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om ett sabotageprogram även känt som 
datamasken W32.stuxnet, inkom de för-
sta rapporterna den 17 juni 2010 då under 
beteckningen rootkit.tmpHider.1 i följ-
den släpptes information om och prover 
av den skadliga koden till enskilda datasä-
kerhetsföretag som gjorde stora ansträng-
ningar för att övervaka datatrafiken mel-
lan masken och dess styrningsservrar samt 
för att förstå och kartlägga utformningen, 
funktionaliteten och syftet av detta mycket 
sofistikerade datorprogram.2

Av icke-lokala nätverks ip- och domän-
adresser som protokollförts kunde analyti-
kerna sluta sig till att stuxnet under tiden 
mellan juni 2009 och maj 2010 varit målin-
riktat på datorsystemen i fem anläggningar i 
iran. i februari 2010 kunde datasäkerhetsfö-
retaget symantec samla in 3 280 prover på 
tre olika varianter av stuxnet.3 Datamasken 
påverkade vissa system för övervakning och 

styrning av storskaliga industriprocesser (s k 
supervisory Control and Data Acquisition 
[sCADA] system) som utvecklats av företa-
get Siemens och som uppvisar specifika kon-
figurationskrav. Spridningen av Stuxnet bort-
om de datorsystem som datamasken initialt 
var riktad mot får sannolikt betraktas som 
en oavsiktlig bieffekt.4 Det följer av stuxnets 
arkitektur att det skapades för att kunna 
ändra koden för programmerbara styrsys-
tem inom industriell automation i syfte att 
dels inverka på anläggningarnas verksam-
het genom att manipulera system för kon-
troll av frekvensomvandlare och därmed att 
kunna bromsa upp eller accelerera motorer-
na, dels dölja sådana förändringar från res-
pektive utrustnings operatör.5 Även om de 
fem iranska anläggningar som varit målen 
för sabotageprogrammet inte officiellt avslö-
jades, gjorde otaliga medierapporter snart 
gällande att stuxnet hade varit inriktat på 
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nukleär infrastruktur i iran, i synnerhet på 
urananrikningsanläggningen i Natanz och 
på kärnkraftverket i bushehr. Det misstänkt-
es att hastigheten av ir-1-centrifugernas ro-
torer hade manipulerats i syfte att negativt 
påverka irans nukleära program.6

Att göra en folkrättslig bedömning av kon-
sekvenserna av att utveckla, installera och 
kontrollera stuxnet framstår som en viss ut-
maning på grund av bristen på detaljerade 
och tillförlitliga uppgifter om datamaskens 
ursprung och de fysiska effekter den åstad-
kom utanför de sCADA-system som den 
varit riktad mot.

stuxnet har kommit att kallas ”det första 
cybervapen som kommit till användning”.7 
Frågan har rests huruvida vissa staters un-
derrättelsetjänster kan ha medverkat att ut-
veckla denna skadliga kod.8 Även om en 
analys av vem som gynnas av att skapa, in-
stallera och styra ett dylikt program myck-
et väl kan peka i riktning mot folkrättssub-
jekt som kan vara intresserade av att på-
verka irans nukleära program,9 så ger den 
inte tillräckligt med juridiskt hållbara indi-
katorer för att den skadliga cyberaktivite-
ten ska kunna tillräknas en bestämd individ, 
en konkret grupp av individer eller även en 
viss stat.10

en folkrättslig analys försvåras dessutom 
av den omständighet att det fortfarande är 
oklart huruvida stuxnet faktiskt har vållat 
fysiska skador utanför de sCADA-system 
som det var riktat mot. trots påståenden 
i medier och vetenskapliga härledningar11 
kan det inte anses vara styrkt bortom rim-
ligt tvivel att stuxnet verkligen inverkade 
på ir-1-centrifugernas eller andra kompo-
nenters fysiska integritet i irans urananrik-
ningsanläggning i Natanz, i kärnkraftver-
ket i bushehr eller i andra kärnanläggning-
ar. Officiellt bekräftade iranska tjänstemän 
aldrig någon faktisk skada av fysisk natur 
orsakad av stuxnet, och de yttranden som 

gjorts har snarare försökt bagatellisera dess 
effekter.12 rapporter om utbyte av ett påfal-
lande stort antal centrifuger i anrikningsan-
läggningen i Natanz utgör inte bevis i juri-
disk mening för fysiska skador som en di-
rekt följd av stuxnet, i synnerhet med tan-
ke på att det hade blivit känt långt innan 
att iran brottade med mångahanda teknis-
ka problem på senare år på grund av den 
använda utrustningens dåliga kvalitet, sär-
skilt när det gäller en äldre centrifugmodell 
som i åratal uppvisat felfunktioner.13

Folkrättsliga överväganden
Därför kan den folkrättsliga analysen av 
problemet med stuxnets utveckling, instal-
lation, kontroll och verkan endast grundas 
på hypoteser, av vilka det antas att de med 
någon större sannolikhet kan ha inträffat 
på det förmodade sättet.

Om det förhöll sig så att en eller flera sta-
ter vore ansvariga14 för utvecklingen, instal-
lationen och kontrollen av stuxnet, skul-
le följande folkrättsliga aspekter vara re-
levanta: (1) bruk av våld som ej motsvarar 
väpnat angrepp; (2) förebyggande självför-
svar; (3) motåtgärd som ej motsvarar bruk 
av våld; (4) väpnad konflikt; (5) territori-
ell suveränitet; (6) sedvanerättsliga princi-
per i internationell miljörätt; (7) non-inter-
ventionsprincipen. De ska i det följande be-
handlas i tur och ordning.

