.

3. Detta leder till att stat A trappar upp striderna mot Röd Makt och intensifierar den etniska

rensningen. DVK avfyrar då tre kryssningsmissiler mot militära mål i stat A.

4. Man inför sedan en flygförbudszon över stat A vilket innebär att DVK:s flygstridskrafter

sätts in för att slå ut stat A:s flygvapen och luftvärn.

5. När detta inte hjälper väljer DVK att gå in med marktrupper som driver iväg stat A:s

väpnade styrkor från de områden som befolkas av MR. Stat A går nu med på

fredsförhandlingar vilka i slutändan resulterar i att FN övertar den militära närvaron i dessa

områden med en fredbevarande styrka.

4.2 Applicering av Kampaladefinitionen

Vi börjar med att reda ut vilka som är parter i konflikten. Stridigheterna och våldet utspelar

sig på Stat A:s territorium och Stat A är också en stridande part i konflikten. RM är också en

stridande part i konflikten men är inte en stat. Stat B är inte en stridande part i konflikten men

dess band till RM medför ändå att de eventuellt kan ha gjort sig skyldigt till

aggressionshandlingar. Kvar är då staterna som ingår i DVK också de en stridande part i

konflikten.

4.3 Inbördes kriget

Då Kampala definitionen endast reglerar aggressionshandlingar mellan stater så kan den inte

appliceras på deltagarna i ett rent inbördeskrig. För att Kampaladefinitionen skall bli aktuell i

detta fall skulle det krävas att MR verkligen lyckats bilda en egen stat med allt vad det

innebär. Först då skulle parterna i denna inbördes konflikt riskera att göra sig skyldiga till

aggressionsbrott.

Det är ändå intressant att leka med tanken på om MR ändå vore en stat och RM vore att ses

som dess väpnade styrka eller arme. RM:s räder mot Stat A:s polis och militär går in under 2

§ (d) i Kampala definitionen. Frågan som återstår är om kraven i 1 § på allvar och skala är

uppfyllda. Tyvärr är detta omöjligt att svara på då vi inte vet hur omfattande dessa attacker

har varit, hur lång tid de har pågått eller vad resultatet av dem på motståndarsidan har blivit.
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Bombattacken eller kanske mer korrekt terrorattentatet går in under 2 § (b) i

Kampaladefinitionen. Allvaret i attacken är mycket stort och det kriteriet i 1 § är således

uppfyllt. Däremot kan inte skalan i attacken sägas nå upp till kraven eftersom det är en enda

begränsad attack som tidsmässigt är över på den hundradels sekund som det tar för bomben

att explodera.

Stat B:s agerande kan prövas mot Kampaladefinitionen eftersom det rör sig om just en stat.

Stat B har utbildat RM:s officerare och skänkt millitär utrustning, men saknar insyn och

kontroll över RM:s agerande. Detta agerande kan möjligtvis sägas passa in under 2§ (g) i

Kampaladefinitionen. Men då RM agerar på eget initiativ och inte kan sägas vara beordrad av

stat B att utföra aggressionshandlingarna mot stat A så bedömer jag att stat B:s agerande inte

utgör ett fall av aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen.

4.4 DVK:s inledande handlingar

Då FN:s säkerhetsråd inte har sanktionerat ett militärt ingripande och stat A inte utgör ett

direkt eller indirekt hot mot någon annan stat så saknas det stöd i FN-stadgan för DVK att

utföra aggressionshandlingar mot stat A. Detta i sig betyder dock inte att alla

aggressionshandlingar inneburit att de gjort sig skyldiga till aggressionsbrott.

DVK:s första insats i konflikten är att hota med militärt våld. Eftersom hot om våld inte finns

med i Kampaladefinitionens lista över aggressionshandlingar kan detta inte utgöra ett

aggressionsbrott.

DVK:s nästa steg med land och sjöblockad stämmer dock in under 2 § (c). Jag anser även att

denna aggressionshandling lever upp till kraven i 1 § om allvar och skala eftersom en

fullständig blockad dels måste ses som mycket allvarlig och dels eftersom den i skala måste

anses som storskalig. Blockaden utgör således ett fall av aggressionsbrott.

4.5 DVK:s fortsatta agerande

När DVK avfyrar tre stycken kryssningsmissiler mot militära mål i stat A så aktualiseras både

2 § (b) och (d) i Kampaladefinitionen. När vi sedan går till 1 § och försöker bedöma allvaret i

aggressionshandlingen så uppstår det ett problem eftersom vi inte vet vad resultatet blev, det

vill säga vad missilerna verkligen träffade. Om det är så att de bara träffade tre stycken tomma

baracker och i princip inte orsakade några större skador för stat A så kan det enligt mig inte
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anses uppfylla kravet på allvar. Om de däremot träffade 3 stycken ledningscentraler och slog

ut hela stat A:s militärledning så får nog kravet på allvar vara uppfyllt med råge.

Då har vi kravet på skalan på aggressionshandlingen. En mycket svår bedömning i detta fall.

Bara tre stycken kryssningsmissiler men om var och en motsvarar 100 stycken

artillerigranater i sprängkraft och verkan hur skall detta då bedömas? Man kan också tänka sig

en situation där en kärnvapenmissil används. Allvaret i en sådan attack är utan tvekan extremt

stor, men med bara en missil kan man anse att skalan på attacken är stor? I det här fallet kan

jag dock inte komma fram till någon annan ståndpunkt än att kravet på skala inte kan anses

vara uppfyllt. Antalet kryssningsmissiler är bara tre och tidsmässigt så måste angreppet vara

över på en mycket kort tid.

Eftersom kravet på skala inte är uppfyllt så kan denna angreppshandling, oavsett allvaret i

den, inte anses utgöra ett fall av aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen.

4.6 DVK:s avslutande handlande

Upprättandet av en flygförbudszon i en annan stats luftrum och senare väpnade angrepp mot

sagda stats flygstridskrafter och landbaserade luftvärn går in under 2 § (b) och (d) i

Kampaladefinitionen. Kanske bör det också anses gå in under 2 § (a) då det kan ses som en

form av invasion och ockupation av denna stats territorium.

Klart är i alla fall att kraven för 2 § (b) och (d) är uppfyllda. Allvaret i

aggressionshandlingarna måste ses som mycket stort då de förutom att inskränka stat A:s rätt

till sitt luftrum faktiskt med våld slår ut deras stridsflyg och luftvärn med allt vad det innebär i

förluster av liv och materiel. Även skalan på aggressionshandlingarna måste anses räcka för

att uppfylla kraven i 1 § då det rör sig om ett stort angrepp både tidsmässigt och truppmässigt.

Slutsatsen blir alltså att det rör sig om ett aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen.

Landinvasionen av stat A går in under 2 § (a) och (d). Både kravet på allvar och kravet på

skala i 1 § måste nästan per automatik anses uppfyllda då det rör sig om en väpnad invasion

som bemöts med väpnat motstånd och slutligen resulterar i en ockupation. Detta bör rimligen

vara den allvarligaste aggressionshandling som en stat kan utsättas för eftersom det hotar dess

hela existens. Man skulle dock kunna tänka sig en situation där en invasion inte lyckas nå upp

till kravet på skala. Om en stat helt utan försvar blir invaderat av en liten grupp soldater som

kanske till och med lyckas ockupera en del av landet så är det svårt att argumentera för att

kravet på skala är uppfyllt. I detta fall rör det sig dock inte om några få soldater utan om en



26

stor invasionsstyrka och kravet på skala är således uppfyllt. Detta får till följd att invasionen

är ett fall av aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen.

