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Sammanfattning: 

 

I mars 1999 inledde NATO operationen Allied Force i dåvarande Förbundsrepubliken 

Jugoslavien. Operationen blev kritiserad för att ha tillfogat s.k. ”collateral damage” 
och vissa ickestatliga organisationer hävdade att brott mot krigets lagar begåtts.  

Specifika dokument, som reglerar luftkrigföring, har historiskt sett saknats. Detta har 
inneburit problem för bedömningar av enskilda fall. År 2009 presenterades av bland 
annat denna anledning HPCR Manual on International Law Applicable to Air and 

Missile Warfare, innefattande 175 regler med bäring på luftkrigföring. 
 
Syftet med studien är att genom kvalitativ textanalys undersöka om NATO, utifrån 
relevanta regler i HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile 
Warfare, bröt mot krigets lagar vid attacken mot ett persontåg vid Grdelica den 12 

april 1999, samt vid attacken mot en flyktingkonvoj vid Djakovica den 14 april 1999.  

Resultatet visar att det utifrån HPCR:s manual kan argumenteras för att NATO bröt 
mot krigets lagar under attackerna vid Grdelica och Djakovica. Dock innehåller 
manualen begrepp, vilka till sin natur ger utrymme för flera tolkningsmöjligheter.  

Därmed kvarstår enligt författaren problematiken med att en viss händelse kan 
bedömas på olika sätt och således svårigheten att ge entydiga svar.  

Nyckelord: Krigets lagar, Kosovo, Allied Force, HPCR 
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1. Inledning 

1.1 Motiv och bakgrund 

Den 24 mars 1999 inledde NATO (North Atlantic Treaty Organization) och dess 

koalitionsländer, ledda av USA, operationen Allied Force i dåvarande Förbundsrepubliken 

Jugoslavien. Insatsen motiverades genom ändamålet att förhindra brott mot mänskliga 

rättigheter i provinsen Kosovo, beordrade av Jugoslaviens dåvarande president, Slobodan 

Milosevic.1 Det som från NATO:s sida bedömdes bli en kort operation, resulterade i en 78:a 

dagar lång luftkampanj med över 38000 flyguppdrag innan Slobodan Milosevic kapitulerade 

och slaget kunde ses som vunnet.2 

Allied Force blev dock kritiserad, både under själva operationen och i efterhand, för att ha 

tillfogat onödig skada s.k. ”collateral damage”, det vill säga oavsiktlig skada på civila mål. 

Ickestatliga organisationer som The Human Rights Watch och Amnesty International hävdade 

till och med att NATO i vissa fall brutit mot krigets lagar.3 

Det saknas historiskt sett specifika dokument som reglerar luftkrigföring. Redan 1923 

presenterades av en internationell juristkommission Rules concerning the Control of Wireless 

Telegraphy in Time of War and Air Warfare som ett försök att reglera luftkrigföringen och 

minimera civila skador.4 Förslaget ansågs emellertid gå för långt gällande skyddet av civila 

jämfört med militär nytta, samt förbjöd attacker mot vissa strategiskt viktiga mål, varför 

stormakterna valde att inte skriva på.5 De allmänna föreskrifterna i Genèvekonventionerna 

och dessas tilläggsprotokoll gäller givetvis även för luftkrigföring, men det har saknats en 

modern specifik reglering av densamma. Med tanke på luftstridskrafternas snabba 

teknikutveckling det senaste seklet och dess ökade betydelse i väpnade konflikter har frågan 

väckts om inte en sådan reglering vore önskvärd.6 

År 2003 togs ett initiativ till en manual för luftkrigföring av Program on Humanitarian Policy 

and Conflict Research at Harvard University (HPCR).7 Under drygt sex år arbetade sedan en 

utsedd expertgrupp inom området tillsammans med representanter från stater, ledda av HPCR 

med att sammanställa HPCR Manual on International Law Applicable to Air and Missile 

Warfare8, vilken innefattar 175 regler, s.k. Black Letter Rules samt en omfattande 

kommentarsdel.9 

Den aktuella manualen är inte juridiskt bindande och har inte som syfte att skapa nya 

föreskrifter. Ambitionen är snarare att i specifika termer med bäring på luftkrigföring, 

                                                 
1 Lambeth, 2001, s.1 
2
 Cordesman, 2001, s.43 

3
 Ibid. s.122 

4
 Röda korset, Luft- och sjöstridskrafter, 2012 

5
 Bring et al., 2002, s.165 

6
 Röda korset, Luft- och sjöstridskrafter, 2012 

7
 International Humanitarian Law Research Initiative, About the Project, 2011 

8
 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, 2009 
9
 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Commentary on the HPCR 

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, 2010 
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sammanställa och återge dagens allmänna humanitärrättsliga åtaganden. Förhoppningen är att 

manualen ska bidra till att förenkla staters efterlevnad av den humanitära rätten.10 

1.2 Problemformulering 

NATO mötte kritik avseende luftkrigföringen under operation Allied Force. Ickestatliga 

organisationer som Human Rights Watch och Amnesty International dömde i vissa fall ut 

NATO:s agerande och hävdar att brott mot krigets lagar begåtts. Internationella 

krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, ICTY gör dock i sin rapport bedömningen 

att inga vidare undersökningar behöver göras gällande aktuella händelser.11  

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om NATO, utifrån relevanta Black letter rules i HPCR 

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, bröt mot krigets lagar 

vid attacken mot ett persontåg vid Grdelica den 12 april 1999, samt vid attacken mot en 

flyktingkonvoj vid Djakovica den 14 april 1999. 

1.2.2 Frågeställningar 

Kan det utifrån relevanta Black letter rules i HPCR Manual on International Law Applicable 

to Air and Missile Warfare hävdas att NATO bröt mot krigets lagar under attacken mot ett 

persontåg vid Grdelica den 12 april 1999 samt vid attacken mot en flyktingkonvoj vid 

Djakovica den 14 april 1999 och i så fall, på vilket sätt? Vilka anledningar kan identifieras till 

att fallen bedömts olika? 

1.2.3 Avgränsningar och antaganden 

Denna studie behandlar endast öppna källor. Detta grundar sig i dess av författaren, bedömda 

goda tillgänglighet samt att det underlättar spårbarhet för läsaren. Författaren gör vidare 

bedömningen att öppna källor är tillräckliga för att besvara studiens frågeställningar. I vissa 

fall hade det varit önskvärt att ha tillgång till NATO:s beslutsunderlag och riskanalyser för de 

fall som behandlas. Sådan dokumentation har inte författaren haft tillgång till, vilket i 

relevanta fall kommer att belysas. 

Studiens empiri begränsar sig till den av NATO ledda luftoperationen Allied Force, vilken 

inleddes den 24 mars 1999 och formellt avslutades den 20 juni samma år. NATO:s attacker 

upphörde dock redan den 10 juni, då Förbundsrepubliken Jugoslavien accepterade NATO:s 

förslag till politisk lösning av konflikten.12 Vidare har författaren valt ut attacken mot ett 

persontåg vid Grdelica den 12 april 1999 samt attacken mot en flyktingkonvoj vid Djakovica 

den 14 april 1999, vilka densamme anser vara relevanta för besvarandet av frågeställningen 

då dessa fall behandlas i flera rapporter. Dessa rapporter, vilka kommer behandlas under 

rubriken ”Tidigare Forskning”, anser författaren ge studien en större bredd och möjliggör 

flera perspektiv på samma händelser. 

Studien avser inte att undersöka om själva operationen Allied Force var befogad eller ej. Inte 

heller försöker författaren besvara frågan huruvida operationen i sin helhet var legal avseende 

                                                 
10

 International Humanitarian Law Research Initiative, About the Project, 2011 
11

 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 2000 
12

 Cordesman, 2001, s.53 
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krigets lagar. Fokus ligger, som tidigare nämnts, på två attacker utförda av NATO inom 

ramen för operation Allied Force, och kommer i denna studie att behandlas som isolerade fall.  

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är HPCR:s Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare. Under rubriken ”Teoretisk referensram” kommer 

valda delar ur denna manual att redogöras för, vilka i studien tjänar som verktyg för att svara 

på frågeställningarna. Författaren avser inte att fullständigt redogöra för de konventioner och 

tilläggsprotokoll av vilka HPCR:s manual är en sammanställning, då detta inte är syftet med 

studien och skulle vara allt för tids- och platskrävande.13  

Krigets lagar och dessas tillämpning är ett komplext område att tolka och applicera på ett visst 

fall. Det är många variabler och omständigheter att ta hänsyn till, vilket tydligt synliggörs när 

olika instanser bedömer samma fall på olika sätt. Författaren avser därför inte i denna studie 

komma fram till absoluta sanningar om de aktuella fallen som behandlas, utan snarare 

identifiera på vilka sätt de kan bedömas utefter HPCR:s Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare. 

1.3 Tidigare forskning 

Mycket litteratur har skrivits om kriget i Kosovo 1999. I Benjamin S. Lambeths bok NATO´s 

Air War For Kosovo – A Strategic and Operational Assessment 2001 beskrivs både det 

politiska spelet bakom konflikten och det luftoperationella användandet. Denna bok har därför 

tjänat som referensobjekt till krigets bakgrund och resultat i mer generella termer men inte 

som källa för de mer detaljerade fallstudierna. Även Anthony H. Cordesmans bok The 

Lessons and Non-Lessons of the Air and Missile Campaign in Kosovo 2001 har tjänat 

författaren väl som referenslitteratur i denna studie. Cordesman diskuterar strategiska 

utmaningar under kosovokriget och lärdomar från det luftoperationella användandet under 

konflikten. Han ägnar även ett helt kapitel åt problematiken med att försöka genomföra det 

han benämner som ett ”perfekt” eller ”oblodigt” krig och omvärldens förväntningar och 

reaktioner på bland annat s.k. ”collateral damage”, det vill säga oavsiktlig skada på civila 

mål.14 

Vad gäller publikationer som fokuserar på det folkrättsliga perspektivet har Heike Kriegers 

dokumentation The Kosovo Conflict and International Law- An Analytical Documentation 

1974-99 använts i denna studie. I nämnda dokumentation finns bland annat delar ur 

mötesprotokoll från FN:s säkerhetsråd, pressmeddelanden från NATO och icke-statliga 

organisationers rapporter publicerade under perioden för konflikten. 

Amnesty International publicerade i juni år 2000 rapporten “Collateral Damage” or unlawful 

killings? Violations of the laws of war by NATO during Operation Allied Force. I denna 

rapport kritiseras NATO:s operation Allied Force för att ha negligerat folkrättsliga regler, 

särskilt avseende skydd av civila personer och objekt. Vidare hävdar Amnesty International 

att NATO vid ett flertal tillfällen, oavsett intention, brutit mot krigets lagar resulterande i 

                                                 
13

 Komplett förteckning över använda konventioner och protokoll finns  på sidan 324 i HPCR:s manuals 

kommentarsdel. 
14

 Cordesman, 2001, s.95 
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civila offer.15 I rapporten genomförs även ett antal fallstudier som av Amnesty International 

bedöms utifrån det dåvarande humanitärrättsliga läget. De två fall som författaren använder i 

denna studie återfinns även i Amnesty Internationals rapport, vilket innebär att det finns 

tillfälle att jämföra olika instansers bedömningar och på så vis möjliggöra fler perspektiv på 

samma händelse. 