Bruk av våld som ej 
motsvarar väpnat angrepp
en fråga som ligger nära till hands är om 
installeringen och de uppgivna effekterna 
av datamasken stuxnet skulle kunna kva-
lificeras som bruk av våld enligt FN-stad-
gans artikel 2:4.

enligt den förhärskande uppfattningen i 
den folkrättsvetenskapliga doktrinen utgör 
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grundsatsen om förbudet mot hot om eller 
bruk av våld, som alla FN-medlemsstater ska 
rätta sig efter i sina internationella förbindel-
ser, en tvingande norm enligt internationell 
sedvanerätt.15 emellertid fastslås härigenom 
inte mer än förbudets mest grundläggande 
innebörd, eftersom det annars knappast rå-
der enighet i det internationella samfundet 
kring tolkningen16 av begreppet ”våld”.17 
Detta kan ju innefatta en rad olika åtgärder; 
inte minst har det hävdats att det bl a om-
fattar politiskt och ekonomiskt tvång. Allt 
som allt leder dock en närmare granskning 
av artikel 2:4, sedd i dess sammanhang inom 
FN-stadgan, till slutsatsen att dess andeme-
ning och syfte samt dess tillkomsthistoria ger 
tydligt stöd åt en tolkning av våldsbegreppet 
som endast innebärande väpnat våld, d v s 
bruk av vapenmakt.18 Denna slutsats under-
stryks av ett flertal resolutioner antagna av 
FN:s generalförsamling, vilka inte framstäl-
ler politiskt och ekonomiskt tvång som en 
uttrycksform för bruk av våld, utan snarare 
för principen om non-intervention i en an-
nan stats inre angelägenheter.19 Visserligen 
är dessa resolutioner inte folkrättsligt bin-
dande. men de kan anses relevanta såsom 
efterföljande praxis20 av FN:s medlemssta-
ter vid tolkningen och tillämpningen av arti-
kel 2:4 i FN-stadgan. Denna slutsats har dess-
utom bekräftats av internationella domsto-
len i sitt avgörande i det s k Nicaraguamålet 
år 1986, då domstolen inte behandlade eko-
nomiska tvångsåtgärder vidtagna av usA 
mot Nicaragua som bruk av våld, utan dis-
kuterade dessa vid uttolkningen av non-in-
terventionsprincipen.21

Även om det antas att stuxnet negativt på-
verkade kvaliteten på en urananrikad slut-
produkt av förmodligen högt ekonomiskt 
värde vid anläggningen i Natanz och att det 
hade en negativ inverkan på irans kärnen-
ergiprogram som en del av denna stats eko-
nomi, skulle sådan verkan inte tas med i be-

aktande med avseende på artikel 2:4 i FN-
stadgan.

emellertid råder det heller ingen enighet 
kring frågan om vilka åtgärder som skulle 
utgöra väpnat våld. Den av FN:s general-
församling år 1974 antagna ”Definitionen 
av aggression”, som delvis återspeglar in-
ternationell sedvanerätt och som beskri-
ver innebörden av det bredare aggressions-
begreppet som begagnas i artikel 39 i FN-
stadgan,22 åberopas ofta av folkrättssakkun-
niga och -praktiker när det gäller att bestäm-
ma innebörden av väpnat våld. Analysen av 
de handlingar som räknas upp i artikel 3 i 
Definitionen av aggression leder till slutsat-
sen att med bruk av vapenmakt ska förstås 
användning av konventionellt fysiskt våld 
genom en stats militära eller paramilitära 
styrkor mot en annan stats väpnade styr-
kor (inklusive handlingar utförda av indi-
vider eller grupper, om dessa kan tillräk-
nas23 en stat).

enligt vedertagen uppfattning kräver bruk 
av vapenmakt att kinetiska vapen används. 
Vapen är verktyg för att åstadkomma kine-
tiska effekter av fysisk karaktär på en kropp 
eller ett föremål. stuxnet var förmodligen 
ämnat åt att ändra, undertrycka, radera el-
ler skicka data, men inte åt att omedelbart 
orsaka kinetiska effekter. Visserligen be-
traktas vissa stridsmedel som vapen, även 
om de inte frigör någon kinetisk energi. De 
främsta exempel härpå utgörs av biologis-
ka eller kemiska ämnen. Deras bruk anses 
vara ett av vapenmakt, för även om de inte 
orsakar fysisk förstörelse, är de ämnade åt 
att orsaka död eller skada.24 Detta betrak-
telsesätt, som är inriktat på verkan snara-
re än på medlen, motsvarar väl den i folk-
rätten förankrade synen att metodiskt utgå 
från åstadkommen verkan.25 således torde 
majoriteten bland folkrättssakkunniga anse 
att skadlig cyberverksamhet utgör bruk av 
vapenmakt om dess effekter är jämförbara 
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med kinetiska, biologiska eller kemiska va-
pen, d v s med sådana vapen som direkt el-
ler indirekt orsakar dödsfall, kroppsskada 
eller förstörelse av egendom.26

