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av tillträdes- och IKFN-förordningarna 
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FN-stadgan Charter of the United Nations – Förenta Nationernas stadga 
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ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights – 
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UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea - FN:s 

havsrättskonvention 

 

UNGA res. 3314 United Nations general assembly resolution 3314 of 14 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problematik 

Den 20 april 2015 uppmärksammade Svenska Dagbladet att det fanns skilda åsikter 

huruvida Försvarsmakten får använda sjunkbomber i händelse av ubåtsjakt.
1
 Artikeln 

handlade om Försvarsmaktens handbok för förordning (1982:756) om försvarsmaktens 

ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. 

(IKFN-F) och problemet som den juridiska bilagan har skapat för marinen. Enligt den 

juridiska bilagan får eldöppnande ske enkom om det är absolut nödvändigt med 

hänvisning till European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms – Europeiska konventionen till skydd för de grundläggande 

mänskliga rättigheterna (EKMR) och dess artikel 2 som avser rätten till liv. 

Högkvarterets Juridiska stabs (HKV JURS) tolkning är att eftersom ingen lag eller 

förordning får strida mot EKMR så måste även IKFN-F följa EKMRs krav till skydd för 

mänskliga rättigheter. I artikeln framkommer även att en av Sveriges främsta 

folkrättsjurister inte håller med. Ove Bring anser att försvarets tolkning är fel. EKMR 

skrevs inte i syfte att hindra staternas rätt till territoriell integritet eller reglerar hur 

staterna får agera för att skydda sitt territorium i fredstid såväl som i krigstid. Ove Bring 

anser att handledningen har skapat tveksamheter och tolkningssvårigheter. Därutöver 

anser Ove Bring att IKFN-F är lex specialis i förhållande till EKMR och att EKMR 

aldrig var tänkt att inkräkta på militära säkerhetsintressen och specialregler för 

incidentberedskap som tar över de normala reglerna för mänskliga rättigheter i fred. 

Ser man till den politiska viljan föreligger inga tveksamheter, försvarsminister Peter 

Hultqvist (s) uttalade att ”den som kränker svenska vatten ska veta att det är förenat 

med risker och Försvarsmakten har befogenheter att bekämpa sådana händelser.”
2
 

Uttalandet fick även medhåll från statsminister Stefan Löfven (s) som uttalade att 

”eventuella ubåtar i vårt territorialvatten kommer att bekämpas med alla tillgängliga 

medel.”
3
 Att en sådan vapenanvändning kan kräva människoliv ”är möjligt men en av 

regeringens största uppgifter är att försvara Sveriges gränser.”
4
 Bara dagar efter SvD 

uppmärksammade tvisten uttalade sig Försvarsutskottets ordförande till SvD att 

                                                 
1
 Gummesson, J, Tvist om marinen får använda dödligt våld, Svenska Dagbladet 2015-04-20 (2015-

09-27), http://www.svd.se 
2
 ÖB: Ubåt kränkte svenskt vatten, Svenska Dagbladet 2014-11-14 (2015-09-27) http://www.svd.se 

3
 ÖB: Ubåt kränkte svenskt vatten. 

4
 Sundberg, M, Sverige har utsatts för grov kränkning, Dagens Nyheter 2014-11-14 (2015-09-27) 

http://www.dn.se 
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Försvarsmakten behöver förändra regelverket så att det framgår att det är IKFN-F som 

gäller vid ubåtsjakt.
5
 Men frågan är om det är förenligt med EKMR att använda våld 

som kan leda till dödlig utgång för att förhindra kräkningar av svenskt territorium.  

De ubåtskränkningar jag kommer att analysera i uppsatsen gäller kränkningar av 

svenskt territorium under fredstid. Enligt regeringsformen (1974:152) (RF) kan 

regeringen uppdra åt Försvarsmakten att använda våld i syfte att hindra kränkningar av 

rikets territorium i fred eller i krig mellan två andra stater. IKFN-F reglerar Försvars-

maktens agerande i fred och neutralitet och upphör att gälla när Sverige kommer i krig. 

Före 1988 års IKFN-F var syftet med ett eventuellt våldsanvändande att tvinga upp 

ubåten till ytan för att fastställa nationalitet på ubåten. Dock skärptes regleringen 1988 

till att hindra ubåt att bedriva verksamhet i inre vatten och om så krävs får Försvars-

makten nyttja sådan vapenmakt som kan leda till att ubåten sänks eller görs manöver-

oduglig.
6
 Syftet med regeländringen var att påvisa för omvärlden att risken för inträng-

ande enheter skulle vara så tydlig att ubåtsoperationer inte skulle bedömas vara möjligt 

att genomföra utan allvarliga konsekvenser.
7
 En fråga som jag avser att besvara i upp-

satsen är om denna förändring påverkar bedömningen huruvida regleringen strider mot 

rätten till liv. För närvarande har den svenska marinen bara sjunkbomber och ubåtsjakt-

torpeder vilka båda är gamla system. Sjunkbomberna saknar den precision som krävs 

för att säkerställa att ubåten tvingas upp till ytan istället för att sänkas eller missar målet 

totalt.
8
 Ubåtsjakttorpeden har till syfte att sänka ubåten vilket gör att vapensystemet 

definitivt leder till dödsfall. I mitten av 80-talet anskaffades antiubåtsgranaten ELMA 

som avlossades i salvor med riktad sprängverkan som skulle slå ett litet hål på ubåten 

med syfte att tvinga upp ubåten till ytan. Utveckling av systemet skedde, dock ströks 

anskaffningen av det nya systemet Alecto på grund av ekonomiska skäl. I början av 

2000-talet avskaffades ELMA eftersom behovet ansågs ha utgått.
9
  

Internationellt regleras havsrätten genom United Nations Convention on the Law of 

the Sea – FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) och i svensk rätt med lagen (1966:374) 

om Sveriges sjöterritorium och förordningen (1966:375) om beräkning av Sveriges 

                                                 
5
 Gummesson, J, Nygårds, O, Krav på ny lag om dödlig ubåtsjakt, Svenska Dagbladet 2015-04-22 

(2015-10-09) http://www.svd.se 
6
 SOU 2001:85 Perspektiv på ubåtsfrågan s. 263 f. 

7
 SOU 1987:9 Slutbetänkande av 1984 års försvarskommitté s. 29. 

8
 Skipper, Den marinblå vapenarsenalen, 2013-09-15 (2015-09-27) 

http://navyskipper.blogspot.se/2013/09/den-marinbla-vapenarsenalen.html 
9
 Skipper, Den marinblå vapenarsenalen. Se även Wiseman’s Wisdoms, Julkalender 2014 lucka 10, 

2014-12-11 (2015-09-27) http://wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/12/julkalender-2014-lucka-

10.html 
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sjöterritorium. Med inre vatten menas den del av territorialvattnet som befinner sig 

inom baslinjen. Inre vatten utgörs av insjöar, vattendrag, kanaler liksom 

hamnbassänger, bukter, vikar samt vattenområden innanför öar, holmar och skär.
10

 

Skärgården utgör i sin helhet inre vatten med vissa begränsningar i enlighet med lagen 

om Sveriges sjöterritorium.
11

 Inom inre vatten har kuststaten exklusiv suveränitet med 

den jurisdiktion som tillfaller suveränen.
12

 Jurisdiktionen är dock begränsad i de fall 

som rör ett krigsfartyg, i sådana fall krävs fartygskaptenens tillstånd för att kuststaten 

ska få agera i enlighet med sin jurisdiktion på fartyg och besättning. Anledningen till 

detta är att krigsfartyg anses vara statens förlängda arm.
13

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida IKFN-F strider mot EKMR och främst 

artikel 2 EKMR. Som en del i det syftet kommer uppsatsen avhandla dels rätten till liv 

och hur Europadomstolens praxis har definierat rättigheten. Dels kommer uppsatsen 

avhandla de folkrättsliga regler som reglerar statens rätt att använda sig av dödligt våld 

mot en inkräktare på statens territorium.  

Den övergripande frågan i uppsatsen är vems rätt väger tyngst? Är det statens rätt till 

territoriell integritet och då i förlängningen den statens medborgares säkerhet? Eller är 

det ubåtsbesättningen i den främmande statens ubåts rätt till liv? Om svaret blir att det 

är ubåtsbesättningens rätt till liv som väger tyngst följer frågan vem är det som begår ett 

brott mot EKMR om en stat använder dödligt våld mot en främmande stats ubåt. Är det 

Sverige eller är det den främmande staten som begår brottet och vilken stat kan bli fälld 

av Europadomstolen?  

1.3 Metod och material 

Syftet med uppsaten är att fastställa gällande rätt varvid jag finner det mest lämpligt att 

använda mig av den rättsdogmatiska metoden. Metoden syftar till att påvisa problem 

inom rättsområdet och genom en systematisk och analytisk bearbetning av rättskällorna 

slutligen finna lösningar på de praktiska problemen.
14

 I uppsatsen avser jag analysera 

den svenska rätten, europarätten och den internationella rätten och förhållandet mellan 

                                                 
10

 Artikel 8 UNCLOS. 
11

 H IKFN-F bilaga 1 s. 85. 
12

 H IKFN-F bilaga 1 s. 85. Artikel 2 UNCLOS. 
13

 Artikel 29-32 UNCLOS, Se även Shaw, M.N, International law s. 404. 
14

 Sandgren, C, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 649 ff. 
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dessa rättssystem. Längre fram i uppsatsen kommer jag att återkomma till värderingen 

av olika rättskällor och förhållandet mellan de olika rättssystemen och deras rättskällor. 

Det material jag har använt mig av inom svensk rätt är lagtext, förarbeten, Försvars-

maktens handledning och rättslig litteratur. Inom europarätten kommer fokus att ligga 

på Europadomstolens praxis samt den rättsliga litteraturen som finns inom området. 

Med hänsyn på den omfattande mängden rättsfall som rör rätten till liv har jag begränsat 

rättsfallen till de fall som är mest relevant för uppsatsens syfte, varvid vissa prejudikat 

kan finnas i andra tidigare fall. Gällande den internationella rätten, både avseende 

traktat, sedvanerätt och soft law, har jag främst använt mig av International Court of 

Justice (ICJ) praxis, rättslig litteratur och de förarbeten som finns i ämnet. Eftersom 

ämnet är nära knutet till ländernas säkerhetspolitik har jag även använt mig av vissa 

politiska uttalanden, dels i form av utredningar och dels i form av pressuttalanden. Till 

uppsatsen har jag även använt mig av vissa försvarsmaktsbloggare till stöd för fakta 

avseende den vapenarsenal svenska marinen har. Bägge bloggarna skrivs av ämnes-

kunniga författare, varvid jag anser att den fakta som framgår av bloggarna är korrekt. 

Med anledning av att Travaux Préparatoires till europakonventionen används sällan 

av Europadomstolen och i de fall förarbetena används är det främst i syfte att stärka en 

argumentation kommer jag att avstå att analysera förarbetena till EKMR. Dessutom 

skall förarbetena användas försiktigt med hänsyn på att europadomstolen upprepade 

gånger hänvisar till att konventionen är ett levande dokument som ska tolkas i dagens 

ljus.
15

 Åsikterna runt användandet av förarbetena till EKMR varierar och Europa-

domstolens användande av förarbetena har även de varierat. I vissa fall har domstolen 

tagit stöd av förarbetena och i andra fall direkt gått emot tydliga uttalanden i 

förarbetena.
16

  

1.4 Disposition 

Inledningsvis kommer jag kort gå igenom den svenska rätten för att ge läsaren en 

förståelse i det regelverk som jag kommer att granska i förhållande till europa-

konventionen och den internationella rätten. Därefter kommer jag gå igenom europa-

konventionen för att ge läsaren en förståelse för de regler som enligt HKV JURS 

                                                 
15

 Rainey, B, Wicks, E & Ovay, C, Jacobs, White and Obey: the European Convention on Human 

Rights s. 67 f. 
16

 Cameron, I, An Introduction to the European Convention on Human Rights s. 79. Se även Collected 

Edition of the “Travaux Prépartoires” of the European Convention on Human Rights, Vol. I, s 

XXX f: “It goes without saying that the Travaux Prépartoire do not constitute an instrument 

providing an authoritative interpretation of the text of the Convention and the first protocol 

although they may be of such a nature as to facilitate the application of their provisions.”   
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begränsar statens rätt till territoriell integritet. Efter avsnittet gällande artikel 2 EKMR 

följer en analys över förhållandet mellan rätten till liv och IKFN-F. Analysen sker dock 

utan påverkan av internationella principer och regleringar, utan prövningen är enkom 

mellan nationell rätt och europakonventionen. Anledningen till att jag bara prövar 

nationell rätt med EKMR i avsnittet är för att sedan kunna påvisa vilken skillnad den 

internationella rätten gör vid Europadomstolens tolkning. 

Därefter följer en genomgång gällande de internationella regleringar som ger stöd för 

staternas våldsanvändning. Först sker en redovisning avseende självförsvarsrätten, både 

enligt artikel 51 Charter of the United Nations – Förenta Nationernas stadga (FN-

stadgan) och enligt sedvanerätten. Därefter sker en redovisning avseende principen om 

statens rätt till territoriell integritet enligt sedvanerätten. Efter vardera genomgång sker 

en analys över hur de olika statliga rättigheterna påverkar tolkningen av artikel 2 

EKMR. I avsnittet gällande den internationella rätten sker även en genomgång av 

United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 

Officials och en analys på vilket sätt denna reglering påverkar Europadomstolens 

tolkning av artikel 2 EKMR. Därefter följer en genomgång och analys avseende vilken 

stat som ska anses stå ansvarig över de omkomna ubåtssoldaterna.  