Även organisationen Human Rights Watch har bidragit med rapporten Civilian deaths in the 

NATO Air Campaign, vilken har som mål att bedöma antal civila offer i respektive attack där 

civila skador finns rapporterade. Dessa bedömningar kopplas sedan mot NATO:s skyldighet 

att skydda civila.16 Även denna rapport, vilken också behandlar denna studies fall, bidrar med 

fler perspektiv på händelserna.  

Internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, ICTY gör i rapporten Final 

Report to the Procecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 

Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia sina bedömningar av fem specifika fall 

under kriget i Kosovo. Två av dessa fem fall återfinns i denna studie. Slutsatser avseende 

aktuella fall i rapporten redogörs av författaren i respektive fallstudie.  

Förbundsrepubliken Jugoslaviens utrikesdepartements rapport NATO Crimes in Yugoslavia, 

Documentary Evidence är en sammanställning av bland annat vittnesutsagor, 

obduktionsrapporter och olika utredningar. Målet med den två volymer tjocka rapporten, 

vilket finns att läsa i dess inledning, är att presentera bevis för vilka brott NATO begick under 

operation Allied Force. NATO anklagas i denna rapport för folkmord, brott mot 

mänskligheten och brott mot krigets lagar, vilket NATO beskylls ha dolt mot övriga världen 

med falsk anti-jugoslavisk propaganda.17 

I Ove Brings artikel ”International Humanitarian Law after Kosovo: Is lex lata sufficient?, 

diskuteras som en reaktion på kosovokriget, problematiken med målval, och definitionerna av 

militära mål i gällande lagstiftning. Brister i lagtexterna belyses främst ur ett juridiskt 

perspektiv, men resonemangen utökas även med en moralisk dimension. 

1.4 Källkritik 

Många skribenter har haft åsikter om kriget i Kosovo. Beslutet att ingripa, valet av en 

renodlad luftkampanj och målval är exempel på områden som diskuterades flitigt under, och 

efter kriget. En tydlig politisk agenda tycks genomsyra båda sidors redogörelser för de mest 

uppmärksammade fallen, vilka författaren satt sig in i. NATO:s redogörelser, vilka författaren 

främst tagit del av i form av sekundära källor eller pressuttalanden, upplevs reserverade, i 

vissa fall nästan som ursäkter. De vet att hård kritik väntar om fel saker omnämns på fel sätt. 

Den rapport som Förbundsrepubliken Jugoslaviens utrikesdepartement sammanställt upplevs 

som det motsatta, vilket kanske inte är så konstigt. Målande beskrivningar av händelseförlopp 

och rikligt med bilder på svårt sargade kroppar, fotograferade ur varje möjlig vinkel, låter 

läsaren förstå att NATO bedrev ett smutsigt och illegalt krig mot en oskyldig motståndare. 

                                                 
15

 Amnesty International, 2000, s.2 
16

 Human Rights Watch, 2000, s.3 
17

 Förbundsrepubliken Jugoslaviens utrikesdepartement, 1999, s. XIII 
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Publicerade vittnesutsagor och dess beskrivningar av händelseförlopp, vilka återfinns i denna 

rapport, bedömer dock författaren stämma väl överens med andra källor från NATO:s sida. 

Dessa har därför använts i studien för att få en bild av vad som hände på marken i respektive 

fall.  

Omfattningen av attacker som innefattade oavsiktlig skada, och hur många civila som dog 

eller skadades, skiljer sig också mellan källor. Human Rights Watch bedömer att ungefär 

nittio attacker innefattade oavsiktlig skada och att totalt ungefär 500 civila dog under dessa. 

NATO är av samma åsikt när det gäller antal offer men bedömer att det rör sig om trettio 

attacker, vilka orsakat oavsiktlig skada. Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering 

uppskattade antalet civila som dog till mellan 1200 och 5000 personer.18 

Avsaknaden av källor, som beskriver beslutsfattningen i respektive fall på högre nivåer inom 

NATO, anser författaren vara en brist i studien. Möjligheten att kunna följa 

händelseutvecklingen i respektive fall parallellt med vilka beslut som togs, och på vilka 

grunder, hade medgett en grundligare analys i hur beslutsfattarna bedömt abstrakta aspekter 

som till exempel militär fördel. En sådan analys anser författaren skulle ha kunnat bidra med 

ytterligare en dimension i besvarandet av frågeställningarna.  

Empirin i studien utgörs i vissa fall av primära källor, men i de flesta fall av sekundära källor, 

vilket författaren anser vara tillräckligt för besvarandet av frågeställningarna. Samtidigt 

innebär det en risk: Sammanställningar och tolkningar av händelseförlopp kan ha gjorts 

felaktigt, avsiktligt eller oavsiktligt vilket kan leda till bristfälliga slutsatser. Vidare har 

författaren nästan uteslutande använt engelsk litteratur, varför densammes kunskaper i 

engelska kan anses vara gränssättande för tolkningarna av materialet. Delar av den engelska 

litteratur som använts i studien, till exempel vittnesutsagor är också översatta till engelska 

från originalspråket, vilket ytterligare kan bidra till feltolkningar.  

1.5 Metod och disposition 

Metoden för studien är kvalitativ textanalys. Denna systematik innebär att genom noggrann 

granskning av en text, identifiera och lyfta fram substantiella delar, vilka är relevanta för 

studien.19 Detta tillvägagångssätt har av författarens använts både för att bearbeta det material 

som ligger till grund för studiens empiri, det vill säga fallstudierna, samt för det material som 

utgör studiens teoretiska referensram, vilket i detta fall innebär folkrätten och HPCR:s 

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. Författarens ambition 

har varit att i de olika texter som beskriver händelseförloppet, avkoda de minsta gemensamma 

nämnarna i syfte att kunna göra en så väl underbyggd tolkning som möjligt. Avseende 

studiens teoretiska referensram så har inte bara själva lagtexten i sig granskats och tolkats, 

utan även de exempel och förklaringar av aktuella s.k. Black Letter Rules, vilka återfinns i 

HPCR:s Commentary on the HPCR Manual on International Law Applicable to Air and 

Missile Warfare, i syfte att ge en djupare förståelse och möjliggöra en bättre analys. 

                                                 
18

 Daalder et al., 2000, s.240 
19

 Esaiasson et al., 2012 s.237 
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Produkterna av dessa två parallella, kvalitativa textanalyser utgör sedan kärnan i studien; två 

händelseförlopp som analyseras med hjälp av relevanta Black Letter Rules. 

1.5.1 Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ textanalys som metod grundar sig på dess inneboende fördel, att med en 

relativt djupgående studie, inom ett begränsat område, i ett detaljerat och omfattande material, 

hantera invecklade situationer. Metoden uppmuntrar inte till sökandet efter absoluta sanningar 

eller enkla svar, utan hanterar tvetydigheter och motsägelser samt öppnar upp möjligheter till 

alternativa förklaringar.20 Denna fördel anser författaren vara högts relevant för en studie som 

behandlar komplexa områden som väpnade konflikter och folkrätt.  

Att försöka bearbeta den empiriska datan med en kvantitativ metod hade självklart varit 

möjligt. Då hade dock fler fall behövt behandlas för att få fram ett acceptabelt statistiskt 

underlag och andra frågeställningar hade behövt användas. En metod som författaren anser 

hade kunnat bidra till studien är intervjuer, både med personal från NATO:s sida och med 

vittnen till respektive händelseförlopp. Då detta skulle vara allt för tidskrävande i förhållande 

till studiens omfattning har författaren valt bort detta alternativ trots dess fördelar. I studien 

har därför uteslutande skriftliga källor för empirisk data nyttjats. I detta fall innebär det att 

författaren har använt sig av dokument innefattande officiella handlingar, facklitteratur samt 

skrifter och artiklar från internet.  

1.5.2 Disposition 

Studien är indelad i fyra huvuddelar där den andra delen innehåller utgångspunkten för 

studien; HPCR:s Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. I detta 

avsnitt introduceras läsaren inledningsvis kort till folkrätt, för att sedan få fördjupa sig i 

manualen och dess för studien centrala begrepp och definitioner. Den tredje delen är själva 

fallstudierna, där attacken mot ett persontåg vid Grdelica den 12 april 1999 samt attacken mot 

en flyktingkonvoj vid Djakovica 14 den april 1999, redogörs för och analyseras mot relevanta 

delar ur HPCR:s Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. Andra 

instansers bedömningar av respektive fall redogörs också för i detta avsnitt. I sista delen av 

studien besvaras frågeställningarna och resultatet diskuteras. 

Figur 1: Arbetsdisposition. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Denscombe, 2009, s.398 
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Författaren har i de båda fallstudierna avsett att beskriva händelseförloppet från flera 

perspektiv och källor, syftandes till att ge läsaren en bild av hur olika personer och instanser 

ser på samma händelse. Samtidigt har författaren försökt att identifiera och belysa de minsta 

gemensamma nämnarna i fallen, i syfte att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt 

utifrån HPCR:s Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare. 

2. Teoretisk referensram  

Under denna rubrik avser författaren att inledningsvis kortfattat beskriva för studien relevanta 

delar av de dokument avseende reglering av krigföring, som fanns tillgängliga 1999, när 

operation Allied Force ägde rum. Därefter introduceras HPCR Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, vilken tjänar som utgångspunkt för studiens 

fallstudier. Detta upplägg syftar till att ge läsaren en inblick både i den rådande 

humanitärrättsliga dokumentationen 1999, vilken var utgångspunkten för kritiken mot 

operation Allied Force, samt i HPCR:s Manual on International Law Applicable to Air and 

Missile Warfare. 

2.1 En introduktion till folkrätt 

Det folkrättsliga regelsystemet har under årens lopp traditionellt delats in i två delar. Den ena 

delen avser staters förbindelser i fredstid, och den andra delen reglerar individers och staters 

agerande under krig. Historien har dock gett upphov till ytterligare en komponent av 

folkrätten som överlappar de övriga delarna, vilken benämns konfliktpreventionens folkrätt.21 

Då denna studie avgränsar sig till två specifika fall under operation Allied Force och inte till 

interventionen som sådan, innebär detta att krigets folkrätt är den del av folkrätten som är 

intressant för studien. 