4.7 Konklusion

I det här fallet när DVK:s humanitära intervention innefattat en rad separata

aggressionshandlingar så blir den sammantagna bilden att de har gjort sig skyldiga till ett klart

aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen. De högsta ansvariga politiska och militära

ledarna i dessa 97 stater skulle alltså enligt Kampaladefinitionen riskera att straffas för sitt

agerande i konflikten. Frågan är kanske hur ansvaret skulle fördelas mellan de 97 inblandade

staterna.

Stat A kan inte sägas ha gjort sig skyldigt till något aggressionsbrott men deras ledare har

sannolikt uppfyllt kriterierna för en rad andra folkrättsbrott.

RM :s sammanslagna aggressionshandlingar skulle kunna vara ett fall av aggressionsbrott om

organisationen representerade en stat. Räderna skulle beroende på dess allvar och skala

ensamt kunna vara ett aggressionsbrott. Bombattentatet ensamt är inte ett fall av

aggressionsbrott.

Stat B har inte gjort sig skyldig till något aggressionsbrott.

Det kan konstateras att Kampaladefinitionen inte per automatik kriminaliserar en humanitär

intervention. Hot om våld, visst stöd till rebellgrupper samt mindre väpnade insatser är

generellt sett inte fall av aggressionsbrott. Blockader, flygförbudszoner och invasioner är dock

kriminaliserat. Dock är det kanske så att det är de sistnämnda handlingarna som har visat sig

ha störst effekt för att uppnå målen vid humanitära interventioner och det finns därför fog för

att säga att Kampaladefinitionen till stor del kriminaliserar humanitära interventioner.

5. Moderniteter

Då resolutionen som Kampaladefinitionen bygger på skrevs 1974 kan det vara av intresse att

också applicera den på konflikter som inbegriper nymodigheter och fenomen som helt enkelt

inte existerade på 1970-talet eller i vart fall har fått ett drastiskt ökat inflytande sedan dess.
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Den tekniska utvecklingen har bland annat gett oss drönare, förarlösa flygplan som möjliggör

precisionsattacker eller om man så vill lönnmord på distans.47

Informationstekniken har inneburit en helt ny arena för mellanstatliga aggressionshandlingar i

form av hackerattacker och virus.48

Användandet av så kallade specialförband tycks ha fått en mer framskjuten roll. 49

5.1 Drönare

Ett exempel på en så kallad drönare är den amerikanska MQ-9 Reaper. En 11 meter låg

fjärstyrd och förarlös flygmaskin som beväpnad med sex stycken laserstyrda 230 kilos

bomber kan operera fjorton timmar i luften vilket ger en räckvid på 590 mil.50 Den räckvidden

gör det till exempel möjligt att flyga från Malmö till Tripoli tur och retur utan att landa.51

Fördelen med att använda drönare för att utföra attacker jämfört med att använda marktrupper

eller konventionella stridsflygplan är att risken för egna förluster helt elimineras, i alla fall i

termer av människoliv. Operatören kan ta bilen till jobbet på morgonen, utföra ett dödligt

angrepp mot ett mål på andra sidan jorden och sedan ta bilen hem till familjen efter

arbetsdagens slut. Väpnade angrepp blir ett kontorsjobb utan allvarligare risker än möjligen

musarm och utbrändhet.52

Det kan också sägas att drönarattacker genom sin precision minskar riskerna för civila offer.53

Men siffrorna på dödsoffer i USA:s drönarattacker sedan 2001 visar att av de upp till 3000

döda så har cirka 800 varit civila.54

Statistiken på drönarattacker utförda i Pakistan visar på de förarlösa planens ökade popularitet

när det gäller att leverera dödligt våld. Under George W. Bushs tid som president utfördes 45

drönarattacker. Under President Obamas första år som president utfördes 51 drönarattacker

och 2010 utfördes 118 attacker.55 2011 minskade det dock till 70 attacker.56

47 Blomgren, Drönare allt viktigare i framtidens krig.
48 SVT, Sverige väl rustat för IT-krig.
49 Defense News, New U.S. Defense Strategy: Manage Risk, Drive Reform.
50 Blomgren, Drönare allt viktigare i framtidens krig.
51 se.avstand.org, Distans Tripoli – Malmö.
52 Mccrisken, Ten years on: Obama's war on terrorism in rhetoric and practice 793-794
53 Ibid, 793-794
54 SVT, USA satsar på drönarkrig i Somalia.
55 Mccrisken, Ten years on: Obama's war on terrorism in rhetoric and practice s793-794
56New America Foundation, 2011: The Year of the Drone.



28

Drönare har sedan den 11 september 2001 använts av USA i minst sex länder: Afganistan,

Libyen, Pakistan, Somalia, Irak och Jemen.57

Med sin nya försvarsstrategi har USA:s President Obama nu fastslagit att man kommer att

satsa mer på drönare och mindre på konventionella stridskrafter.58

5.1.1 Drönare och Kampaladefinitionen

En drönarattack mot icke militära mål går in under 2 § (b) i Kampaladefinitionen och en

attack mot militära mål går in under 2 § (d) och är således att betrakta som

aggressionshandlingar. Kriteriet på allvar i 1 § behöver kanske inte per automatik vara

uppfyllt men med den precision med vilken drönarattacker kan utföras så torde det ofta vara

så att kriteriet uppfylls då de främst torde riktas mot viktiga mål. Däremot blir det nästan per

automatik problem med kriteriet om skala i fall då bara drönare används eftersom det rör sig

om så relativt små aggressionshandlingar. När en drönare fäller en bomb på 230 kilo så

motsvarar det cirka fem artillerigranater. Att drönaren kan leverera sin laddning 100 gånger

längre och med total precision påverkar inte skalan på samma sätt som det påverkar allvaret i

aggressionshandlingen. För att kravet på skala skall uppfyllas bedömer jag att det krävs ett

storskaligt drönarangrepp. Problemet med detta är att det inte behövs storskaliga

drönarangrepp för att orsaka mycket allvarliga förluster för motståndarsidan.

5.1.2 Spiondrönaren i Iran

I december 2010 kunde Iran visa upp en mycket avancerad Amerikansk spiondrönare som

man hävdade sig ha tvingat ned djupt inne på Iranskt territorium. De hävdar att de antingen

skjutit ned drönaren eller lyckats ta över styrningen på den genom att hacka sig in i dess

system.59 Amerikanerna å sin sida hävdade att man tappat kontrollen över drönaren när den

befann sig på över Afghanistan och att den krashat på grund av tekniska problem. Iran skall

sedan ha hittat den nära gränsen.60

Detta ger upphov till två möjliga aggressionshandlingar:

1. Spioneri med drönare och kränkning av luftrum om det stämmer att drönaren befunnit sig i

Iranskt luftrum.

57 SVT, USA satsar på drönarkrig i Somalia.
58 Blomgren, Drönare allt viktigare i framtidens krig.
59 Sanger & Shane, Drone Crash in Iran Reveals Secret U.S. Surveillance Effort.
60 Samuelsson, Iran hånar USA för förlorad drönare.



29

2. Nedtvingande av en annan stats drönare som befinner sig över en tredje stats luftrum om

det stämmer att drönaren befann sig över Afghanistan och att Iran faktiskt lyckades tvinga ner

den.

