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Abstract 
This essay seeks to evaluate whether or not  the war in Crimea, conducted by the 

Russian Federation, is to be considered “just”. This is done in accordance with the 

theory of Just war, which demands that there be two separate evaluations of the war. 

Firstly the reasons and actions that lead up to the war must be evaluated if they fulfill 

the demands set up by the theory, this is called “Jud ad bellum”. Next, the conduct once 

in the war must be evaluated if it fulfills the demands set up in the theory, this is called 

“jus in bello”. The Russian occupation of Crimea was not following a declaration of 

war, was against several international agreements and the war was not a last resort after 

attempts of diplomatic solutions  all of these actions violate key demands of jus ad 

bellum. 

Going through reports by various human rights organizations on the matter, the 

demands set up by “jus in bello” are determined to not be satisfied, mostly due to the 

Russian use of torture on prisoners to subtract incriminating information for use in court 

against prisoners of war. 

Nyckelord 
Rättfärdigt krig, krimkrisen, Ryssland, Ukraina, Justum bellum, Rättfärdigt krig, just 

war, jus ad bellum, jus in bello, tortyr 
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1 Inledning 

1.1 Forskningsproblem 
 

Invasionen av Krim 2014, som slutade i en de facto ockupation av halvön av Ryssland 

har gett upphov till forskning kring den doktrin Ryssland använde sig av för att utvidga 

sin influenssfär utan att bedriva konventionell krigföring. (Kofman & Rojansky 2015) 

Forskning har även diskuterat möjliga underliggande längre strategiska mål som denna 

ockupation kan visa på. (Dunn & Bobick 2014)  

Forskning kring rättfärdigheten bakom invasionen tycks dock inte ha genomförts. Just 

war theory eller rättfärdigt krig, som det kommer att refereras till i denna uppsats, har 

varit subjekt för forskning och har varit väl diskuterat, -utvecklat och -applicerat, men 

denna teori har inte applicerats på den ryska invasionen av Krim. Teorin om rättfärdigt 

krig används ofta för att pröva om det kristna västs krig är rättfärdiga och därför har det 

uppstått en lucka inom forskningen som lämnar utrymme för den som avser applicera 

denna teori på det ortodoxt kristna Östeuropas krigföring. Detta område är vad denna 

uppsats avser utreda. Detta forskningsproblem är således ett inomvetenskapligt 

uppkommit forskningsproblem. Att besvara frågeställningen är av inomvetenskapligt 

intresse för statsvetenskapen som vetenskap för att få klarhet i om det ryska angreppet, 

av teorin om rättfärdigt krig, ska anses legitimt. Detta kan vara allmännyttigt för 

framtiden men det är även av intresse för att göra en tydlig utvärdering av den ryska 

moralen och på så vis förstå om den ryska staten kan anses ha en moralisk skuld från 

denna konflikt. Trots det att handlingen strider mot internationell lag så må den vara 

moraliskt försvarbar eller moraliskt rättfärdigt. Hur omvärlden bör behandla Ryssland, 

om federationen bör vara subjekt för sanktioner, om upprustning av stater som innehar 

en risk för att vara potentiella framtida expansioner eller om ett förebyggande anfall mot 

Ryssland beror alla, till viss del, på om den ryska staten kan anses ha en moralisk skuld 

eller ej från dess agerande i Krim. Det är alltså av intresse för framtida forskning och 

policyformulering gentemot Ryssland att utreda om det ryska agerandet kan anses 

rättfärdigt och moraliskt. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utreda om Rysslands invasion och ockupationen av Krim, kan 
anses rättfärdigt enligt teorin om rättfärdigt krig.  

 

1.3 Frågeställning  
– Kan Rysslands initiala invasion av - och därefter dess agerande väl inne i Krim anses legitima 
enligt teorin om rättfärdigt krig? 
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1.4 Tidigare forskning 
 
Teorin om rättfärdigt krig används till stor utsträckning i den västerländska världen och 
appliceras oftast på västerländska militärer. Detta görs eftersom att teorin till stor del är 
grundad i västerländska, kristna, värderingar. Bassam Romaya (2012) problematiserar teorin i 
förhållande till krigen i Vietnam och Irak. Han menar att dagens komplexa 
internationalpolitiska arena tillåter mer utrymme för förebyggande krig enligt teorin och att 
den typ av stridsföring som bedrivs idag gör teorin om rättfärdigt krig obsolet. Mark Allman 
(2008) Talar bland annat om hur den kristna religionen, som kan tyckas rent pacifistisk och 
motsätta sig all form av våld, lämnar utrymme för bruk av våld i vissa situationer. Gary Badcock 
och Marks Darren (2010) applicerade teorin på den kanadensiska inblandningen i konflikten i 
Afghanistan för att avgöra om det var rättfärdigt att ingripa i den konflikten. Ken Booth (2001) 
har även applicerat teorin på tragedin i Kosovo 

Slutligen har teorin applicerats på terrorismen som utövades av IRA i England på 80-90-talet 
(Shanahan 2009). Som tidigare nämnt i forskningsproblemet så verkar det finnas ett outforskat 
område med fallstudier i Östeuropa och denna teori. Denna teori har inte applicerats på 
konflikten i Ukraina i allmänhet och då heller inte på konflikten i Krim. 

 

 

2 Teorin om rättfärdigt krig 

2.1 Bakgrund 
 
Krig är hemskt. Oavsett syftet eller ändamålet med ett krig så innebär metoden, enligt dess 
inneliggande natur, död, förstörelse och elände. I vissa situationer tycks det dock som att vissa 
parter ursäktas för att ha använt krig som metod för att nå sina mål.  

 
Teorin om rättfärdigt krig eller “bellum justum” hanterar moraliteten bakom väpnade 
konflikter och värderar om en parts delaktighet i en konflikt är rättfärdigt. Teorins grund är att 
det finns situationer där väpnat våld är försvarligt och tillfällen där en part bör utöva 
återhållsamhet. Hur man bedömer detta är en tvåstegsprocess. Först bedöms om det initiala 
angreppet var moraliskt rättfärdig, detta kallas “jus ad bellum”. Steg två är att bedöma om 
agerandet väl inne i konflikten var rättfärdigt, detta kallas jus in bello (Walzer 2015, 22). Dessa 
två begrepp inom teorin är självständiga i sina analyser. En part kan mycket väl ha varit 
moraliskt motiverad att initiera en väpnad konflikt och anses uppfylla kriterierna för jus ad 
bellum men samtidigt ha bedrivit en typ av stridsföring som går emot sed och heder och anses 
ej uppfylla jus in bello (Walzer 2015, 21). Vidare kräver varje krig att det finns minst en part 
som inte utför ett rättfärdigt krig. Med stor sannolikhet kommer båda parterna i en konflikt att 
se sig själva som att de bedriver ett rättfärdigt krig men enbart en part kan bedriva ett sant 
rättfärdigt krig. I den situationen där båda parterna är rättfärdiga i sitt agerande skulle en 
motsägelsefull situation uppstå. En situationen där båda parterna är rättfärdiga är omöjlig för 
att de skulle innebära att ingen av parterna har rätt att slå den rättfärdiga parten. En situation 
där båda parternas agerande kan anses rättfärdigt är en situation av rättfärdig fred. En fred där 
ingen av parterna är moraliskt rättfärdig att angripa den andra parten. Skulle en konflikt 
uppstå måste båda de normativa aspekterna av teorin, alltså, jus ad bellum och jus in bello 
uppfyllas för att en parts inblandning i ett krig ska anses rättfärdigt (Brooks 2012, 2).  
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2.2 Teorins rötter 
Teorin om rättfärdigt krig har sina rötter i stadsstaternas grekland och Platon, som i sin 
monolog “republiken” diskuterar hur ett rättfärdigt krig skulle se ut mellan de grekiska 
stadsstaterna, där bland annat våldtäkter och plundring inte skulle förekomma (Lee 2011, 38). 
Aristoteles, som i stort instämmer med Platon menar att rättvisan i krig kan delas in i naturlig 
rättvisa, den rättvisa, som alla människor känner till och, som är applicerbar på alla människor 
och den legala rättvisan, som är relativ och bunden till sociala normer. Den naturliga rättvisan 
binder alla människor oberoende av kultur eller bakgrund medans den legala rättvisan är 
subjekt för kulturell relativism. Varje kultur och samhälle kommer att ha en individuell legal 
rättvisa som binder dem men oavsett dessa är den naturliga rättvisan rådande (Lee 2011, 39). I 
en väpnad konflikt mellan två parter så är båda parterna bundna till densamma naturliga 
rättvisa men parterna är även bundna till sina respektive individuella legala rättvisa. Parterna 
kan även ha kommit överens om en gemensam legal rättvisa, som då är rådande för båda 
parterna (Lee 2011, 40). Teorin om rättfärdigt krig var central i romersk krigsrätt, i och med 
roms konvertering till kristendomen kom teorin om rättfärdigt krig att influeras av kristna 
värderingar i medeltidens kontemporära filosofiska tänkare, som Augustus(Lee 2011, 38 & 
45).  