Uppsatsen avslutas sedan med en slutlig analys för att knyta ihop säcken, besvara 

frågeställningen och komma till en slutsats om HKV JURS tolkning är korrekt.  

1.5 Avgränsningar och definitioner 

Uppsatsen kommer att avgränsas till 15 § 1 st. IKFN-F som reglerar rätten att använda 

vapenmakt, utan föregående varning, mot ubåtar som befinner sig i undervattensläge 

inom svenskt inre vatten. Anledningen är dels för att utreda om HKV JURS har tolkat 

EKMR på ett korrekt sätt gällande statens rätt till våldsanvändning i förhållande till 

rätten till liv. Dels är anledningen till avgränsningen av utrymmesskäl då regleringen 

skiljer när ubåten befinner sig utanför statens inre vatten men fortfarande i territorial-

vattnet. Uppsatsen kommer även att avgränsas till prövning i förhållande till rätten till 

liv i EKMR istället för en komparation i förhållande till andra MR-dokument. Även 

detta med samma skäl som ovan, problemet är som sagt IKFN-F i förhållande till 

EKMR samt av behov att begränsa textmassan. Som jag redan nämnt i avsnitt 1.1 

reglerar IKFN-F Försvarsmaktens agerande i fred och neutralitet och upphör att gälla 

vid krig, varvid jag inte kommer att analysera rätten att använda våld vid väpnad 

konflikt annat än att jag ytligt kommer att beröra den rätten vid vissa av Europa-
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domstolens domar. Då många av Europadomstolens fall omfattar fler brott mot EKMR 

tvingas jag att begränsa mig till de delar som bara är relevant för uppsatsen.  

Både gällande rätten till liv och gällande självförsvarsrätten förekommer åsikter om 

att de är jus cogensregler. Eftersom Europadomstolen har varit återhållsam med 

tillämpningen av jus cogens avser jag inte analysera jus cogens i uppsatsen.
17

 

FN:s folkrättskommission (International Law Commission) som har till uppgift att 

kodifiera praxis och rättlig litteratur kom år 2001 med ett utkast gällande statsansvar. 

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, dock har utkastet 

inte uppnått traktatnivå utan är fortfarande under förhandling i FN:s generalförsamling. 

Dock anses utkastet spegla stora delar av sedvanerätten, artiklarna har även använts av 

ICJ. Tyvärr omfattar artiklarna inte hela sedvanerätten utan de har utelämnat staternas 

rätt till våldsanvändning som ligger utanför artikel 51 FN-stadgan. Med hänsyn till att 

ICJ har bevisat i sina domar att våldsanvändning inte bara regleras i FN-stadgan 

kommer jag inte ta hänsyn till dessa artiklar i uppsatsen. 

2 Svensk rätt 

Enligt 15:13 st. 2 RF får regeringen uppdra åt Försvarsmakten att använda våld i 

enlighet med den internationella rätten för att förhindra kränkningar av det svenska 

territoriet i fred eller i krig mellan främmande stater. I svensk rätt framkommer 

omfattningen av denna befogenhet främst i IKFN-F. Enligt 3 § IKFN-F ska Försvars-

makten upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium. För uppsatsen är 15 § i 

förordningen mest relevant då den reglerar våldsanvändning mot ubåt inom svenskt 

territorium. Paragrafens andra stycke berör våldsanvändning om ubåten befinner sig i 

territorialvattnet men utanför inre vatten. Därmed faller andra stycket utanför upp-

satsens ramar varvid jag inte kommer att skriva något mer om paragrafens andra stycke. 

2.1 15 § IKFN-F 

15 § 1 st. IKFN-F 

En utländsk ubåt som påträffas i undervattensläge inom svenskt inre vatten skall hindras från att 

bedriva fortsatt verksamhet där. Därvid får vapenmakt tillgripas utan föregående varning. Om det 

behövs, får sådana vapen användas som medför risk för att ubåten sänks eller görs manöveroduglig på 

något annat sätt. Om ubåten intar övervattensläge, skall den identifieras och för vidare åtgärder föras 

till en ankarplats. 

                                                 
17

 Se t.ex. Al-Adsani v. United Kingdom, judgement of 21 November 2001, Reports of Judgments and    

Decisions 2001-XI p.57 ff. 
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Försvarsmakten har dels reglerat våldsanvändandet genom Försvarsmaktens före-

skrifter (FFS 2013:3) om verkställighet av tillträdes- och IKFN-förordningarna (FFS TI) 

och dels genom handbok IKFN-F (H IFKN-F). Enligt 19 § st. 2 FFS TI är det Försvars-

maktens insatschef som beslutar om våldsanvändning mot annan stats ubåt i enlighet 

med 15 § 1 st. IKFN-F. Som huvudregel får vapenmakt användas mot ubåt i under-

vattensläge som befinner sig inom inre vatten. Men enligt H IKFN-F finns undantag 

(gällande våldsanvändningen) om det finns risk för skador på försvarets fartyg eller 

civila fartyg vilket då meddelas av marintaktisk chef.
18

 Syftet med att använda vapen-

makt mot ubåten är att förhindra att ubåten fortsätter att bedriva verksamhet inom inre 

vatten. Verksamheten kan bland annat bestå i att inhämta underrättelser, vilket i förläng-

ningen är till nackdel för den nationella säkerheten.
19

 Lämnar ubåten det inre vattnet, 

fullföljs ingripandet på territorialhavet, dock med de begränsningar som följer av 15 § 

2 st. IKFN-F.
20

 Om främmande makts ubåt intar övervattensläge skall vapeninsatsen av-

brytas, så även i inre vatten, såvida inte vapeninsats krävs i självförsvarssyfte eller 

enligt 14 § IKFN-F.
21

 Vapeninsats skall även avbrytas ifall det framgår att ubåten är 

manöveroduglig, till exempel genom nödsignal, olja på vattnet eller personer i vattnet.
22

 

Enligt 16 § FFS TI skall vapeninsats anpassas till vad som föreligger vara nödvändigt 

för att förhindra överträdelsen och avbrytas när det avsedda syftet är uppnått.  

Bakgrunden till att vapeninsats får vidtas utan föregående varning går att finna i 

Ubåtsskyddskommissionens utredning från 1983.
23

 Med anledning av att det är 12 

nautiska mil
24

 mellan territorialgränsen och baslinjerna ansåg utredningen att det gick 

att utesluta att främmande makts ubåt kan ha förirrat sig in i inre vatten. Såväl fartygets 

befälhavare som dess uppdragsgivare ansågs vara väl medvetna om ubåtens otillåtna 

läge och uppdrag.
25

 Utifrån tidigare ubåtsjakter har varningsskott fått motsatt effekt, 

ubåtarna har genomfört undanmanövrar och gått ännu längre in i svenskt vatten istället 

för att inta övervattensläge.
26

 Ubåtsskyddskommissionen var medveten om att vapen-

insats för att tvinga upp en ubåt kunde få dödlig utgång, men att det var på den 

                                                 
18

 Moment 70 H IKFN-F s. 28. 
19

 SOU 1983:13 Att möta ubåtshotet. Ubåtskränkningarna och svensk säkerhetspolitik s. 61 f. 
20

 Moment 70 H IKFN-F s. 28. 
21

 19 § 1 st. FFS TI. Se även moment 70.1 H IKFN-F s. 28. 14 § IKFN-F reglerar om ubåten redan 

använt våld mot svenska mål. 
22

 19 § 1 st. FFS TI. Se även moment 70.1, 70.2 H IKFN-F s. 28. 
23

 SOU 1983:13 s. 68 f. 
24

 12 nautiska mil motsvarar drygt 22 km. 
25

 SOU 1983:13 s. 68. 
26

 SOU 1983:13 s. 69. 
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främmande maktens ansvar.
27

 Den svenska politiska åsikten var att regeringen var 

skyldig att vidta alla lämpliga medel för att skydda den svenska territoriella integriteten 

både under fred och under neutralitet. Stödet för att vidta dessa åtgärder ansåg 

kommissionen att det gick att finna både i folkrätten och i svensk författning.
28

 Enligt 

den tidigare lydelsen i 10:9 RF fastslogs regeringens ansvar när det gällde att värna det 

svenska territoriet mot kränkningar utförda av främmande makt: Regeringen fick 

bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och 

sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan 

främmande stater. Den svenska regleringen är som nämnt numera i 15:13 RF och trots 

skillnaden i ordalydelsen är det ingen praktisk skillnad, det folkrättsliga stödet som 

ubåtsskyddskommissionen hänvisar till kommer jag gå igenom längre fram i uppsatsen. 

2.2 Andra relevanta regleringar i IKFN-F 

Enligt 15 § IKFN-F får verkanseld ges utan föregående varning men enligt 7 § IKFN-F 

skall varning ske vid tveksamma fall. Med tveksamma fall menas tveksamheter 

avseende eventuell fientlig avsikt.
29

 Varning skall ges genom meddelande eller genom 

varningsskott eller på annat tydligt sätt. Varning som utförs med varningsskott ska 

utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas.
30

 Enligt moment 68 H IKFN-F skall ubåt i 

undervattensläge inom territorialhavet (ej inre vatten) varnas i första hand genom 

fällning av minst fem signalsjunkbomber så nära ubåtens bedömda läge som möjligt. 

Andra typer av vapenssystem får nyttjas om fartyget saknar signalsjunkbomber men 

kravet är att ubåten inte bedöms bli skadad vid varningen. 

Till handbok IKFN-F finns en bilaga som vägledning för användning av vapenmakt 

vid operationer till sjöss.
31

 Bilagan berör de fall där vapenmakt ska föregås av varning, 

dock är bilagan till viss del inte aktuell vid 15 § 1 st. IKFN-F eftersom paragrafen 

reglerar specifikt en situation där varning ej behöver ges. Dock anser jag att bilagan är 

värd att beröra med hänsyn på att bilagan påvisar ett krav på proportionalitet vid vålds-

användning. Innan direkt våld får tillgripas skall varningseld avges för att få fartyget att 

följa anvisningar. Projektiler utan sprängladdning ska i normala fall användas och kan 

användas ett flertal gånger om befälhavaren fortfarande vägrar följa anvisningarna. I 

                                                 
27

 SOU 1983:13 s. 69. 
28

 SOU 1983:13 s. 70. 
29

 Moment 60.1 H IKFN-F s. 23. 
30

 FFS TI 15 §. 
31

 Bilaga 8 H IKFN-F s. 121. 
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andra punkten i vägledningen regleras direkt våldsanvändning med vapenmakt. Av 

denna punkt följer att våldsanvändningen endast får ske om det är uppenbart att alla 

andra medel har använts för att nå efterlevnad och har visat sig vara verkanslösa. Vålds-

användningen kan ske i två olika former, eld som inte medför manöveroduglighet och 

eld för att göra fartyget manöverodugligt. Eld som inte medför manöverodugliget sker 

genom att eld ska riktas mot en del av fartyget som inte är kritisk för en säker framfart 

av fartyget. Om reglerna medger skall även varning ges till fartyget för att möjliggöra 

evakuering av personal. Eld för att göra fartyget manöverodugligt innebär att fartyget 

skall beskjutas mot en vital del av fartyget intill det att fartyget stoppas. Målytan skall 

väljas med hänsyn på att personell skada ska minimeras och om reglerna tillåter det 

skall även varning ges för att möjliggöra evakuering av personal från målområdet. De 

olika varianterna av våldsanvändning blir relevant vid 15 § 1 st. IKFN med hänsyn till 

att all våldsanvändning skall följa nödvändighetsprincipen enligt 16 § FFS TI. Dock 

ställs inget krav på att varning skall ges för att minimera personell skada. 

Enligt 21 § IKFN-F skall utländska statsfartyg som har kommit in på svenskt 

territorium på grund av nöd undsättas och anvisas lämplig ankarplats eller hamn. 

Regleringen kan vara relevant i det hänseendet att ubåtar kan befinna sig i under-

vattensläge på grund av väderförhållanden vilket jag kommer att beröra längre fram.  

2.3 Juridiska bilagan 

I bilaga 9 H IKFN-F avhandlas juridiska grunder och begränsningar avseende Försvars-

maktens ingripanden enligt IKFN-F för att hävda territoriet under fred, neutralitet och 

vid ett väpnat angrepp.
32

 Bilagan nämner de grunder Försvarsmakten har rätt att 

använda våld enligt 15:13 RF, vilket är självförsvarsrätten och principen om staters rätt 

att skydda sina gränser och territoriella integritet.
33

 Våldsanvändning med stöd av 

IKFN-F måste alltid begränsas så att det inte kan uppfattas som en aggressionshandling 

mot ett annat land och våldet i fredstid får aldrig riktas mot en annan stats territoriella 

integritet eller politiska oberoende eller i övrigt medföra hot mot internationell fred och 

säkerhet, i enlighet med artikel 2(4) FN-stadgan. Bilagan behandlar även förhållandet 

till mänskliga rättigheter och främst EKMR. Enligt den juridiska bilagan måste 

ingripanden som sker i enlighet med IKFN-F följa EKMR, vilket HKV JURS tar stöd 

av 2:19 RF och lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

                                                 
32

 Bilaga 9 H IKFN-F s. 122. 
33

 Bilaga 9 H IKFN-F s. 123. 
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de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR-lagen). Med detta 

följer att vapenmakt vid ingripanden som riskerar att medföra dödlig utgång endast får 

tillgripas om det är absolut nödvändigt. I bilagan regleras fyra fall där ingripanden kan 

medföra dödlig utgång om våldet är absolut nödvändigt, utöver dessa fall skall 

ingripanden anpassas så att risk för dödlig utgång inte uppstår. Ett av de fyra fallen är 

våldsanvändning mot främmande makts ubåt i inre vatten, i syfte att tvinga upp ubåten 

från undervattensläge, övriga fall ligger utanför uppsatsens ramar. Därmed begränsar 

bilaga 9 H IKFN-F statens rätt till territoriell integritet till att bara möjliggöra 

våldsanvändning mot främmande makts ubåt om det är absolut nödvändigt för att tvinga 

upp ubåten till ytan, enligt artikel 2 EKMR. Tolkningen vad absolut nödvändigt innebär 

utelämnar dock bilagan. Men utifrån ordalydelsen går det att dra slutsatsen att HKV 

JURS anser att regleringen i 15 § 1 st. IKFN-F avseende ”hindra fortsatt verksamhet” 

endast avser att tvinga upp ubåten till ytan och inte i den mening som regeringen avsåg 

med regeländringen 1988.
34

 Bilagan utelämnar även alternativa medel istället för våld i 

syfte att hindra fortsatt verksamhet i inre vatten, men enligt FN-stadgan bör 

diplomatiska förhandlingar föregå eventuellt våld. 