Spioneri nämns inte som en aggressionshandling in 2 §. Det gör inte heller obeväpnade

intrång på annan stats territorium.

Att tvinga ned en annan stats drönare som befinner sig över en tredje stats luftrum går dock in

under 2 § (d) men bara om det sker med militärt våld. Har Iran faktiskt lyckats hacka sig in i

drönarens system så är det tveksamt om det rör sig om militärt våld och det är således oklart

om det är en aggressionshandling enligt Kampaladefinitionen. Jag gör dock bedömningen att

en nedskjuten drönare inte når upp till något av kraven 1 § och således är det i vart fall inget

aggressionsbrott som begåtts.

5.2 IT-attacker

Internet utgör nu en ny arena för aggressionshandlingar.61 De senaste åren har en mängd olika

internetangrepp och incidenter inträffat och nu rustar världens länder för att möta hoten. 62

Aktörerna som utför angreppen kan delas upp i fyra grupper: Stater, terrorister, aktivister och

organiserad brottslighet.63 Erfarenheter visar också att dessa aktörer ibland samarbetar, stater

hyr in brottslingar som legosoldater. Detta tillsammans med att attackerna kan utföras från en

tredje stat gör att det är svårt att bevisa vilken stat och aktör som verkligen ligger bakom

attacken.64 Fördelen med IT-attacker för angriparen förutom att det är svårt att bevisa vem

som står bakom, är att de är billiga och kan orsaka samma typ av skador för den angripne.65

5.2.1 Attacken mot Estland 2007

När Estland 2007 flyttade ett Sovjetiskt minnesmonument från andra världskriget ledde det

till skarpa reaktioner från den ryska minoriteten i landet.66 Estland utsattes också för denial of

service (DDoS) attacker som under tre veckor gjorde bland annat parlamentets, regeringens,

medieföretags och bankers hemsidor omöjliga att komma in på. 67 Attacken utfördes med

61 Rosén, Världen rustar upp för att möta digitala attacker.
62 Ibid
63 Rosén, Bakgrund: Vilka är de digitala angriparna?.
64 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 26-27.
65 SVT, Sverige väl rustat för IT-krig; Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 35.
66 SvD, Fyra åtal för kravaller i Tallinn.
67 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 26; Rosén, Bakgrund: Några kända digitala
angrepp; Isaksson, Cyberattacken mot Estland väckte Nato.
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hjälp av så kallade botnät som kontrollerades av ryska kriminella.68 Botnät är en samling

datorer som efter en virusattack kan fjärstyras.69

Ryssland förnekade inblandning samtidigt som det var tydligt att de skedde helt i deras

intresse.70 Estland trodde först att det var en attack från nätaktivister men ändrade sig sedan då

man ansåg attackerna vara för systematiska för att kunna vara utförda av ideella krafter och

man ansåg sig ha tillräkligt med indicier för att anklaga Ryssland för attacken.71

Estland hävdade att botnäten kontrollerades av datorer i Ryssland och att attackerna skedde

med tyst bifall från den ryska staten. Det gick så långt att de åberopade att NATO skulle

ingripa i kollektivt självförsvar. NATO valde dock inte att se denna attack som en militär

aktion.72

5.2.2 Applicering av Kampaladefinitionen

Vi börjar med att reda ut vilka parterna i konflikten är.

1. Estland är den stat som utsätts för IT-angreppet.

2. Ryssland är den stat som anklagas för att ligga bakom IT-angreppet.

3. Datorerna som ingick i botnätet kan ha varit lokaliserade till en mängd olika stater.

Dessa stater kan eventuellt ses som en part i konflikten då attacken kan sägas ha utgått

från deras territorium.

Då Estlands del i konflikten inte involverar någon typ av aggressionshandling kan det inte

sägas att staten gjort sig skyldig till något aggressionsbrott.

Ryssland anklagas för att ha gett tyst bifall till attacken som styrts från dess territorium. I

praktiken är detta en anklagelse om underlåtelse att stoppa attacken men inte en anklagelse

om att Ryssland själv utfört attacken.

2 § (g) i Kampaladefinitionen är den enda punkten som reglerar handlingar som utförts av en

icke statlig tredjepart. Ett tyst medgivande räcker dock inte för att uppfylla kriterierna utan det

krävs att staten har beordrat eller påverkat tredjeparten till att utföra handlingen eller i alla fall

68 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 26.
69 G Data Software AG, Botnät.
70 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 26.
71 Wallström, Estland: "Ryssland bakom cyberattackerna".
72 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 32.
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haft en allvarlig inblandning i den. Passivt handlande finner jag svårt att se som en allvarlig

inblandning.

Om det däremot skulle gå att bevisa att Ryssland har beordrat IT-attacken så återstår det att

pröva om handlingen i sig är en aggressionshandling. Jag har problem med att se att IT-

attacker på ett enkelt sätt går in under någon av punkterna i 2 §. Generellt är de handlingar

som räknas upp bara väpnade handlingar som utförs av en stats väpnade styrkor eller av andra

väpnade grupper och 2 § 1st stadgar att en aggressionshandling ”means the use of armed

force” . Någon väpnad handling i traditionell mening är det enligt mig svårt att se DDoS-

attacker som. Det är närmast att likna vid en virtuell blockad. Däremot tycker jag att

formuleringen i 2 § (b) ” the use of any weapons by a State against the territory of another

State”73 öppnar upp för en möjlighet för att IT-attacker kan räknas som en

aggressionshandling. Om datorer används som ett vapen är det rimligt att de också räknas som

ett vapen. För att 2 § (b) skall uppfyllas krävs det dock att det är en stat som använder vapnet.

För de fall då det är en ickestatlig tredjepart som utför handlingen så måste den först prövas

genom 2 § (g) och jag kan inte se att en hacker grupp stämmer in under ”armed bands, groups,

irregulars or mercenaries”74.

Det krävs alltså enligt min tolkning att Ryssland själva har utfört IT-attacken för att det

genom 2 § (b) eventuellt skall räknas som en aggressionshandling. Om så var fallet återstår

det att pröva aggressionshandlingen mot 1 §. Kriteriet på skala anser jag vara uppfyllt då det

rör sig om ett angrepp mot många mål och under en längre tidsperiod. Allvaret i

aggressionshandlingen är däremot svårare att utvärdera. Attacken har ju inte orsakat några

direkta mänskliga eller materiella förluster. Däremot torde den ha orsakat stora ekonomiska

förluster samt ha försvårat styrningen av landet genom att hindra landets ledning att

kommunicera med medborgarna.

Det är en svår avvägning. Principiellt tycker jag att det mycket väl skulle kunna nå upp till

kriteriet på allvar men det beror i så fall på hur stora de ekonomiska skadorna blivit och vilka

konsekvenser angreppet fått för landets styrning.

Sammantaget går det att argumentera för att Ryssland gjort sig skyldigt till ett

aggressionsbrott under förutsättning att det går att bevisa att de själva genomfört IT-

attackerna samt att dess konsekvenser blivit tillräckligt allvarliga för Estland.

73 Resolution RC/Res.6, Article 8 bis, 2§ (b).
74 Resolution RC/Res.6, Article 8 bis, 2§ (g).
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Kvar återstår då att pröva eventuella tredjeparts stater mot aggressionsbrottet. Den punkt i 2 §

som aktualiseras är (f). Dock kan jag inte se att kravet på något sätt är uppfyllt eftersom ingen

stat medvetet har gett Ryssland tillåtelse att utföra aggressionshandlingar från sitt territorium.