Folkrätten i krig, vilken ofta benämns ”krigets lagar”, är i sin tur indelad i tre regelkomplex: 

ockupationsrätt, neutralitetsrätt samt humanitär rätt på och vid sidan av slagfältet. Det 

sistnämnda innefattar regler för krigföring, samt regler om skydd för krigets offer, vilka gäller 

i olika typer av väpnad konflikt. Syftet med krigets lagar kan ses som ett försök att 

upprätthålla någon form av humanitär minimumnivå. Lagarna skall respekteras och följas av 

alla parter i en väpnad konflikt, oavsett vilken sida som anfaller, försvarar eller kan anses ha 

mest rätt i den aktuella oenigheten. Vidare så är det inte bara ett ledningsskikt i en väpnad 

konflikt som måste anpassa sig och följa denna reglering, utan den gäller även på 

individnivå.22 

Den som bryter mot krigets lagar, begår något som benämns krigsförbrytelser, vilket 

densamme kan bli dömd och straffad för i nationella domstolar. När nationella domstolar inte 

kan eller vill hantera ett misstänkt brott mot krigets lagar, kan Internationella 

brottsmålsdomstolen i Haag, Nederländerna, vilken invigdes i mars 2003, användas.23  

                                                 
21

 Bring et al., 2002, s.22 
22

 Ibid. s.30 
23

 Utrikesdepartementet, Internationella brottmålsdomstolen , 2004 
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Som en reaktion på de krigsförbrytelser, vilka skedde under krigen i före detta Jugoslavien i 

början av 1990-talet, beslutade FN:s säkerhetsråd den 25 maj 1993 att inrätta en tillfällig 

domstol för lagföring av personer som misstänktes för bland annat brott mot krigets lagar. 

Domstolen fick namnet International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY.24 

Denna domstols rapport Final Report to the Procecutor by the Committee Established to 

Review the NATO Bombing Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia är en av de 

rapporter som används i studien, med syfte att redogöra för händelseförlopp, och 

bedömningar som domstolen gjort av dessa. 

2.1.1 Sedvanerätt och traktater 

Om det existerar en internationell sedvänja avseende staters handlingssätt och gemensamma 

praxis, vilken av staterna betraktas som juridiskt bindande, blir sedvanan sedvanerätt. 

Sedvanerätt är något som vuxit fram under århundradenas lopp, och är bindande även för 

stater som inte erkänner en viss internationell sedvänja. Traktater, vilka är att betrakta som 

folkrättens andra komponent, är nedskrivna regler i mellanstatliga avtal. Dessa är juridiskt 

bindande för de stater som väljer att ratificera, det vill säga underteckna dem.25 

2.1.2 Konventioner och tilläggsprotokoll 

De internationella överenskommelser som bland annat utgör krigets lagar benämns 

konventioner. Av dessa så är det främst den fjärde Genèvekonventionen från 1949 som är 

relevant för denna studie. Denna konvention behandlar skydd för civilbefolkningen under 

väpnade konflikter. De stridande parterna får endast rikta sina attacker mot militära mål, samt 

respektera civilbefolkning och civil egendom inkluderat kulturella och religiösa byggnader. I 

tilläggsprotokoll I till 1949 års Genèvekonventioner kompletteras gällande lagar med bland 

annat nya regler för stridsmetoder och skydd för civila inom krigförande stat, civilförsvarets 

personal samt för sjukvårdsenheter.26 Artikel 57 i det aktuella tilläggsprotokollet behandlar 

försiktighetsåtgärder vid anfall och har använts som grund för en del av den kritik, vilken 

riktats mot NATO av Amnesty International i samband med bland annat attacken mot en 

järnvägsbro vid Grdelica den 12 april 1999.27 

2.1.3 Allmänna principer 

En princip som genomsyrar krigets lagar är distinktionsprincipen. Principen innebär i stort att 

det i all krigföring måste skiljas på militära mål och civila objekt. En följd av denna princip är 

förbudet mot val av vapen eller medel som leder till urskillningslösa effekter. Med detta 

menas att vapen och metod inte får slå blint mot både civila och militära mål, utan de måste 

kunna skiljas åt. Militära attacker får således enbart riktas mot militära mål.28 Amnesty 

International hävdar att NATO bröt mot distinktionsprincipen både vid attacken mot 

järnvägsbron vid Grdelica den 12 april 1999, samt vid attacken mot flyktingkonvojen vid 

Djakovica 14 april samma år.29  

                                                 
24

 Utrikesdepartementet, Jugoslavientribunalen, 2004 
25

 Bring et al., 2002, s.15 
26

 Ibid. s.61 
27

 Amnesty International, 2000, s30 
28

 Bring et al., 2002, s.62 
29

 Amnesty International, 2000, s30 
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Även proportionalitetsprincipen är en vital del av kriget lagar. Denna princip innebär att den 

militära fördel som en attack förväntas ha måste stå i proportion till de risker som 

civilbefolkningen blir utsatt för. Detta innebär alltså ett förbud eller restriktioner mot attacker 

där civila förluster kan anses överdrivna mot den militära fördelen.30 Abstrakta begrepp som 

militär fördel, eller militär nytta lämnas öppna för tolkning och blir problematiska i konkreta 

bedömningar av en viss händelse. Amnesty International hävdar att NATO:s attack vid 

Grdelica den 12 april 1999 bröt mot proportionalitetsprincipen.31 

 

2.2 HPCR 

The Program on Humanitarian Policy and Conflict Research (HPCR) grundades i augusti 

2000 som ett samarbete mellan Harvard School of Public Health (HSPH), The Executive 

Office of the United Nations Secretary-General (EOSG), samt det schweiziska 

utrikesdepartement. HPCR:s uppgift är att bidra med teoretisk kunskap och tekniskt stöd till 

internationella organisationer vilka arbetar med humanitära frågor och konflikthantering, till 

exempel Förenta Nationerna (FN).32  

De svenska och schweiziska regeringarna är de två största bidragsgivarna till HPCR:s arbete 

och Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) är en av HPCR:s många 

samarbetspartners.33 

2.2.1 HPCR:s manual 

På initiativ av HPCR började år 2003 arbetet med att ta fram HPCR Manual on International 

Law Applicable to Air and Missile Warfare, hädanefter i denna studie benämnd HPCR:s 

manual. HPCR:s manual och dess 175 s.k. Black Letter Rules, hädanefter i denna studie 

benämnda Regler antogs i Bern, Schweiz den 15 maj 2009, av den expertgrupp som arbetat 

med att ta fram och sammanställa dokumentet. Den omfattande kommentarsdelen till HPCR:s 

manual, vilken främst syftar till att bidra med användarvänliga förklaringar av reglerna 

färdigställdes i mars 2010.34  

Under det sex år långa arbetet med att sammanställa HPCR:s manual, arbetade en expertgrupp 

med att sammanställa och återge gällande allmänna humanitärrättsliga förpliktelser i specifika 

regler med bäring på luftkrigföring.35 

Syftet med HPCR:s manual är således inte att skapa nya regler och bestämmelser utan att på 

ett lättöverskådligt sätt hjälpa väpnade styrkor med att bestämma rimliga insatsregler, s.k. 

Rules of Engagement, skapa militära manualer och underlag för utbildning samt att vara till 

                                                 
30

 Bring et al., 2002, s.63 
31

 Amnesty International, 2000, s30 
32

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Program description, 2013 
33

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Partner Organizations, 2013 
34

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Commentary on the HPCR 

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, 2010, siii 
35

 Ibid.  
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stöd vid genomförande av militära operationer. HPCR:s manual är ett verktyg för militära 

beslutsfattare i ett insatsområde som planerar, godkänner eller genomför en luftoperation. 36 

Den expertgrupp som arbetat med att sammanställa HPCR:s manual består av drygt trettio 

internationella forskare och fackmän, både militära och civila. Myndighetsrepresentanter från 

olika länder, däribland Sverige var också inbjudna att närvara vid expertgruppens 

konferenser.37 

Från svensk sida bidrog från Utrikesdepartementet doktor Marie Jacobsson som Principal 

Legal Adviser on International Law, samt från Försvarshögskolan Professor Ove Bring som 

Professor emeritus i folkrätt.38 

2.2.2 Begrepp och definitioner 

Nedan följer ett antal begrepp och dess definitioner som används i HPCR:s manual. 

Författaren har valt att citera dessa på manualens originalspråk engelska och sedan 

kommentera utvalda delar på svenska för att på så vis undvika missförstånd om viktiga 

begrepps innebörd. Författaren har med hänsyn till tid och utrymme valt att i denna studie 

enbart redovisa de begrepp som av densamme anses relevanta för de aktuella fallstudierna. 

För fullständig begreppsredovisning hänvisas till HPCR:s manual.39 

(b) “Air or missile operations” mean military operations in armed conflict 

involving the use of aircraft or missiles of all types; whether in offence or defense; 

and whether or not over the territory of one of the Belligerent Parties.40 

 

Denna definition stämmer väl överens med vad som benämns som ”luftoperationer” i 

Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer och innefattar militära insatser som genomförs av 

luftstridskrafter.41 

 

(c) “Air or missile combat operations” mean air or missile operations designed to 

injure, kill, destroy, damage, capture or neutralize targets, the support of such 

operations, or active defense against them.42 

 

Denna definition stämmer väl överens med vad som benämns som “luftstridsoperationer” i 

Försvarsmaktens doktrin för luftoperationer, och innefattar militära insatser som genomförs 

av luftstridskrafter syftandes till att åstadkomma direkt fysisk verkan.43 

 (e) “Attack” means an act of violence, whether in offence or in defense.44 

                                                 
36

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Commentary on the HPCR 

Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare, 2010, s.3 
37

 Ibid. s.2 
38

 Ibid. s.8 
39

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, 2009, s.1 
40

 Ibid. 
41

 Försvarsmakten, 2005, s.53 
42

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, 2009, s.1 
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 Försvarsmakten, 2005, s.53 
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Författaren har i denna studie valt att även på svenska använda ordet attack, vilket enligt 

definitionen (e) innebär ett våldsdåd, såväl offensivt som defensivt.  

 

(f) “Belligerent Party” means a State Party to an international armed conflict.45 

 

Denna definition innebär flera utmaningar. Enligt definitionen är ett ”Belligerent Party” en 

stat som deltar i en internationell väpnad konflikt. Dåvarande Förbundsrepubliken Jugoslavien 

var en stat som deltog i en väpnad konflikt, vilket stämmer bra överens med definitionen men 

NATO är en koalition av stater. Innebär det ett problem för vidare tolkning av manualen? 

Regel 160 i HPCR:s manual lyder: 

 

A combined operation is an operation in which two or more States participate on 

the same side of an international armed conflict, either as members of a permanent 

alliance or an ad hoc coalition.46 

 

Enligt HPCR:s manual var alltså operation Allied Force en ”combined operation”. Vad gäller 

då för regelverk, när flera olika stater lyder under gemensamt befäl? Regel 162 i HPCR:s 

manual: 

 

The legal obligations of a State participating in combined operations do not 

change when its armed forces are operating in a multinational force under the 

command or control of a military commander of a different nationality.47 

 

En stats juridiska skyldigheter ändras alltså inte när dess väpnade styrkor ställs under ett befäl 

från en annan nation. En koalitionsstyrka är bunden av folkrättens sedvanerättsliga regler. 

Nya regler i internationella avtal kan det dock råda tveksamhet om huruvida dessa är 

bindande eller ej, såvida inte organisationen som leder operationen, i detta fall NATO 

uttryckligen har accepterat det aktuella avtalet. Detta resonemang innebär i praktiken dock 

inget större problem, då de fundamentala delarna i de i de internationella avtalens innehåll 

täcks av den för alla parter bindande sedvanerätten.48  

 

I denna studie betraktas kriget som en internationell väpnad konflikt och Slobodan Milosevics 

styrkor samt NATO:s styrkor som ”Belligerent Partys”. Författarer avser alltså inte att göra 

skillnad på om det var en amerikansk. eller en fransk pilot som genomförde en specifik attack 

utan ser dem som NATO.  