Augustus, som kan anses bryggan mellan den antika, hedniska, teorin om rättfärdigt krig och 
den medeltida, kristna teorin om rättfärdigt krig, satte upp en serie rekvisiten för när ett krig 
kan anses vara rättfärdigt.  

1.  Ett krig måste vara motiverat av positiva motiv 

2. Ett krig måste inledas defensivt eller för att rätta en orätt 

3. För att ett krig ska urskiljas från vanligt våld så krävs det att det leds av en effektiv 
auktoritet 

4. Kriget måste vara nödvändigt  

Aquino ställde sig bakom Augustus kriterier för det rättfärdiga kriget men fann motivationerna 
för dessa i mer religiös tappning. Bland annat menade Aquino att krig måste inledas av 
suveräner. Detta eftersom att alla människor utom suveräner kunde söka att få orättvisorna de 
utsatts för rättade genom världsliga medel eftersom att de alltid hade en auktoritet över sig att 
reda ut orätten. Suveränen, eller kungen, hade inte denna världsliga auktoritet över sig, därför 
kunde de söka rätt genom krig (Lee 2011, 48). Vidare fann Aquino att, eftersom självförsvar för 
en privatperson måste ske i proportion till angreppet, bör även ett rättfärdigt krig ske i 
proportion mot den orättvisa staten har utsatts för (Lee 2011, 50).  

 

2.3 Jus ad bellum 
 
De tidiga tänkarna i teorin om rättfärdigt krig var exklusivt fokuserade på jus ad bellum, alltså, 
vad som rättfärdigar en krigsförklaring (Lee 2011, 58). Teorin är uppbyggd av olika kriterier för 
att man ska kunna anses ha en rättfärdig anledning till att gå i krig. Dessa kriterier måste alla 
uppfyllas för att ett krig ska kunna anses vara rättfärdigt, men det är viktigt att komma ihåg att 
många av dessa kriterier befinner sig på en skala där man kan vara helt rättfärdig i en sak eller 
kanske mindre rättfärdig (Farrell 2013, 17). Olika tänkare har tillfört olika kriterier, Lee (2011, 
70) tillför att kriget måste vara en sista utväg och att det måste finnas en rimlig chans att man, 
med kriget som metod når sina rättfärdiga mål. Denna uppsats kommer att arbeta utifrån 
följande kriterier, som presenteras av Michael Walzer och som tar inspiration av de tidigare 
nämnda tänkarnas kriterier för att ett krig ska anses rättfärdigt: 
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I. Kriget måste vara defensivt eller för att rätta en orätt  

 
Det viktigaste kriteriet för att det ska vara rättfärdigt att starta ett krig är att man har en god 
orsak och utan en god orsak kan ett krig aldrig vara berättigat. De andra fyra kriterier för jus ad 
bellum kan alla till och med anses bara vara utvecklingar och förklaringar av detta kriterium 
(Farrell 2013, 17).  

Vissa teoretiker menar att enbart defensivt krig kan anses vara rättfärdigt, någonting som 
återspeglas i internationell lag. Enligt internationell rätt kan man enbart inleda ett krig på 
defensiva grunder. Detta kan innebära att man är under ett direkt angrepp eller i försvar av en 
allierad stat som är under angrepp (Lee 2011, 74).  

Just cause eller att man har en rättfärdig orsak till krig är alltså kärnan för den första delen av 
teorin om rättfärdigt krig och kommer alltså att kräva en utförlig beskrivning.  

 

Självförsvar 
Frågan som uppstår är om kriget som initieras med motiveringen “självförsvar”, måste ske 
efter det att man har blivit utsatt av en fysisk attack, eller, om det finns ett utrymme för att 
definiera ett angrepp för att skydda sig mot ett överhängande hot, som självförsvar. Kan ett 
krig vara rättfärdigt om det grundas på motiv om att förebygga framtida konflikter? 

Denna fråga har lett till uppdelning bland teoretiker kring ämnet, där vissa menar att det är 
orimligt att en stat ska behöva vänta tills det att den är försedd i en oförmånlig situation innan 
det att det får agera och andra teoretiker menar att denna princip, om att rättfärdigt bedriva 
krig i förebyggande syfte, kan utnyttjas och urholka konceptet med rättfärdigt krig.  

För att utreda detta moraliska dilemma så tar Lee (2011, 78) upp två olika typer av 
förebyggande attacker i defensivt syfte, som skiljer sig baserat på om det potentiella hotet är 
imminent eller om det är avlägset. Ett krig med syftet att stoppa ett imminent hot är ett 
preventivt krig och ett krig för att förebygga en avlägsen hotbild är ett förebyggande krig. 
Pufendorf (1632- 1694, 92) menar att ett krig baserat på grunden av förebyggande krig, kan 
anses vara ett krig med just cause. Han menar att ett krig för att avvärja ett tydligt hot som kan 
komma att få inverkan direkt är berättigat. Det är orimligt om man ska behöva vänta tills det 
att man har blivit skadad själv innan man får avvärja fienden. Att förklara krig eller att angripa 
sin fiende på grunden av preventivt krig, att man avvärjer hotet av en potentiell attack i 
framtiden, menar Pufendorf (1632-1694, 92) dock rimligen inte kan vara moraliskt försvarbart. 
Ett exempel är om en stat attackerar en annan stat för att man misstänker att denna stat 
kommer att utgöra ett hot i framtiden på grund av att den upp sin armé. Man gör detta för att 
eliminera risken för en framtida attack av en starkt upprustad fiende. Detta kan inte vara 
rättfärdigt, enligt Pudendorf (1632-1694, 93). Man kan inte veta om syftet med denna 
upprustning är offensivt eller defensivt. Pudendorf (1632-1694, 93) menar att rädsla aldrig kan 
vara ett rättfärdigt motiv för krig. Att vara osäker och rädd för vad som kan komma i framtiden 
kan inte anses en moralisk grund för krig.  Hotet måste vara tydligt och imminent för att man 
ska kunna utföra en förebyggande attack som kan anses rättfärdig (Walzer 2015, 82). 