5.2.3 Stuxnet

Om DDoS attacker kan sägas vara en ganska primitiv form av IT-attacker så är viruset

Stuxnet dess motsatts. Det var under sommaren 2010 som det upptäcktes att Irans

kärnkraftsanläggningar var infekterade av Stuxnet. Viruset är unikt så till vida att det är

designat att ändra inställningarna för de specifika datorer som används av Iran vid dess

urananrikningsanläggningar vilket långsamt leder till att maskinerna skadas.75 Stuxnet spreds

från dator till dator via internet och usb-minnen i flera månader innan det nådde sitt mål.76 På

vägen mot sitt mål förhöll sig viruset passivt men när den nåt sitt mål utnyttjade det äkta

certifikat för att ta sig förbi säkerhetsprogrammen. Samtidigt som viruset fick maskinerna att

drivas på ett felaktigt sätt så skickade det ut information till operatörerna som gjorde att allt

såg ut att fungera normalt.77 När viruset upptäcktes så lyckades Iran snabbt oskadliggöra det.

Hur stora skador som drabbade Iran är ovist men mycket tyder på att deras kärnkraftsprogram

drabbades av stora störningar på grund av Stuxnet.78 Det är också oklart vem som ligger

bakom viruset men Iran anklagar Israel och USA.79

5.2.4 Applicering av Kampaladefinitionen

Parterna i det här fallet är Iran, Israel och USA.

Iran är offret för IT-angreppet och behöver inte prövas för aggressionsbrott. Återstår gör då

USA och Israel som enligt Iran är de skyldiga till viruset.

I det här fallet har ett datavirus använts precis som ett vapen. Alternativet för en stat som vill

slå ut Irans kärnenergi faciliteter är att bruka millitärt våld medelst flygbombningar eller

motsvarande. Det här viruset har dessutom fördelen att det även drabbar anläggningar vars

existens angriparen inte känner till. Jag anser därför att det finns goda skäl att 2 § (b) kan

anses som uppfyllt. Problemet är fortfarande 2 § 1st och om IT-attacker kan ses som ” the use

of armed force”.

75 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 23-25.
76 SVT, Stuxnet - datasystemens atombomb.
77 Hållén, ”Israel och USA bakom Stuxnet”.
78 Rohozinski & Farwell, Stuxnet and the Future of Cyber War, 27-29.
79 SVT, Stuxnet - datasystemens atombomb.
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Kvar återstår att pröva aggressionshandlingen mot kriterierna i 1 §. Tidsmässigt har angreppet

pågått under en relativt lång tid och den kan ha drabbat ett flertal anläggningar. Kravet på

skala har därför goda förutsättningar att vara uppfyllt. Vad det gäller allvaret i

aggressionshandlingen så är det i stora delar okänt vilka de verkliga konsekvenserna blev men

rent principiellt så har sabotage mot kärnenergianläggningar alla möjligheter att få allvarliga

konsekvenser. En stats energiförsörjning kan påverkas men än allvarligare riskerar följderna

att bli som kan uppstå vid en kärnenergiolycka med radioaktivt läckage. Under vissa

omständigheter finns det därför anledning bedöma kraven i 1 § som uppfyllda.

Om det kan bevisas att USA och Israel är ansvariga för virusattacken samt att den orsakat

rejäla skador på Irans kärnenergifaciliteter så finns det en möjlighet att bedöma det som att de

gjort sig skyldiga till ett aggressionsbrott enligt Kampaladefinitionen.

5.3 Specialförband

5.3.1 Det dolda kriget i Iran

Israeliska makthavare låter det mellan raderna framgå att man inte tillhör de stater som tror att

ekonomiska sanktioner räcker för att stoppa Irans kärnvapenprogram. Underförstått antyds det

att Israel själv genomför hemliga operationer mot Iran.80

Oavsätt vem som ligger bakom så har en rad händelser det senaste åren visat att någon i alla

fall beslutat att gå från ord till handling.

Den 11 januari 2012 fäster två personer på motorcykel en magnetisk bomb på Mostafa

Ahmadi-Roshans bil i Tehran. Både Mostafa, som var högt uppsatt inom det Iranska

kärnenergiprogrammet, och hans livvakt dör i attentatet. Detta blir det sjätte kända attentatet

mot Iranska nyckelpersoner inom kärnenergiprogrammet och det femte som leder till att målet

för attacken dör.81 Iran anklagar Israel för attentaten.82

I slutet av 2011 drabbas Iran av två stora explosioner. Den första som sker på en militärbas

och dödar 30 elitsoldater varav en är chef för Irans missilprogram. Iran hävdar att det var en

olycka men Israeliska källor hävdar att det var ett attentat. Den andra explosionen drabbade en

80 Frenkel, A second Iranian nuclear facility has exploded, as diplomatic tensions rise between the West and
Tehran.
81 Stratfor Global Intelligence, Iran: Scientist Connected to Tehran's Nuclear Program Killed.
82 GP, Iranska krav på hämnd.
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anläggning som används för att anrika uran. Iran förnekar att någon sådan explosion

överhuvudtaget ägt rum men satellitbilder och vittnesmål visar på motsatsen.83

5.3.2 Applicering av Kampaladefinitionen

Parterna i konfliken är Iran och enligt påståenden Israel. Israel är den enda part som anklagas

för att ha utfört någon handling som kan prövas mot aggressionsbrottet.

Våldet i de här fallen kan enligt mig kategoriseras som väpnade aktioner eller sabotage och

går in under antingen 2 § (a), (b) eller (d). Alternativt under alla tre punkter. Det är således att

betrakta som aggressionshandlingar.

Angående skalan på attackerna så tycker jag inte att kravet i 1 § är uppfyllt. Attackerna sker

visserligen under en längre tidsperiod men är bara åtta till antalet. Det är dessutom rimligt att

tro att få individer varit inblandade i själva utförandet av attackerna. Detta är något som också

påverkar min bedömning.

Allvaret i attackerna är svårt att uttala sig om då det verkliga resultatet av explosionerna i

princip är okänt, i alla fall resultatet av den senaste. Det vi vet är att minst 36 människor har

dödats, varav sex har haft viktiga men ej centrala funktioner i det iranska samhället. Enligt

min bedömning så räcker inte det för att nå upp till allvarskriteriet i 1 §. Den andra

explosionen uppges dock ha inträffat på en kärnenergianläggning och kan därför ha medfört

potentiellt väldigt allvarliga konsekvenser och i så fall bör allvarskriteriet anses som uppfyllt.

Men eftersom kriteriet på skala inte är uppfyllt så hade det i vilket fall som helst inte utgjort

något aggressionsbrott.

83 Frenkel, A second Iranian nuclear facility has exploded, as diplomatic tensions rise between the West and
Tehran.
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DEL III: Analys och slutsats

6. Analys

6.1 Appliceringen på Libanonkriget 2006

Libanonkriget 2006 visar med all tydlighet att ickestatliga organisationer både kan starta samt

föra krig. Vid appliceringen av Kampaladefinitionen står det klart att definitionen dock inte

inkluderar icke statliga organisationer som möjliga förövare av aggressionsbrottet. Om både

Libanon och Israel hade ratificerat och implementerat aggressionsbrottet innan kriget så hade

aggressionsbrottet varit kriminaliserat i de båda länderna men Hizbullahs ledare hade ändå

inte kunnat prövas i domstol för brottet som utförts inom de båda staternas gränser. Detta kan

ses som en brist med Kampaladefinitionen. En invändning mot att ha med icke statliga

organisationer i definitionen är att aggressionsbrottet är ett rent mellanstatligt brott.