Vissa folkrättsvetenskapliga författare gör 
gällande att ytterligare kriterier bör uppfyllas 
för att kunna kvalificera skadlig cyberverk-
samhet som bruk av vapenmakt, däribland 
kriteriet på hur allvarliga effekterna ter sig 
i verkligheten efter det att cyberaktiviteter-
na genomförts.27 Denna ansats företräds i 
den år 2013 publicerade ”tallinn-manualen 
i den på cyberkrigföring tillämpliga folkrätt-
en” och utvecklas vidare i kommentaren till 
manualens regel 11.28 Den där i utvecklade 
metoden utgår från att stater, som övervä-
ger att lansera cyberoperationer eller som 
blir till mål för sådana, i avsaknad av tydli-
ga definitionsmässiga trösklar i hög grad är 
hänvisade till det internationella samfundets 
bedömning av om dylika operationer stri-
der mot förbudet att bruka våld. Ansatsen 
består följaktligen i att staterna behöver en 
handledning för folkrättsligt belastningsbara 
bedömningar och därför sannolikt kommer 
att lägga stor vikt vid en uppsättning av kri-
terier och faktorer, när de kvalificerar vissa 
aktiviteter som bruk av våld, inte minst när 
det gäller cyberoperationer. utan att i for-
mellt hänseende utgöra folkrättsliga kriteri-
er och utan att vara uttömmande, omfattar 
dessa faktorer för att bedöma ett visst hän-
delseförlopp som bruk av våld bl a

 • operationernas allvarlighetsgrad i ska-
dehänseende,

 • omedelbarheten av operationernas kon-
sekvenser,

 • operationernas direkthet, grad av in-
kräktande på målstaten och militära 
karaktär,

 • utsträckningen av statlig inblandning 
som yppas i deras planläggning och ut-
förande,

 • mätbarheten av operationernas verkan 
och

 • dessas presumtiva legalitet.29

beroende på de därmed sammanhängande 
omständigheterna kommer staterna också 
att tillämpa andra kriterier – i en isolerad 
betraktelse eller i en samverkande syn –, 
såsom den rådande politiska omvärldsbil-
den, prognosen huruvida cyberoperationer 
bara förebådar ett framtida bruk av mili-
tärt våld, angriparens identitet, eventuella 
kunskaper om angriparens cyberverksam-
het och målkategorierna (såsom t ex kritisk 
infrastruktur).30

således beror bedömningen av om instal-
lationen, kontrollen och de påstådda effek-
terna av stuxnet utgör bruk av vapenmakt i 
enlighet med artikel 2:4 i FN-stadgan på om 
datamasken utlöste ett händelseförlopp som 
ledde till en förstörelse av egendom av icke-
trivial omfattning. Det förblir oklart om sa-
botageprogrammet indirekt förstörde eller 
inverkade på den fysiska integriteten av (ett 
betydande antal) ir-1-centrifuger vid anrik-
ningsanläggningen i Natanz eller vid andra 
kärnanläggningar i iran.

men även om fysiska effekter utanför de 
sCADA-system, som stuxnet varit inriktat 
på, inte skulle vara fastställbara, skulle dess 
installering, styrning och förmodade följder 
ändå kunna anses utgöra bruk av vapenmakt 
om de utsatte kritiska infrastruktursystem i 
iran för mycket påtaglig och kraftigt känn-
bar åverkan. Artikel 41 i FN-stadgan skul-
le inte motsäga en sådan slutsats, trots att 
bestämmelsen beskriver kritiska infrastruk-
tursystems fullständiga eller partiella avbrott 
som av FN:s säkerhetsråd beslutade åtgär-
der, vilka ej innebär bruk av vapenmakt.31 
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störningar av kritiska infrastruktursystem 
kan orsakas av att FN:s säkerhetsråd beslutar 
om inskridande medelst stridskrafter enligt 
artikel 42 i FN-stadgan (i stället för enligt 
artikel 41). bland merparten av folkrättsex-
perterna råder dock enighet kring uppfatt-
ningen att avbrott av datornätverk som stö-
der kritiska infrastruktursystem endast kan 
anses vara bruk av vapenmakt om dessas ef-
fekter kan likställas med fysisk förstörelse.32 
således kunde installeringen, styrningen och 
den förmenta verkan av stuxnet anses utgö-
ra bruk av vapenmakt bara under förutsätt-
ningen att de förorsakade mycket påtagliga 
och kännbara avbrott av ett eller flera kri-
tiska infrastruktursystem i iran (t ex av en-
ergiförsörjningsstrukturerna som sådana) 
på ett sådant sätt, att avbrotten skulle vara 
jämförbara med en fysisk förstörelse av an-
läggningarna och däri ingående system. tills 
idag har iran inte gjort gällande att dylika 
allvarliga effekter inträffat.33

en minoritet bland folkrättsjuristerna häv-
dar att förstörelse av data, som är av anting-
en stor vikt eller avsevärt ekonomiskt värde, 
bör betraktas som ett bruk av vapenmakt.34 
Denna uppfattning gör gällande att data-
mängder nuförtiden kan anses ha en bety-
delse helt i jämnhöjd med vad folkrätten till-
mäter fysiska tillgångar. bedömningen om 
installationen av stuxnet då skulle vara att 
betrakta som bruk av vapenmakt är således 
beroende på om de raderade eller överskriv-
na datamängderna i sCADA-systemen va-
rit av stort ekonomiskt värde eller haft vä-
sentlig betydelse. Det hävdas följaktligen att 
det även inom ramen för artikel 2:4 i FN-
stadgan bör tillämpas samma kriterier på 
och dras samma konsekvenser av radering 
av data av stort ekonomiskt värde eller vä-
sentlig betydelse som om det vore fråga om 
fysisk förstörelse av föremål. Det kan dock 
ifrågasättas om datasabotage utan ytterli-
gare fysisk verkan utanför de angripna da-

torsystemen skulle vara jämförbart med an-
vändning av kinetiska, biologiska eller ke-
miska vapen. Det skulle vara mycket svårt 
att i varje enskilt fall av skadlig cyberverk-
samhet avgöra om de saboterade datamäng-
derna verkligen var av väsentlig betydelse el-
ler i sanningen av ganska trivial natur. enligt 
rapporterna ska stuxnet ha varit inriktat på 
att frambringa ändringar av data i sCADA-
systemen i en eller flera iranska kärnanlägg-
ningar. radering av data är en naturlig del 
av ändringar av databestånd, vilka ligger till 
grund för överskrivningsförfaranden.