Men frågan jag och andra ställer oss är om denna tolkning av artikel 2 EKMR, som 

juridiska staben gör, är i enlighet med Europadomstolens praxis. För att bringa klarhet i 

frågan kommer jag nu gå in på hur artikel 2 EKMR ska tolkas och hur Europadomstolen 

har tolkat liknande situationer. 

3 EKMR 
3.1 Tolkning av EKMR 

Enligt Golderfallet ska EKMR tolkas enligt artikel 31-33 Vienna Convention on the 

Law of Treaties – Wienkonventionen om traktaträtten (VCLT). Principerna i artiklarna 

ses även som sedvanerättslig internationell rätt.
 35

 Enligt VCLT skall ord som används i 

traktatet tolkas enligt gängse mening sett i ordets sammanhang. I sammanhanget räknas 

både traktattexten, dess preambel och bilagor. I tolkningen skall även ändamål och 

syftet med traktatet beaktas. Utöver nämnda punkter skall även hänsyn tas till efter-

följande överenskommelser, efterföljande praxis och relevanta internationella rättsregler 

som är tillämpliga mellan parterna samt om parterna har en annan avsikt med ett ord. 

Travaux Préparatoires kan användas som stöd för att lösa en oklarhet i texten, för att 

                                                 
34

 Se avsnitt 1.1. 
35

 Golder v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A no. 18 p. 29. 
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fastställa tolkningen som framkommit genom artikel 31 VCLT eller för att undvika en 

absurditet. Traktatet anses lika äkta i alla officiella språk och eventuella skiljaktigheter 

gällande betydelse ska lösas genom att välja den betydelse som bäst stämmer överens 

med meningen och syftet med traktatet.  

Europadomstolen har förtydligat sin tolkningsmetod i senare fall bland annat i Saadi-

fallet.
36

 I fallet framgår att domstolen är skyldig att följa VCLT och är därmed skyldig 

att tolka orden utifrån deras ordinarie betydelse i deras kontext och i ljuset av ändamålet 

och syftet med bestämmelsen. Domstolen måste även ta hänsyn till att bestämmelsen är 

ett traktat som syftar till att skydda individens mänskliga rättigheter. Därutöver måste 

domstolen ta hänsyn till att konventionen ska tolkas i sin helhet och inte varje 

bestämmelse för sig, för att få ett konsekvent och samstämmigt traktat. Domstolen 

måste även ta hänsyn till relevanta regler och principer inom den internationella rätten 

som gäller mellan medlemsstaterna. Domstolen fastställde att de även kan använda sig 

av supplementära tolkningsmedel däribland förarbetena till konventionen endera för att 

bekräfta en tolkning enligt ordinarie förfarande eller för att fastställa innebörden där 

resultatet annars skulle vara tvetydigt, oklart eller uppenbart absurt eller orimligt.
37

 

Jag har för avsikt att i följande avsnitt ta mig an domstolens tolkningsmetod för att 

finna huruvida 15 § 1 st. IKFN-F strider mot artikel 2 och rätten till liv eller om det kan 

finnas några undantag.  

3.2 Rätten till liv  

Rätten till liv anses vara en bland de mest grundläggande rättigheter som finns i rättig-

hetskatalogerna för mänskliga rättigheter. Rättigheten går att finna i såväl EKMR som 

International Covenant on Civil and Political Rights – Internationella konventionen om 

medborgliga och politiska rättigheter (ICCPR) och Universal Declaration of Human 

Rights – FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dock återfinns inte 

rättigheten i den svenska rättighetskatalogen utan den svenska hållningen var att rättig-

heten upprätthölls genom den lagstiftning som bland annat fanns i brottsbalken 

(1962:700).
38

 Numera framgår även rättigheten genom EKMR-lagen. 
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2008. 
37
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Engelsk lydelse: Article 2 – Right to life 

1. Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life 

intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime 

for which this penalty is provided by law. 

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it 

results from the use of force which is no more than absolutely necessary: 

a. in defence of any person from unlawful violence; 

b. in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained; 

c. in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection. 

Svensk översättning i EKMR-lagen: Artikel 2 – Rätt till livet 

1. Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att 

verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant 

straff. 

2. Ingen skall anses ha berövats livet i strid med denna artikel, när detta är en följd av våld som 

var absolut nödvändigt. 

a. För att försvara någon mot olaglig våldsgärning. 

b. För att verkställa en laglig arrestering eller för att hindra någon som lagligen är 

berövad friheten att undkomma. 

c. För att i laglig ordning stävja upplopp eller uppror. 

 

Rätten till liv återfinns i artikel 2 EKMR som den första rättigheten i konventionen. 

Vikten av rättigheten går dels att finna i artikeln som sådan där rättigheten endast kan 

begränsas i ett fåtal situationer. Dels framgår vikten av rättigheten även av artikel 15.2 

EKMR som reglerar att rätten till liv är icke-derogeringsbar, enda undantaget är dödsfall 

som sker på grund av lagliga krigshandlingar. Tillsammans med artikel 3 EKMR, som 

skyddar individerna från tortyr, utgör artikel 2 EKMR de mest fundamentala 

värderingarna för de demokratiska samhällen som utgör Europarådet.
39

 Enligt 

ordalydelsen av artikel 2 EKMR framgår att staten har en negativ skyldighet att avhålla 

sig från våld som kan leda till dödlig utgång. 

Som framgår av Europadomstolens praxis omfattar inte artikeln bara säkerhets-

mekanismer till skydd för rättigheten utan påvisar även de situationer där berövandet av 

liv är legitimt. Rätten att använda dödligt våld får endast tillåtas i situationer där det är 

absolut nödvändigt och därmed måste en strikt avvägning mot det skyddade intresset 

göras. Med hänsyn på den fundamentala karaktären av rättigheten kan endast mycket 

viktiga intressen legitimera ett dödligt våld.
40

 Fallet McCann m.fl. mot Förenade 

                                                 
39

 McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324. 

p.147. 
40

 Kakoulli v. Turkey (dec.), no. 38595/97, 4 September 2001 p. 106-107.  



19 

 

Kungariket var det första fallet där Europadomstolen prövade brott mot artikel 2 

EKMR. Domstolen fick därmed ge sin tolkning av artikel 2 och rekvisitet absolut 

nödvändigt. Efter fallet McCann m.fl. har domstolen utvecklat kraven på medlems-

staterna till att skydda rätten till liv i tre aspekter. Skyldigheten att inte använda olagligt 

dödligt våld av statens företrädare, skyldigheten att utreda misstänkta dödsfall och 

under vissa situationer en positiv skyldighet att vidta åtgärder för att hindra dödsfall.
41

 

3.2.1 Absolut nödvändigt 

Fallet McCann m.fl. handlade om tre misstänkta IRA-terrorister som hade skjutits till 

döds av brittiska SAS-soldater. De tre misstänkta befarades ha haft för avsikt att utlösa 

en bilbomb i ett område där många civila befann sig. En av de misstänkta var känd 

bombmakare och hade setts kvarstanna en stund i bilen sysslandes med något.
42

 De 

misstänkta delade upp sig och två av dem gick åt ett håll och den tredje åt ett annat håll. 

Soldaterna hade fått i uppgift att gripa de misstänkta, men i samband med att de ropade 

på paret gjorde de misstänkta rörelser som uppfattades som att de skulle gripa tag i en 

fjärrkontroll till bilbomben. Soldaterna sköt de misstänkta för att förhindra utlösning av 

bomben. I samband med skotten reagerar den tredje misstänkte och sågs gripa mot 

något vilket ledde till att soldaterna som följde honom sköt honom. Soldaterna hade 

innan händelsen fått instruktioner om att det en fanns stor risk för att terroristerna skulle 

använda sig av fjärrutlösta bomber och att det räckte bara med ett knapptryck för att 

utlösa bomben. Med hänsyn på denna risk sköt soldaterna i syfte att döda, för att skydda 

andra mot den eventuella bilbomben. Vid en senare kontroll av bilen upptäcktes att det 

inte fanns någon bomb i bilen. Vid domstolens generella tolkning av artikel 2 EKMR 

fastställde domstolen att med hänsyn på vikten av rättigheten skall tolkningen vara 

restriktiv.
43

 Undantagen i artikel 2.2 EKMR indikerar att artikeln utsträcker sig till, men 

inte uteslutande, avsiktligt dödande. Läses artikeln i dess helhet framträder det att 

artikeln inte definierar situationer när det är tillåtet att använda avsiktligt dödligt våld 

utan artikeln anger de situationer där det är tillåtet att använda våld som kan resultera i, 

en oavsiktlig utgång av, ett tagande av liv. Dock får inte våldsanvändningen vara mer än 

absolut nödvändig för att uppnå de syften som regleras i artikel 2.2 EKMR.
44

 Med 

hänsyn till denna reglering måste prövningen om det är absolut nödvändigt vara 
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striktare och mer övertygande än vid prövningen om det är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle. Framförallt måste våldet som används stå i strikt proportion med de syften 

som anges i artikel 2.2.
45

 Vid prövningen måste domstolen ta hänsyn till alla omgivande 

faktorer som orsakat dödsfallet, inte bara den som agerade utan även planering och 

kontroll av handlandet.
46

  

3.2.2 Planering och utförande 

I McCannfallet fann domstolen att soldaternas agerande var inom ramen för absolut 

nödvändigt. Med hänsyn på att soldaterna agerade i god tro om att de misstänkta hade 

för avsikt att utlösa bilbomben och att fjärrkontrollen antagligen kunde utlösas med bara 

ett tryck och att de därmed var tvungen att använda dödligt våld för att undvika att andra 

människor dödades eller skadades.
47

 Frågan var därmed om planeringen av operationen 

hade genomförts på ett korrekt sätt. Domstolen fann för det första att beslutet att inte 

gripa de misstänkta redan när de passerat gränsen till Gibraltar var felaktigt. Skälet att 

myndigheterna ville ha tillräckliga bevis för att styrka ett frihetsberövande och sedan i 

en rättegång kunde inte anses stå i proportion med det dödliga våldet.
48

 För det andra 

ansågs myndighetens underlåtenhet att göra reservationer för att vissa av deras under-

rättelseanalyser kunde vara felaktiga, oundvikligen kunde leda till dödligt våld.
49

 För 

det tredje ansåg domstolen att informationen till soldaterna om att skjuta för att döda för 

att förhindra att de misstänkta kunde utlösa bilbomben påvisar en brist på försiktighet 

som krävs av personal som ska säkerställa lag och ordning i ett demokratiskt samhälle. 

Försiktighetsåtgärder vid användande av vapen skall gälla även när det gäller misstänkta 

terrorister.
50

 Med dessa tre grunder ansåg domstolen att myndigheterna hade brustit i sin 

planering och kontroll av operationen och våldet kunde inte anses vara absolut nöd-

vändigt. Med stöd av ovan nämnda grunder ansågs Förenade Kungariket ha brutit mot 

artikel 2 EKMR.
51

  

3.3 Undantag från artikel 2 EKMR 

Rätten till liv kan som redan nämnt undantas i fyra fall i artikel 2 EKMR. För det första 

finns en idag nästintill obsolet statlig rätt att döma folk till dödsstraff, eftersom tilläggs-
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protokoll 6 avskaffar dödsstraffet i fredstid och tilläggsprotokoll 13 avskaffar döds-

straffet i alla situationer. Sverige har ratificerat och även lagstadgat dessa tilläggs-

protokoll. Det finns dock enstaka undantag såsom Ryssland som bara signerat tilläggs-

protokoll 6 och tilläggsprotokoll 13 har varken Ryssland eller Azerbaijan signerat.
52

 

Dessutom finns tre situationer angivna i artikel 2.2 där det kan vara tillåtet att 

använda dödligt våld om det är absolut nödvändigt. Dessa tre situationer kommer jag att 

gå igenom i följande avsnitt. Slutligen kommer jag gå igenom undantaget i artikel 15. 