Kriminaliseringen är en överenskommelse mellan stater om hur dessa skall uppföra sig mot

varandra och bör således inte inkludera annat än detta. Problemet med den invändningen

uppstår om målet med aggressionsbrottet är att kriminalisera alla krig. Om det är

målsättningen så uppnås den inte med Kampaladefinitionen eftersom ickestatliga

organisationers krigsföring inte regleras.

Den riktiga anledningen till att inte ha med icke statliga organisationer som potentiella

förövare i definitionen är kanske inte att staterna har något rejält problem med att se dem som

gärningsmän utan istället kanske en rädsla för motsatsen. Om icke statliga organisationer kan

vara gärningsmän så kan de också vara offer. Det får som konsekvens att stater skulle kunna

riskera att göra sig skyldiga till aggressionsbrott inom sina egna gränser vid exempelvis

inbördeskrig. Att göra icke statliga organisationer till potentiella gärningsmän kan alltså ses

om ett potentiellt hot mot staternas suveränitet. Problemet skulle också kunna ses som

motsatsen det vill säga att legitima väpnade uppror skulle kunna riskera att ses som

aggressionsbrott.

Jag ser därför både bristen med att inte ha med icke statliga organisationer i definitionen av

aggressionsbrottet samt det orimliga med att faktiskt ha dem med.
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6.1.1 Kan båda sidor vara skyldiga?

Nästa fråga som uppstår vid appliceringen av Kampaladefinitionen på Libanonkriget 2006 är

frågan om båda sidor i en konflikt kan göra sig skyldiga till aggressionsbrott, samt om och i så

fall när legitimt själförsvar övergår i ett aggressionsbrott.

Andra förslag till definitioner av aggressionsbrottet så som till exempel det sovjetiska

förslaget från 1933 innehåller en formulering om att det bara är den första parten som utför en

aggressionshandling som kan vara skyldig till ett aggressionsbrott. Frånvaron av en sådan

formulering i Kampaladefinitionen, beroende på hur hänvisningen till resolution 3314 skall

tolkas, gör att jag tycker att det är rimligt att tolka det som att båda parter i en konflikt kan

göra sig skyldiga till aggressionsbrott.

Om detta är avsikten med definitionen så vore det dock ett enkelt förtydligande att ta med en

formulering som gör klart att båda sidor i konflikten kan göra sig skyldig till

aggressionsbrottet. Som det nu är formulerat så uppstår en osäkerhet om vad som gäller vilket

måste ses som en brist med Kampaladefinitionen.

Problemet med en formulering som innebär att bara en part i en konflikt kan göra sig skyldig

till aggressionsbrott diskuteras i kapitel 3.5 men det finns också uppenbara problem med en

definition som innebär motsatsen. En sådan formulering lämnar över många svåra

tolkningsfrågor till en eventuell domstol. Vad ger rätten till självförsvar? När övergår

självförsvar till aggressionshandlingar? Ett sådant synsätt bör som nämns i kapitel 3.1.5 också

innehålla en ändpunkt när konflikten har nått så långt att fullt krig råder och det inte längre är

meningsfullt att pröva nya aggressionshandlingar mot aggressionsbrottet utan mot krigets

lagar. En konflikt når vid någon tidpunkt en nivå där båda parter slåss för sin existens och

båda parter kan då sägas agera i självförsvar. Alternativet är att se aggressionsbrottet som en

form av fredsplikt. Om den ena parten vill sluta fred så måste den andra godkänna detta,

annars gör den sig skyldig till ett aggressionsbrott. Men när har en konflikt nått en så hög nivå

att nya aggressionshandlingar inte kan ses som aggressionsbrott? Det blir en svår bedömning

för en eventuell domstol att avgöra.

Den här frågan visar inte bara på svårigheterna med att tolka Kampaladefinitionen utan väcker

också frågan om det över huvud taget är meningsfullt med aggressionsbrottet som folkrättsligt

begrepp. Kanske kan det göras en parallell där syskon ses som stater och bråk ses som krig.
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Både krig och bråk är svåra att definiera. Både krig och syskonbråk verkar svåra att förbjuda.

Vid båda fenomenen finns det oftast två drivande parter, det är ofta svårt för att inte säga

omöjligt att utröna vem som börjat och det är ofta viktigare att få ett slut på stridigheterna än

att i efterhand utse en ensam skyldig till konflikten.

Hänvisningen till resolution 3314 (XXIX) i Kampaladefinitionen är en formulering som

bidrar till att skapa onödiga frågetecken. Det är i min mening en djupt olyckligt att

formuleringen finns med. De stater som ratificerar Kampaladefinitionen kan nu inte vara

säkra på vad det är som verkligen ratificeras. Det beklagliga är att sådana frågetecken enkelt

gått att undvika med en annan formulering. Kanske visar oklara formuleringar som denna på

problemet med att åstadkomma kristallklara formuleringar i en komprommisslösning mellan

många parter i en fråga som debatterats under så otroligt lång tid.

6.1.2 Tolkningen av 2 § (g) om användande av krigförande ombud

Appliceringen av Kampaladefinitionen visar också på problemet med att tolka 2 § (g). Hur

stor inblandning krävs för att en stat skall anses skyldig till en aggressionshandling som

utförts av andra? Formuleringen ”substantial involvment” antyder i alla fall att

aggressionshandlingen inte behöver ha skett på direkt order av staten för att 2 § (g) skall anses

som uppfylld. Men exakt var gränsen går är oklart och det blir ytterligare en tolkningsfråga

som lämnas över till en eventuell domstol.

En annan aspekt på 2 § (g) är frågan om huruvida det är 2 § (g), som den inblandade staten

bryter mot, som skall prövas mot kriterierna i 1 § eller om det är de punkter, 2 § (a-f), som

den utförande tredje parten gör sig skyldig till som skall prövas mot 1 §. I de fall när tredje

partens handlingar uppfyller kraven i 1 § så torde det inte vara någon fråga om att 2 § (g)

också uppfyller kraven. Som visas i appliceringen av Kampaladefinitionen på Libanonkriget

2006 så torde det däremot finnas fall där tredje partens handlande inte uppfyller kraven i 1 §

men där det ändå kan argumenteras att 2 § (g) uppfyller kraven i 1 §.

Här kan det även framföras att det saknas någon reglering kring om en stat istället för att

använda en icke statlig tredje part som ombud för sina aggressionshandlingar istället använder

sig av en annan stat. 2 § (f) stadgar visserligen att det är en angreppshandling att upplåta sitt

territorium för aggressionshandlingar mot en 3:e stat men ingen annan form av stöd eller

inblandning mellan stater nämns i 2 § (a-g).
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Det tycker jag måste ses som en brist i definitionen. Det är inte orimligt att tänka sig att en

militärt och ekonomiskt stark stat med olika medel kan förmå en svagare stat i

beroendeställning att genomföra aggressionshandlingar mot en tredje stat. Den starka staten

kan sedan stödja sitt krigförande ombud i allt utom att sätta in sina egna stridskrafter eller

upplåta territorium som utgångspunkt för attackerna utan att riskera att göra sig skyldig till

aggressionsbrott. Det allvarliga med detta är att det innebär ett kryphål i definitionen för stater

med en aggressiv agenda som genom detta kan använda våld som ett argument i sina

mellanstatliga relationer utan att riskera att göra sig skyldigt till aggressionsbrott. Offret för

aggressionshandlingarna kan däremot inte ingripa millitärt mot någon annan stat än den som

utför aggressionshandlingarna utan att riskera att göra sig skyldig till ett aggressionsbrott.