Förebyggande självförsvar
endast om installationen, kontrollen och de 
förmodade effekterna av stuxnet motsvar-
ar bruk av våld i enlighet med förbudet i 
artikel 2:4 i FN-stadgan, skulle det kunna 
övervägas om dessa cyberaktiviteter var 
rättfärdigade som självförsvarsåtgärder.

enligt artikel 51 i FN-stadgan och till-
lämplig internationell sedvanerätt omfattas 
bruk av defensivt och proportionerligt mili-
tärt våld mot ett väpnat angrepp, lanserat av 
en annan stat (eller möjligen av icke-statliga 
aktörer), av rätten till självförsvar.35 Även 
om det kan finnas situationer där det ter sig 
svårt att med bestämdhet fastlägga vad som 
faktiskt utgör ett väpnat angrepp,36 så tor-
de det i allmänhet inte råda något tvivel om 
att ett sådant föreligger i fall av direkt eller 
indirekt bruk av vapenmakt av betydande 
omfattning och verkan. i den folkrättsveten-
skapliga litteraturen bekräftas en sedvane-
rättsligt gällande rätt till självförsvar i situa-
tioner, i vilka självförsvarets nödvändighet i 
enlighet med den s k Caroline- eller Webster-
formeln är omedelbar och överväldigande 
samt är av sådan art att den ej heller lämnar 
ifrågavarande stat något val av medel eller 
något rådrum för överläggningar.37
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Eftersom det inte finns några indikationer 
på ett väpnat angrepp eller ett överhängan-
de väpnat angrepp från iransk sida mot nå-
gon annan stat, kommer endast läran om 
förebyggande självförsvar i betraktelse som 
grund för att rättfärdiga den cyberverksam-
het som i stuxnets skepnad riktats mot irans 
kärntekniska anläggningar. Detta koncept 
kräver inte att ett väpnat angrepp faktiskt 
inträffat eller är omedelbart förestående, ut-
an rätten till självförsvar utlöses, när hotet 
om ett väpnat angrepp växer fram, motåt-
gärder som ej motsvarar bruk av våld in-
te anses tillräckliga för att undanröja hotet 
och åtgärder beslutade av FN:s säkerhets-
råd antingen inte förväntas eller inte för-
väntas vara effektiva.38 De folkrättsjurister 
som stödjer detta koncept betonar behovet 
av att man effektivt ska kunna försvara sig 
mot angrepp från terrorister och stater som 
innehar massförstörelsevapen.39 Kriteriet på 
ett omedelbart förestående väpnat angrepp 
kan emellertid vara relevant; det är lämp-
ligt framför allt i samband med att en an-
nan stat synbarligen mobiliserar sin försvars-
makt, samtidigt som möjligheten till ett ef-
fektivt försvar mot ett angrepp med mass-
förstörelsevapen skulle hämmas eller omin-
tetgöras, om självförsvarsåtgärden inte fick 
vidtas preventivt.40 emellertid avvisas des-
sa överväganden av andra som hävdar att 
en stats spekulativa oro om en annan stats 
möjliga framtida åtgärder inte kan likställas 
med ett väpnat angrepp.41 Dessa sakkunni-
ga hänvisar till artikel 39 i FN-stadgan, en-
ligt vilken endast FN:s säkerhetsråd är be-
hörigt att vidta åtgärder mot latenta hot mot 
internationell fred och säkerhet, ett konsta-
terande som stöds av internationella dom-
stolen i sitt avgörande 2005-12-19 i målet 
Kongo mot uganda.42

Även om det finns enskilda fall av stats-
praxis43 som skulle kunna anses utgöra ex-
empel på förebyggande självförsvar, kan det 

inte hävdas att konceptet återspeglar gällan-
de folkrätt. Det ska endast nämnas här att 
innehav av kärnvapen enligt internationella 
domstolens rådgivande yttrande år 1996 om 
folkrättsenligheten av hot om eller bruk av 
kärnvapen i sig inte strider mot internatio-
nell sedvanerätt.44 Följaktligen kan utveck-
lingen eller innehavet av massförstörelse-
vapen endast utgöra en kränkning av för-
dragsenliga skyldigheter, t ex av fördraget 
den 1 juli 1968 (sÖ 1970:12) om förhin-
drande av spridning av kärnvapen (icke-
spridningsfördraget), som Iran ratificera-
de år 1970. Det är ganska tveksamt om en-
bart en sådan kränkning helt utan ytterli-
gare omständigheter skulle utgöra ett fram-
växande hot om ett väpnat angrepp såsom 
det omslutes av konceptet för förebyggan-
de självförsvar.