 

                                                                                                                                                         
44

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, 2009, s.1 
45
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j) “Civilian objects” mean all objects which are not military objectives, as defined 

in Rule 1 (y).49 

 

Civila objekt anses enligt HPCR:s manual innefatta alla objekt som inte är militära mål enligt 

definitionen i Regel 1 (y), vilken författaren behandlar nedan.  

 

l) “Collateral damage” means incidental loss of civilian life, injury to civilians and 

damage to civilian objects or other protected objects or a combination thereof, 

caused by an attack on a lawful target.50 

 

”Collateral damage” är alltså en oavsiktlig skada tillföljd av en attack mot ett legitimt objekt. 

Den oavsiktliga skadan omfattar civilbefolkning, civila objekt samt objekt som åtnjuter 

särskilt skydd. I denna studie kommer ”collateral damage” hädanefter benämnas oavsiktlig 

skada. 

 

(q) “Feasible” means that which is practicable or practically possible, taking into 

account all circumstances prevailing at the time, including humanitarian and 

military considerations.51 

 

Begreppet “feasible” är enligt författaren centralt i HPCR:s manual. Det är ett tydligt abstrakt 

begrepp med en inneboende möjlighet för subjektiv tolkning. Författaren tolkar detta begrepp 

som det som för tillfället är praktiskt genomförbart, med hänsyn till rådande 

omständigheter, vilka inkluderar både humanitära och militära aspekter. I denna studie 

kommer begreppet ”feasible” hädanefter benämnas görligt. 

 

(t) “Means of warfare” mean weapons, weapon systems or platforms employed 

for the purposes of attack.52 

 

Begreppet “means of warfare” innefattar alltså vad en attack genomförs med. Begreppet 

hänvisar till instrumentet vars syfte är att skada eller döda personer, alternativt skada eller 

förstöra objekt. I luftstridsoperationer är exempel på dessa instrument: bomber, robotar, 

raketer och även flygplanet som genomför attacken.53 I denna studie kommer hädanefter 

begreppet ”means of warfare” benämnas medel. 

 

(v) “Methods of warfare” mean attacks and other activities designed to adversely 

affect the enemy’s military operations or military capacity, as distinct from the 

means of warfare used during military operations, such as weapons. In military 

terms, methods of warfare consist of the various general categories of operations, 

                                                 
49

 Program on Humanitarian Policy and Conflict Research Harvard University, Manual on International Law 

Applicable to Air and Missile Warfare, 2009,  s.2 
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 Ibid. s.3 
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such as bombing, as well as the specific tactics used for attack, such as high 

altitude bombing.54 

 

Begreppet “methods of warfare” innebär alltså hur en attack genomförs, till skillnad från 

begreppet medel, som innebär vad attacken genoförs med. I denna studie kommer begreppet 

”method of warfare” hädanefter att benämnas metod. 

 

(w) “Military advantage” means those benefits of a military nature that result from 

an attack. They relate to the attack considered as whole and not merely to isolated 

or particular parts of the attack.55 

 

Begreppet “military advantage”, vilket hädanefter i denna studie kommer benämnas militär 

fördel, är också ett begrepp som författaren anser vara centralt i HPCR:s manual, och vars 

definition möjliggör ett subjektivt förhållningssätt. Militär fördel beskrivs som de fördelar av 

militär natur, vilka erhålls från en attack. Vidare ska attacken, vilken sätts i relation med den 

militära fördelen, ses i sin helhet och inte utifrån ett enskilt moment.  

 

Begreppet används i flera regler i HPCR:s manual, bland annat i syfte att pröva ett objekts 

legitimitet. Detta innebär följaktligen att begreppet inte bara täcker de militära fördelar som 

erhålls från en attack, utan även de som förväntas erhållas från en attack. Enligt HPCR:s 

manuals kommentarsdel fastställs den militära fördelen i planeringsfasen av en attack, och det 

faktiska resultatet av attacken är av sekundär betydelse i förhållande till resonemanget bakom 

beslutet.56   

 

(y) “Military objectives”, as far as objects are concerned, are those objects which 

by their nature, location, purpose or use, make an effective contribution to military 

action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the 

circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.57 

 

“Military objectives” är alltså objekt som på grund av sin natur, plats, syfte eller användning, 

effektivt bidrar till militära syften. Ett militärt agerande mot objektet ska under rådande 

omständigheter även innebära en definitiv militär fördel för den egna sidan. Begreppet 

”Military objectives” kommer hädanefter i denna studie benämnas militära mål. 

 

(ff) “Weapon” means a means of warfare used in combat operations, including a 

gun, missile, bomb or other munitions, that is capable of causing either (i) injury 

to, or death of, persons; or (ii) damage to, or destruction of, objects.58 
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Begreppet “Weapon”, vilket hädanefter i denna studie kommer att benämnas stridsmedel, 

innebär alltså precis som begreppet medel, vad som används i en militär operation. Skillnaden 

är att det till stridsmedel enbart räknas föremål, vilka till sin natur är kapabla att skada eller 

döda människor, alternativt skada eller förstöra objekt, till exempel en robot. Till medel 

räknas dock även flygplanet som avfyrar roboten, det vill säga stridsmedlet. 

 

(z) “Missiles” mean self-propelled unmanned weapons — launched from aircraft , 

warships | or land-based launchers — that are either guided or ballistic.59 

 

Definitionen av “Missiles” innebär alltså ett självgående obemannat stridsmedel, vilket kan 

avfyras från luftfarkoster, fartyg eller markbaserade ramper, och vilket är styrt eller ballistiskt. 

”Missiles” kommer hädanefter i denna studie benämnas robotar. 

 

Tolkas definitionen ordagrant kan läsaren lätt tro att en ballistisk robot inte är styrd, vilket den 

är. Då studien inte innefattar användandet av ballistiska robotar avser författaren lämna ämnet 

därhän och konstatera att enligt HPCR:s manuals kommentarsdel och vilket är relevant för 

studien, är en robot självgående, obemannad och kan styras i sin bana.  

 

(bb) “Precision guided weapons” mean weapons that can be directed against a 

target using either external guidance or a guidance system of their own.60 

 

Begreppet “Precision guided weapons” innebär alltså ett stridsmedel som styrs mot sitt mål 

med antingen egen målsökare eller med externa ingångsvärden. I denna studie anses en robot 

tillhöra kategorin ”Precision guided weapons”. 

3. Fallstudier 

Som beskrivits i bakgrunden, flög NATO över 38000 uppdrag, innefattande 10484 

attackuppdrag under operation Allied Force, varav mellan trettio och nittio attacker, beroende 

på källa, orsakade oavsiktlig skada. Författaren har för studien valt ut två av dessa attacker, 

vilka av olika instanser har blivit kritiserade för att innehålla element som bryter mot krigets 

lagar. Att attackerna är av olika karaktär och på så vis belyser olika problem för dess 

bedömning, samt att de behandlats av flera instanser i olika rapporter, vilket möjliggör flera 

perspektiv på samma händelse, är författarens motiv bakom valet av fallen.  

3.1 Attack mot persontåg vid Grdelica den 12 april 1999 

Nedan följer en fallstudie av attacken mot ett persontåg vid Grdelica den 12 april 1999. I 

Förbundsrepublikens Jugoslaviens utrikesdepartements rapport nämns även att en 

motorvägsbro blev attackerad vid samma tillfälle. Detta har dock inte NATO, eller någon 

                                                 
59
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annan, av författaren identifierad organisation bekräftat, varför denna eventualitet utelämnats i 

den aktuella fallstudien.61  

3.1.1 Beskrivning av händelseförloppet 

Den 12 april 1999, klockan 11:40 på förmiddagen träffades en järnvägsbro i närheten av 

staden Grdelica, beläget i sydöstra Serbien, av två robotar. På bron, vilken ledde över floden 

Juzna Morava, befann sig ett persontåg som var på väg från Förbundsrepubliken Jugoslaviens 

huvudstad Belgrad till staden Ristovac, belägen cirka tjugo kilometer från den makedonska 

gränsen.62  

Tåget, vilket hade tågnummer 393 och totalt bestod av ett lok samt fyra passagerarvagnar blev 

träffat. Två av vagnarna blev totalt förstörda, och de andra två vagnarna svårt skadade. Enligt 

Förbundsrepublikens Jugoslaviens utrikesdepartements rapport dödas tjugo människor i 

attacken. Av dessa tjugo personer hävdas tolv av offren vara identifierade, fem oidentifierade 

och tre rapporteras saknade. Vidare rapporteras sexton personer som skadade, varav sju i 

behov av vård på sjukhus.63 

Verkan av attacken begränsades dock inte bara till själva tågsättet utan även bron blev skadad. 

Femton meter räls slets isär, vilket innebar att all järnvägstrafik som var beroende av den 

aktuella bron blev påverkad. En telefonkabel förlagd utmed bron skadades också i attacken, 

vilket resulterade i avbrott i telefontrafiken till södra delar i Serbien samt Makedonien och 

Grekland.64 

I Förbundsrepublikens Jugoslaviens utrikesdepartements rapport om den aktuella händelsen 

presenteras flera vittnesutsagor om förloppet.65 Flera av de intervjuade ögonvittnena befann 

sig på tåg 393 under själva attacken och erhöll mer eller mindre allvarliga skador. Gemensamt 

för dessa vittnesutsagor är tidpunkten för attacken, samt att tåget de facto blev träffat. 

Skillnaderna i desamma, vilka författaren identifierat, är antal robotar som träffade bron eller 

tåget, och även tiden mellan detonationerna. Författaren gör bedömningen att det är 

problematiskt att rekonstruera händelseförloppet vad gäller tider, typ och antal av vapenlast, 

grundat på ögonvittnen som befann sig på tåg 393, då dessa sannolikt var chockade och 

kämpade för egen och medpassagerares överlevnad. Dock är vittnesutsagorna relevanta för att 

ge en bild av hur attacken upplevdes på marken. 

Även personer som befann sig i närheten av järnvägsbron har lämnat vittnesutsagor, vilka 

finns presenterade i Förbundsrepublikens Jugoslaviens utrikesdepartements rapport. Bora 

Kostić befann sig enligt egen utsago i sitt hem, ungefär fyrtio meter från den aktuella 

järnvägsbron när första roboten detonerade.66 Han beskriver att han efter den första 

detonationen avsåg att föra sin fru och son i säkerhet i ett annat hus längre bort från bron. På 

vägen dit såg och hörde Bora Kostić ytterligare en detonation. Han bedömde att det var en 
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järnvägsvagn som blivit träffad och att tiden mellan den första och andra detonationen var 

ungefär trettio sekunder.  

Andra liknande vittnesutsagor i Förbundsrepublikens Jugoslaviens utrikesdepartements 

rapport, vilka författaren med hänsyn till textutrymme inte ämnar redogöra för i denna studie, 

bekräftar Bora Kostićs bedömningar om att det var två robotar med ungefär trettio sekunders 

mellanrum som träffade den aktuella järnvägsbron alternativt tåget. 