3.3.1 Försvara någon mot olaglig våldsgärning 

Första undantaget avser självförsvar för statens företrädare och för att skydda tredje 

man, dock gäller inte undantaget skydd av egendom.
53

 Sett till Europadomstolens praxis 

gäller undantaget enkom situationer där någons liv är i direkt fara eller antas vara i 

direkt fara.
54

 Att ta steget till att hävda en rätt att använda sjunkbomber eller antiubåts-

torpeder med stöd av självförsvarsrätten i artikel 2.2 a EKMR anser jag vara alltför 

långtgående. Detta även om främmande makts ubåt högst troligen är bestyckad och kan 

använda vapensystemen. Utifrån tidigare ubåtsincidenter finns inte stöd för att ubåtar, 

vars syfte antas vara underrättelseinhämtning, har använt sig av vapenmakt.
55

 En 

ytterligare anledning till att jag anser att undantaget inte är relevant i uppsatsen är 

bakgrunden till varför vapeninsats får nyttjas mot ubåt i inre vatten. Enligt 

15 § 1 st. IKFN-F är syftet att hindra fortsatt verksamhet och inte i självförsvar varvid 

det ter sig onaturligt att använda detta undantag. Dock skulle detta undantag kunna vara 

tillämpbart i andra situationer i IKFN-F. Till exempel om ubåten gör sig redo att 

använda vapen/vapensystem eller är eldberedd eller om ubåten redan gjort 

våldshandlingar mot svenska mål eller fartyg.
56

 

3.3.2 I laglig ordning stävja upplopp eller uppror 

Undantaget kan omfatta demonstrationer såväl som inbördeskrig. Rätten att använda 

dödligt våld kan bara accepteras för att lugna eller att upplösa en våldsam demonstration 
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eller uppror.
57

 Eftersom uppsatsen avser ubåtskränkningar och inte uppror kommer jag 

inte gå mer in på detta undantag. För uppsatsens syfte är undantaget avseende 

verkställande av arrestering eller att hindra frihetsberövad att undkomma mest relevant, 

varvid jag nu avser gå igenom detta undantag och dess möjligheter. 

3.3.3 Arrestering och hindrande av att frihetsberövad undkommer  

Europadomstolen har i flera fall prövat staters ageranden vid verkställande av 

arrestering och för att förhindra att frihetsberövad undkommer. Fallet Nachova m.fl. mot 

Bulgarien handlade om två värnpliktiga som hade fått fängelsestraff för mindre 

förseelser och som lyckades fly under ett straffarbete utanför fängelset.
58

 Arresterings-

order utfärdades och när militärpolisen kom för att arrestera rymlingarna försökte de fly 

från militärpolisen. Militärpolisen skrek varningsrop och uppmanade dem att stanna 

annars skulle de bli skjutna, men männen fortsatte springa varvid militärpolisen började 

skjuta varningsskott i luften.
59

 Då männen fortsatte springa verkställde militärpolisen 

varningen och sköt rymlingarna. På väg till sjukhuset omkom männen på grund av sina 

skador.
60

 I sin generella tolkning av artikel 2.2 b EKMR fastslår domstolen, med hän-

visning till McCannfallet, att när det legitima syftet är att åstadkomma en laglig arrest-

ering kan bara omständigheter som är absolut nödvändiga motivera åtgärder som sätter 

människors liv på spel. Domstolen ansåg att det i princip inte kan finnas någon sådan 

nödvändighet där det är känt att den person som ska arresteras inte utgör något hot mot 

liv eller lem och som inte är misstänkt för att ha begått ett våldsbrott. Detta gäller även 

om en underlåtenhet att använda dödligt våld kan leda till att den flyende undkommer.
61

 

Domstolen framhäver även att artikel 2 EKMR kräver att staten har ett regelverk som 

skyddar rätten till liv. Regler om när och hur brottsbekämpande myndigheter får 

använda vapen måste finnas. Reglerna måste ställa krav på att det brottsbekämpande 

organet gör en bedömning över omgivande omständigheter.  Framförallt krävs en pro-

portionalitetsbedömning över brottets allvarlighet som den misstänkte eller rymlingen 

begått och rätten att använda dödligt våld. Därutöver måste det finnas skydds-

mekanismer för att förhindra godtycklighet, användande av dödligt våld och mot 

olyckor som kan undvikas. Viktigast av allt är att den brottsbekämpande personalen ut-

bildas i att bedöma om det är absolut nödvändigt att använda dödligt våld både i för-
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hållande till gällande regelverk och i förhållande till vikten av rätten till liv.
62

 Dom-

stolen dömde Bulgarien för brott mot artikel 2 både i hänseendet att regelverket ej om-

fattade tillräckliga skyddsmekanismer och att militärpolisen fick order om att använda 

alla möjliga medel för att gripa rymlingarna trots att rymlingarna var obeväpnade.
63

 

I fallet Kakoulli mot Turkiet hade en grekisk cypriot råkat vandra över till den 

turkiska sidan av demarkationslinjen på Cypern. Två turkiska gränsvakter upptäckte 

honom, de skrek till honom att han ska stanna, han stannade och försökte kommunicera 

med vakterna. Vakterna förstod dock inte vad han sa och enligt staten börjar mannen gå 

iväg. Vakterna skrek varningsrop, därefter sköt de varningsskott och slutligen sköt de 

mannen. Obduktionen visade senare att mannen hade blivit skjuten både när han stod 

upp och senare när han låg ner. Till fallet hör även att under tidsperioden hade det före-

kommit stridigheter i området. Domstolen fastställde att trots att det har förekommit 

oroligheter och att ordningsmakten var under en pressad situation får ordningsmakten 

inte fria händer att använda dödligt våld när de utsätts för konfrontationer. Tvärtom 

krävs en analys över situationen och att staten måste organisera sina handlingar noga för 

att minimera risken för att dödligt våld används.
64

 Domstolen konstaterade att för att det 

ska vara ett varningsskott krävs att skottet skjuts i luften med vapnet snett uppåt för att 

säkerställa att den misstänkte inte blir skadad.
65

 Domstolen fastställde att även om den 

misstänkte försökte undkomma och att varningsrop och varningsskott förekom fanns det 

inte tillräckligt starka skäl för att använda dödligt våld. Att det hade förekommit våld-

samma oroligheter var inte heller tillräckligt starka skäl för att använda dödligt våld.
66

 

Domstolen fastställde att våldet varken hade varit proportionerligt eller absolut nöd-

vändigt för att försvara någon mot olaglig våldsgärning eller för att arrestera någon.
67

 

Fallet Kallis och Androulla Panayi mot Turkiet handlade om en grekisk cypriotisk 

nationalgardist som hade passerat in på FN:s buffertzon på Cypern med riktning mot 

den turkiska sidan.
68

 Gardisten var iklädd uniform och det var omtvistat om han bar 

vapen. Enligt den turkiska gränsvakten försökte de få gardisten att stanna med varnings-

rop på både grekiska, turkiska och engelska dock utan resultat. Därefter avlossade 

gränsvakten varningsskott och slutligen sköts gardisten. Enligt FN-observatören som 
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befann sig på plats sköts inga varningsskott utan verkanseld sköts på en gång. Dom-

stolen fastställde att gardisten inte kunde anses vara ett hot mot den turkiska gräns-

vakten även om han bar vapen eftersom gardisten var ensam och gränsvakten hade full 

kontroll över situationen och därmed kunde ha hindrat gardisten utan att riskera hans 

liv.
69

 Även om nationalgardisten bröt mot förbudet att gå in i buffertzonen, vilket kunde 

legitimera ett gripande, kunde det inte anses vara tillräckliga skäl för gränsvakten att 

använda dödligt våld även om nationalgardisten hade burit vapen.
70

 

Domstolen har dock uttalat sig i ett antal fall att stater kan ha ett visst handlings-

utrymme. I fallet Isayeva mot Ryssland uttalade domstolen att under extrema situationer 

som i Tjetjenien kan staterna få använda extrema åtgärder för att återfå kontrollen över 

området och stävja olagliga militanta uppror.
71

 För att uppnå målet kunde användandet 

av militära enheter och olika vapentyper vara nödvändigt och godtagbart, men dom-

stolen ställde ett krav på en balans mellan våldet och syftet med våldet.
72

 Rätten att 

använda dödligt våld kunde rättfärdigas i kampen mot den stora gruppen beväpnade 

motståndsmän och därmed omfattades av artikel 2.2 EKMR.
73

 Dock kunde inte Ryss-

land påvisa att de inte hade tillräckligt med tid för att vidta åtgärder för att skydda civil-

befolkningen, varvid Ryssland dömdes för brott mot artikel 2. Även i Turkiet har 

liknande situationer inträffat då den turkiska armén skulle hindra PKKs verksamhet. 

Turkiet derogerade rättigheter under en lång tid på grund av säkerhetsläget som rådde i 

sydöstra Turkiet.
74

 Domstolen fastställde att våldet var legitimt och proportionerligt 

men staten fälldes av domstolen eftersom staten inte skyddade civilbefolkningen.
75

 

Trots att staten har derogerat ställs krav på staten att staten ska handla med nödvändig 

återhållsamhet för att undvika att civila omkommer.
76

  

I fallet Andronicou och Constantinou mot Cypern fastställde domstolen att det måste 

finnas en viss marginal för våldsanvändingen för statens företrädare för att kunna uppnå 

något av syftena i artikel 2.2 EKMR. Detta så länge där de har agerat i god tro, med 

goda anledningar, att ett hot föreligger men som senare visar sig vara ett felaktigt 

                                                 
69

 Kallis and Androulla Panayi v. Turkey p. 61. 
70

 Kallis and Androulla Panayi v. Turkey p. 63-64. 
71

 Isayeva v. Russia, no.57950/00, 24 February 2005 p. 180. 
72

 Isayeva v. Russia p. 180, 181. 
73

 Isayeva v. Russia p. 180. 
74

 COE list of declarations made with respect to treaty No. 005 (2015-10-10) 

http://conventions.coe.int/treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=005&CV=0&NA=15&PO=9

99&CN=999&VL=1&CM=9&CL=ENG  
75

 Ahmet Özkan and Others v. Turkey p. 305-308. 
76

 Se t.ex. Küçük and Others v. Turkey, no. 63353/00, 14 October 2008 (SvJT 2009 s. 90 f. 

kommenterat av Hans Danelius) 



25 

 

antagande. Utan denna marginal skulle alltför höga krav ställas på staten och statens 

företrädare, eventuellt på bekostnad på deras eller andras liv.
77

 I fallet Akhmadov m.fl. 

mot Ryssland fastslog domstolen att skyldigheten att skydda rätten till liv i väpnade 

konflikter måste tolkas på ett sådant sätt att det inte ställs en omöjlig eller opropor-

tionerlig börda på myndigheterna.
78

 I fallet gällde skyldigheten att skydda rätten till liv 

för civilbefolkningen, vilket går i linje med den humanitärrättsliga proportionalitets-

principen. Som följer av fallet gäller skyldigheten att skydda rätten till liv även i 

väpnade konflikter, dock med vissa undantag.
79

  

3.3.4 Undantag genom artikel 15 EKMR 

Rätten till liv är som nämnt en av de fyra icke-derogeringsbara rättigheterna i EKMR. 

En följd av detta starka skydd är att även i tider av krig och annat allmänt nödläge måste 

rätten till liv skyddas. Dock finns det även ett undantag från rätten till liv i artikel 15 

EKMR men undantaget gäller bara vid lagliga krigshandlingar. Eftersom undantaget 

bara finns i artikel 15 EKMR som handlar om derogering måste även övriga 

förutsättningar i artikel 15 EKMR vara uppfyllda. Utan formell underrättelse om 

derogering kommer alla dödsfall orsakade av staten prövas enligt ordinarie förfarande.
80

 

Även om en stat skulle derogera rätten till liv för att begå lagliga krigshandlingar skulle 

övriga krav behöva uppfyllas. Bland annat kravet på att de åtgärder som vidtagits med 

anledning av krig eller annat allmänt nödläge är oundgängligen nödvändiga med hänsyn 

till situationens krav.
81

 Eftersom artikel 15 EKMR uppställer en del krav som Sverige 

ännu inte vidtagit vid våldsanvändande vid ubåtsjakt anser jag att artikeln inte är aktuell 

för vidare analys. Utöver undantagen i artikel 2 EKMR och artikel 15 EKMR anses 

artikel 2 EKMR vara absolut. Därav måste ett eventuellt våldsanvändande som kan leda 

till dödlig utgång omfattas av något av undantagen i artikel 2 EKMR.  

3.4 Förhållandet mellan IKFN-F och artikel 2 EKMR 

3.4.1 Förhållandet mellan inhemsk rätt och EKMR 

Sverige är en dualistisk stat varvid ett införlivande av folkrättsliga förpliktselser i 

svensk rätt krävs för att de folkrättsliga förpliktelserna ska få verkan i svensk rätt. Fram 
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tills dess att Sverige har införlivat det folkrättsliga regelverket anses regelverket vara 

separat från det svenska regelverket. Följden av ett införlivande är att de folkrättsliga 

förpliktelserna måste följas av enskilda, myndigheter och domstolar. Folkrättsliga 

regelverk kan införlivas genom inkorporering eller transformering. Transformering 

betyder att det tidigare gällande svenska regelverket anpassas eller förändras utifrån det 

folkrättsliga regelverket. Inkorporering betyder att det folkrättsliga regelverket antas i 

dess helhet som en svensk föreskrift.
82

 Europakonventionen inkorporerades som svensk 

lag 1995, EKMR-lagen, men domstolarna tillämpade dock europakonventionen före 

inkorporeringen för att fullfölja statens förpliktelser.
83

 Sedan inkorporeringen har kon-

ventionen tillämpas både som konvention och lag.  