 

Utsatt för en orätt 
En nation försedd med en orätt har enligt teorin om rättfärdigt krig rätt till att gå i krig för att 
rätta detta fel. Att förses med ett fel är inte att jämställa med att förses en skada. Att hävda att 
man har utsatts för ett fel innebär att man har fått sin rätt kränkt och inte enbart att man har 
lidit skada av en annans handling (Lee 2011, 76). Har ett land försetts med ett fel av utländska 
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aktörer innebär inte att man per automatik har rätten att angripa, denna rätt uppstår först om 
det ansvariga landet vägrar att lagföra de personer som är ansvariga för angreppet. Exempel 
av detta kan ses i Afghanistan efter terrorattentatet på tvillingtornen i New York 2001. Den 
afghanska regimen lagförde inte de ansvariga för attacken och USA såg sig då vara rättfärdiga i 
att angripa Afghanistan för att söka att rätta en orätt (Farrell 2013, 18). 

 

Småskalig konflikt utan krigsförklaring 
För en stat att svara på ett angrepp mot sitt territorium genom fullskaligt krig, krävs dock att 
en viss grad av förödelse orsakas av den initiala aggressionen. I ett fall där aggressionen inte 
uppfyller den grad av förödelse som krävs för att en krigsförklaring ska vara en rättfärdig 
reaktion så kan dock den försvarande staten använda sig av militära medel som inte innebär 
fullskaligt krig. Dessa medel kan vara att man reagerar direkt i stunden, vad Lee kallar för “on-
the-spot reactions” och vid eldgivning skjuter tillbaka, eller att man efter ett litet angrepp 
svarar genom att göra ett litet angrepp tillbaka av liknande slag, vad Lee benämner som 
“defensive armed reprisals” (Lee 2011, 75). Det kan alltså vara rättfärdigt att försvara sig mot 
ett angrepp utan att det staten befinner sig i ett stadie av krig och det kan även vara rättfärdigt 
att slå tillbaka vid en försedd orätt utan att förklara krig (Lee 2011, 76).  

 

Time-lag 
I fallet av en invasion så anses det rättfärdigt att motstå invasionen för att undvika att 
ockuperas. Stater har samma rätt att använda våld för att försvara sin egendom eller 
territorium, som en person har att skydda sin egendom eller sin person vid ett personrån.  

Om en stat skulle misslyckas att försvara sin egendom eller territorium och man finner sitt 
territorium vara under militär ockupation, så har staten rätt att angripa förövaren för att återta 
sin egendom, precis som en person har rätt att springa efter en ficktjuv som har snott ens 
personliga egendom (Lee 2011, 759).  

En stat har alltså rätt att erövra ett land som staten har rätt till (Ferrell 2013, 18). Den 
filosofiska frågan som uppstår är om rätten till att angripa förövaren för att återta sin egendom 
avtar med tiden. Walzer (2015, 55) menar att denna filosofiska fråga besvaras med att rätten 
till att återta ett förlorat territorium avtar med tiden men att rätten kan kvarstå om det är 
viljan hos den lokala befolkningen i territoriet.  

 

II.  Kriget måste förklaras av en effektiv auktoritet 

 
Ett rättfärdigt krig måste först och främst vara ett krig. För att urskilja ett krig från en kravall så 
måste den förklaras av auktoriteter inom organisationen eller nationen som förklarar kriget. 
Auktoriteten som förklarar kriget för organisationen eller nationen måste, enligt Aquino, även 
erhålla legitimitet. Legitimiteten i detta fall är tvådelad, moralisk och legal. Den legala aspekten 
av legitimitet innebär att en ledare enbart behöver erhålla offentlig makt enligt lagens mening 
för att kunna förklara ett krig som uppfyller detta kriterium av jus ad bellum. (Lee 2011, 82) 

Frågan man kan ställa sig då är om moralisk legitimitet är ett krav för att förklara krig, kan en 
tyrann förklara ett moraliskt rättfärdigt defensivt krig? Enligt Aquino logik, om suveränens brist 
på världslig rättskälla, så kan en tyrann det (Lee 2011, 48). Kriget kommer som ett resultat av 
att suveränen eller ledaren saknar en världslig auktoritet som kan rätta den orätt han utsatts 
för.  Vissa teoretiker håller fast att det finns orättfärdiga regimer som inte har rätt att inleda 
krig och att de finns icke-statliga organisationer som erhåller denna rätt (Farrell 2013, 21) Den 
moraliska aspekten av legitimitet erhåller enligt Aquinos modell av rättfärdigt krig ett eget 
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kriterium, kriget, förklarat av en legitim auktoritet, måste även vara grundat på positiva motiv, 
med målet om en rättfärdig fred. Vad som anses, av Augustine, vara orättfärdiga och 
omoraliska motiv är girighet, hat eller hämnd (Lee 2011, 84).  

 

III. Kriget måste vara nödvändigt och vara en sista utväg 

 

Innan staten går in i ett stadie av krig så måste den vara säker på att den inte kan nå sina 

mål genom diplomati eller andra icke-aggressiva medel. Detta innebär i praktiken att 

staten måste ha försökt med så många diplomatiska lösningar som möjligt för att detta 

kriterium ska anses fyllt. Detta kriterium är svårt att veta när de är fyllt men man kan 

säga att den är mer fylld för varje fredlig metod staten har applicerat för att nå sitt 

rättfärdiga mål innan den antar kriget som metod (Farrell 2013, 19). Den direkta 

invändningen är att diplomati enligt sin natur innebär att staten inte kommer att kunna 

nå sitt fulla, rättfärdiga, mål eftersom att diplomati innebär kompromiss. Tanken i detta 

kriterium är att staten måste försöka få en tillräcklig del av sitt rättfärdiga mål mött 

genom diplomati att ett krig skulle bli omoraliskt (Walzer 2015, xiv). Guthrie och 

Quinlan (2007, 33) menar att krig sällan tillåter att man uttömmer alla diplomatiska 

medel och att försöka detta kan leda till att man är satt i en försämrad situation om 

kriget väl kommer. Detta kriterium kräver i praktiken att man vidtar rimliga åtgärder 

som inte avsevärt ökar risken för förödelse under kriget (Lee 2011, 96) 

 

IV. Det måste finnas en rimlig chans att kriget når sina mål 

 
En stat måste erhålla en rimlig chans att nå sina mål i kriget. Detta innebär att ett annars 
rättfärdigt krig inte rättfärdigar militär insats om det inte kan innebära att man når sina mål 
(Farrell 2013, 19).  Även om ett krig är i självförsvar så kan de vara omoraliskt om det innebär 
att man inte kan vinna det defensiva kriget eller nå andra mål med kriget, som att minimera 
civila dödsfall. Det är alltså orättfärdigt att strida för en hopplös sak då detta enbart innebär 
mer död utan hopp om en bättre värld (Lee 2011, 97). Undantaget från denna regel är om ett 
avhållande från strid skulle innebära utrotandet av ett folk, undergången av en civilisation eller 
en död av en rättfärdig stat. Är detta fallet så är inte militärt motstånd enbart rättfärdigt utan 
är även en plikt staten har (Vattel 1797, 487) 
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2.4 Jus in bello 
 

För att avgöra om en parts beteende under det faktiska krigets gång påverkar dess eventuella 
rätt att ingripa från första början innebär att man gör en analys av “jus in bello” eller 
rättfärdighet i krig. Uppfyller en part de kriterier som teorin om rättfärdigt krig ställer under 
konfliktens gång så uppfyller parten kraven för jus in bello. Dessa kriter för jus in bello bedöms 
separat och samtliga måste anses uppfyllda för att ett krig ska kunna anses ha utförts på ett 
rättfärdigt vis.  

 

I. Urskiljandet av kombattanter 

 
Detta kriterium uppfylls om det görs en urskiljning av kombattanter och icke-kombattanter. Ett 
krig som är rättfärdigt i konflikten och sin stridsföring måste respektera icke-kombattants 
immunitet och begränsa sitt våld till kombattanterna (Farrell 2013, 20). Denna skydd mot civila 
är tvådelad. Först har vi skyldigheten för militären att inte avsiktligt döda civila och sedan har 
militären en skyldighet att ta hänsyn till civila och då inte ”råka” döda civila (Lee 2011, 166). 