USA:s dåvarande vice försvarsminister John Hamre beskriver händelsen så här: 

One of our electro-optically guided bombs homed in on a railroad bridge just 

when a passenger train raced to the aim point. We never wanted to destroy that 

train or kill its occupants. We did want to destroy the bridge and we regret this 

accident. 67 

 

Händelseförloppet, och anledningarna bakom att bron blev attackerad inte bara en, utan två 

gånger när tåget befann sig på den, beskrivs på en presskonferens på NATO:s högkvarter i 

Bryssel den 13 april 1999 av General Wesley Clark, NATO’s Supreme Allied Commander for 

Europe: 

 

[T]his was a case where a pilot was assigned to strike a railroad bridge that is part 

of the integrated communications supply network in Serbia. He launched his 

missile from his aircraft that was many miles away, he was not able to put his 

eyes on the bridge, it was a remotely directed attack. And as he stared intently at 

the desired target point on the bridge, and I talked to the team at Aviano who was 

directly engaged in this operation, as the pilot stared intently at the desired aim 

point on the bridge and worked it, and worked it and worked it, and all of a 

sudden at the very last instant with less than a second to go he caught a flash of 

movement that came into the screen and it was the train coming in. 

Unfortunately he couldn’t dump the bomb at that point, it was locked, it was 

going into the target and it was an unfortunate incident which he, and the crew, 

and all of us very much regret. We certainly don’t want to do collateral damage. 

The mission was to take out the bridge. He realised when it had happened that he 

had not hit the bridge, but what he had hit was the train. He had another aim point 

on the bridge, it was a relatively long bridge and he believed he still had to 

accomplish his mission, the pilot circled back around. He put his aim point on the 

other end of the bridge from where the train had come, by the time the bomb got 

close to the bridge it was covered with smoke and clouds and at the last minute 

again in an uncanny accident, the train had slid forward from the original impact 

and parts of the train had moved across the bridge, and so that by striking the 

other end of the bridge he actually caused additional damage to the train.68 

 

                                                 
67

 The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, 2000, paragraf  59 
68

 Ibid. 



Försvarshögskolan  2013-05-27 

OP 10-13 

19(35) 
 

Författaren har inte lyckats identifiera några officiella dokument från NATO:s sida som 

förtäljer vilket typ av flygplan det var som användes under attacken mot bron, och inte heller 

exakt vilken, eller vilka typer av bomber som släpptes. Amnesty International skriver dock in 

sin rapport “Collateral Damage” or unlawful killings? Violations of the laws of war by NATO 

during Operation Allied Force att officiella källor från Washington hävdar att det rör sig om 

ett amerikanskt flygplan av typen F15E Strike Eagle och bomber av typen AGM-130.69 

Författaren har identifierat att denna flygplanstyp och bombtyp figurerar i flera rapporter, 

vilka behandlas i denna studie, utan att vare sig bekräftas eller dementeras av NATO.  

 

Av ovan nämnda citat hävdar författaren att följande slutsatser/antaganden kan dras avseende 

flygplanstyp och vapenlast: 

 

 Flygplanstypen i kombination med robottypen medger att flygplanet kunde befinna sig 

på ett sådant långt avstånd från bron då roboten avfyrades att piloten, eller annan 

besättningsmedlem inte behövde ha visuell kontakt med bron för att kunna avfyra. 

 Roboten styrs av piloten, eller annan besättningsmedlem, samt har en egen 

målsökande funktion.  

 Videoupptagning från roboten skickas till flygplanet och presenteras på en skärm för 

piloten, eller annan besättningsmedlem. 

 

NATO hävdar att anledningen till att järnvägsbron vid Grdelica attackerades var att den 

ansågs utgöra en viktig försörjningsled in i Kosovo.70 

 

Grundat på ovan beskrivet händelseförlopp under attacken mot persontåget vid Grdelica den 

12 april 1999 gör författaren följande antaganden: 

 

 Första roboten som avfyras har som mål att träffa bron. Den person på flygplanet som 

styr och kontrollerar roboten upptäcker tåg 393 sent och hinner inte, eller väljer att inte 

avbryta attacken. 

 När den andra roboten avfyras mot bron, är den person på flygplanet som styr och 

kontrollerar roboten, medveten om att det finns ett tåg på bron. Denne väljer trots detta 

att attackera bron igen. 

 

3.1.2 Bedömningar av attacken vid Grdelica den 12 april 1999 

Amnesty International drar slutsatsen att befälhavaren på flygplanet som släppte robotarna på 

järnvägsbron, uppfattade att uppdraget var att förstöra bron, oavsett hur mycket skada detta 

innebar på civil personal och egendom. Ett sådant synsätt skulle i så fall bryta mot 

distinktionsprincipen samt proportionalitetsprincipen.71 Vidare hävdar Amnesty International i 

sin rapport att NATO inte genomfört tillräckliga försiktighetsåtgärder inför attacken, genom 

att säkerställa att inget tåg kunde befinna sig på bron vid den aktuella tidpunkten. Amnesty 
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International påstår också att beslutet att avfyra den andra roboten tydligt strider mot Artikel 

57 i tilläggsprotokoll I och menar att den andra attacken borde avbrutits då det för 

befälhavaren var tydligt att det fanns civila på platsen.72 

Internationella Krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, ICTY gör i sin rapport 

Final Report to the Procecutor by the Committee Established to Review the NATO Bombing 

Campaign Against the Federal Republic of Yugoslavia, bedömningen att bron vid Grdelica 

var ett legitimt mål. Bron bedöms vara målet för attacken och inte tåget. Vidare är åsikten att 

den person i flygplanet som var ansvarig för att styra och kontrollera den första roboten som 

avfyrades, inte i tid upptäckt att tåget var på väg mot bron därför inte hann avbryta attacken.73  

Kommittén från ICTY som sammanställt rapporten, har delade åsikter om huruvida den 

person som var ansvarig för att styra och kontrollera den andra roboten, agerat vårdslöst eller 

ej. Deras gemensamma slutsats är dock att, baserat på det underlag som funnits till hands, 

behövs inga vidare undersökningar göras. 

Human Rights Watch har, i det material författaren gått igenom, inte dragit några slutsatser 

avseende den aktuella attackens legalitet, utan enbart beskrivit händelseförloppet och 

sammanställt information om offren. 

3.1.3 Vad säger HPCR:s manual om attacken vid Grdelica den 12 april 1999? 

Var bron ett legitimt mål? 

Regel 10 (a): 

 

In accordance with the basic principle of distinction, attacks must be confined to 

lawful targets.74 

 

Från regel 10 (a) gör författaren tolkningen att attacker måste begränsas till legitima mål. Vad 

är då enligt HPCR:s manual legitima mål? Regel 10 (b): 

Lawful targets are: 

(i) Combatants; 

(ii) Military objectives (as defined in Rules 1 (y) and 22); 

(iii) Civilians directly participating in hostilities75 

Författaren gör bedömningen att bron enligt HPCR:s manual inte kan ses som kombattant 

eller som civila, vilka deltar i fientligheterna. Kan den då, enligt definitionen nedan anses vara 

ett militärt mål? Regel 1 (y): 
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“Military objectives”, as far as objects are concerned, are those objects which by 

their nature, location, purpose or use, make an effective contribution to military 

action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the 

circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.76 

“Military objectives” eller på svenska ”Militärt mål”, är alltså objekt som på grund av sin 

natur, plats, syfte eller användning, effektivt bidrar till militära syften. Ett militärt agerande 

mot objektet ska även innebära en definitiv militär fördel för den egna sidan. Regel 23: 

Objects which may qualify as military objectives through the definition in Rules 1 

(y) and 22 (a) include, but are not limited to, factories, lines and means of 

communications (such as airfields, railway lines, roads, bridges and tunnels); 

energy producing facilities; oil storage depots; transmission facilities and 

equipment.77 

 

Regel 1 (y) tillsammans med Regel 23 bekräftar alltså tillsammans att en järnvägsbro kan 

anses vara ett militärt mål, under förutsättningarna att den effektivt bidrar till militära syften 

samt att militärt agerande mot objektet även ska innebära en definitiv militär fördel för den 

egna sidan. NATO hävdade, vilket är beskrivet tidigare i denna studie, att järnvägsbron 

ansågs utgöra en viktig försörjningsled in i Kosovo. Exakt vilken militär fördel NATO såg 

med attacken har författaren inte kunnat identifiera. 

 

Vidtog NATO tillräckliga försiktighetsåtgärder i samband med attacken? 

Regel 30: 

 

Constant care must be taken to spare the civilian population, civilians and civilian 

objects.78 

 

Vad innebär denna regel och hur kan en militärmakt som NATO uppnå detta? Under denna 

rubrik avser författaren avhandla attackens legalitet utifrån Regel 30 och 32 i HPCR:s manual. 

Regel 32: 

 

Constant care includes in particular the following precautions: 

 

(a) Doing everything feasible to verify, based on information reasonably 

available, that a target is a lawful target and does not benefit from specific 

protection; 

(b) Doing everything feasible to choose means and methods of warfare with a 

view to avoiding — or, in any event, minimizing — collateral damage; and 
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(c) Doing everything feasible to determine whether the collateral damage to be 

expected from the attack will be excessive in relation to the concrete and direct 

military advantage anticipated.79 

 

Ordet “Feasible” definieras enligt följande I HPCR:s manual: 

 

(q) “Feasible” means that which is practicable or practically possible, taking into 

account all circumstances prevailing at the time, including humanitarian and 

military considerations.80 

 

Författaren tolkar detta begrepp som det som är praktiskt genomförbart, med hänsyn till 

rådande omständigheter, vilka inkluderar både humanitära och militära aspekter. 

 

Huruvida järnvägsbron kan anses vara ett legitimt mål eller ej, har författaren redan behandlat 

i rubriken ovan. Punkten (b) anser författaren vara desto intressantare för besvarandet av 

denna rubriks frågeställning. Den innefattar att den sida som utför en attack, i detta fall 

NATO, måste göra allt som är görligt gällande val av medel och metod i syfte att undgå, eller 

åtminstone minimera oavsiktlig skada. Då operation Allied Force till största del var en 

luftkampanj, anser författaren det som rimligt att NATO valde att använda flygbombning som 

metod för att leverera verkansdelen. Medlet som sådant, det vill säga själva roboten, var vilket 

tidigaren nämnt i studien någon form av styrd robot med målsökarfunktion. Ett alternativ till 

flygbombning var att använda något av de amerikanska skepp eller den brittiska u-båten som 

var bestyckade med kryssningsrobotar, och så fall attackera järnvägsbron från ett betydligt 

större avstånd.81 Det större avståndet, och nackdelen att inte ha en pilot på plats för att 

möjliggöra verifiering av målet, hade enligt författaren varit ett sämre alternativ kopplat mot 

risken för oavsiktlig skada. Detta gjordes dock inte utan ett flygplan användes tillsammans 

med någon form av målsökande robot. Sett till alternativen anser författaren därför att NATO 

enligt punkten (b), kopplat mot val av medel och metod, gjord vad de kunnat för att minimera 

oavsiktlig skada.  