marco roscini har framfört den intres-
santa frågan om inte stuxnet kunde rätt-
färdigas som en cyberoperation som före-
bygger spridningen av kärnvapen eller av 
vapenfähiga kärnladdningar.45 Han besva-
rar frågan nekande på följande grunder: 
Fördragspartnerna i icke-spridningsfördra-
get har inte skadats av irans bristande efter-
levnad av avtalen med internationella ato-
menergiorganet (iAeA) om kärnämneskon-
troll eller av relevanta säkerhetsrådsresolu-
tioner och skulle heller inte skadas, om iran 
bröt mot artikel ii i icke-spridningsfördra-
get.46 De verkar sålunda inte ha rätt att vid-
ta motåtgärder enligt artikel 54 i FN:s folk-
rättskommissions utkast till artiklar om 
staters ansvar för folkrättsstridiga hand-
lingar. Dessutom äger motåtgärder inte att 
utgöra brott mot förbudet mot hot om el-
ler bruk av våld. Om stuxnet utgjorde bruk 
av våld på grund av att datamasken hade 
fysiskt destruktiva konsekvenser, skulle åt-
gärden att installera och styra den vara folk-
rättsenligt endast om den användes i själv-
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försvar mot ett väpnat angrepp från iran. 
emellertid utgör varken förvärvet eller ut-
vecklingen av kärnvapen (och ännu mindre 
urananrikning) ett väpnat angrepp i enlig-
het med artikel 51 i FN-stadgan och med in-
ternationell sedvanerätt. slutligen kan enligt 
roscinis åsikt kapitel Vii i FN-stadgan inte 
åberopas för att motivera åtgärden, då ing-
en av sanktionsresolutionerna som av säker-
hetsrådet antagits mot iran gör någon hän-
visning till cyberverksamhet eller bemyndi-
gar medlemsstaterna att använda ”alla nöd-
vändiga medel” för att säkerställa efterlev-
naden av icke-spridningsfördraget och av 
kontrollavtalen med iAeA.47

Motåtgärd som ej motsvarar 
bruk av våld
installationen, kontrollen och de förmoda-
de effekterna av stuxnet skulle vidare kun-
na diskuteras såsom utgörande en motåt-
gärd, d v s en handling som eljest strider 
mot folkrätten, men som skulle kunna vara 
rättfärdigad som reaktion på en annan stats 
folkrättsstridiga handling. motåtgärdens 
syfte är att förmå den stat som handlat i 
strid med folkrätten att uppfylla sina inter-
nationella förpliktelser.48

med tanke på förbudet mot hot om eller 
bruk av våld i internationella förbindelser 
samt staternas skyldighet, enligt artikel 2:3 i 
FN-stadgan och åtskilliga andra traktater,49 
att lösa sina internationella tvister med fred-
liga medel, är bara sådana motåtgärder lag-
liga som ej motsvarar bruk av våld.50 Denna 
slutsats stöds av artiklarna 49 och 50:1:a i 
FN:s folkrättskommissions utkast till artik-
lar om staters ansvar för folkrättsstridiga 
handlingar, av flera resolutioner antagna av 
FN:s säkerhetsråd,51 av den av FN:s general-
församling enhälligt antagna ”Förklaringen 
om folkrättsliga principer rörande vänskap-

liga förbindelser och samarbete i enlighet 
med Förenta Nationernas stadga” (den s k 

”Friendly relations”-deklarationen)52 samt 
av internationella domstolens rättskipning.53 
Därför skulle installationen, kontrollen och 
de antagna effekterna av stuxnet endast an-
ses som laglig motåtgärd om den ej motsva-
rar bruk av våld i enlighet med artikel 2:4 
i FN-stadgan.

För att kunna åberopas som rättmätig-
hetsgrund måste en motåtgärd även uppfyl-
la vissa andra kompletterande förutsättning-
ar.54 i samband med stuxnet förtjänar två av 
dessa förutsättningar att granskas närmare: 
För det första måste en rättmätig motåtgärd 
vidtas som reaktion på en tidigare folkrätts-
stridig handling utförd av eller tillräknelig 
den stat som motåtgärden riktas emot. För 
det andra måste den stat som vidtar motåt-
gärden ha åsamkats skada som en följd av 
den folkrättsstridiga handlingen.

Huruvida dessa förutsättningar är upp-
fyllda beror på om iran har begått en folk-
rättsstridig handling mot en eller flera stater 
som installerade och styrde stuxnet. irans 
internationella förpliktelser enligt icke-sprid-
ningsfördraget gäller endast i förhållande till 
de stater som är part i traktaten; internatio-
nella förpliktelser i fråga om iAeA:s inspek-
tioner består endast gentemot detta organ. 
Om stuxnet således installerats och styrts 
av en eller flera stater, skulle det vara svårt 
att hävda att iran skadade denna stat eller 
dessa stater genom att bryta mot eller inte 
fullgöra sina skyldigheter enligt icke-sprid-
ningsfördraget.

med tanke på att motåtgärden ska för-
må den stat som handlat i strid med folk-
rätten att uppfylla sina internationella för-
pliktelser, skulle också ett koncept av före-
byggande motåtgärder vara tänkbart. ett så-
dant skulle på sätt och vis återspegla aspek-
ter av läran om förebyggande självförsvar, 
dock med en avgörande skillnad: medan fö-
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rebyggande självförsvar omsluter bruk av 
våld för att förhindra ett framtida väpnat 
angrepp, skulle en förebyggande motåtgärd 
ej omfatta bruk av våld och i stället syfta 
till att förebygga förväntade framtida folk-
rättsstridiga handlingar som ej utgör väp-
nade angrepp. endast inom ramen för dyli-
ka rent teoretiska överväganden skulle det 
finnas rum att överväga om inte installatio-
nen och kontrollen av stuxnet skulle kun-
na utgöra en förebyggande motåtgärd vid-
tagen mot iran i syfte att förhindra ytterli-
gare kränkningar av icke-spridningsfördra-
get, allra främst genom att utveckla kärn-
vapen. emellertid har detta koncept varken 
åberopats av någon stat eller utvecklats i 
folkrättslig doktrin.