 
Utgör hot Utgör ej hot 

Har ansvar 1a. En person som är ansvarig 
och samtidigt utgör ett hot 

2a. En person som bär ansvar men 
som inte utgör ett hot 

Har ej ansvar 1b. En oskyldig som utgör ett 
hot 

2b. En oskyldig som inte utgör 
något hot 

     = rättfärdigt 
mål att döda 

     = ska ställas inför rätta      =Orättfärdigt mål att döda 

Figur 1. Ett diagram som illustrerar vilka som bör anses skyddade av den civila immuniteten 
enligt teorin 

Teorin om rättfärdigt krig är grundat i en tid av en annan form av stridsföring. Med den totala 
stridsföringen som uppstod i 1900-talet suddades gränsdragningen mellan oskyldiga civila och 
militär personal ut och det blev svårare att urskilja vad som var legitima militära mål för 
förödelse och vad som inte var det (Lee 2011, 166). Det moraliska dilemmat inom teorin om 
rättfärdigt krig är inte grundat i personer som utgör militära hot och även är ansvariga för 
detta hot eller i oskyldiga personer som inte utgör något militärt hot. En militär måste, om den 
ska kunna föra ett effektivt krig, kunna slå mot ansvariga hot med dödligt våld. En militär kan 
heller aldrig vara berättigad i att attackera oskyldiga som inte utgör något hot,  

Vad kan då den moraliskt korrekta hanteringen av civila som utgör ett hot eller delaktiga som 
bär skuld men inte utgör ett hot vara? Diskussionen kring denna moraliska fråga ger utrymme 
för många olika synpunkter på detta, pacifistiska och mer realistiska. Den synen som dock gör 
sig gällande i dagens debatt är det att person 1a i diagrammet ovan inte skyddas av principen 
om civilas immunitet. Lika så måste även 1b, personen som inte bär ansvar men som utgör ett 
direkt hot, kunna vara fri från den civila immuniteten om detta hot är tillräckligt stort. Person 
2b är självfallet under skydd av den civila immuniteten och detta är även 2a, personen som 
inte utgör ett hot men som bär ansvar för förödelse i kriget. 2a måste få sin sak prövad i en 
rättsprocess då han inte utgör ett direkt hot och det finns tid att pröva hans agerande under 
kriget i en vanlig rättegång (McKeogh 2010, 73). Den civila immuniteten är alltså absolut så 
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länge civilisten inte utgör ett direkt hot och även om denna individ utgör ett hot men inte har 
någon direkt skuld så måste dennes immunitet respekteras, även om den inte kan vara 
absolut. 

 

II. Rättvis hantering av fångar 

 
Det tredje kriteriet kräver att en part behandlar krigsfångar på ett korrekt sätt. Detta innebär 
ett förbud mot tortyr eller dödande av fångar (Farrell 2013, 20). Frågan som kan uppstå är vad 
som kan räknas som en rättvis behandling och vilka som kan räknas som krigsfångar. Svar på 
detta finns i Genevekonventionen och andra internationella fördrag (Lee 2011, 201).  

 

III. Proportionalitetsprincipen 

 
Proportionalitetsprincipen är central för -in bello-aspekten av rättfärdigt krig och den säger att 
en part inte får bruka mer våld än vad som är nödvändigt i ett rättfärdigt krig. För att en ond 
handling ska vara rättfärdig i krig så måste den vara i mindre grad ond än den ondska som 
handlingen söker att motverka (Farrell 2013, 19). Frågan som uppkommer är hur man ska 
kunna veta hur stor den potentiella ondskan skulle ha varit om man inte själv hade brukat sig 
av de medel man gjorde för att motverka ondskan (Lee 2011, 213). Man kan mycket väl 
överskatta den skadan som skulle uppkomma om man inte agerar på ett visst sätt och själv tro 
att ens handlingar är i proportion med vad som hypotetiskt skulle kunna hända om man inte 
ingrep. Detta blir en avvägningsfråga för parten i ett krig om ens handling rimligtvis kan anses 
vara i proportion till den eventuella ondskan man vill motverka. Detta kriterium blir en 
subjektiv tolkning av intentioner. En parts handling i en konflikt måste vägas mot rimligheten 
av att den situationen de vill motverka först skulle inträffa och sedan till den grad som parten 
var av intrycket att den skulle inträffa.  

Detta kriterium är svårt att få en tydlig begränsning för. Var amerikanarnas användning av 
massförstörelsevapen tillåtet enligt denna princip, stod det i proportionalitet med den 
eventuella ondskan ett fortsatt krig och en landinvasion av Japans fastland hade inneburit. Kan 
tortyr anses rättfärdigt om det skulle resultera i att man erhåller information som kan hindra 
ett framtida illdåd och därmed stå i proportion?  Detta problem med denna princip får sitt svar 
i nästkommande kriterium.   

 

IV.  No malum in se - Inga medel, onda i sig, får brukas 

 
En part får inte i en konflikt bruka omoraliska vapen eller taktiker som kan anses onda i sig 
(Farell 2013, 20). Detta inkluderar sådant, som massvåldtäkt, terror, tortyr, 
massförstörelsevapen, hämndaktioner, kemiska vapen, landminor och brukandet av 
barnsoldater (Lee 2011, 233). En handling kan alltså vara i proportion och vidare uppfylla det 
tidigare kriteriet men vara vad som anses ont i sig och därmed inte uppfylla detta kriterium. Ett 
exempel på detta kan vara att ett bruk av kemiska vapen mycket väl kan vara i proportion med 
de man vill undvika och kan då även uppfylla det tidigare kriteriet men då 
massförstörelsevapen är att anses som onda i sig så skulle det agerande innebära att detta 
kriterium inte är uppfyllt. 
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3  Metod  

Denna uppsats ämnar förklara fenomenet “Krimkrisen” och invasion samt ockupation som 
“class of event”. (George 2005, 19) Detta innebär att den till viss mån blir en fallstudie, men, 
som påpekat av Esaiasson (2015, 109) är det ovanligt att en forskning har en ren 
fallstudiedesign. Undersökningen ämnar förklara tre separata fall: Perioden som ledde upp till 
invasionen och ockupationsfasen av regionen. Detta innebär att det är en fallstudie med 
förklarande syfte. 

Uppsatsen skrivs i ett förklarande syfte med teorin på plats från början och uppdraget denna 
uppsats har är att förklara ett fenomen och uppsatsen är därmed teorikonsumerande. Detta 
innebär att uppsatsen inte behöver bekymra sig särskilt med den externa validiteten, då 
giltigheten av resultaten i denna uppsats inte behöver vara applicerbara även i andra 
undersökningar. (Esaiasson 2015, 89) 

3.1  Operationalisering 
För att göra teorin applicerbar i ett praktiskt fall så krävs det en viss grad av operationalisering. 
Teorin om rättfärdigt krig gör sig dock nyttig med vissa inneliggande operationella indikatorer. 
Teorin om rättfärdigt krig är uppdelat i två delar, ad bellum och in bello. I praktiken blir det 
alltså att vi prövar två sepparata men besläktade teorier, ad bellum och in bello. Dessa två 
delar av teorin har i sin tur fyra vardera, på förhand definierade, dimensioner.  Dimensionerna 
som tillsammans utgör jus ad bellum och jus in bello kommer att vara de kriterier som 
diskuterats i teorikapitlet. Att utnämna indikatorer för dimensionerna blir utmaningar i olika 
grad då vissa av dimensionerna är av en binär karaktär och lätt kan besvaras med ett tydligt ja 
eller nej. Andra dimensioner t.ex. jus ad bellum kriterium III, “om kriget var nödvändigt och om 
det vidtogs som en sista utväg” kommer att ge utrymme för tolkning och flera indikatorer 
behövs för att fånga den nyanserade karaktären av svaret på frågan.  