 

Kunde NATO inte valt att attackera järnvägsbron vid ett annat tillfälle, när tåget inte befann 

sig på bron? Enligt tidtabellen borde tåget ha passerat bron tio minuter tidigare påpekar Goran 

Mikić, lokförare på tåg 393 under attacken mot järnvägsbron.82 Författaren gör därför 

bedömningen att det snarare är att betrakta som en olycklig omständighet att tåget befinner sig 

på järnvägsbron under attacken, än att NATO medvetet planerat attacken till den tidpunkt då 

tåg 393 just passerar bron. 

 

Vad gäller punkten (c) så bedömer författaren att en diskussion grundad på enbart öppna 

källor, vilket denna studie begränsar sig till, skulle bli av allt för spekulativ och därför inte 
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bidra till besvarandet av studiens frågeställning. För att på ett intressant och meningsfullt sätt 

kunna diskutera punkten (c), anser författaren behöva dokument från NATO:s sida som 

innefattar en riskanalys av attacken samt vilka militära fördelar NATO förväntade sig. 

Avsaknaden av dessa typer av dokument innebär en begränsning för studien och belyser 

således problematiken med bedömning av en viss händelse.  

 

Borde attacken ha avbrutits? 

Under denna rubrik avser författaren främst avhandla legaliteten bakom den andra roboten 

som avfyrades mot järnvägsbron. Denna avgränsning grundar sig på General Wesley Clarks 

tidigare nämnda uttalande, om att den person som styrde och kontrollerade roboten inte hade 

möjlighet att avbryta den första attacken när tåget väl upptäckts. Personen valde dock att än 

en gång attackera järnvägsbron, med vetskapen om att det stod ett tåg på den. Regel 35: 

 

In carrying out air or missile combat operations, an attack must be cancelled or 

suspended if it becomes apparent: 

 

(a) That the target is not a lawful target; or 

(b) That the target is and remains entitled to specific protection in accordance with 

Sections K, L, M and N of this Manual; or 

(c) That the expected collateral damage is excessive in relation to the concrete and 

direct military advantage anticipated.83 

 

Regel 35 I HPCR:s manual behandlar alltså under vilka omständigheter en luftstridsoperation 

måste avbrytas. Punkten (a), alltså huruvida järnvägsbron var ett legitimt mål eller ej är 

behandlat tidigare i studien. Punkten (b) innefattar bland annat skydd av särskilda 

personalkategorier och är enligt författarens bedömning irrelevant för denna studie. Punkten 

(c) bedöms dock av densamme som högst relevant för besvarandet av frågeställningen.  

 

När den första attacken genomfördes var personen som styrde och kontrollerade roboten av 

uppfattningen att järnvägsbron var tom, enligt General Wesley Clarks uttalande. Om så varit 

fallet hade den påföljande oavsiktliga skadan begränsats till materiella skador på de få 

närliggande civila hus vid järnvägsbron, samt de lättare fall- och skärskador som beskrivits i 

vittnesutsagorna.84 Järnvägsbron var som beskrivet inte tom, vilket upptäcks av en person 

ombord på flygplanet. Ändå tas av någon person beslutet att attackera bron igen. Vid just den 

här tidpunkten under attacken mot järnvägsbron fanns alltså en möjlighet att avbryta attacken.  

 

…He realised when it had happened that he had not hit the bridge, but what he 

had hit was the train. He had another aim point on the bridge, it was a relatively 
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long bridge and he believed he still had to accomplish his mission, the pilot 

circled back around.85 

 

Enligt General Wesley Clarks uttalande ovan uppfattade alltså en person på flygplanet 

att första attacken hade misslyckats då tåget träffats istället för bron, och ytterligare en 

attack behövde genomföras för att uppnå målet, att göra järnvägsbron obrukbar. Blev 

det då enligt Regel 35 i HPCR:s manual inte uppenbart att den förväntade oavsiktliga 

skadan förväntades överstiga den militära fördelen som en obrukbar bro skulle 

innebära? Återigen hamnar diskussionen i ett läge där oavsiktlig skada måste mätas med 

militär fördel. Detta saknar författaren verktyg för från HPCR:s manual och avser därför 

avhandla detta problem under rubriken ”Resultat och diskussion”. 

3.1.4 Delsammanfattning av attacken vid Grdelica den 12 april 1999 

 

 Järnvägsbron kan utifrån HPCR:s manual anses vara ett legitimt mål, under 

förutsättning att NATO såg en definitiv militär fördel i att göra den obrukbar.  

 Med hänsyn till val av metod och medel för attacken mot järnvägsbron, anser 

författaren att NATO åtminstone till viss del uppfyller kriterierna i Regel 32. 

 Det fanns ett läge mellan första och andra robotavfyrningen, där attacken kunde ha 

avbrutits med hänsyn till Regel 35 i HPCR:s manual. Så skedde dock ej.  

 

3.2 Attack mot flyktingkonvoj vid Djakovica den 14 april 1999 

3.2.1 Beskrivning av händelseförloppet 

Den 14 april 1999, mellan 13:30 och 15:30, attackerade NATO vid upprepade tillfällen en, 

eller flera konvojer bestående av albanska flyktingar i närheten av byarna Madanaj och Meja, 

belägna längs vägen mellan städerna Djakovica och Prizren i västra Kosovo. 

Flyktingkonvojerna, till största del bestående av kvinnor, barn och äldre personer, nyttjade 

bilar och traktorer med släp som transportmedel.86 

Första attacken genomfördes mot den del av en konvoj som vid det aktuella tillfället befann 

sig i byn Meja. Människorna i konvojen försökte då söka skydd i närliggande byggnader men 

även dessa blev träffade av bomber. Attacken fortsatte sedan sydost längs vägen mellan 

byarna Meja och Bistražin. Under attackerna dödades totalt 73 personer och 36 personer blev 

skadade.87 

NATO nekade inledningsvis, men erkände vid senare tillfälle att de var ansvariga för 

attacken. Målet med attacken var enligt NATO att slå mot serbiska militära styrkor i området 

runt Djakovica, vilka piloter enligt rapporter sett bränna ner civila byggnader och hem. Vidare 

hävdade NATO att jugoslaviska specialförband, dagarna före den aktuella attacken, 
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genomfört etnisk rensning i området runt Djakovica. Vägen mellan Prizren och Djakovica 

bedömdes också vara en viktig försörjningsled för de jugoslaviska stridskrafterna och 

säkerhetspolisen.88 

Att få en klar bild av händelseförloppet verkar vara svårt. Det är både Amnesty Internationals, 

Human Rights Watchs och ICTY:s rapporter överens om. Vissa vittnesutsagor beskriver 

detonationer ovanför marken, vilket enligt en artikel skriven av Paul Watson, tyder på att 

klusterbomber använts vid attacken.89 Detta dementeras av den amerikanska brigadgeneralen 

Daniel Leaf, befälhavare för den F16-division, baserad i Avioni, Italien som var delaktiga i 

attacken.90  

Det råder även skilda meningar avseende militär närvaro i konvojerna. NATO hävdar att 

militära fordon identifierats i konvojerna varför de bedömts vara av militär natur, utan civila 

närvarande, och därför attackerat dem.91 I Förbundsrepubliken Jugoslaviens 

utrikesdepartements rapport om den aktuella händelsen framgår inte att någon militär personal 

eller militära fordon funnits i någon konvoj.92 

I samma rapport beskrivs att de albanska flyktingarna i konvojerna var på väg tillbaka till sina 

hem. Åtskilliga vittnesutsagor hävdar dock det motsatta. Ajmone Selmonaj, som var delaktig i 

en flyktingkonvoj beskriver det så här: 

We had been ordered to leave our village just after the war began and had gone to 

Sheremet/…/ Then, on the 14th, the Serb police came and ordered us out of our 

houses. They were taking us out and burning our houses behind us. There was a 

long convoy of tractors and trailers and we joined it. My husband was driving and 

the children were in the trailer with me, about 30 of us in all along with some 

neighbors. There were some Albanian collaborators with the Serbs. We reached 

Gjakova [Djakovica] by 11am. I couldn't see the back or the front of the column.93 

Flera vittnen som Robert Fisk intervjuat för sin artikel beskriver också att det rörde sig 

militära fordon i konvojerna. Skillnader i vittnesutsagorna avseende militära fordon, som 

författaren identifierat, rör sig snarare om hur många militära fordon som rörde sig i 

konvojerna, än om deras omtvistade närvaro.  

Författaren är av åsikten att det för läsarens förståelses skull, är viktigt att trots vissa 

motsättningar avseende konvojernas komposition, antal och typer av vapenlast samt motiv 

bakom vissa beslut, kronologiskt beskriva händelseförloppet. Viktig är också att påpeka att 

NATO:s flygplan, med hänsyn till egen exponering inte flög lägre än 15000 fot under 

attacken.94 
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Attacken nordväst om Djakovica 

Ungefär en timma före den första attacken hävdar NATO att spaningsflygplan bevittnat flera 

brända byar och ytterligare framfart av bränder sydost om dessa. Slutsatsen som drogs var att 

Milosevics styrkor metodiskt arbetade sig söderut, brände byar och fördrev albanerna från 

sina hem. Piloten såg också tre likadana mörkgröna fordon bredvid det senast antända huset, 

och bedömde dessa som fordon avsedda för trupptransport.95 

För att förhindra Milosevics styrkors framfart avfyrade piloten, som flög en F16, en robot mot 

det främsta fordonet i konvojen. Piloten lämnade därefter en muntlig rapport och lämnade 

området för att tanka. En andra F16 anlände till området efter ungefär tjugo minuter och 

bedömde visuellt att det fanns stora fordon uppställda vid en grupp av hus i målområdet, 

varför denna avfyrade en laserstyrd robot mot platsen.96 

Attacken sydöst om Djakovica 

Samtidigt undersökte ett tredje flygplan en konvoj med över hundra fordon och försökte 

avgöra om den var av militär natur eller ej. På grund av att de första tjugo fordonen var till 

formen likadana, och att dess inbördes avstånd och gemensamma fart var karaktäriserande för 

militär framfart, gjordes bedömningen att det var en militär konvoj. Ett antal robotar från ett 

antal flygplan avfyrades då under en period mot konvojen. 97  

The combined air operations center i Italien tyckte dock att det var konstigt att Milosevics 

styrkor färdades i så stora konvojer, varför det blev beordrat att konvojen återigen skulle 

verifieras som ett legitimt militärt mål. Detta gjordes med ett flygplan av typen OA-10, vars 

besättning använde kikare för att verifiera konvojen. Det fastställdes att det definitivt fanns 

militära fordon i konvojen men även civila, varför attacken avbröts.98 

Grundat på ovan beskrivet händelseförlopp under attacken mot flyktingkonvojen vid 

Djakovica den 14 april 1999 görs av författaren följande antaganden: 

 

 I konvojen rörde sig både civila och militärer. Vissa militära fordon rörde sig inom 

konvojen. 

 NATO:s flygplan flög inledningsvis på 15000 fot och identifierade målet visuellt, utan 

hjälpmedel. 