I konventionsrättsligt hänseende får europakonventionen främst betydelse om lag 

eller rättspraxis bryter mot konventionen, vilket får till följd att den lagen eller praxisen 

inte ska tillämpas.
84

 Såsom instiftad som svensk lag får europakonventionen främst 

betydelse om staten inte har respekterat den enskildes rättigheter enligt konventionen.
85

 

För uppsatsen kommer främst det konventionsrättsliga hänseendet vara relevant. 

Enligt 15:13 st. 2 RF får regeringen uppdra åt Försvarsmakten att använda våld i 

enlighet med den internationella rätten för att förhindra kränkningar av det svenska 

territoriet i fred. Med stöd av grundlagsregleringen har regeringen uppdragit åt 

Försvarsmakten att skydda territoriet i enlighet med IKFN-F. I enlighet med 2:19 RF får 

varken lag eller annan föreskrift meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

EKMR. 2:19 RF tillsammans med normprövningsplikten, i 11:14 RF och 12:10 RF, 

innebär att om en domstol eller ett offentligt organ finner att en föreskrift strider mot 

EKMR får inte den föreskriften tillämpas. Normprövningsplikten enligt 2:19 RF gäller 

enbart om föreskriften meddelats efter 1995 när bestämmelsen i 2:19 RF trädde i kraft. 

Författningar som är äldre än 1995 prövas mot EKMR-lagen. Dock har domstolarna inte 

lagt alltför stor vikt vid att prövningen ska ske mot EKMR-lagen för äldre författningar, 

utan prövningen har skett mot EKMR.
86

  Utifrån den juridiska bilagan går det att utläsa 

att HKV JURS anser att 15 § 1 st. IKFN-F till viss del möjliggör ett agerande som kan 

strida mot EKMR. I följande avsnitt kommer jag bara pröva inhemsk rätt i förhållande 
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till EKMR och därmed kommer jag inte ta hänsyn till den internationella rätten, såsom 

självförsvarsrätten eller territoriell integritet, i prövningen. 

3.4.2 Analys över förhållandet mellan 15 § 1 st. IKFN-F och rätten till liv  

Artikel 2 EKMR reglerar statens aktörer att använda eventuellt dödligt våld mot 

personer som befinner sig inom statens jurisdiktion. Med statens aktörer menas både 

polis och militär personal vilket föranleder att EKMR gäller även för Försvarsmakten. 

För att IKFN-F inte ska anses strida mot EKMR krävs därmed att åtgärden faller inom 

undantagen i artikel 2.2 EKMR. När Europadomstolen prövar om ett brott mot artikel 2 

har inträffat följer domstolen en viss ordning. Först prövar domstolen ifall det finns ett 

relevant lagrum och ifall lagrummet i sig strider mot artikel 2. Därefter prövar dom-

stolen om planeringen och kontrollen över operationen har skett i enlighet med artikel 2 

och slutligen prövar domstolen agerandet hos de som har utfört det dödliga våldet.
87

  

3.4.2.1 Aktuellt regelverk 

Artikel 2 EKMR kräver att staten har ett regelverk som skyddar rätten till liv. Regler om 

när och hur brottsbekämpande myndigheter får använda vapen måste finnas. Reglerna 

måste ställa krav på att det brottsbekämpande organet gör en bedömning över 

omgivande omständigheter.  Framförallt krävs en proportionalitetsbedömning mellan 

brottets allvarlighet som den misstänkte eller rymlingen begått och rätten att använda 

dödligt våld. Därutöver måste det finnas skyddsmekanismer för att förhindra god-

tycklighet, användande av dödligt våld och mot olyckor som kan undvikas. Viktigast av 

allt är att den brottsbekämpande personalen utbildas i att bedöma om det är absolut 

nödvändigt att använda dödligt våld både i förhållande till gällande regelverk och i 

förhållande till vikten av rätten till liv.
88

 Även om det nationella regelverket ger en rätt 

att använda dödligt våld kan alltså rätten till liv begränsa våldet. 

Regleringen i 15 § IKFN-F ger insatschefen en till synes ovillkorad rätt att använda 

vapeninsats för att hindra ubåten att bedriva verksamhet i inre vatten. Kravet är att 

ubåten ska befinna sig i svenskt inre vatten. Paragrafen uppställer ett behovsanpassat 

krav på val av vapentyp, ”om det behövs, får sådana vapen användas som medför att 

ubåten sänks.” I handboken och i FFS TI går det att finna ytterligare begränsningar. 

Vapeninsats får inte vidtas om det finns risk för egna styrkor eller mot ubåt som är 

manöveroduglig. Vapeninsatsen får ske utan varning, dock enligt 7 § IKFN-F skall 
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varning ske vid tveksamheter. Vapeninsatsen skall enligt 16 § FFS TI följa nödvändig-

hetsprincipen och avbrytas när det avsedda syftet är uppnått. Sett ur detta perspektiv 

finns en reglering om vem som får besluta om vapeninsats, när vapen får användas, 

reglerna ställer ett krav på att aktörerna gör en bedömning om vilken typ av vapen som 

bör användas och begränsar vapenanvändningen i verkan och hur länge våldet får 

användas. Reglerna uppställer även ett krav på att vapeninsats inte får vidtas om det är 

risk för egen trupp eller att ubåten redan är manöveroduglig.  

Dock kräver Europadomstolen att det finns en proportionalitetsprövning i regelverket 

gällande brottets art och hotet som den misstänkte utgör. Genom fallen McCann m.fl. 

och Nachova m.fl. följer att när det legitima syftet är att åstadkomma en laglig 

arrestering kan bara omständigheter som är absolut nödvändiga motivera åtgärder som 

sätter människors liv på spel. I princip kan det inte finnas någon sådan nödvändighet där 

det är känt att den person som ska arresteras inte utgör något hot mot liv eller lem och 

som inte är misstänkt för att ha begått ett våldsbrott. Detta gäller även om en under-

låtenhet att använda dödligt våld kan leda till att den flyende undkommer.
89

  Enligt både 

Kakoulli- och Kallisfallen utgör inte ett olovligt inträde på förbjudet område ett brott av 

sådan art att dödligt våld ska kunna anses vara absolut nödvändigt. Därutöver kan det 

inte heller anses vara absolut nödvändigt att använda dödligt våld mot en person som 

kan tänkas vara beväpnad men som trots detta står under full kontroll av ordnings-

makten. Dessutom följer det av de två fallen att det inte heller kan anses vara tillräckligt 

starka skäl för att använda dödligt våld om en person vägrar följa ordningsmaktens upp-

maning och som trots föregående av varningsrop och varningsskott inte följer ordnings-

maktens uppmaningar. Som jag tidigare har nämnt har inte tidigare ubåtsincidenter upp-

visat att ubåten har använt sig av dödligt våld för att undkomma. Varvid det är svårt att 

hävda att ubåten utgör hot mot liv och lem, men skulle ubåten öppna torpedluckorna 

förändras läget. Som jag tidigare har nämnt kan underrättelseinhämtning ses som ett 

framtida hot för den svenska säkerheten på grund av vikten av goda förberedelser för ett 

framtida anfall. Dock har inte Europadomstolen tagit hänsyn till händelser som kan ske 

i framtiden utan våldet tillåts bara vid det direkta skeendet. Brottet som besättningen 

begår är kränkning av det svenska territoriet och eventuellt manipulering av sensor-

utrustning,
90

 vilket enligt Kakoulli- och Kallisfallen inte är av sådan art att det finns en 
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presumtion att det finns en risk för liv och lem för de som ska tillfångata ubåten.
91

 Med 

hänsyn på tidigare ubåtsincidenter anser jag dock att ubåten inte kan stå under sådan 

kontroll som Kallisfallet, eftersom ubåtarna har lyckats undkomma. Till exempel 

Hårsfjärdsincidenten där marinen använde både minlinjer och sjunkbomber som både 

fälldes från helikopter och fartyg i både salva och enstaka bomber. Trots detta lyckades 

ubåtarna undkomma främst på grund av terrängegenskaper. Östersjöns begränsade djup-

förhållanden i kombination med bottentopografin i kombination med att salthalt och 

vattentemperatur varierar mellan olika skikt försvårade användningen av hydroakustiska 

spaningsmedel. Ubåtsjakten försvårades ytterligare av störningar från kobbar och skär, 

civil sjötrafik, vrak och annat skräp på sjöbotten.
92

 Dessutom anser jag att det är svårt 

att jämföra en beväpnad soldat, som i Kallisfallet, med en relativt stor ubåtsbesättning 

med vapensystem som kan leda till ödesdigra konsekvenser för fler än deltagande i 

ubåtsjakten. Men med hänsyn till att Europadomstolen kräver att det måste finnas en 

direkt risk mot de som skall arrestera den misstänkte anser jag att eventuellt dödligt våld 

mot en främmande makts ubåt i inre vatten faller utanför artikel 2.2 EKMR. 

Enligt både McCann m.fl. och Nachova m.fl. ställer sig domstolen kritisk till regel-

verk och instruktioner som ger soldaten eller motsvarande en order att skjuta för att 

döda. På samma sätt ställer Europadomstolen krav på att vapnen som används skall stå i 

proportion med syftet bakom våldsanvändandet. Staten kan inte skylla på att de saknar 

vapen som står bättre i proportion med syftet bakom våldsanvändandet, framförallt inte 

i områden där det förekommer oroligheter.
93

 Med hänsyn på att 15 § 1 st. IKFN-F ger 

en relativt vid rätt att använda våld som kan leda till att ubåten sänks och därmed även 

leder till att besättningen omkommer anser jag att regleringen är för tillåtande i 

förhållande till artikel 2 EKMR. För att bättre harmonisera med artikel 2 EKMR bör 

rätten att använda vapeninsats förtydligas och eventuellt begränsas till i syfte att avvisa 

ubåten eller att tvinga upp ubåten till ytan för att kunna verkställa en arrestering. 

Dessutom är de vapensystem som marinen har till handa oproportionerliga i förhållande 

till undantaget att arrestera eller att hindra att frihetsberövad undkommer. Sjunkbomber 

är i sig ett trubbigt vapen, precisionen är något bristfällig vilket leder till att det är svårt 

att fälla sjunkbomben så att ubåten blir manöverodugligt istället för att sänkas eller att 
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sjunkbomben missar målet.
94

 Det precisionsvapen som den svenska ubåtsjaktfunktionen 

har i form av ubåtsjakttorpeder har till syfte att sänka ubåten. Vilket både är opro-

portionerligt med hänsyn till artikel 2 EKMR och med hänsyn till att det är en fredstida 

åtgärd.  Som tidigare nämnt saknar Sverige de antiubåtsgranater som den svenska 

marinen tidigare hade på grund av ekonomiska skäl. Dessa antiubåtsgranater hade med 

hänsyn till dess funktion varit en vapentyp som varit proportionerligt med hänsyn till 

rätten till liv. Med nuvarande system anser jag att det är oproportionerligt att använda 

endera en vapentyp som genom slump kan leda till dödsfall eller en vapentyp som har 

till syfte att sänka ubåten. 

Jag anser inte heller att en ubåt i inre vatten kan omfattas av de extrema situationer 

som avses i Isayeva med andra liknande fall med anledning av att i de fallen förelåg ett 

aktivt motstånd mot statens företrädare genom våld.
 95

  Förvisso går det att hävda att 

genom att främmande makts ubåt befinner sig i inre vatten har Sverige till viss del 

förlorat kontroll över territoriet, liknande Tjetjenien och sydöstra Turkiet.
96

 Dock är 

kontrollförlusten under en sådan kort tidsperiod att det är svårt att jämföra med dessa 

situationer. Dessutom de extrema situationerna som förelegat i de nämnda fallen är mer 

lik de omständigheter som klassas in under allmänt nödläge i artikel 15 EKMR än en 

smärre territoriell kränkning. Varvid rätten att använda sjunkbomber mot främmande 

stats ubåtar inte kan anses absolut nödvändigt i förhållande till rätten till liv. 

3.4.2.2 Planering och kontroll av operationen 

Eftersom det i nuläget inte finns någon svensk incident i närtid där en främmande makts 

ubåt har blivit sänkt eller varit nära att bli sänkt kommer jag varken kunna pröva 

planering och kontroll av operationen eller agerandet av ubåtsjaktfunktionen. Däremot 

kommer jag att redogöra för faktorer som insatschef måste iaktta och i vissa fall vidta. 

Enligt McCann m.fl. måste insatschefen ta hänsyn till alla omgivande faktorer. 

Genom att agera tidigt kan risken att utsätta ubåtsbesättningens liv minimeras, detta 

förutsätter dock att svenska staten har sensorsystem utanför inre vatten som indikerar 

undervattensverksamhet och andra typer av system som hindrar inpassage.
97

 Som 

tidigare ubåtsutredningar påvisat kan dock dessa system manipuleras och förstöras av 
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den främmande makten.
98

 Andra faktorer som måste beaktas är att underrättelse-

rapporter måste analyseras och hänsyn måste tas till att analyserna kan vara felaktiga. 

Dessutom ställs ett försiktighetskrav, eftersom 15 § st. 1 IKFN-F ger en rätt att använda 

vapenverkan som eventuellt kan sänka farkosten måste insatschefen vara säker på att 

våldsanvändningen är påkallad. Insatschefen måste även ta hänsyn till om det är absolut 

nödvändigt att använda dödligt våld både i förhållande till gällande regelverk och i 

förhållande till vikten av rätten till liv. Dessutom måste staten vidta alla möjliga medel 

för att undvika dödligt våld även när det gäller farliga terroristmisstänkta, vilket går att 

likställa med andra typer av förbrytare så även de som begår territoriell kränkning. 