 

 

 
Figur 2. Ett diagram över operationaliseringen av jus ad bellum där dimensionerna syns 

till vänster, följt av de operationella indikatorerna, i form av frågor, till höger 
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Figur 3. Ett diagram över operationaliseringen av jus in bello där dimensionerna syns till 
vänster, följt av de operationella indikatorerna, i form av frågor, till höger 

 

 

 

 

 

 

 

4 Resultat & Analys 

 

4.1 Jus ad bellum i Krim 
 

I. Var kriget i Krim defensivt eller för att rätta en orätt? 

 
I de flesta konflikter anser båda parterna i konflikten att de bedriver ett rättfärdigt krig, och då 
i förlängningen, ett defensivt krig i någon form. Detta kapitel avser att svara om den ryska 
invasionen av Krim var defensiv och om den då fyller de första kravet för vad som anses ett 
rättfärdigt krig. 

Rysslands invasion av Krim motiverades huvudsakligen av tre argument. 1) Den ryska 
minoriteten i Krim var under hot av ultranationalister, både hot mot deras kultur och fysiskt 
hot. Den ryska staten hade då ett ansvar att försvara den ryska befolkningen som lever på 
Krimhalvön, som man menar var under hot om angrepp av en illegitim regering i Kiev som 
tillsatts genom en västerländsk statskupp (Congressional research service 2019, 9).  2) Fram 
tills 1954 tillhörde Krim den ryska sovjetiska federativa socialistiska republiken och 
överlämnades olovligen av diktatorn Nikita Khruschev till Ukraina för att fira 300 årsdagen 
sedan Ukraina blev en del av Ryssland. Detta menar Ryssland är bakgrunden till att det finns en 
stor rysktalande befolkning på Krim som vill se halvön återförenad med Ryssland och detta 
skapar legitimitet och rättfärdigar ett återförenande genom militära medel (Calamur 2014).  

3) Ryssland och Ukraina hade ett rådande avtal som gav Ryssland rätt till marinbasen i 
Sevastopol för att stationera sin svartahavsflotta fram tills 2041. I och med Ukrainas närmande 
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till Europa fruktade Ryssland att detta avtal inte skulle hedras och invasionen av Krim var 
initialt syftande till att upprätthålla detta avtal och operationen utfördes inom ramen för detta 
avtal (Ukraina och Ryssland 2010). 

Perioden som föranledde invasionen av Krim, euromaidandemonstrationerna i Kiev och 
avsättandet av den Ukrainska presidenten, Victor Yanokovich, var tumultartad. Ukrainas nya 
parlament avskaffade 2014 en lag som skyddade användandet av det ryska språket som 
officiellt språk i regioner där språket talas av en minoritet av minst 10% (Biersack och O’Lear 
2014).  Ryssland menade att den Ukrainska staten inte vidtog åtgärder för att försvara den 
ryska minoriteten från våld av ultranationalister (BBC 2014 A). Detta i kombination med 
avståndstaganden gentemot Ryssland till förmån för ett närmare samarbete med Europa gav 
den stora ryska minoriteten i Ukraina, som främst är belägen i östra Ukraina och Krim, 
anledning att oroa sig över deras framtida status som minoritetsbefolkning i Ukraina (Kramer 
2014). Situationen som var rådande, oroligheterna, och en konflikt med etnisk underton, som 
splittrade Ukraina inte en situation av regelrätt krig (Yuhan & Jalabi 2014). Detta innebär 
att angreppet av Ryssland inte kan anses förebyggande, det fanns inget direkt hot mot den 
ryska befolkningen i Krim. Det var en preventiv attack med syfte att avvärja framtida hotbilder 
i en eventuellt ytterligare eskalerande situation.  

Det är svårt att veta vad som hade hänt den ryska minoriteten och hur deras rättigheter skulle 
påverkats om inte Ryssland hade ingripit. Utveckling med en oviss framtid för den ryska 
minoriteten i östra Ukraina kan anses rättfärdiga ett ingrepp av den ryska staten för att säkra 
situationen i vissa fall, men detta argument faller på den fortsatta ockupationen även efter att 
situationen stabiliserats. Detta argument kan alltså inte rättfärdiga mer än en temporär 
ockupation och inte kunnat rättfärdiga en absorbering av Krim i den Ryska federationen 
(Mankoff  2014).  

Som diskuterat i teorikapitlet så menar Walzer (2015) att rätten till ett territorium kvarstår 
även om territoriet kontrolleras av en annan stat om det är så att folket som bor i detta 
territorium anser att territoriet anser de vara rätt för en annan stat att återerövra territoriet. I 
fallet om Krim så står och faller detta argument på den folkomröstning som genomfördes 2014 
där Krimborna fick en chans att demokratiskt avgöra halvöns öde. Om denna omröstning 
genomförts på demokratiskt opartisk grund och resulterat i att majoriteten ville se Krim 
inkorporeras i den ryska federationen så hade detta kunnat innebära en källa för legitimitet för 
Ryssland i ockupationen. Trots att det finns legala hinder för en succession av Krim ur Ukraina 
så skulle detta kunna vara en legitimitetskälla i moralisk mening enligt teorin om rättfärdigt 
krig. Resultatet i denna folkomröstning var överväldigande positivt bland de 83 % av 
befolkningen som röstade med 97 % av rösterna för att Krim skulle bli en del av den ryska 
federationen. Omröstningen hade dock problem med validiteten och kritiserades för att 
enbart vara en charad (Brennan 2014).  Observatörer från människorättsorganisationer i 
Ryssland menade att deras data visade på att ungefär hälften av befolkningen hade tagit sig till 
valurnorna och att ungefär hälften av dessa hade röstat för att Krim skulle gå med i den ryska 
federationen (Knott 2014). Vidare menar Freedom House att många av de som tog sig till 
valurnorna och röstade för ett inträde i ryska federationen gjorde detta under hot av de 
ockuperande ryska styrkorna (Freedom house 2015). Vi vet inte säkert om det finns stöd bland 
Krimborna för att återförenas med den ryska federationen men vi vet säkert att den 
folkomröstning som genomfördes under 2014 var bristfällig och inte ensam kan vara en 
tillräcklig källa till legitimitet för invasionen. 

Det sista argumentet är att Ryssland har rätt att skydda sina intressen på Krimhalvön för att 
säkerställa att avtalet avseende flottbasen i Sevastopol skulle respekteras. Enligt teorin om 
rättfärdigt krig så kan rättskällor såsom avtal mellan de konflikterande staterna tjäna som 
komplement till de naturrätterna som rättfärdigt krig menar alltid måste respekteras. Detta 
innebär att avtalet mellan de båda staterna som behandlar hyresavtalet av Krim måste tas in i 
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beräkningen för om ad bellum -kriterierna uppfylls. Detta avtals fjärde artikel säger att 
Ryssland har rätt att upprätthålla en viss överenskommen styrka i regionen (Ryssland och 
Ukraina 2010). Ryssland har alltså rätt att upprätthålla en stationerad styrka om 25 000 man, 
vilket Ryssland hävdar är en gräns man inte överstigit (Matlary och Heier 2016, 219). Själva 
ingreppet, stationerandet av trupper kan alltså anses rättfärdigt, men detta avtals sjätte artikel 
binder Ryssland till att följa Ukrainsk lagstiftning och respektera den Ukrainska suveräniteten 
(Ryssland och Ukraina 2010). Stationeringen av trupper kan anses rättfärdig men den följande 
ockupationen kan inte anses respektera den Ukrainska suveräniteten och folkomröstningen 
berörande ett inträde i den ryska federationen kan inte anses vara annat än i strid med 
rådande lag (CSCE 2019). 