Väpnad konflikt
en folkrättslig belysning av stuxnet kan 
inte undvika frågan huruvida program-
mets installation och styrning liksom de ef-
fekter, som det påstås ha förorsakat, kan 
ha lett till en internationell väpnad konflikt 
mellan iran och den eller de stater som är 
ansvariga för den här aktuella cyberverk-
sam heten.

Frågan är av betydelse, eftersom en in-
ternationell väpnad konflikt utlöser tillämp-
ligheten av krigets lagar, d v s av humani-
tär folkrätt,55 mellan parterna i konflikten 
i enlighet med den gemensamma artikeln 2 
i 1949 års Genèvekonventionerna i–iV (sÖ 
1953:14–17).56 i och med att en internationell 
väpnad konflikt råder gör sig dessutom neu-
tralitetsrättsliga överväganden gällande.

enligt den rådande uppfattningen uppstår 
en internationell väpnad konflikt, när en el-
ler flera stater tillgriper vapenmakt mot en 
annan stat, oavsett lagligheten, skälen eller 
t o m intensiteten av denna konfrontation.57 
Denna uppfattning bekräftas av kommenta-
ren till Genèvekonventionerna, där det sägs 

att ”varjehanda motsättning som uppstår 
mellan två stater och leder till ingripande av 
väpnade styrkor är en väpnad konflikt enligt 
artikel 2”.58 Följaktligen föreligger en inter-
nationell väpnad konflikt, när stater brukar 
väpnat våld mot varandra, och därmed blir 
krigets lagar tillämpliga.

begreppet ”bruk av vapenmakt”, vilket 
medför att stater befinner sig i en interna-
tionell väpnad konflikt, måste tydligt skilj-
as från begreppet ”bruk av (väpnat) våld” i 
enlighet med artikel 2:4 i FN-stadgan. Det 
förra uttrycket hänvisar till jus in bello som 
rör den i väpnade konflikter tillämpliga rät-
ten vid utövande av fientligheter och därmed 
spörsmålet, hur våld folkrättskonformt kan 
användas inom ramen för en väpnad konflikt, 
medan det senare är en aspekt av jus ad bel-
lum, som avser de folkrättsliga regler, som 
gäller med avseende på rätten att tillgripa 
militärt våld. emellertid är de två termerna 
nära besläktade. Närhelst en stats handling-
ar gentemot en annan stat är att anse som 
bruk av vapenmakt såsom det förstås enligt 
jus ad bellum, indikerar detta ett utbrott av 
fientligheter på höjd med bruk av våld så-
som det förstås enligt jus in bello och såle-
des att tröskeln till en väpnad konflikt nåtts. 
Dock har det framhållits att detta konstate-
rande inte gäller ett snabbt, diskret och när-
mast ”kirurgiskt” bruk av vapenmakt genom 
en stat utan ytterligare reaktioner från den 
stat som bruket av vapenmakten riktas emot 
(t ex de rapporterade bombardemangen av 
kärnreaktorn i Osirak i irak år 1981 eller i 
Dair Alzour i syrien år 2007 genom det is-
raeliska flygvapnets försorg).59

Då stuxnet uppges ha påverkat kompo-
nenter i irans kärntekniska anläggningar 
mellan juni 2009 och april 2010, d v s un-
der en avsevärd tid, kan inte dess installering 
och styrning beskrivas som en snabb och ki-
rurgisk åtgärd. Därför beror svaret på frå-
gan huruvida installationen och kontrollen 
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av stuxnet liksom de effekter, som det på-
stås ha förorsakat, kan ha lett till en inter-
nationell väpnad konflikt mellan Iran och 
den eller de stater som är ansvariga för da-
tamaskens installation och kontroll på om 
dessa åtgärder anses utgöra bruk av våld en-
ligt artikel 2:4 i FN-stadgan.

Territoriell suveränitet
i tillägg till det hittills förda resonemanget 
finns det anledning att begrunda om instal-
lationen och kontrollen av stuxnet liksom 
de effekter, som det påstås ha förorsakat, 
utgör en kränkning av irans territoriella 
suveränitet.

principen om territoriell suveränitet måste 
skiljas från principen om suverän integritet. 
medan den senare kränks när en stat brukar 
folkrättsstridigt våld på en annan stats ter-
ritorium, innebär territoriell suveränitet att 
statens myndigheter har ett maktmonopol 
inom territoriet, d v s att ingen stat äger ut-
öva jurisdiktion inom en annan stats territo-
rium utan den senares medgivande.60 således 
anses verksamhet av utländska myndighets-
företrädare inom territoriet vara utövande 
av jurisdiktion som är oförenligt med den 
berörda statens territoriella suveränitet, och 
därmed vara folkrättsstridig. För att kränka 
principen om territoriell suveränitet måste 
den verkan som orsakas av denna stat på en 
annan stats territorium vara av antingen fy-
sisk art eller förnimbar som myndighetsutö-
vande av en utländsk stat – helt oansett, vil-
ken omfattning eller intensitet dessa hand-
lingar må ha.61 med detta i åtanke skulle 
man i ett perspektiv inriktat på utövande av 
en främmande stats myndighet kunna häv-
da att betydande försämring eller manipu-
lering av datasystemverksamhet genom ut-
ländska myndighetsrepresentanter har för-
mågan att orsaka skönjbara effekter.

Det är fortfarande oklart om stuxnet åstad-
kommit fysiska eller förnimbara effekter ut-
anför de sCADA-system det var riktat emot, 
t ex genom att skada ir-1-centrifugerna i 
urananrikningsanläggningen i Natanz. Det 
är heller inte känt om manipuleringen av den 
datorstyrda driften av ir-1-centrifugerna och 
i synnerhet deras hastighet verkligen var av 
betydande omfång.