3.2.2 Bedömningar av attacken vid Djakovica den 14 april 1999 

Amnesty International kommer i sin rapport fram till slutsatsen att NATO:s flygplan som 

deltog i attacken, genom att flyga på 15000 fot omöjligtvis kunde skilja på civila traktorer och 

militära fordon. Detta skulle i så fall innebära att piloterna inte kunnat skilja mellan militära 

mål, vilka är legitima och civila mål, vilka ej är legitima. Ett sådant förfarande bryter mot 

distinktionsprincipen. På samma grund hävdar Amnesty International att NATO:s 

övergripande synsätt för attackernas genomförande, i detta fall synliggjort genom tidigare 
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nämnd höjdrestriktion, i den aktuella attacken hamnar i konflikt med förbudet mot krigföring 

som leder till urskillningslösa effekter.99 

ICTY är av åsikten att de civila ej attackeras avsiktligt i det aktuella fallet. De ser inget 

olagligt med att flyga på 15000 fot i syfte att undvika exponering från fientligt luftvärn, även 

om de förstår problematiken med korrekt identifiering från hög höjd och hög fart. Det 

understryks även i rapporten att attacken avbröts när det blev känt att civila var närvarande i 

målområdet. Trots åsikten om att flygplanen kunde flugit lägre och långsammare för att 

möjliggöra en säkrare identifiering, gör ICTY bedömningen, att varken besättningar eller 

högre beslutsfattare agerat så vårdslöst avseende försiktighetsåtgärder vid attacken att åtal bör 

väckas.100 

Human Rights Watch gör inte heller i detta fall några ansatser till juridiska bedömningar 

avseende NATO:s agerande. De belyser dock att NATO efter den aktuella attacken ändrade 

sina interna insatsregler, vilket tolkas som att NATO insett att otillräckliga 

försiktighetåtgärder vidtagits i den aktuella attacken avseende identifiering av mål.101 

3.2.3 Vad säger HPCR:s manual om attacken vid Djakovica den 14 april 1999? 

Var konvojen ett legitimt mål? 

Om man ser konvojen som en flyktingström av civila så var den självklart inget legitimt mål, 

då legitima mål enligt Regel 10 i HPCR:s manual definieras som kombattanter, militära mål 

samt civila, vilka direkt deltar i fientligheterna. Vidare fastslår Regel 11 i HPCR:s manual att 

attacker riktade mot civila personer eller civil egendom är förbjudna.102 Men utifrån 

rapporterna samt författarens antagande i denna studie befann sig både civila, och militära 

personer samt fordon i konvojen. Vad innebär detta för de stridande parterna? Regel 12 (a): 

In case of doubt as to whether a person is a civilian, that person shall be 

considered a civilian.103 

 

Detta innebär alltså att om det rådde tvivel under attacken huruvida personerna i konvojen var 

civila eller militärer, skulle de bedömts vara civila och därmed ej legitima mål. NATO hävdar 

dock att piloter och beslutsfattare under attacken var säkra på att det var en militär konvoj, 

utan civila inslag. Kan de då friskriva sig ansvar? Det avser författaren behandla under nästa 

rubrik.  

 

Vad gäller då legitimiteten av Milosevics styrkors närvaro i konvojen? Regel 45: 

 

Belligerent Parties actually or potentially subject to air or missile operations must 

not use the presence or movements of the civilian population or individual 
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civilians to render certain points or areas immune from air or missile operations, 

in particular they must not attempt to shield lawful targets from attacks or to 

shield, favour or impede military operations. Belligerent Parties must not direct 

the movement of the civilian population or individual civilians in order to attempt 

to shield lawful targets from attacks or to shield military operations.104 

 

Regel 45 i HPCR:s manual innebär alltså att den stridande part som utsätts för, eller riskerar 

att utsättas för ett luftangrepp, inte får beblanda sig med civilbefolkning. De får inte utnyttja 

en civil förflyttning i syfte att undergräva målområdets legitimitet eller av samma syfte 

försöka styra den civila förflyttningen. Detta förfarande är en företeelse som ibland benämns 

”mänskliga sköldar” och hävdas ha använts vid upprepade tillfällen av Milosevic under kriget 

i Kosovo, enligt Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, OSSE.105 

 

Enligt vittnesutsagorna från flyktingar som drabbades av attacken, vilka beskrivits tidigare i 

denna studie, rörde det sig militära fordon i konvojen. Författaren avser inte spekulera i hur 

många de var till antalet, vilka positioner de hade eller avsikten med dess närvaro. De militära 

fordonen verkar dock på något sätt ha funnits bland civilbefolkning, vilket utsatte de civila 

människorna för risk och ej är förenligt med Regel 45 i HPCR:s manual. 

 

Ligger då hela skulden på Milosevics styrkor, vilka eventuellt använde civilbefolkning som 

mänskliga sköldar? Regel 46: 

 

Both the Belligerent Party launching an air or missile attack and the Belligerent 

Party subject to such an attack have obligations to take precautions. Nevertheless, 

the latter’s failure to take precautionary measures does not relieve the Belligerent 

Party launching an air or missile attack of its obligation to take feasible 

precautions.106 

 

Det är alltså både den attackerande sidans, och den sida som blir utsatt för en attacks ansvar 

att vidta försiktighetsåtgärder. Att de sistnämnda, i detta fall Milosevics styrkor misslyckas 

med sitt åtagande ger följaktligen inte NATO rätten att attackera ett målområde och sedan 

skylla de civila skadorna på brister i motståndarens agerande. Även om Milosevics styrkor 

avsiktligt försökt dölja egen verksamhet bakom en civil fasad, eller med militära medel 

medvetet drivit flyktingarna utefter en viss rutt, ger inte det enligt HPCR:s manual NATO 

befogenheten att attackera konvojen utan att vidta, för den aktuella situationen, alla praktiskt 

genomförbara försiktighetsåtgärder. 
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Vidtog NATO tillräckliga försiktighetsåtgärder i samband med attacken? 

Under föregående rubrik beskrevs att NATO:s piloter och beslutsfattare under attacken var 

säkra på att det var en militär konvoj, utan civila inslag. Så verkar dock inte vara fallet. Civila 

personer fanns i konvojen och den var enligt Regel 10 i HPCR:s manual inget legitimt mål. 

Vad innebär detta och hur kunde det bli så? Regel 30: 

Constant care must be taken to spare the civilian population, civilians and civilian 

objects.107 

Precis som i fallet Grdelica så lämpar sig Regel 30 och Regel 32 ur HPCR:s manual för att 

beskriva skyldigheter avseende försiktighetsåtgärder inför en attack. Regel 32: 

Constant care includes in particular the following precautions: 

 

(a) Doing everything feasible to verify, based on information reasonably 

available, that a target is a lawful target and does not benefit from specific 

protection; 

(b) Doing everything feasible to choose means and methods of warfare with a 

view to avoiding — or, in any event, minimizing — collateral damage; and 

(c) Doing everything feasible to determine whether the collateral damage to be 

expected from the attack will be excessive in relation to the concrete and direct 

military advantage anticipated108 

Författaren anser att punkten (b), vilken behandlar val av metod och medel, samt punkten (c), 

vilken behandlar oavsiktlig skada i förhållande till den militära fördelen, i detta fall är av 

mindre relevans. Detta synsätt grundas på att innebörden i punkterna (b) och (c) förutsätter att 

kriterierna i punkten (a) är uppfyllda. Var då kriterierna i Regel 32 (a) i HPCR:s manual 

uppfyllda inför attacken vid Djakovica den 14 april 1999? 

Regel 32 (a) i HPCR:s manual innebär alltså att den attackerande sidan, vilket i detta fall var 

NATO, måste göra det som är praktiskt genomförbart, med hänsyn till rådande 

omständigheter, vilka inkluderar både humanitära och militära aspekter och grundat på 

tillgänglig information, för att verifiera att målet är legitimt och inte åtnjuter särskilt skydd.  

 

Som beskrivits tidigare i studien upptäcktes brända byar av NATO:s flygplan, varför 

slutsatsen att Milosevics styrkor fördrev albaner drogs. Den enda målverifieringen som 

författaren med säkerhet kunnat identifiera, vilken gjordes av piloten inför den första attacken 

nordväst om Djakovica, gjordes med blotta ögat och bedömt från 15000 fots höjd. Pilotens 

bedömning var att det stod tre likadana mörkgröna fordon bredvid det senast antända huset, 

vilka antogs användas till trupptransport. På dessa av författaren identifierade grunder, 

avfyrades sedan minst två robotar mot målområdet av minst två olika flygplan. Ett beslut taget 

på dessa relativt vaga grunder bedömer författaren vara i konflikt med essensen i Regel 32 (a) 

i HPCR:s manual. 
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I attacken sydöst om Djakovica gjordes också den enda målverifieringen, vilken författaren 

med säkerhet kunnat identifiera, med blotta ögat, av en pilot i en F16 på 15000 fots höjd. I 

detta fall grundade sig pilotens bedömning att konvojen var av militär natur, på fordonens 

likadana form samt dess inbördes avstånd och fart. På dessa av författaren identifierade 

grunder, avfyrades sedan ett antal robotar från ett antal flygplan mot målområdet. Även detta 

beslut anser författaren vara taget på för vaga grunder och kan kritiseras utifrån Regel 32 (a) i 

HPCR:s manual. 

 

Först efter att flera robotar avfyrats mot de bägge målområdena gjordes ytterligare och 

noggrannare verifiering av målen. Denna gång användes flygplan av typen OA-10, vars 

besättning använde kikare för att verifiera målen. Piloten rapporterade att det både fanns 

civila, så väl som militära fordon i målområdet, varför attacken avbröts. Denna typ av 

verifiering borde alltså kunnat ha genomförts i ett tidigare skede av händelseförloppet. 

Författaren har inte identifierat några yttre omständigheter som kan förklara varför denna typ 

av noggrannare identifiering inte utfördes innan attacken påbörjades. Att OA-10:an tillslut 

användes för att verifiera att målen verkligen var legitima kan enligt författaren ses på flera 

sätt. Deras användande skulle kunna ses som att NATO hela tiden under attacken strävade 

efter en så säker verifiering som möjligt och därför trappade upp verifieringsarbetet vartefter 

ny information blev mottagen. Ett sådant förhållningssätt skulle i så fall kunna argumenteras 

för att stämma överens med essensen i Regel 32 (a), men friskriver inte NATO från Regel 32 

(c), vilket de då enligt författaren i det fallet bröt mot. OA-10:ans ankomst till målområdet 

kan enligt författaren också ses som att NATO insåg att de inte riktigt var säkra på vad det var 

de attackerade, och då tillsatte ytterligare resurser i verifieringsarbetet, vilka hade kunnat 

användas tidigare. Ett sådant agerande strider enligt författaren mot Regel 32 (a) i HPCR:s 

manual. 

3.2.4 Delsammanfattning av attacken vid Djakovica den 14 april 1999 

 

 Konvojen var enligt Regel 10 i HPCR:s manual inget legitimt mål och var enligt Regel 

11, ej tillåten att attackeras.  

 Milosevics styrkor verkar att på något sätt, och av något syfte beblandat sig med 

civilbefolkning i en eller flera konvojer. Detta utsatte de civila människorna i 

konvojen för högre risk och är ej förenligt med Regel 45 i HPCR:s manual. 

 Att en stridande part misslyckas med åtagandet att vidta adekvata 

försiktighetsåtgärder, friskriver inte den andra stridande parten från sina förpliktelser 

enligt Regel 46 i HPCR:s manual.  