 

II. Var kriget i Krim förklarat av en effektiv och legitim auktoritet? 

 
Det är obestritt av Ryssland att de landsatte trupper i Krim utan att förklara krig mot Ukraina 
(BBC 2014 B). Det första argumentet är att det kan hävdas att konflikten i Krim inte är att 
räknas som ett krig och istället en småskalig konflikt som inte kräver en krigsförklaring. Enligt 
teorin om rättfärdigt krig så finns det utrymme för att genomföra vad som benämns som 
defensive armed reprisals och on-the-spot reactions utan att det ska neutralisera en stats 
rättfärdiga roll i en konflikt. Teorin menar alltså att det i vissa fall, där konflikten inte ännu har 
eskalerat till en tillfredsställande grad för en krigsförklaring, måste finnas utrymme för en stat 
att agera. Båda av dessa principer inom teorin kräver dock att det ska ha skett ett småskaligt 
angrepp som man besvarar i en småskalig grad och att det därmed inte krävs någon 
krigsförklaring. Detta är ingenting som varken Ryssland eller Ukraina påstår har inträffat. 
Ryssland menar att det ska ha skett ett angrepp på det ryska folket i Ukraina i och med att 
deras rättigheter som minoritetsbefolkning inte respekteras men inte att det ska ha skett en 
militär aktion mot Ryssland som kräver en ”on-the-spot reaction” eller en ”defensive armed 
reprisal” (Congressional research service 2019, 9).  

Det andra argumentet för att ingreppet skulle vara legitimt utan en krigsförklaring av en 
effektiv auktoritet är att Ryssland och Ukraina har ett avtal som tillåter Ryssland att stationera 
trupper i territoriet, vilket de gjorde och inget krig har ens brutit ut. En krigsförklaring är därför 
inte behövd (BBC 2014 B). Detta argument menar att det finns en legal rättfärdighet i avtalet 
som går före Ukrainas naturliga rätt till suverän kontroll över sitt eget territorium. 

Avtalet man hänvisar till är Kharkivpakten, som avser stationeringen av den ryska 
svartahavsflottan i flottbasen i staden Sevastopol, i Krim. Detta avtal tillåter Ryssland att 
stationera ett separat överenskommet antal soldater på Krim och att utföra militära 
operationer i regionen med Sevastopol som utgång (Ukraina och Ryssland 2010, artikel 4 och 
artikel 8). Avtalets sjätte artikel säger dock att Ryssland ska respektera den ukrainska 
suveräniteten, följa ukrainsk lag och inte ingripa i Ukrainas interna politiska affärer (Ukraina 
och Ryssland 2010, artikel 6). Rysslands rätt till att stationera trupper i området är alltså knutet 
till ett villkor hur Ryssland får agera, någonting som inte har respekterats i och med 
ockupationen av ukrainskt territorium och vidare annekteringen.  

Avtalet villkorar även de ryska truppernas rätt till territoriet med att de måste vara tydligt 
märkta som ryska trupper (Ukraina & Ryssland 2010, artikel 11). Detta villkor har inte 
respekterats då de ryska trupperna som stationerades inte bar de emblemen som är en del av 
den ryska arméns uniform (Geneva Academy 2018). I och med att de nämnda villkoren i 
avtalet inte har respekterats av Ryssland så kan rimligen inte stationeringen av ryska trupper i 
Krim anses legitim enligt Kharkivpakten. Dessa trupper har alltså befunnit sig i, och ockuperat, 
området utan legal rätt och utan en direkt krigsförklaring av den ryska staten. Detta kriterium 
kan därför ej anses uppfyllt. Ryssland har inte förklarat krig officiellt och argumenten för att 



  
 

15 

detta inte skulle behövas är inte tillräckligt täta. Eftersom att ett krig aldrig har förklarats så 
behövs inte frågan om huruvida den ryska eller Krims regim är legitim utredas.  

 

De ryska målen med invasionen 

 
Då resterande kriterium av jus ad bellum innebär en analys av de målen som Ryssland hade 
med sitt agerande i Krim, så är det tacksamt att formulera de målen som Ryssland hade med 
sin invasion av Krim.  

De officiella narrativet av Ryssland var att det fanns en växande russofobi bland de Ukrainska 
folket, att en fascistisk junta hade tagit makten genom en statskupp, stödd av väst, och att det 
ryska folket i Ukraina var under hot att se sina kulturella rättigheter kränkta och att utsättas för 
fysiskt våld. Ockupationen menade man då var till att skydda den stora ryska befolkningen i 
Krim mot detta (Biersack och O´lear 2014, 2).  

Det är nästintill omöjligt att veta vilka underliggande mål invasionen av Krim som den ryska 
ledningen faktiskt hade men det spekuleras att det fanns underliggande militärstrategiska mål 
kan dock vara Rysslands behov av att ha absolut kontroll över territoriet där de stationerar sin 
svartahavsflotta. Denna flottbas är av strategiskt värde för Ryssland då det underlättar vägen 
Ryssland tar för att nå militära mål i medelhavsregionen (Biersack och O´lear 2014, 8). Ett än 
större värde i och med ockupationen är de naturresurser som finns i havet som anknyter till 
halvön (Socor 2014). Den ryssvänliga regimen som tog över kontrollen i Krim efter invasionen 
beslöt tidigt att ägandet av dessa naturresurser skulle flyttas från det ukrainska energibolaget 
Chornomor Naftohaz till det ryska Gazprom (Socor 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

III. Var kriget i Krim nödvändigt och en sista utväg? 

 
Då Ryssland inte förhandlade med den nytillträdda regeringen efter Yanukovic och heller inte 
vidtog diplomatiska handlingar direkt avsedda för att försvara den ryska minoriteten så kan 
inte detta kriterium anses uppfyllt. 

De officiella målet med att skydda den ryska minoritetsbefolkningen bygger på den tidigare 
diskuterade verklighetsbeskrivningen om att regimskiftet i Ukraina skedde genom en statskupp 
och att den legitima regimen befinner sig i exil. Förhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland 
innan invasionen av Krim således skedde mellan Ryssland och denna regering i exil, under 
ledning av Victor Yanukovic (Baczynska mfl. 2014).  