Enligt Kallisfallet skall dödligt våld föregås av varningsskott om det under om-

ständigheterna är möjligt.
99

 Varningsskott ska enligt Oğurfallet skjutas snett uppåt för 

att undvika att den misstänkte inte blir träffad.
100

 Varningsskott regleras även i svensk 

rätt, enligt 15 § FFS TI skall varningsskott utföras på ett sådant sätt att skada inte vållas.  

Närmare reglering framgår i bilaga 8 samt moment 68 H IKFN-F. 

I flertalet fall har Europadomstolen påvisat vikten av skyldigheten att skydda rätten 

till liv för de som befinner sig under statens jurisdiktion enligt artikel 2.1 EKMR. Denna 

skyldighet gäller även i situationer där en person blivit utsatt för legitimt våld enligt 

artikel 2.2 EKMR. Skyldighet gäller både mot oskyldiga personer som olyckligtvis 

kommit i vägen och mot misstänkta som har utsatts för ett legitimt våld.
101

 I fallet 

Varnava m.fl. mot Turkiet fastslår domstolen att i händelse av internationell konflikt är 

medlemsstaterna skyldiga att bistå med sjukvård för alla sårade personer oavsett vilken 

styrka de tillhör eller om de tillhör civilbefolkningen.
102

 Domstolen byggde skyldighet 

på dels den positiva skyldigheten i artikel 2 EKMR och dels den internationella 

humanitära rätten med Genèvekonventionerna. Med detta i åtanke följer att i situationer 

där det kan finnas risk för våld med eventuell dödlig utgång bör det finnas personal som 

kan genomföra sjukvård. Beroende på omfattning och situationen ställer domstolen 

olika krav på de sjukvårdsinsatser som genomförs.
103

 I situationer där det finns 

förberedelsetid ställs det högre krav på staten, ett tydligt exempel på detta är fallet 
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Finogenov m.fl. mot Ryssland.
104

 I fallet utredde domstolen huruvida staten hade 

förberett sjukvården på ett tillräckligt sätt med hänsyn på användandet av gas mot 

terroristerna och gisslan.
105

 Översatt i uppsatsens kontext kräver artikel 2 EKMR att 

staten tillser att det finns möjlighet att omhänderta eventuellt skadade och döda från 

ubåtsbesättningen. 

4 EKMR i förhållande till internationell rätt 

Som jag har visat i föregående avsnitt skulle en tolkning av 15 § 1 st. IKFN-F i för-

hållande till EKMR få till följd att rätten till liv skulle stå över statens rätt till territoriell 

integritet. Men om inte staten skulle få hävda sin territoriella integritet och därmed även 

få skydda sin territoriella suveränitet blir frågan mer om staten är en stat i dess ordinarie 

mening. Eller har staternas rätt att existera decimerats i hänseende till individernas 

rättigheter? Med den frågan i åtanke avser jag nu pröva huruvida den internationella 

rätten kan påverka tolkningen av artikel 2 EKMR och förhållandet till statens integritet. 

Som jag tidigare nämnt ska domstolen ta hänsyn till den internationella rätten vid 

tolkningen av EKMR. Vid tolkning av den internationella rätten ska Europadomstolen 

ta hänsyn till relevanta regler och principer som gäller i medlemsstaternas förhållande 

till varandra. Enligt domstolens praxis följer omfattningen av den internationella rätten 

av stadgan till den Internationella domstolen.
106

 Enligt artikel 38 Statue of the 

International Court of Justice - Internationella domstolens stadga omfattas den 

internationella rätten av; internationella traktater, internationell sedvanerätt, allmänna 

rättsgrundsatser, praxis och rättslig litteratur. Uppräkningen skall inte ses som 

hierarkisk, utan i vart fall skall de tre första källorna ses som likvärdiga. Gällande praxis 

och rättslig litteratur finns både åsikter om att det ska ses som hjälpmedel och åsikter 

om att praxis och den rättliga litteraturen har utvecklat den internationella rätten.  

Stödet för att den svenska Försvarsmakten får nyttja våld i händelse av en kränkning 

av territoriet anges enligt 15:13 RF finnas i den internationella rätten. Genom 1983 års 

ubåtsskyddskommission framgår att stödet utgörs av folkrättens regler om rätten till 

individuellt och kollektivt självförsvar, särskilt artikel 51 FN-stadgan.
107

 Stater ges en 

rätt att hävda sin territoriella suveränitet och integritet och om så krävs en rätt att 
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använda våld med stöd av självförsvarsrätten och folkrätten i övrigt.
108

 Därutöver 

framgår i prop. 2009/10:80 s. 205 att inom den internationella rätten omfattas både 

rättsligt bindande traktat samt rättsligt bindande sedvänja. Sedvänja som inte anses vara 

rättsligt bindande kan därmed inte anses ge Försvarsmakten en rätt att nyttja våld i 

händelse av territoriella kränkningar. 

4.1 Rätten till självförsvar 

4.1.1 FN-stadgan 

Förhållandet mellan de olika rättskällorna inom den internationella rätten skall vara 

likvärdigt men inom traktaträtten finns en viss hierarki. Enligt artikel 103 i FN-stadgan 

skall förpliktelserna enligt FN-stadgan gå före i händelse av konflikt med någon annan 

folkrättslig överenskommelse. Ergo FN-stadgans förpliktelser går före EKMR. 

Enligt artikel 51 FN-stadgan har stater en naturlig rätt till individuellt eller kollektivt 

självförsvar oavsett andra bestämmelser i FN-stadgan, så även aggressionsförbudet i 

artikel 2(4) FN-stadgan. Självförsvarsrätten medges i händelse av ett väpnat angrepp 

och får bara pågå fram till det att FN:s säkerhetsråd agerar. Debatten har varit stor 

avseende hur omfattande rätten till självförsvar är enligt artikel 51 FN-stadgan och 

främst har debatten handlat om omfattningen av väpnat angrepp. Jag kommer nu 

redovisa gällande rätt avseende artikel 51 FN-stadgan för att kunna analysera huruvida 

en främmande stats ubåt i svenska inre vatten kan omfattas av artikel 51 FN-stadgan. 

4.1.2 Väpnat angrepp 

För att tolka artikel 51 FN-stadgan avser jag använda mig av VCLT för att fastställa 

omfattningen av artikeln. Begreppet väpnat angrepp kan i dess ordinarie mening bara 

omfatta angrepp mot staten som är väpnade, det vill säga någon form av enhet med 

vapen som används mot staten. Att begreppet skulle omfatta även andra former av an-

grepp känns något krystat och om syftet med artikeln var att omfatta fler situationer som 

ger rätt till självförsvar varför finns ordet väpnat med?
109

 Nästa steg i prövningen är en 

kontextuell tolkning och även där finns begränsningar. Artikel 51 FN-stadgan måste 

läsas tillsammans med artikel 2(4), 39, 42 och 53 FN-stadgan. I artikel 2(4) FN-stadgan 

regleras våldsförbudet och där definieras att våldet måste vara riktat mot statens terri-

toriella integritet eller politiska oberoende eller på något annat sätt vara oförenligt med 
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FNs ändamål. Artikel 39 och 42 FN-stadgan reglerar våldsmonopolet för FN. Artikel 53 

FN-stadgan rör Säkerhetsrådets rätt att använda regionala avtal eller organ för tvångs-

åtgärder under dess myndighet. Sammantaget påvisas att artikel 51 FN-stadgan är ett 

direkt undantag där staten själv får agera vid ett specifikt tillfälle annars är det FN som 

har övergripande ansvar över eventuellt våldsanvändning. Därutöver går det att finna en 

skillnad i hur bred definitionen på vad som omfattas av våldsförbudet i artikel 2(4) 

FN-stadgan där både hot om och bruk av våld uppräknas och hur snäv benämningen av 

självförsvarsrätten är i händelse av väpnat angrepp.
110

 Ännu mer tydligt framträder 

skillnaden vid en jämförelse med artikel 51 och de tre rekvisiten i artikel 39 FN-stadgan 

för att säkerhetsrådet ska få agera; hot mot freden, fredsbrott och angreppshandling. I 

tolkningen skall även hänsyn tas till ändamålet och syftet med traktatet. I preambeln till 

FN-stadgan finns uppräknat att de anslutna staterna tror på mänskliga rättigheter såväl 

som att stadgan syftar till att hindra upprepning av världskrigen, upprätthållande av 

internationell fred och säkerhet och att eventuell vapenmakt endast ska komma till 

användning för gemensamt intresse. Med hänsyn till dessa punkter framgår med 

tydlighet att artikel 51 FN-stadgan är ett undantag som bör tolkas restriktivt. 

År 1974 antog generalförsamlingen resolution 3314 (UNGA res. 3314)
111

 som 

definierar vad som ska omfattas av angreppshandling. Resolutionen är enligt dess 

artikel 4 inte juridiskt bindande men ses som en vägledning för säkerhetsrådet gällande 

medlemsstaterna uppfattning. Det är inte helt fastställt att aggressionshandling enligt 

resolutionen är detsamma som väpnat angrepp, men ICJ har använt sig av resolutionen i 

tolkningen vad som ska anses vara ett väpnat angrepp.
112

 I vart fall anses angrepp som 

omfattas av artikel 51 FN-stadgan även ska anses vara aggressionshandling enligt 

artikel 39 FN-stadgan och enligt UNGA res. 3314.
113

 I artikel 1 UNGA res. 3314 anges 

att en aggressionshandling är användande av en väpnad styrka av en stat mot en annan 

stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende eller som på något annat 

sätt är oförenligt med FN-stadgan. I artikel 3 anges de situationer som omfattas av 

aggressionshandling. Bland annat att en invasion eller angrepp av en stats väpnade 

styrkor i en annan stats territorium, eller någon militär ockupation, oberoende hur lång 

tid, till följd av en sådan invasion eller attack, eller annektering, genom användning av 
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våld, av annan stats territorium eller del av, skall räknas som angreppshandling. Dock 

ställer artikel 2 krav på att våldet eller omkringliggande omständigheter måste ha 

uppnått en viss svårighetsgrad.  

ICJ fastställde i Nicaraguafallet att FN-stadgan inte omfattar all form av vålds-

reglering avseende internationella relationer. Hänvisningen till den naturliga rätten till 

självförsvar i artikel 51 FN-stadgan skulle anses vara en bekräftelse av sedvanerättens 

regler. Eftersom det inte heller fanns någon definition på väpnat angrepp ansåg 

domstolen att omfattningen skulle finnas bland sedvanerätten.
114

 I fallet fastställde ICJ 

även att det fanns en skillnad mellan artikel 2(4) FN-stadgan användande av våld och 

artikel 51 FN-stadgan väpnat angrepp. För att kunna fastställa vad som omfattas av 

väpnat angrepp var domstolen tvungen att finna skillnaden mellan de mest allvarliga 

formerna av våldsanvändning som omfattade väpnat angrepp och de som är mindre 

allvarliga.
115

 Domstolen fastslog, genom att använda sig av Friendly Relations 

Declaration,
116

 att de mindre allvarliga formerna av våldsanvändning omfattar bland 

annat skyldigheten att avhålla sig från hot eller användande av våld för att kränka 

internationella gränser. De mindre allvarliga formerna omfattade även skyldigheten att 

avstå från hämndaktioner som omfattar våldsanvändning och skyldigheten att avstå från 

att organisera eller uppmuntra organisering av irreguljära väpnade styrkor med syfte att 

kränka en annan stats territorium.
117

 Vidare fastslog domstolen att skillnaden mellan 

väpnade angrepp och mindre allvarliga former är främst dess storlek och dess effekt, det 

vill säga ett de minimis krav.
118

 Dock kan ett väpnat angrepp bestå i minering av ett 

militärt fartyg vilket ICJ fastställde i fallet Oil Platforms.
119

 För att omfattas av väpnat 

angrepp krävs dock att det ska finnas en avsikt att orsaka skada.
120

 Dinstein har tolkat 

de minimis kravet till att för att omfattas av väpnad attack i artikel 51 FN-stadgan krävs 

vissa förutsättningar.
121

 Förutsättningarna är ett våldsanvändande som orsakar eller 

högst troligen kan orsaka allvarliga konsekvenser, som kännetecknas av territoriella 

kränkningar, mänskliga offer eller betydande förstörelse av egendom. Saknas dessa 

förutsättningar kan inte våldsanvändandet anses vara väpnad attack i hänsyn till 
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artikel 51 FN-stadgan.
122

 Av dessa olika domar kan man dra slutsatsen att det är något 

oklart vad som omfattas av väpnat angrepp. Vid en genomläsning av förarbetena som 

stöd för tolkningen av artikel 51 FN-stadgan, framkommer att smärre gränsincidenter 

inte kan anses omfattas av artikel 51 FN-stadgan.
123

 

4.1.3 Proportionalitetsprincipen och nödvändighetsprincipen 

Artikel 51 FN-stadgan är som tidigare nämnt en kodifiering av tidigare statspraxis och 

det mest kända fallet är Carolinefallet från 1837.
124

 Fartyget Carolines besättning bestod 

av amerikanska män som stödde upproret i Canada mot Storbritannien. USA vidtog 

vissa åtgärder för att förhindra att väpnade grupper från USA stöttade upproret men 

åtgärderna var inte tillräckliga utan fartyget Caroline lyckades ta sig mot Canada. 

Brittiska styrkor tog sig in på amerikanskt territorium och bordade Caroline och därefter 

sattes fartyget i eld vilket slutligen resulterade i att fartyget föll nedför Niagarafallen. 