6.2 Appliceringen på den humanitära interventionen

Den frågan som uppmärksammas när Kampaladefinitionen appliceras på en humanitär

intervention är dess brist på uppsåtskriterium. Det spelar alltså ingen roll med vilka motiv som

en aggressionshandling utförs i bedömningen av om den är att se som ett aggressionsbrott.

Detta innebär att humanitära interventioner som inte per definition men i alla fall i praktiken i

princip kriminaliseras, såvida de inte är sanktionerade enligt art. 42 eller 51 i FN-stadgan.

Detta kan ses som en brist i definitionen. Jag hävdar dock att det inte är en brist i definitionen

utan i så fall en brist i hela tanken med aggressionsbrottet som folkrättsligt begrepp. Det är

helt enkelt inte praktiskt möjligt med en definition som tar hänsyn till uppsåtet med

aggressionshandlingar. Hur skulle ont uppsåt gå att bevisa? Eller snarare hur skulle gott

uppsåt gå att bevisa? Det torde redan idag vara få länder som inte motiverar sina

aggressionshandlingar med någon form av gott uppsåt. Domslut över vem som är skyldig till

ett krig är förvisso alltid att se som någon form av politiskt ställningstagande men så läge de

grundar sig på faktiska gärningar och inte på uppsåt så kan de i alla fall sägas vara någorlunda

objektiva. Men en dom som värderar olika staters uppsåt med sina aggressionshandlingar tror

jag får svårt att framstå som legitim.

Då kan det invändas att det istället skall ske någon form av prövning i efterhand. Vilka blev

konsekvenserna av aggressionshandlingarna? Befriades den angripne statens folk från sin

diktator och avbröts ockupationen snabbt? Problemet med en sådan bedömning är att den

fortfarande är subjektiv och kommer att framstå som ett politiskt ställningstagande. Vem kan

på ett objektivt sätt bedöma om ett krig inneburit något gott eller något ont? Och för vem i så

fall? Bedömningen torde bli särdeles svår i de fall när den stat som hävdar humanitära motiv
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till sina angreppshandlingar faktiskt förlorar ett krig. Konsekvensen borde då bli att ett krig

med humanitära motiv som lyckas är okej men ett krig med humanitära motiv som misslyckas

är ett aggressionsbrott. Vidare kan frågan ställas om vad som händer med självförsvarsrätten

för en stat som angrips med humanitära motiv om uppsåtet skall prövas vid aggressionsbrott.

Kvarstår självförsvarsrätten eller riskerar den anfallne staten att dömas för aggressionsbrott?

I min mening är det alltså bra att Kampaladefinitionen inte innehåller något uppsåtskriterium.

Staterna får helt enkelt välja om de vill kriminalisera aggressionsbrottet eller om de vill

legalisera humanitära interventioner. Alternativt fortsätta som idag då oklarhet kan sägas råda

kring båda begreppen.

6.2.1 Första paragrafens krav på allvar och skala

Bedömningen av skalan på en aggressionshandling uppstår även i denna konflikt. Är det

antalet angripare, antalet angripna mål eller längden på angreppet som avgör? Alla tre

komponenter bör rimligtvis påverka utfallet av bedömningen. Denna bedömning är

visserligen subjektiv och lämnas till en eventuell domstol att göra. Jag har svårt att se någon

annan lösning på problemet då det blir omöjligt att försöka definiera hur stor skala som krävs

för att en aggressionshandling skall utgöra ett aggressionsbrott. Det är helt enkelt omöjligt att

definiera närmare.

Eftersom både skala och allvar krävs så kan det vara rimligt att även diskutera allvarskriteriet

då även allvaret i en aggressionshandling är en klart subjektiv bedömning. Är det det verkliga

resultatet eller det potentiella resultatet av en aggressionshandling som räknas? Ett exempel

skulle kunna vara om en kärnvapenladdning avfyras men av någon anledning inte exploderar

jämfört med ett avfyrande av en konventionell laddning som faktiskt exploderar på avsedd

plats. Kärnvapenladdningens potentiella skada är mycket värre än den konventionella men

den verkliga skadan i det här fallet blir mycket större av den konventionella laddningen, så

hur skall allvaret i handlingarna bedömas?

Även angående subjektiviteten i bedömningen av en handlings allvar så har jag, precis som

med bedömningen av skala, svårt att se någon annan lösning än att lämna över bedömningen

till en eventuell domstol. Precis som med skalan är det omöjligt att på papper definiera allvar.

I min mening borde det räcka med kravet på allvar i Kampaladefinitionen. Kravet på skala

skulle helt enkelt kunna slopas då allvaret i en aggressionshandling torde vara det enda

kriteriet av vikt. En storskalig aggressionshandling med litet allvar bör inte ses som ett
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aggressionsbrott men en aggressionshandling i liten skala men som är mycket allvarlig bör

enligt mig självklart vara ett aggressionsbrott. Kravet på skala framstår helt enkelt som

onödigt.

6.2.2 Övrigt

Även i detta fall aktualiseras problemet med hur mycket inflytande som krävs för att uppfylla

2 § (g). Att ett visst mått av subjektivitet måste lämnas över på en eventuell domstol har

framförts i frågan om skala och allvar, här tycker jag dock att en tydligare definition gjort sig

bättre. Kanske skulle ”substantial involvement” kunna strykas och bara ”the sending”

användas.

Att hot om våld inte finns med i Kampaladefinitionen blir tydligt i scenariot med den fiktiva

humanitära interventionen. Detta kan ses som en brist med definitionen. Samtidigt är det svårt

att se hur ett hot om våld kan bedömas mot kriterierna i 1 §. Rent generellt så tycker jag att

det i så fall, om det finns en vilja att kriminalisera hot om aggressionshandlingar, bör detta

införas med en separat folkrättsligt brottsdefinition.

En annan fråga som väcks i och med detta scenario är hur ansvaret skall fördelas mellan

många stater som gemensamt genomför ett aggressionsbrott. I fall med många inblanda stater,

är det verkligen eftersträvansvärt med en dom som bara lägger skulden på den ena parten i

konflikten? Finns det någon som helst möjlighet för en domstol som kommer med ett sådant

domslut att bibehålla sin legitimitet i de stater vars handlande stämplas som aggressionsbrott?

Är de det bästa för krigsdrabbade staters framtid att landets ledare hamnar i fängelse istället

för att bidra till landets återuppbyggnad? Detta är frågor som är svåra att svara på men som

bör beaktas innan aggressionsbrottet ratificeras.