Sedvanerättsliga principer i 
internationell miljörätt
Även om internationellt miljöskydd i hu-
vudsak är traktaträttsligt reglerat, finns det 
några miljörelaterade regler som erkänns 
som en del av internationell sedvanerätt. 
en av dessa grundläggande sedvanerättsli-
ga regler ålägger staterna att inte avsevärt 
skada den naturliga miljön utanför deras 
egen behörighet.62 Denna skyldighet grun-
dar sig på det allmänna antagandet att den 
territoriella suveräniteten av en stat som 
tillfogar miljön skador på sitt eget terri-
torium begränsas av den således påverka-
de statens territoriella integritet. Förbudet 
att orsaka gränsöverskridande miljöska-
dor uttrycks i talrika traktater63 och i 
många staters deklarerade rättsövertygel-
ser samt stöds av internationella domsto-
lens rättskipning.64

Det finns f n inga rapporter om eventuella 
miljöskador på iranskt territorium som kan 
ha orsakats av effekterna av installationen 
och styrningen av stuxnet-masken.65

Emellertid kan det finnas skäl att övervä-
ga huruvida stuxnets installering i iranska 
kärnanläggningars driftsystem skulle kunna 
anses ha medfört betydande miljöfara. trots 
att FN:s folkrättskommissions år 2001 an-
tagna utkast till artiklar om förebyggande 
av gränsöverskridande skador från farliga 
verksamheter66 anger att det endast finns en 
skyldighet att minimera risken för gränsöver-
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skridande skada (artikel 3), är det allmänt 
accepterat inom den folkrättsvetenskapliga 
doktrinen att det inte är tillåtligt enligt inter-
nationell sedvänja att framkalla betydande 
gränsöverskridande risk för skador på den 
naturliga miljön (när såväl detta är mycket 
troligt som det finns risk för mycket allvar-
liga konsekvenser).67

utan detaljerade tekniska kunskaper och 
precis information om de potentiellt negati-
va effekterna stuxnet kan ha haft på opera-
tivsystemen för irans kärntekniska anlägg-
ningar och den potentiella fara som masken 
kan ha utgjort för den naturliga miljön är 
det omöjligt att bedöma den möjliga faran 
för miljöskador.

Non-interventionsprincipen
Om man ponerar att stuxnet skapades, in-
stallerades och styrdes av en eller flera sta-
ter, kan den sedvanerättsliga principen om 
non-intervention i en annan stats interna 
angelägenheter, en logisk följd av princi-
pen om staters suveräna likställdhet, bli 
tillämplig. principen är traktatfäst i arti-
kel 2:7 i FN-stadgan med avseende på FN-
organ samt i vissa regionala fördrag.68 Vi-
da re återspeglas den i vissa staters deklara-
tioner69 och i resolutioner antagna av FN:s 
generalförsamling.70 Dessutom har inter-
na tio nella domstolen bekräftat att denna 
prin cip utgör en beståndsdel av internatio-
nell sedvanerätt.71

en otillåten inblandning äger rum när en 
stat i syfte att tvinga en annan stat till ett visst 
beteende inkräktar på den senares inre eller 
yttre angelägenheter, d v s på dennas rätt till 
maktutövning (domain réservé).72

Allmänt sett kan det hävdas att en stats 
inre angelägenheter omfattar alla dessa frå-
gor som inte regleras av internationella nor-
mer. Det kan diskuteras om installationen 
och kontrollen av stuxnet och den efterföl-

jande återverkan på irans nukleära program 
skulle utöva inflytande på en inhemsk ange-
lägenhet i iran. sedan år 1958 har iran va-
rit medlem i iAeA. i november 2010 hade 
iAeA 151 medlemmar, vilket motsvarar c:a 
80 % av det internationella statssamfundet. 
År 1970 ratificerade Iran icke-spridnings-
fördraget, vilket gör irans kärnprogram till 
föremål för iAeA:s kärnämneskontroll och 
verifikationer. I skrivande stund är 189 sta-
ter parter i detta nästintill universella för-
drag. Följaktligen kan det ifrågasättas om 
irans kärnprogram är en fråga om inre an-
gelägenheter eller snarare en fråga av inter-
nationaliserad karaktär som inte omfattas 
av irans domain réservé.73

Vid en närmare granskning uppvisar 
stuxnet-operationen de klassiska förutsätt-
ningarna för att kvalificeras som interven-
tion. Den utövade ett visst mått av tvång74 
och syftade till att hindra en stat från att 
fortsätta följa en bestämd handlingslinje. 
Denna betraktelse får inte sammanblandas 
med frågan om ifrågavarande stats politik 
var ett folkrättsenligt tillvägagångssätt el-
ler inte, då detta spörsmål rör ett annat sak-
förhållande. med hänsyn till operationens 
uppläggning, struktur och komplexitet lig-
ger det nära till hands att anta att den ut-
fördes av en stat eller av stater i samverkan 
snarare än av en grupp individer. Den över-
skred inte tröskeln till ett väpnat angrepp, 
eftersom den inte ledde till mänskliga of-
fer, betydande långsiktiga skador eller stör-
ningar av kritisk infrastruktur, d v s av in-
frastruktur av avgörande betydelse för sta-
tens funktionsduglighet. Operationen kan 
mycket väl ha utgjort bruk av våld utan att 
överskrida tröskeln till ett väpnat angrepp, 
ty enligt uppgift lär den ha orsakat en viss 
materiell skada och var tillräckligt intrusiv 
för att eventuellt ses som ett bruk av våld 
av vissa folkrättsliga kommentatorer, även 
om uttalandena från den iranska regeringen 
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inte innehöll referenser till jus ad bellum.75 
trots att enstaka röster ur regeringsappara-
ten velat göra gällande annat, har den iran-
ska regeringen inte hävdat att operationen 
var att likställa med bruk av våld eller att 
den t o m utgjorde ett väpnat angrepp. 