De underliggande målet med militär närvaro i Svarta havet har man tidigare löst genom 
diplomati i form av Kharkivpakten. Ryssland nådde sitt mål av en militär närvaro i Svarta havet 
i utbyte mot att Ukraina fick ett rabatterat pris på rysk energi (Biersack och O´lear 2014). Efter 
revolutionen som ledde till ett regimskifte mot en mer EU-vänlig regim så kanske detta mål 
inte kunde uppnås med andra medel än genom våld. Är det då rättfärdigt att ockupera 
territorium för att man inte kan förhandla fram ett avtal för att nå sina mål? Teorin om 
rättfärdigt krig i sin helhet förkastar detta beteende och gör det genom ad bellums första krav 
om att kriget måste grundas i att man ska rätta en orätt eller försvara sig. Detta specifika 
kriterium om att man till rimlig utsträckning ska ha försökt nå sina mål genom diplomati kräver 
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inte att målen ska vara rättfärdiga i sig. Man kan alltså uppfylla detta kriterium utan att man 
har rättfärdiga mål. Oavsett om de ryska målen var rättfärdiga så avses nu att avgöra om 
Ryssland försökt nå dessa mål, till en tillfredställande grad, genom diplomati. Att dra en hård 
gräns mellan vad som är tillfredsställande grad av diplomati och inte är omöjligt men vad man 
kan se är att de diplomatiska förhandlingarna mellan Yanukovic och Ryssland som ledde upp 
till invasionen inte är knutna direkt till Krim eller skyddet av den ryska minoriteten. 
Förhandlingarna ledde till ett partnerskapsavtal mellan Ryssland och Ukraina där Ryssland 
sänkte priset på rysk gas till Ukraina med ⅓ och Ryssland köper 15 miljarder dollar av den 
ukrainska statsskulden (Baczynska mfl. 2014). De diplomatiska arbetet har varit i syfte att 
undvika en ekonomisk kollaps av landet och därmed säkra Yanukovics inflytande över Ukraina, 
och att undvika att Ukraina ska hamna i den europeiska influenssfären (Walker 2013). Den 
ryska regeringen menar att de bär ett ansvar för den ryska minoriteten i Ukraina och 
invasionen var ett sätt att försvara denna minoritet, att investera i en regim som historiskt inte 
har förföljt denna minoritet kan anses vara ett diplomatiskt medel för att försvara denna 
minoritet. Den strategiska partnerskapspakten mellan Ukraina och Ryssland skulle alltså i 
förlängningen kunnat fungera som ett diplomatiskt medel att nå det rättfärdiga målet av att 
försvara den ryska minoriteten. Detta narrativ hade kunnat betyda att Ryssland hade uppfyllt 
kravet om att ha vidtagit tillräckliga diplomatiska medel innan invasionen men narrativet är 
spekulativt och ingenting som Ryssland explicit uttalade i samband med förhandlingarna.   

 

IV. Fanns det en rimlig chans för Ryssland att nå sina mål i Krim med militära 

medel? 

 
Vi se att Rysslands agerande enligt de officiella målet med invasionen var korrekt enligt just 
detta kriterium av ad bellum. Rysslands invasion var inte onödigt och ledde inte till onödig död 
och förödelse utan att de officiella målet uppfylldes, de ryska folket i Krim fick sin ryska 
identitet och kultur säkrad.  

Vi kan dock se att de potentiellt underliggande ekonomiska motivet inte uppfylldes i och med 
de sanktioner som placerats på export av rysk energi (Socor 2014).  

 

 

 

 

4.2 Jus in bello i Krim 
 

I. Har kombattanter urskiljts från civila och har den civila immuniteten respekterats? 

 
Som tidigare diskuterat så har alla som inte ingår i de väpnade styrkorna i en konflikt en status 
av immunitet enligt teorin som måste respekteras för att man ska kunna anse att kriget 
uppfyller kraven som ställs för att en konflikt ska anses rättfärdigt i krig, jus in bello.  

Den ryska staten erkänner att det historiskt har förekommit övergrepp av olika folkgrupper i 
Krim och att Kreml lovat att Krim kommer att vara ett territorium där ryssar, ukrainare och 
krimtatarer ska leva som jämlikar (Kreml, 2014). Trots detta så rapporterar OHCHR (2019) att 
det fortfarande, fem år efter ockupationen inleddes, förekommer kränkningar av inte färre än 
38 mänskliga rättigheter. Dessa kränkningar relaterar bland annat till rättigheter rörande 
religionsfrihet och rätt till utbildning, kulturella rättigheter och rätt att röra sig fritt. Trots att 
ockupationen och annekteringen av territoriet har inneburit en mindre fri tillvaro för 
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residenterna (Freedom House, 2015) så är dödsfallen relativt få. De dödsfallen som skett i 
samband med invasionen och annekteringen kan vara fler än de som presenteras här men 
detta är vad jag hittat i min undersökning. 

Två civilister dog utanför parlamentsbyggnaden i Krim i samband med att 
parlamentsbyggnaden ockuperades av okända beväpnade män utan militär markering (Kyiv 
Post, 2014). Klockan fem på morgonen ockuperade tungt beväpnade män med omärkta 
uniformer, som vi idag vet var ryska soldater, (Schreck, 2019) parlamentsbyggnaden och 
hissade den ryska flaggan över byggnaden.( BBC 2014 C). Denna ockupation av 
parlamentsbyggnaden fick en stor skara av både ryssvänliga demonstranter som stödjer 
ockupationen och krimtatarer, som ställer sig negativt till ett utträde av Krim från Ukraina, att 
samlas utanför byggnaden (Salem, Walker & Harding, 2014). Tumult utbröt och två personer 
dog. Dessa dödsfall var av personer skyddade av civil immunitet men det var inte ryska 
soldater, och i förlängningen den ryska staten som orsakade döden av dessa civilister. Det 
tycks som att Ryssland inte kan bära ansvar för dessa döda.  

Hade denna incident skett under den tiden som Krim var under ockupation av Ryssland och så 
hade man kunnat argumentera för att Ryssland bär ansvar för de döda är att deras agerande 
indirekt ledde till dessa två döda och att Ryssland har ett ansvar att skydda båda sidorna av 
konflikten. Detta argument innebär att Ryssland borde ha förstått att en situation som denna 
var ett rimligt resultat av en ockupation och att Ryssland därför bär ansvar. Situationen skulle 
då falla under oavsiktligt dödande av civila. Eftersom Krim fortfarande var under kontroll av 
Ukraina så måste ansvaret att hålla ordningen och förhindra dessa typer av situationer falla 
under Polisen i Krims ansvar. Eftersom att detta inte var fallet så kan detta kriterium anses 
uppfyllt i detta fall.  
 

II. Har de medel man använt stått i proportion till de konsekvenser man söker 

undvika? 

 
En utförlig utvärdering av proportionaliteten i Rysslands agerande hade behövt undersöka, 
redogöra och utreda alla de kränkningar mot internationell rätt som Ryssland anklagas för. Den 
hade behövt ställa vardera av dessa mot deras inverkan på att förhindra orättfärdigt 
handlande hos fienden.  

För att förenkla denna process så kommer proportionaliteten i övertramp av Ryssland i 
enskilda fall som omnämns i OHCHR rapporten från 2019 att att undersökas. Om dessa 
incidenter kan anses bryta mot detta kriterium så är redan kriteriet att anses som inte 
uppfyllt.  

För att detta kriterium ska kunna anses uppfyllt så måste agerandet av Ryssland i Krim kunna 
anses proportionerligt med den förödelsen som rimligen kan förväntas ha inträffat utan en 
invasion. För att svara på denna huvudfråga så måste vi veta vilket de konsekvenserna har 
utretts så kommer själva agerandet av Ryssland att utredas. För att utreda detta så kommer de 
till synes mest ondskefulla, minst rättfärdiga, agerande av Ryssland att ställas mot det 
resultatet Ryssland antar skulle inträffa om inte denna ondskefulla handling hade utförts av 
Ryssland. Vidare måste det utredas om dessa konsekvenser faktiskt kunde vara en rimlig följd 
av att Ryssland inte agerade som de gjorde.  

Ryssland har anklagats av OHCHR (2019) och människorättsorganisationer (McGill, 2015) för 
rutinmässigt användande av tortyr som förhörsmetod. Man menar alltså att Ryssland har 
använt sig av tortyr på fångar för att få fram självinkriminerande information eller information 
om andra fångar för att senare kunna döma dessa i domstol. Det officiella åtalet mot dessa 
individer var “terroristbrott”. De åtalade skulle ha stött Ukrainska soldater i Krim genom att 
leverera mat till dem (Open Society Initiative 2019). 
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I och med de faktumet att dessa individer redan var under rysk arrest då tortyren inträffade 
och tortyren till synes enbart ämnade få fram information kring de redan inträffade fallet 
(Amnesty 2015) så kan inte tortyren, logisk, vara till syfte att förebygga en ond eller orättfärdig 
handling. Detta innebär att den teoretiska vågen i teorin om rättfärdigt krig, där ett ont 
agerande av den ryska staten i krig, i detta fall, tortyr, ska vägas mot den framtida ondskan 
man söker förebygga, som i detta fall står tom, då tortyren är för retroaktiv bestraffning och 
inte proaktivt förebyggande, visar att detta agerande tydligt varit utom proportionalitet.  