6.3 Appliceringen på drönare

Den huvudsakliga frågan som uppstår angående drönarattacker och dess förenlighet med

Kampaladefinitionen är som diskuteras i 5.1.1 problemet med att de möjliggör småskaliga

aggressionshandlingar med mycket allvarliga konsekvenser. Första paragrafens krav på både

allvar och skala för att en aggressionshandling skall anses utgöra ett aggressionsbrott medför

att drönare och andra precisionsvapen riskerar att fungera som ett kryphål för stater med

aggressivt uppsåt. Detta visar enligt mig på det orimliga med att det finns ett krav på

aggressionshandlingars skala i definitionen. Detta faktum kan också sägas visa på att

Kampaladefinitionen inte är anpassad till nutiden utan till de förhållanden som rådde 1974 då
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resolution 3314 (XXIX) författades. Detta tycker jag måste ses som en stor brist i

definitionen.

Nästa fråga aktualiseras i 5.1.2, nämligen att spioneri inte omfattas av Kampaladefinitionens

uppräkning av aggressionshandlingar. Detta kan ses som en brist i definitionen då spioneri i

vissa fall bör anses vara en förberedelse för kommande aggressionshandlingar och därför

också bör kunna ses som en aggressionshandling i sig.

Personligen tycker jag inte att det är en brist i definitionen att spioneri inte räknas som en

aggressionshandling. Detta främst eftersom det inte rör sig om en våldanvändning utan

möjligen om en förberedelse till våldsanvändning. Det torde också vara mycket svårt att reda

ut huruvida en handling av spioneri verkligen syftat till att förbereda ett militärtangrepp eller

om syftet varit något helt annat. Även allvaret och skalan av en spionerihandling bör vara

mycket svårt att värdera och bedöma. Således tycker jag att det är rimligt att spioneri inte är

en aggressionshandling enligt Kampaladefinitionen. Däremot kan det tänkas att spioneri

förtjänar att definieras som ett eget brott mot folkrätten.

6.4 Appliceringen på IT-attacker

Både IT-attackerna mot Estland 2007 och Stuxnet visar på potentialen med IT-krigsföring

som en del av mellanstatliga konflikter. Efter appliceringen av Kampaladefinitionen på dessa

händelser är det högst osäkert huruvida de kan räknas som aggressionshandlingar och i

slutändan som aggressionsbrott. I grunden är detta ett problem också för FN-stadgan då det

även är oklart om IT-attacker strider mot 2(4). I 5.2 visas det att även NATO:s stadgar på

detta område är oklara.

Jag anser att det vore bättre om Kampaladefinitionen tydligt räknade upp IT-attacker som en

aggressionshandling men jag ser också att oklarheterna kan lösas genom att IT-attacker

folkrättsligt klassificeras som en typ av våldshandling. Dock tycker jag att det är synd att

staterna inte har passat på att i Kampaladefinitionen tydligt deklarera huruvida IT-attacker är

att betrakta som en aggressionshandling eller ej.

På grund av osäkerheten kring om IT-attacker verkligen kan utgöra aggressionshandlingar

enligt Kampaladefinitionen går det att argumentera för att stater här har ett kryphål i

definitionen. Men då ingen med säkerhet kan säga att IT-attacker inte räknas som en

aggressionshandling så kan det inte ses som ett kryphål i definitionen eftersom staterna helt

enkelt måste räkna med möjligheten att de faktiskt utgör aggressionshandlingar.
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Bortsett från IT-attackers status som aggressionshandling eller ej så uppstår det intressanta

frågor när dessa handlingar prövas mot kriterierna i 1 §. De skador som orsakas av IT-attacker

torde i de flesta fall vara indirekta, till skillnad från vid traditionella aggressionshandlingar

som nästan alltid orsakar någon form av direkt skada. Exempelvis så orsakar en flygbombning

direkta skador på ett kärnkraftverk samt indirekta skador i form av bland annat driftstörningar.

En IT-attack som Stuxnet orsakar inga synliga skador men leder indirekt till driftstörningar

och skador på kärnkraftverket. Frågan är hur indirekta skador skall värderas och bedömas i

fråga om allvar. Vidare uppstår frågan hur skador som inte är materiella eller mänskliga, som

till exempel ekonomiska skador, skall värderas.

Även frågan om bedömning av skalan på en IT-attack är intressant. I fallet med Estland 2007

är bedömningen relativt enkel. Många datorer används för att angripa många mål under en

lång tid, enligt mig ett storskaligt angrepp. Men i fall med datavirus som Stuxnet blir frågan

svårare att besvara. Är det antal virus som sprids, antalet datorer som sprider viruset eller

antalet datorer som skadas av viruset som skall räknas in?

Ytterligare en intressant aspekt på IT-attacker är vilken typ av självförsvarshandlingar som

kan anses legitima som svar på dessa. Med vilka medel kan en stat försvara sig mot IT-

attacker utan att begå ett aggressionsbrott?

Slutligen kan det konstateras hur oerhört svårt det måste vara att i en rättegång bevisa vem

som verkligen ligger bakom en IT-attack.

6.5 Appliceringen på det hemliga kriget i Iran

Användandet av specialförband är i princip att se som traditionellt militärt våld, det vill säga

soldater som medelst vapen av olika slag orsakar skador för en annan stat. Det är således inga

problem med att klassa sådana handlingar som aggressionshandlingar enligt

Kampaladefinitionen. Problemet är istället kravet i 1 § på skala eftersom det ofta rör sig om

relativt få soldater som utför aggressionshandlingarna. I fall då få soldater utför många

aggressionshandlingar under lång tid torde kravet på skala anses som uppfyllt. Problemet med

specialförband är att det inte alltid behövs många angrepp under lång tid för att orsaka

allvarliga skador. Efter denna applicering av Kampaladefinitionen så känns kravet på skala i

Kampaladefinitionen således om möjligt ännu mer fel och onödigt.

En annan fråga som aktualiseras är när en konflikt skall anses starta och när den skall anses

vara över. I uppsatsen går det att skönja en möjlig konflikt mellan Israel och Iran först genom
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Libanonkriget 2006 sedan med Stuxnet samt lönnmördare/specialförband. Skall detta ses som

en (1) konflikt eller som flera? Vad är aggressionshandlingar och vad är självförsvar? Dessa

frågor är nästan omöjliga att besvara men de visar enligt mig mer på bristerna med

aggressionsbrottet som sådant än på brister i Kampaladefinitionen.

Dessa tre händelser visar också på hur svåra eventuella aggressionsbrott kan bli att bevisa när

till och med offret för aggressionshandlingar i vissa fall förnekar att de ens inträffat.

Slutligen tycker jag att dessa tre händelser visar på att stater redan idag i möjligaste mån tycks

vilja undvika ett handlande som klart uppfyller kriterierna för ett aggressionsbrott i

Kampaladefinitionen till förmån för metoder som befinner sig i en gråzon.

6.6 Avslutande diskussion

Av resultatet från prövningen av Kampaladefinitionen i denna uppsats kan följande

kategorisering göras av vilka aggressionshandlingar som kriminaliseras enligt

Kampaladefinitionen och vilka aggressionshandlingar som inte kriminaliseras:

 Främst är det traditionella storskaliga militära angrepp mellan stater så som Israels

angrepp på Libanon 2006 som kriminaliseras.

 Krig via icke statliga ombud kriminaliseras.

 Land och sjöblockader kriminaliseras.

 Flygförbudszoner kriminaliseras.

 Humanitära interventioner kriminaliseras i praktiken.

 IT-attacker kanske kriminaliseras.

…………………………………………………………………………………………………...