Vid incidenten dog några av den amerikanska besättningen. Tvisten kom inte att lösas 

via någon domstol utan det är genom den omfattande skriftväxlingen som rätten att 

bruka självförsvar har framkommit. Den amerikanska sidan begärde att britterna 

bevisade att deras handlingar var nödvändiga i självförsvarssyfte, att behovet var 

omedelbart, överväldigande, inga andra möjliga alternativ samt att britterna skulle 

bevisa att det inte fanns tid att överväga eventuella åtgärder. Därutöver krävde 

amerikanarna att handlandet inte skulle vara oskäligt eller överdrivet. Eftersom 

handlandet rättfärdigades genom nödvändigheten av självförsvarsrätten ansåg 

amerikanarna att även handlandet måste begränsas genom den nödvändigheten och 

handlandet fick därmed inte gå utöver den gränsen.
125

 

4.1.3.1 Nödvändighet 

Rätten till självförsvar får bara användas som en sista utväg. Enligt artikel 33 FN-

stadgan skall stater vidta alla möjliga medel för att fredligt lösa eventuella konflikter. 

Rätten att använda våld får endast vidtas när alla möjliga fredliga lösningar har uttömts 

eller när diplomatiska förhandlingar uppenbarligen skulle misslyckas. 

För att uppfylla rekvisitet nödvändighet krävs även att åtgärden är omedelbar och i 

princip skall vidtas medan det utlösande angreppet pågår. Det måste vara ett nära tids-
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samband mellan attacken och självförsvarsåtgärden. Syftet med omedelbarhetskravet är 

att skilja legalt självförsvar från olagliga väpnade hämndaktioner.
126

 Gränsen för när 

självförsvar övergår till hämndaktion är även den något oklar. Den angripna staten har 

en rätt att vidta vissa förberedande åtgärder såsom underrättelseinhämtning för att säker-

ställa källan till angreppet. Därutöver kan även staten skjuta upp våldsanvändandet 

genom att försöka med fredliga förhandlingar eller på grund av tidskrävande inhemska 

politiska beslut om insättande av militära styrkor.
127

 Vid flertal korta (i tid) angrepp kan 

det även finnas en viss rätt till att vidta åtgärder för att skydda staten mot framtida 

angrepp även utan att det finns ett direkt tidssamband.
128

 Exempel på sådant handlande 

är USAs agerande efter 9/11. Slutligen måste självförsvarsåtgärden vara riktad mot den 

enhet som utförde det inledande angreppet. Exempelvis ett fartyg eller artillerienhet.
129

 

4.1.3.2 Proportionalitet 

I princip bör eventuella försvarsåtgärder stå i rimlig proportion i både samma skala och 

typ som det militära angreppet som utlöste självförsvarsrätten. Eventuella skillnader 

måste rättfärdigas med hänsyn på nödvändigheten av försvarsåtgärden eller mer 

specifikt genom det specifika syftet eller målet som försvarsåtgärden syftar till.
130

 

Utgångspunkten är typen och graden av det militära angreppet. Därmed krävs det att 

försvarsåtgärden måste begränsas till bara det som är nödvändigt även vid en småskalig 

attack. Våldet mäts i antalet omkomna och materiella skador, vapentypen och antalet 

militära enheter som sätts in. Försvarsåtgärden behöver inte begränsas till den angripna 

statens territorium utan kan även sättas in i den angripande statens territorium. Om an-

greppet är ett hot mot statens nationella identitet kan även större försvarsåtgärder tillåtas 

än vad normalt anses rimligt.
131

 Exempel på angrepp som var riktat mot statens 

nationella identitet var angreppet mot USA den 11 september 2001. För att försvars-

åtgärden ska anses vara proportionerlig krävs dessutom att åtgärden är geografiskt 

begränsad, det vill säga åtgärden ska ske i det angränsande området till den föregående 

attacken. Men även här kan viss flexibilitet föreligga om angreppet är riktat mot statens 

nationella identitet eller att det har skett ett flertal angrepp.
132

 Försvarsåtgärden får inte 

                                                 
126

 Ruys s. 99. Se även Dinstein s. 267 f. 
127

 Ruys s. 100. Se även Dinstein s. 267 f. 
128

 Ruys s. 106. 
129

 Ruys s. 108. 
130

 Ruys s. 116 f. Se även Dinstein s. 262. 
131

 Ruys s. 117. 
132

 Ruys s. 118 f. 



38 

 

heller utsträcka sig i alltför lång tid för att kunna anses vara proportionerlig, även här 

finns viss flexibilitet beroende på det föregående angreppets karaktär.
133

 

Dessutom ska hänsyn tas till vilka mål som försvarsåtgärden riktas mot. Försvars-

åtgärden måste följa krigets lagar däribland hänsyn till distinktionsprincipen och pro-

portionalitetsprincipen. Enligt statspraxis anses det bara vara militära mål som har 

direkt samband med det väpnade angreppet som får beskjutas. Dock kan även målet ut-

sträckas med hänsyn på svårighetsgraden på angreppet eller om konflikten har 

eskalerat.
134

 Proportionalitetsprincipen ställer dock inte några direkta krav på vilken 

vapentyp som används som försvarsåtgärd. Huvudsaken är att krigets lagar följs, där-

utöver har staterna rätt att använda andra former av vapen än vad angriparen använde. 

Hänsyn skall dock tas till om användandet av en vapentyp kan ses som en upptrappning 

av våldsamheterna.
135

 Sett ifrån praxis och ifrån rättslig litteratur ter det sig som att 

självförsvarsrätten begränsas till våldsanvändning av en viss dignitet. I följande avsnitt 

kommer jag att gå igenom rättlig litteratur som hävdar att även gränskränkningar 

omfattas av artikel 51 FN-stadgan.  

4.1.4 Rätten till självförsvar i händelse av smärre territoriella kränkningar 

Inom den rättsliga litteraturen föreligger skilda åsikter på vilken grund stater har rätt till 

våldsanvändning i händelse av territoriella kränkningar. Ove Bring med flera baserar 

rätten till våldsanvändning genom att det ligger inom den normala incidentberedskapen. 

Skydd för statens suveränitet som grundas i särskild sedvanerätt är skilt från FN-

stadgans regler avseende rätten våldsanvändning.
136

 Ruys, Dinstein med flera anser att 

närhelst stat A avsiktligen använder sig av, eventuellt, dödligt våld inom sitt territorium 

mot stat B:s militära enheter måste agerandet omfattas av det tillåtna våldet som 

regleras i FN-stadgan.
137

 Eftersom bruk av våld eller hot om våld omfattas av vålds-

förbudet i artikel 2(4) FN-stadgan måste även våldsanvändningen rättfärdigas genom 

självförsvarsrätten eller Säkerhetsrådets godkännande.
138

 De anser att stöd för 
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argumenten finns i att staternas agerande vid mindre territoriella kränkningar är 

liknande staternas agerande vid väpnade angrepp.
139

  

Ruys ställer upp ett antal kriterier för att smärre territoriella kränkningar ska kunna 

omfattas av artikel 51 FN-stadgan och självförsvarsrätten. Först och främst måste 

kränkningen vara olaglig. Det vill säga det får inte finnas några bi- eller multilaterala 

traktat gällande hot-pursuit, eller avtal om upplåtande av utrymme för annan stats 

militärbas eller liknande avtal.
140

 Artikel 17 UNCLOS fastslår att främmande stats 

militära fartyg har en rätt till oskadlig genomfart av territorialhavet under förutsättning 

att de inte passerar in i inre vatten. Vidare får inte fartyget störa kuststatens lugn, 

ordning och säkerhet och artikel 19 UNCLOS reglerar vilka handlingar som är otillåtna. 

Därutöver reglerar artikel 20 UNCLOS att ubåtar och andra undervattensfarkoster måste 

framföras i övervattensläge och föra flagg. Utifrån dessa artiklar framgår det att en ubåt 

som befinner sig i undervattensläge får inte befinna sig i annan stats territorialhav, än 

mindre i en annan stats inre vatten. Enligt artikel 25 UNCLOS får kuststaten vidta 

åtgärder för att hindra genomfart av territorialhavet som inte är oskadlig. Dessutom får 

kuststaten vidta nödvändiga åtgärder för att hindra varje överträdelse där annan stats 

fartyg försöker manövrera in i kuststatens inre vatten. 

Nästa steg i prövningen är att fastställa svårighetsgraden och eventuell fientlig avsikt 

med kränkningen.
141

 Med mindre (i styrkestorlek) intrång är det av större vikt att fast-

ställa den eventuella avsikten av inkräktaren.
142

 Exempelvis ska inte felnavigeringar in i 

främmande stats territorium per automatik ge en rätt till våldsanvändning. Även om ett 

militärt fartyg bedriver annan verksamhet än vad som omfattas av oskyldig genomfart 

behöver det nödvändigtvis inte betyda att fartyget har en fientlig avsikt som medger rätt 

till våldsanvändning. På samma sätt får inte kuststaten ta till våld om det militära 

fartyget passerar in i inre vatten på grund av dåligt väder. Om fientlig avsikt saknas får 

kuststaten vidta andra åtgärder för att hindra dess otillåtna verksamhet eller framtvinga 

en tydlig fientlig avsikt, vilken kan påvisas till exempel genom att vapensystem görs 

redo för strid eller intagande av attackformation.
143

 Enligt artikel 30 UNCLOS kan kust-

staten kräva att örlogsfartyget omedelbart ska lämna territorialvattnet om örlogsfartyget 

inte följer gällande lagar, författningar eller anvisning om att rätta sig efter dem. Om 
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främmande stats fartyg inte följer anvisning får kuststaten vidta skalenliga och pro-

portionella åtgärder för att få fartyget att lämna territorialvattnet eller som nämnt visa 

fientlig avsikt. Åtgärderna som vidtas måste även stå i proportion till missbruket 

och/eller det föreliggande hotet.
144

 Till exempel kan varningsrop och varningsskott 

användas för att hindra fortsatt kränkning.  

I vissa situationer kan det vara svårt att fastställa om det föreligger en fientlig avsikt, 

dock kan vissa faktorer underlätta fastställandet. Bland annat de diplomatiska för-

bindelserna mellan staterna, om kränkningarna har ökat eller sker upprepade gånger, 

bestyckning på fartyget och vilket syfte som fartyget har till exempel underrättelse-

inhämtning eller användande av vapen. Gällande ubåtar som befinner sig i undervattens-

läge är det svårare att avslöja i vilken avsikt de befinner sig i territorialvattnet. Men 

skulle ubåten öppna torpedluckorna kan ljudet höras tydligt eftersom mekaniska ljud 

färdas lång väg i vatten. Med hänsyn till denna problematik hävdar Dinstein att en 

kränkning av en ubåt i undervattensläge kan anses som en begynnande väpnad attack 

som ger kuststaten rätt att använda kraftfulla medel i självförsvarssyfte.
145

 Stöd för 

denna rätt går att finna i staternas agerande, bland annat svenska statens agerande vid 

Hårsfjärden i oktober 1982 där bland annat sjunkbomber användes mot bedömt en eller 

flera sovjetiska ubåtar. Till följd av incidenten ändrades IKFN-F till att våld fick 

användas mot ubåtar i undervattensläge utan föregående varning. Denna förändring 

bifölls av Norge och Danmark och tolererades av andra länder.
146

 Året efter Hårsfjärden 

inträffade en liknande incident i Norge och även norska staten använde sig av sjunk-

bomber mot den inkräktande ubåten. Incidenten fick till följd att även Norge ändrade 

sitt regelverk med en något mer restriktiv inställning än den svenska. Vapen fick 

användas för att tvinga ubåten till övervattensläge oavsett faran att sänka ubåten. Om 

det med säkerhet gick att fastställa att ubåten inte kunde undkomma skulle vapen som 

kunde sänka ubåten undvikas. Som sista utväg tilläts användande av alla möjliga medel 

för att hindra flykt.
147

 Även Argentina har ett antal gånger använt sig av sjunkbomber i 

liknande situationer och andra stater däribland Sovjet har utlovat liknande åtgärder om 

främmande stats ubåt befinner sig i undervattensläge i deras territorialvatten.
148
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Sammanfattningsvis anser Ruys med hänvisning till O’Connell att för att få använda 

vapen mot ubåtar i undervattensläge krävs en in-casu bedömning, med hänsyn till den 

säkerhetspolitiska aspekten såväl som andra aspekter som kan påvisa eventuellt fientlig 

avsikt. Hänsyn måste även tas till hur djupt in i territorialvattnet ubåten befinner sig, 

väderleksförhållanden och hur ubåten har rört sig.
149

 Ser man till de tidigare svenska 

och norska incidenterna har det främst varit antalet upprepade kränkningar som tytt på 

att det inte var på grund av felnavigering. Även hänsyn kan tas till vart på territorial-

vattnet ubåten befinner sig. Vid både Gåsefjärdsincidenten, oktober 1981, och 

Hårsfjärdsincident befann sig ubåtarna i militära skyddsområden av strategisk vikt för 

den svenska säkerheten varvid det var troligt att ubåtens genomförde underrättelse-

inhämtning. I svenska aspekten ansågs även neutraliteten vara av vikt vid bedömningen, 

då svenska staten aktivt bedrivit en neutralitetspolitik som tydligt visade att ingen annan 

stat skulle påverka svenska statens agerande.
150

 Efter att ha tagit hänsyn till dessa 

faktorer och det fortfarande inte går att bedöma om ubåten har en fientlig avsikt bör 

kuststaten först uppmana ubåten att avlägsna sig, därefter diplomatisk protest mot den 

misstänkta staten. Efter dessa åtgärder eller om det tydligt framgår en fientlig avsikt har 

kuststaten rätt att använda våld för att tvinga upp ubåten till ytan eller för att förstöra 

ubåten. Dock måste försvarsåtgärderna vara proportionerliga.
151

 Bortsett från 

exceptionella fall bör någon form av varning föregå användande av vapen med hänsyn 

till nödvändighetsprincipen, till exempel kan handgranater användas för att skapa 

varningssignaler under vattnet.
152

 Med exceptionella fall menas främst sådana 

situationer där det finns risk för egen personal, det vill säga i självförsvarssyfte.
153