Tortyr kan kanske vara i proportion om de hjälper att motverka framtida illdåd. Eftersom dessa 
fall inte ens ämnade nå detta mål utan enbart ville få ut självinkriminerande information från 
offren så kan det inte vara i proportion  

III. Har Ryssland hanterat krigsfångar på ett rättvist sätt? 

 
OHCHR (2019, 21) noterar ett flertal kränkningar av mänskliga rättigheter. Dessa kränkningar 
grundas i att Ryssland menar att territoriet är en del av den ryska federationen och att rysk lag 
ska gälla i Krim. Ukraina och FN menar att Krim är ett territorium under temporär ockupation 
av Ryssland. Accepterar man inte att territoriet är en del av Ryssland utan snarare under 
ockupation av Ryssland så säger internationell lag att en ockuperande makt ska tillämpa den 
lagen som var rådande innan ockupationen. Rysslands tillämpning av rysk lag skulle då vara 
olaglig sett ur internationell rätt. Ryssland har nämligen lagfört residenter på Krim som är 
medlemmar i religiösa organisationer som är terroriststämplade och olagliga i Ryssland 
(OHCHR 2019, 23). 

Denna faktor kan förklara varför det finns områden där de råder delade meningar i Krim om 
vad som är gällande rätt. Vilka organisationer som är tillåtna och inte, till exempel. Vad som 
dock inte kan 

ursäktas av denna oenighet är Rysslands dokumenterade rutinmässiga brukande av tortyr som 
förhörsmetod (OHCHR 2019). Råder det tvivel om ifall förbudet av tortyr är att anses som 
orättfärdiga medel, om detta är en del av naturrätten, så finns det även en legal 
överenskommelse mellan Ryssland och Ukraina i form av europakonventionen om mänskliga 
rättigheter. Europakonventionen är undertecknad av båda parterna i denna konflikt och 
förbjuder i artikel 3 direkt brukandet av tortyr och ger i artikel 6 rätt till en rättvis rättegång 
(European Court of Human Rights 1950).    

IV. Har man undvikit att bruka medel, som kan anses onda i sig? 

 
Ryssland har inte släppt in oberoende observatörer som Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights (2019), som ordinerat av FN. I och med att Ryssland inte är 
signatör av Ottowafördraget, som förbjuder användandet av självdetonerande minor så kan 
inte fördragets observatörer komma in i Krim för att utreda användandet av landminor och 
reliabiliteten i datan diskuterad kan alltså ses som problematisk (ICBL 2019). OHCHR (2019) 
rapporterar om flertalet kränkningar av mänskliga rättigheter och de påståenden som kan 
styrka att Ryssland har brukat medel onda i sig i Krim är anklagelser om användandet av 
landminor (ICBL 2014) och tortyr av krigsfångar (Helsinki Human Rights Union mfl. 2018, 16) av 
företrädare för den ryska statens företrädare.  

I och med den bristande informationen angående landminor i Krim så får fokus återigen riktas 
mot användandet av tortyr av Ryssland i Krim. Detta kriterium kan alltså inte anses uppfyllt på 
grund av den tidigare diskuterade tortyren, utförd av företrädare av den ryska staten och den 
ryska statens nekande för internationella observatörer att utreda detta.  
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5 Slutsats 

Med det teoretiska ramverket denna uppsats arbetar utifrån så kan det inte påstås att 
Ryssland varken uppfyller kraven för rättfärdigt agerande i krig, jus in bello, eller rättfärdigt 
inträde i krig, jus ad bellum. 

Urskiljandet av kombattanter från civila är uppfyllt till den mån att det tycks som att det inte 
finns bevis på att civilister har avrättats av ryska soldater. Som uppsatsen går igenom så har 
det dock skett tortyr av civila aktivister, som har markerats som “terrorister” och dessa 
civilister har prövats i militärdomstol. Med detta som grund så kan inte detta kriterium anses 
uppfyllt 

Vidare uppfylls inte kraven om proportionalitet, rättvis hantering av fångar eller kraven om att 
inte använda medel onda i sig, samtliga på grund av de åtskilda rapporterna om Krimbor som 
utsatts för tortyr.  Jus ad bellum, kraven för hur en stat ska agera inför ett krig uppfylls inte 
heller enligt teorin denna uppsats arbetar utifrån. Ryssland förklarade aldrig krig innan de 
ockuperade Krim, ockupationen stred mot Kharkovpakten och seriösa försök att nå sina mål 
med diplomatiska mål vidtogs inte av Ryssland. 

 

 

 

6 Diskussion 

Denna uppsats kommer fram till att Rysslands krig inte är rättfärdigt enligt teorin om 

rättfärdigt krig. Denna uppsats har utgått från en binär syn på om de olika kriterierna i 

teorin uppfylls. Detta kan ses som ett hinder för djupare analys då sanningen ofta är 

betydligt mer komplicerad än ett simpelt ”ja” eller ”nej” på de olika indikatorerna för 

teorins dimensioner. Svaren på samtliga formulerade indikatorer är egentligen, ”det 

beror på”. Ryssland har ansett allt sitt agerande legitimt eftersom de agerar utifrån ett 

annat grundantagande än vad västvärlden gjort. Ryssland är av synen att Krim är en del 

av den ryska federationen och inte ockuperat territorium. Det finns ett alternativt 

perspektiv att Krim snarare var under en olaglig annektering av Ukraina under 90-talet 

efter Sovjetunionens kollaps (Tsukanova 2017). Det finns en väldig komplexitet i denna 

konflikt. Med fördomar som västlänningar har kvar från kalla kriget så kanske vi är 

snabba att fördöma Ryssland för tidigt. De rapporterna om tortyr av den ryska staten är 

självfallet klandervärt och förkastligt men det finns alltid två sidor av varje konflikt och 

detta kan vara problemet med teorin om rättfärdigt krig. Teorin kan tyckas vara för 

kategorisk i frågor som sällan går att kategoriseras så kliniskt som man skulle vilja. 

Trots detta så kvarstår vissa centrala poänger angående konflikten i Krim; tortyr och 

godtyckliga arresteringar är ovärdigt agerande och så är även militära lösningar på 

konflikter där diplomatiska lösningar inte uttömts. 
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7 Framtida forskning 

 
Denna uppsats har avsett konflikten i Krim. Det måste påpekas att den övergripande konflikten 
mellan Ryssland och Ukraina har en helt annan karaktär än den som kommer diskuteras här. I 
östra Ukraina sker ett blodigt krig som nyligen har stoppats av en vapenvila (Beswick, 2019). 
Denna konflikt har berövat över 13000 människor livet. Enbart 2018 dog 659 civilister i denna 
konflikt (United Nations 2019, 6). Samtidigt som denna konflikt inte verkar uppfylla jus in bello-
kraven i rättfärdigt krig, så kan det mycket väl vara så att jus ad bellum-kraven är uppfyllda i 
den konflikten. 

Att applicera teorin om rättfärdigt krig på konflikten i östra Ukraina hade mycket väl kunnat få 
ett helt annat utfall än denna uppsats resultat och en framtida undersökning av konflikten i 
östra Ukraina är ett bra framtida forskningsområde för att bygga en mer komplett helhetsbild. 
Vidare skulle en undersökning av Ukrainas väpnade styrkors agerande vara nyttigt för att se 
huruvida de är rättfärdiga i sitt krig.  
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