 Icke statliga organisationers självständiga krigföring kriminaliseras inte.

 Småskaliga angreppshandlingar, med eller utan allvarliga konsekvenser,

kriminaliseras inte.

 Användandet av en annan stat som ombud för krigföring kriminaliseras inte.

 Inbördeskrig kriminaliseras inte.

 Hot om våld kriminaliseras inte.

 Spioneri kriminaliseras inte.

 Självförsvar kriminaliseras inte.

 IT-attacker kanske inte kriminaliseras.
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I min mening så märks det tydligt att Kampaladefinitionen är anpassad till 1970-talets krig

och konflikter. Definitionen passar enkelt in på traditionella krig mellan stater som använder

traditionella vapen. Dagens situation med icke statliga aktörer med potent militärkapacitet och

modern teknik som möjliggör småskaliga aggressionshandlingar med allvarliga konsekvenser

är däremot inte något som Kampaladefinitionen är anpassad för. Eftersom definitionen är

formulerad innan fenomen som internet och IT-attacker uppstod så är också dessa handlingars

status som aggressionshandlingar oklara. I min mening medför detta att definitionen har

allvarliga brister.

Däremot är det ju fortfarande så att traditionella konflikter mellan stater som använder

traditionella metoder fortfarande förekommer och på dessa konflikter är definitionen helt

funktionell. Min slutsatts är därför att Kampaladefinitionen har stora problem med delar av

2000-talets krig och konflikter men att den fortfarande fungerar bra på andra delar.

Definitionen är således inte optimal i detta avseende men är inte heller helt irrelevant.

Något som kan ses som besvärande är att det kanske främst är fattiga stater som inte har

tillgång till den teknik som möjliggör precisionsattacker och därigenom riskerar de att i högre

utsträckning att göra sig skyldiga till aggressionsbrott än rikare stater som har tillgång till den

senaste tekniken.

Den största nackdelen med Kampaladefinitionen är inte så mycket ett problem med

definitionen i sig utan mer ett problem med hela aggressionsbrottet som tanke. Är det möjligt

eller ens önskvärt att i efterhand döma en av parterna i en mellanstatlig konflikt som skyldig

till den? Genom att döma en stat och dess ledare som skyldig till ett aggressionsbrott så

skuldbeläggs också denna stats folk, deras umbäranden och lidande under kriget förringas till

att bli en del av något brottsligt. Jag tror att detta i många fall riskerar att försvåra den

försoning som måste ske mellan parterna efter en konflikt i syfte att undvika en framtida

fortsättning på stridigheterna. Exemplen på konflikter som redovisas i denna uppsats visar

också på det svåra i att utse en ensam skyldig till en konflikt samt det oklara i när en konflikt

kan sägas ha startat.

Ytterligare en invändning mot aggressionsbrottet som sådant är att ett krig innebär många och

stora risker för en stat och dess ledare, vid en förlust hotas hela statens existens och ledaren

riskerar att avsättas och/eller avrättas. En risk för att i efterhand dömas för aggressionsbrott

har därför troligen en mycket liten förebyggande betydelse på beslutet att starta ett krig.
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Jag bedömer det också som troligt att det bara är svaga stater som kommer att tillåta sina

ledare att efter ett krig prövas för aggressionsbrottet. De stater som är svaga efter ett krig

brukar ofta vara den part som förlorade. Den ledare som startar ett krig och vinner det

kommer nog sällan att infinna sig i domstol. Aggressionsbrottet riskerar således att i praktiken

bli förlorarens brott. Det kloka i att avlägsna ledningen från ett land sargat av krig kan också

ifrågasättas då det viktigaste för dessa länder i stället torde vara att åstadkomma en effektiv

och snabb återuppbyggnad.

Den största nackdelen med Kampaladefinitionen i sig tycker jag är kravet på skala i 1 §. Detta

krav är i min mening närmast helt onödigt i en definition av aggressionsbrottet. Än värre är att

kravet på skala tillsammans med dagens teknik med precisionsvapen lämnar ett stort kryphål

för stater som vill kringgå aggressionsbrottet utan att för de den skull drar sig för att använda

våld som medel i mellanstatliga konflikter. För att hårddra det lite så kan det sägas att det som

inte kriminaliseras i definitionen, det legaliseras.

Ytterligare en stor nackdel med definitionen är dess hänvisning till resolution 3314 (XXIX)

och hur denna hänvisning skall tolkas. En central fråga som uppstår på grund av denna

hänvisning är om båda parter i en konflikt göra sig skyldiga till ett aggressionsbrott eller

enbart den ena.

Även bristen på kriminalisering av användandet av en annan stat som krigförande ombud

tycker jag är en stor brist i Kampaladefinitionen. Också denna brist torde främst drabba fattiga

och svaga stater medan rika och starka stater kan utnyttja bristen till sin fördel.

Slutligen tycker jag att frånvaron av klargörande av om IT-attacker kan utgöra

aggressionshandlingar eller ej också är en nackdel med Kampaladefinitionen.

Den stora fördelen med Kampaladefinitionen är att den är en definition som stater faktiskt

tycks kunna enas om. Detta ensamt gör den till den bästa definitionen som formulerats

hitintills.

Aggressionsbrottet som sådant är något som världens ledare sedan Nürnbergrättegångarna

tvingats att kalkylera med att kunna dömas för innan de startat ett krig. Kampaladefinitionen

bör därför inte ses som någon ny lagstiftning utan mer som ett förtydligande av gällande rätt.

Denna uppsatts har visserligen visat på brister i definitionen men dessa går givetvis att åtgärda

i efterhand med kompletterande överenskommelser. Uppsatsen har också visat att många
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frågor lämnas till en eventuell domstol att avgöra. Sådana oklarheter kommer således att

skingras med rättspraxis.

Fördelen med Kampaladefinitionen kan således sägas vara att den är ett stort steg på vägen.

Istället för ingenting så får vi någonting. Traditionella, storskaliga och mellanstatliga

konflikter som utkämpas med traditionella metoder kriminaliseras. Detta är i grunden positivt

och kanske är det just dessa krig/konflikter som staterna främst vill försöka hindra genom

aggressionsbrottet.

De stater som funderar på att ratificera Kampaladefinitionen bör för det första inse att krig

inte är något som kan lagstiftas bort utan något som stater och människor hela tiden själva

måstet arbeta förebyggande mot, med kommunikation och samarbete istället för att sätta sin

tilltro helt till juridiska lösningar.

Om syftet med att ratificera Kampaladefinitionen är att skydda den egna staten från

angreppshandlingar så är kanske icke-angreppsavtal med andra stater minst lika effektivt,

eller om man så vill ineffektivt. Det var just ett sådant avtal som ledde fram till de fällande

domarna vid Nürnbergrättegångarna.

Vidare måste de stater som funderar på att ratificera Kampaladefinitionen vara medvetna om

att den innehåller brister, oklarheter och rena kryphål vilket innebär att arbetet med

definitionen av aggressionsbrottet inte bör anses som slutfört bara genom en aktivering av

Kampaladefinitionen.

Med detta sagt och under förutsättning att en stat är villig att i princip kriminalisera

humanitära interventioner, så bör Kampaladefinitionen ratificeras. Aggressionsbrottet är redan

i och med Nürnbergrättegångarna kriminaliserat och en definition, om än med brister, innebär

ett stort steg framåt för folkrätten.
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