 Besluten att attackera konvojerna togs på, enligt författaren vaga underlag från 

observationer utförda av enskilda piloter och kan, enligt författaren, anses bryta mot 

Regel 32 (a) i HPCR:s manual. 
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4. Resultat och diskussion 

Kan det då, enligt relevanta regler i HPCR:s manual, hävdas att NATO bröt mot krigets lagar 

i de aktuella fallen Grdelica och Djakovica?  

Som svar på den frågeställningen vågar författaren sticka ut hakan och svara ja. Det har i 

studien identifierats ett antal brister i NATO:s agerande vid de aktuella attackerna, vilka kan 

användas som argument för att det brutits mot relevanta regler. Gällande attacken vid 

Grdelica anser författaren att det främst är kritik utifrån Regel 35 i HPCR:s manual, alltså att 

attacken borde ha avbrutits när vetskapen om tågets existens tillkommit, som är väl 

underbyggd. I fallet Djakovica anser författaren att det är kritiken avseende 

försiktighetsåtgärder, vilken återfinns i Regel 32 i HPCR:s manual, som är central i en 

argumentation om huruvida NATO bröt mot krigets lagar eller ej. 

4.1 Begreppsproblematiken 

Vilka anledningar kan då identifieras till att fallen bedöms olika? Författaren har identifierat 

flera begrepp som lämnar utrymme för subjektiv tolkning, och kanske kan vara en del i den 

problematiken. 

Först ut är begreppet ”Feasible”, vilket i denna studie av författaren benämnts görligt, och 

tolkats som det som för tillfället är praktiskt genomförbart, med hänsyn till rådande 

omständigheter, vilka inkluderar både humanitära och militära aspekter. Begreppet 

innehåller flera komponenter, vilka alla måste tas hänsyn till. Först är det tidsaspekten. En 

bedömning avseende om vad som är görligt, kan enbart göras när själva beslutet för en attack 

tas. Andra alternativ till det aktuella beslutet, vilka lagts fram i efterhand kan anses 

irrelevanta, i fall de inte var uppenbara i beslutsögonblicket. Detta innebär att en bedömning 

av ett visst beslut måste göras mot bakgrunden av beslutsfattarens, för tillfället tillgängliga 

information. Vidare måste komponenterna humanitära och militära aspekter vägas in. De 

humanitära aspekterna kanske i efterhand är enklare att bedöma, då de i kritiserade fall 

inneburit oavsiktlig skada. De militära aspekterna upplevs av författaren svårare. Här måste 

risken för skada på personal och materiel värderas tillsammans med den beräknade militära 

fördelen som ett beslut förväntas ge. Kritik mot ett beslut i sig blir därför problematiskt om 

det saknas information om varför beslutet togs.109  

Det andra begreppet är “Military advantage”, vilket i studien benämnts militär fördel och 

innefattar de fördelar av militär natur, vilka erhålls från en attack. Begreppet är centralt i 

flera regler och definitioner i HPCR:s manual, bland annat för att bedöma om ett mål kan 

kategoriseras som ett militärt mål och för att utgöra motpol till oavsiktlig skada avseende 

försiktighetsåtgärder. Den militära fördelen som en attack förväntas innebära fastställs vid 

planeringen eller genomförandet av densamma. Detta leder fram till att den förväntade 

militära fördelen är en avgörande beståndsdel i fastställande av ett objekts legitimitet, och det 

faktiska resultatet är av mindre betydelse. Återigen är resonemanget och förväntningarna 

bakom ett beslut av större relevans än själva resultatet av beslutet, varför kritik mot resultatet i 

sig blir problematiskt.  
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Begreppen ”Feasible” och ”Military advantage” är dock inte nya. De återfinns redan i första 

tilläggsprotokollet till Genèvekonventionerna, vilket antogs 1979. Kritik mot begrepp 

generellt är heller inte nytt. Ove Bring lyfter problematiken med begreppsanvändning i sin 

artikel International Humanitarian Law after Kosovo: Is lex lata Sufficient?, i vilken bland 

annat ett objekts legitimitet, avseende rådande och framtida syfte diskuteras.110 Att de 

används i HPCR:s manual är heller inte konstigt då manualen, vilket tidigare beskrivits i 

denna studie, inte syftar till att skapa nya lagar, utan till att sammanställa och återge gällande 

allmänna humanitärrättsliga förpliktelser i specifika regler med bäring på luftkrigföring. Dock 

innebär, enligt författaren, nämnda begrepps inneboende subjektiva tolkningsbarhet tydliga 

problem ur ett humanitärt perspektiv. Resonemangen bakom begreppen upplevs av författaren 

som sunt förnuft, vilket i sig kanske inte är negativt då det är något som en militär 

beslutsfattare förväntas ha. Att ett visst beslut måste bedömas utefter den tillgängliga 

information som vid tidpunkten fanns tillgänglig kan också anses som rimligt, då det 

självklart både är praktiskt och teoretiskt omöjligt att i förhand agera med facit i hand. Men 

begreppens definitioner bäddar även, enligt författaren, för bortförklaringar av vårdslöst eller 

felaktigt agerande. Beslut, vilka innebär omfattande civila förluster kan motiveras med militär 

fördel och att allt görligt gjorts. Förväntade civila förluster vägs mot förväntad militär fördel. I 

efterhand kanske en attack blir ifrågasatt, men hur stor militär fördel innebär tjugo döda civila 

och tjugosju skadade? 

Precis på samma sätt som den militära beslutsfattaren har möjlighet att tolka begreppen, kan 

de som önskar, eller har som uppgift att bedöma en händelse, i efterhand tolka dem. Om sedan 

svårigheten att få tag på adekvata beslutsunderlag och dokument som styrker beslutsfattarens 

resonemang och intentioner läggs till i ekvationen, samt antaganden görs för att fylla ut luckor 

i materialet, anser författaren att en bedömning riskerar att bli mer spekulativ än empirisk i sin 

karaktär. Detta fenomen upplever författaren återfinns i den rapport av Amnesty International 

som behandlats i studien. Avsaknad av information har fyllts ut med antaganden, vilket ger ett 

visst händelseförlopp, som sedan kritiseras för att vara illegalt. En annan bedömare kan fylla 

ut samma informationslucka med ett annat antagande, och helt plötsligt så anses samma 

händelseförlopp vara legalt. ICTY bedömer i den rapport som behandlats i studien, att inga 

åtal behöver väckas i något av fallen Grdelica och Djakovica. Detta anser författaren vara just 

för att ICTY undviker att göra antaganden, vilka skulle kunna fria eller fälla NATO i ett visst 

fall, utan försöker bedöma utefter den information som faktiskt finns. I de fall där för lite 

trovärdig information finns verkar ICTY hellre ha friat än fällt. Författarens bedömning är 

vidare att ICTY förhoppningsvis och troligtvis hade tillgång till mer detaljerad information, 

framförallt avseende NATO:s beslutsfattning än vad som funnits att tillgå för denna studie.  

Författarens avsikt har, som tidigare nämnts, varit att återge händelseförloppen utifrån flera 

perspektiv för att identifiera de minsta gemensamma nämnarna, och på så vis i texten 

rekonstruera något som förhoppningsvis liknar verkligheten. De antaganden som författaren 

gjort har enligt densamma varit återhållssamma och snarare syftat till att summera en aspekt 

så objektivt som möjligt, än att addera ytterligare en variabel till bedömningen.  
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Vad kan då göras åt problematiken med begrepps tolkningsbarhet, och svårigheten att bedöma 

ett beslut utan att ha tillgång till bakomliggande resonemang och beslutsunderlag?  De 

frågeställningarna avser inte författaren försöka svara på i denna studie, utan lämnar dem 

öppna för diskussion och vidare forskning. Men ett krav på någon form av spårbarhet 

avseende beslut och beslutsunderlag borde minska den spekulativa delen, och på så vis 

underlätta rättvisa bedömningar. Detta borde åtminstone gälla en insats sanktionerad av FN, 

vilket i och för sig inte operation Allied Force fullt ut var. Vilka eventuella krav på spårbarhet 

som finns idag har inte författaren heller för avsikt att redogöra för i denna studie, utan lämnar 

med varm hand över stafettpinnen till efterföljande skribenter.  

4.2 Manualens relevans 

Vad kan då sägas om HPCR:s manuals relevans? Kan den vara ett stöd för till exempel den 

Svenska Försvarsmakten i en framtida luftoperation eller bidrar den bara till ytterligare 

humanitärt gungfly?  Författaren har under arbetets gång upplevt att de delar av humanitär rätt 

vilka varit relevanta för respektive fallstudie, funnits enkla att identifiera och förstå i HPCR:s 

manual. Vidare har kommentarsdelen till manualen med dess förtydligande av regler och 

olika exempel bidragit med ytterligare förståelse för reglernas tillämpningsbarhet. Detta 

innebär inte att manualen är det ultimata verktyget för att bedöma ett falls legalitet, vilket 

heller inte är dess primära syfte. Men författaren anser att manualens enkelhet, struktur och 

användarvänlighet mycket väl kan bidra till att hjälpa beslutsfattare att på rätt grunder, och 

med lagen som stöd ta humanitärrättsligt mer korrekta beslut.  

4.3 Slutsatser 

Utifrån HPCR:s manual kan det argumenteras för att NATO bröt mot krigets lagar under 

attackerna vid Grdelica och Djakovica. Manualen innehåller dock begrepp, vilka till sin natur 

ger utrymme för flera tolkningsmöjligheter. Därmed kvarstår enligt författaren problematiken 

med att en viss händelse kan bedömas på olika sätt och således svårigheten att ge entydiga 

svar. 

HPCR:s manual bidrag till den humanitära rätten är troligtvis inte som verktyg för utvärdering 

eller bedömning av ett fall i efterhand, även om den fått tjäna som det i denna studie. Dess 

enkelhet, struktur och användarvänlighet skulle dock mycket väl kunna bidra till att hjälpa 

beslutsfattare att på rätt grunder, och med lagen som stöd ta humanitärrättsligt mer korrekta 

beslut. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författaren ser flera intressanta uppslag till vidare forskning. Alternativ som skulle kunna 

byggas vidare från denna studie är att med stöd från NATO:s beslutsunderlag, riskanalyser 

och resonemang, söka svar på vad centrala begrepp som till exempel militär fördel innebär för 

dem i ett specifikt fall. Hur mäts den militära fördelen mot civil skada? Kan begreppen 

förbättras eller preciseras? Vad finns idag för krav på spårbarhet avseende beslut och vilka 

åtgärder kan bidra positivt till det humanitärrättliga läget? Hur arbetar den svenska 

Försvarsmakten inom området? 
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Andra alternativ för att bidra till det rådande forskningsläget skulle kunna vara att använda 

HPCR:s manual för att genomföra andra fallstudier. Fler fallstudier av attacker under 

operation Allied Force bidrar troligtvis till en klarare bild av hur beslutsfattare i det större 

perspektivet förhållit sig till den humanitära rätten. Att överlag använda HPCR:s manual som 

verktyg i fallstudier av olika luftoperationer tror författaren skulle kunna bidra till att fler för- 

respektive nackdelar med manualen identifieras.  
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