Det är en öppen fråga, om installering-
en, styrningen och de angivna effekterna av 
stuxnet var en folkrättsenlig form av inter-
vention. Å ena sidan ledde operationen up-
penbarligen till att ifrågavarande stat fick 
fatta inrikespolitiska beslut, som den an-
nars inte skulle ha fattat, och till att den åt-
minstone tillfälligt hindrades från att utfö-
ra kärnteknisk forskning för vad som upp-
gavs vara fredliga ändamål.76 Å andra sidan 
rådde allvarliga tvivel om den rent icke-mi-
litära karaktären och inriktningen av irans 
nukleära politik, och det fanns tydliga teck-
en på att iran som fördragspart har hand-
lat i strid med icke-spridningsfördragets re-
gim.77 Denna stat har onekligen systema-
tiskt vägrat att samarbeta eller har undangli-
dit diplomatiska ansträngningar för att för-
söka förmå den att uppfylla dess förpliktel-
ser enligt icke-spridningsfördraget. som så-
dan skulle stuxnet-operationen kunna utgö-
ra en motåtgärd, som är folkrättskonform 
eller ej, beroende på hur man bedömer till-
gängligheten av lämpliga alternativ och åt-
gärdens verkan i förhållande till det proli-
ferationshot som irans bristande uppfyllel-
se av de gällande bestämmelserna på icke-
spridningens område har utlöst.78

Katharina Ziolkowski79 diskuterar hu-
ruvida stuxnet utgjorde ekonomiskt tvång 
eller ett brott mot non-interventionsprinci-
pen och drar slutsatsen att det är tveksamt 
om stuxnet-operationen bröt mot den sena-
re principen. slutsatserna uppnås till stor del 
genom en tolkning av punkterna 244 och 245 
i Nicaraguamålet,80 i vilka internationella 
domstolen avvisade Nicaraguas påstående 
att usA brutit mot non-interventionsprin-

cipen som en följd av vissa ekonomiska åt-
gärder som införts av usA:s regering (ned-
skärning av ekonomiskt bistånd, minska-
de importkvoter för socker och införande 
av ett handelsembargo). Det är åtminsto-
ne inte alldeles uppenbart att detta också 
bevisar att stuxnet inte skulle kunna kvali-
ficeras som en form av intervention, fram-
för allt med tanke på att det knappast finns 
någon likhet mellan de ekonomiska åtgär-
der som varit föremål för domstolens av-
görande i Nicaraguamålet och installatio-
nen och styrningen av ett sabotageprogram 
i iranska kärncentrifuger, vilket enligt upp-
gift resulterat i att de kan ha åsamkats viss 
fysisk skada. 

När det gäller de av usA:s regering vid-
tagna ekonomiska åtgärder som påtalats 
i Nicaraguamålet, rör det sig till stor del 
om retorsioner81 (nedskärning av bistånd, 
minskade importkvoter) som inte bröt mot 
någon rättslig skyldighet, medan ett selek-
tivt – och potentiellt folkrättsstridigt – han-
delsembargo förmodligen av internationella 
domstolen inte hade bedömts nå upp till 
den nödvändiga nivån av tvång för att ut-
göra en intervention, även om det orsakat 
ekonomisk skada eller uttryckte ogillande 
av Nicaraguas politik. i motsats därtill var 
stuxnet inte utformat på ett sätt att orsa-
ka ekonomisk skada eller att uttrycka po-
litiskt ogillande, men för att förhindra eller 
fördröja den av den iranska regeringen val-
da politiska handlingslinjen när det gäller 
att bedriva kärnteknisk forskning för på-
stått fredliga ändamål.

Slutsats
eftersom fakta om stuxnet delvis fortfaran-
de är oklara, kan den folkrättsliga analy-
sen av datorprogrammets skapelse, instal-
lation, styrning och effekter baseras på en-
bart antaganden. Det finns starka skäl för 
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att nå slutsatsen att iran har agerat i strid 
med icke-spridningsfördragets system och 
att Stuxnet kan kvalificeras som en motåt-
gärd, folkrättskonform eller ej. Det väsent-
liga för den i detta bidrag förda diskussio-
nen är emellertid att stuxnet-operationen 
var en åtgärd som innebar tvång, avsedd 
att hindra staten från att utföra en vald po-
litisk handlingslinje, och eftersom den san-
nolikt vidtagits av en eller flera stater mot 
en annan kan den på tillräckliga grunder 
kvalificeras som en form av intervention, 
om än en som efter allt att döma är försvar- 
och godtagbar.

De som utvecklade, installerade och styr-
de stuxnet vidtog i vart fall långtgående 
åtgärder för att förhindra eller åtminsto-
ne för att minimera oavsiktliga skador på 
andra mål än urananrikningsanläggning-
en i Natanz:82

1) Datamasken aktiverades endast in-
om miljön av den specifika Siemens-
programvara som användes i Natanz.

2) Varje infekterad dator kunde sprida sa-
botageprogrammet till endast tre andra 
datorer.83

3) Även när en dator var smittad, självre-
plikerade datamasken inte i tillräckligt 
hög utsträckning för att hämma dator-
funktioner och åstadkom därför bara 
hanterbara störningar.

4) programmet innehöll ett kommando som 
deaktiverade datamasken den 24 juni 
2012.
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