 Med 

hänsyn på eventuell personell skada bör kuststaten använda sig av sådana vapen som 

främst syftar till att orsaka skada på ubåten utan att förstöra ubåten.
154

 

4.1.5 Analys över förhållandet mellan självförsvarsrätten och rätten till liv 

I Al-Jeddafallet prövade domstolen Säkerhetsrådets resolution 1546
155

 i förhållande till 

artikel 5 EKMR och i denna prövning var domstolen tvungen att ta ställning till artikel 

103 FN-stadgan i förhållande till EKMR. Domstolen fastslog att artikel 103 FN-stadgan 

reglerar att medlemsstaters skyldigheter enligt FN-stadgan skall gälla i händelse av 
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konflikt med förpliktelser i enlighet med andra internationella överenskommelser. Dock 

prövade inte domstolen förhållandet mellan FN-stadgan och EKMR.
156

 Domstolen 

prövade först om resolution 1546 stred mot Förenade Kungarikets skyldigheter enligt 

artikel 5 EKMR. Domstolen fann att det inte kunde presumeras att Säkerhetsrådet avsett 

att förpliktiga stater att kränka grundläggande mänskliga rättigheter. Domstolen 

grundade detta på Säkerhetsrådets skyldigheter enligt FN-stadgan och FN-stadgans 

grundläggande värderingar. Domstolen fann att om det förelåg några oklarheter i 

resolutionen var domstolen tvungen att välja den tolkning som stod mest i harmoni med 

kraven i EKMR, för att undvika konflikt mellan de olika skyldigheterna. Domstolen 

fastställde att med hänsyn på FN:s viktiga roll i att främja och uppmuntra respekt för 

mänskliga rättigheter så måste eventuella förpliktelser som strider mot mänskliga 

rättigheter framgå med ett klart och tydligt språk.
157

  

Med stöd av Al-Jeddafallet anser jag att det går att dra en viss slutsats att Europa-

domstolens tolkning av artikel 51 FN-stadgan och självförsvarsrätten skulle vara 

restriktiv. Denna slutsats drar jag eftersom en allt för vid tolkning av begreppet väpnat 

angrepp kan leda till brott mot mänskliga rättigheter och då främst rätten till liv. Följer 

man Europadomstolens prövning huruvida FN-stadgan skall ges företräde före EKMR i 

enlighet med Al-Jedda, prövas först det andra traktatets artikel och om den strider mot 

EKMR. Därefter prövar domstolen om artikeln ändock ska ges företräde med hänsyn på 

artikel 103 FN-stadgan. Denna prövning av det andra traktatets artikel sker enligt 

domstolens ordinarie tolkningsförfarande vilket framgår bland annat i Al-Jedda.  

Inledningsvis sker en prövning avseende artikelns ordalydelse i dess ordinarie 

mening i dess kontext. Som jag tidigare gått igenom uppställer artikel 51 FN-stadgan ett 

krav på ett väpnat angrepp för att staten ska få använda sig av självförsvarsrätten. I 

denna tolkning framgår det inte klart och tydligt ur ordalydelsen att en främmande ubåt i 

statens inre vatten är ett väpnat angrepp. Ordalydelsen ger mer en antydan att uppställa 

ett krav att väpnat våld mot staten och inte ett eventuellt framtida våld. Därefter görs en 

prövning avseende ändamål och syfte med bestämmelsen. Syftet med självförsvars-

rätten är att staten ska ha en rätt att skydda sitt territorium från väpnade angrepp. Varvid 

en restriktiv tolkning skulle ge vid handen att territoriella gränskränkningar inte 

omfattas av självförsvarsrätten. 
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 Som jag tidigare påvisat föreligger ännu större hinder för att främmande ubåtar i inre 

vatten ska kunna omfattas av självförsvarsrätten vid den kontextuella prövningen där 

konventionen tolkas i sin helhet. Hindren framgår bland annat i att övriga artiklar i FN-

stadgan som reglerar våldsanvändning använder sig av begrepp som inte föregås av 

ordet väpnat, utan det är specifikt för artikel 51 FN-stadgan. I den kontextuella 

tolkningen av ett traktat tar Europadomstolen stor hänsyn till preambeln till traktatet.
158

 

Som jag tidigare nämnt framgår det i FN-stadgans preambel en önskan att leva i fred 

och att upprätthålla freden genom gemensamma krafter och att vapenmakt endast ska 

nyttjas för gemensamma intressen. I preambeln framgår även vikten av de grund-

läggande rättigheterna. Med hänsyn till dessa argument kommer inte heller främmande 

makts ubåt i statens inre vatten kunna omfattas av självförsvarsrätten i artikel 51 FN-

stadgan enligt en kontextuell prövning. 

Vid tolkningen av den internationella rätten tar Europadomstolen även hänsyn till 

praxis. I Nicaraguafallet konstaterade ICJ att omfattningen av väpnat angrepp i artikel 

51 FN-stadgan framgick bland annat av sedvanerätten.
159

 Dessutom fastställer dom-

stolen att det enkom är de mest allvarliga formerna som ska anses omfattas av väpnat 

angrepp, men som framgår av annan praxis från ICJ är omfattningen något oklar.
160

 I 

vart fall går det att tolka ICJ:s domar som att det ska finnas en risk för människoliv för 

att omfattas av definitionen väpnat angrepp. Hur stor denna risk ska vara är dock något 

oklar men med Europadomstolens restriktiva tolkning av våldsanvändningen bör hotet 

vara mer överhängande än att det finns vapen ombord på fartyget. Som ytterligare stöd 

för tolkningen av artikel 51 kan förarbetena till FN-stadgan användas. Som även de ger 

en restriktiv omfattning av artikel 51 FN-stadgan och självförsvarsrätten.
161

  

Sammanfattningsvis går det att dra slutsatsen att skulle Europadomstolen tolka 

artikel 51 FN-stadgan och självförsvarsrätten skulle tolkningen sannolikt vara restriktiv 

och jag ser inte att de gränskränkningar som Sverige utsatts för kan komma att omfattas 

av självförsvarsrätten av Europadomstolens tolkning. Detta trots att Sverige tidigare har 

använt sig av de argumenten och det finns jurister som hävdar att våldsanvändning på 

grund av gränskränkningar omfattas av artikel 51 FN-stadgan. Men som jag tidigare 

redovisat finns det flera olika tolkningar av artikel 51 FN-stadgan och självförsvars-
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rätten. Skulle Europadomstolen tolka enligt Dinstein och Ruys och finna att ubåtsjakten 

omfattas av självförsvarsrätten kvarstår dock kravet att motreaktionen måste vara pro-

portionerlig och nödvändig. Analys avseende motreaktionen följer i kommande avsnitt. 

4.2 Territoriell integritet 

Eftersom en restriktiv tolkning av artikel 51 FN-stadgan och självförsvarsrätten skulle 

leda till att Sverige inte får använda sig av våld, följer därmed frågan om det finns 

någon annan grund som rättfärdigar en stat att vidta åtgärder för att hindra territoriella 

kränkningar? I detta avsnitt avser jag gå igenom principen om territoriell integritet och 

om den kan rättfärdiga våldsanvändning i syfte att hindra territoriella kränkningar. 

Artikel 38 i stadgan till internationella domstolen hänvisar till internationell sedvänja 

utgörande bevis för en allmän praxis, godtagen såsom gällande rätt. Sedvanerätten 

består av en statspraxis (usus) som måste godtas som gällande rätt (opinio juris sive 

necessitatis).
162

 Den skall dels vara en ihållande praxis och dels vara utförd på ett sådant 

sätt att den utgör bevis på att handlandet ansågs vara rättsligt bindande.
163

 Statspraxisen 

ska bestå av en objektiv identifierbar handling som ska kunna utläsas ur en stats 

konkreta handlingsmönster. För att statspraxisen ska bli sedvanerätt krävs att den är 

allmän och att den ska ha existerat under en viss tid. Utöver detta krävs en subjektiv 

uppfattning från staten att den är rättsligt övertygad om att handlandet är eller håller på 

att bli gällande rätt.
164

 Bevis på vad som omfattas av sedvanerätten kan finnas i 

kodifiering i traktat, praxis från internationella domstolar, uttalanden från 

statsföreträdare och rättslig litteratur.
165

 

4.2.1 Principen om territoriell integritet 

Enligt Ove Bring följer rätten att förhindra territoriella kränkningar av allmän folkrätt 

som en etablerad sedvanerättlig princip.
166

 Han avfärdar teorin om att rätten att 

förhindra kränkningar följer av självförsvarsrätten, med stöd av att artikel 51 FN-

stadgan rör den fundamentala övergången från fred till krig.
167

 Bring anser att artikel 51 

FN-stadgan endast medger våldsutövning i självförsvar som svar på ett väpnat angrepp. 

Självförsvarsrätten förutsätter ett angrepp mot staten som ligger över territorial-
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kränkningar. Skyddet mot territoriella kränkningar omfattas istället av statens normala 

incidentberedskap.
168

 Även i den juridiska bilagan till H IKFN-F finns en liknande 

tolkning. Enligt den juridiska bilagan har staterna en rätt att bruka ett visst mått av våld 

utan att bryta mot våldsförbudet i artikel 2(4) FN-stadgan. Av sedvanerätten följer att 

våldet alltid måste vara nödvändigt och proportionerligt i förhållande till kränkningen 

och upphöra när kränkningen upphör.
169

 För att Försvarsmakten ska få använda våld 

enligt IKFN-F för att skydda territoriet från kränkningar får inte våldsanvändningen 

uppnå den grad då det kan anses vara en aggressionshandling.
170

 

Även från ICJ-praxis finns visst stöd för att FN-stadgan inte omfattar all form av 

våldsanvändning och att principer såsom den territoriella integriteten fortsätter att vara 

en del av sedvanerätten och utvecklas på egen hand oberoende av att de inkorporeras i 

ett traktat.
171

 ICJ har i Nicaraguafallet fastställt att det finns tre olika nivåer. Väpnat 

angrepp, aggressionshandling och mindre gränsincidenter.
172

 Definitionen av väpnat 

angrepp och statens rätt att agera mot det väpnade angreppet har jag tidigare redovisat i 

avsnitt 4.1.2. Med aggressionshandling avsågs sådant agerande som regleras i artikel 

2(4) FN-stadgan, bland annat skyldigheten att avhålla sig från hot eller användande av 

våld för att kränka internationella gränser.
173

 Vidare fastslog domstolen att skillnaden 

mellan väpnade angrepp och mindre allvarliga former är främst dess storlek och dess 

effekt.
174

 ICJ fastställde att vid mindre allvarliga våldshandlingar får den angripna staten 

bara vidta proportionella motåtgärder och staten kan inte ta hjälp av andra stater.
175

 I 

fallet fastställde ICJ att otillåten överflygning eller intrång i statens territorialvatten 

strider mot principen om respekt för territoriell suveränitet och kan klassas som ett brott 

mot våldsförbudet, det vill säga en aggressionshandling.
176

 Dock tog ICJ inte upp vilka 

motåtgärder som kan anses tillåtna för brott mot våldsförbudet, men i linje med 

proportionalitetsprincipen bör våldet inte vara mer än kränkningen. 

Trots att både Dinstein och Ruys anser att skyddet av den territoriella integriteten 

gällande smärre gränskränkningar kan omfattas av artikel 51 FN-stadgan, tar de ändock 

stöd för sina argument i staternas agerande vilket omfattas av sedvanerätten. Därav 
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anser jag att de argument och slutsatser som Ruys kommer fram till är lika relevant i 

detta avsnitt som avsnitt 4.1.4. De slutsatser som Ruys drar av sedvanerätten är att en 

kränkning av territoriet måste vara olaglig, kränkningen måste vara tillräckligt allvarlig 

och det måste finnas en fientlig avsikt. Våldsanvändningen måste stå i proportion, vara 

nödvändig och endast i undantagsfall får våldsanvändning ske utan föregående varning. 

Som jag tidigare har skrivit har flertalet länder uttalat sig om att kränkningar av en stats 

territorialvatten med ubåt i undervattensläge berättigar våldsanvändande. Sverige, 

Norge och Argentina är tydliga exempel på stater som har använt sig av sjunkbomber 

mot främmande makts ubåt. Sovjet uttalade sig om att de skulle använda sig av 

sjunkbomber som de hamnade i en sådan situation.
177

 Utöver detta har ett flertal länder 

bifallit eller i vart fall accepterat det svenska agerandet. I tidigare ubåtsutredningar har 

den svenska statens åsikt framkommit och svenska staten är av åsikten att 

våldsanvändandet mot främmande stats ubåtar har stöd både i självförsvarsrätten och i 

folkrätten i övrigt för att hävda sin suveränitet och sitt territorium.
178

  

Stöd går även att hämta i staternas agerande vid luftrumskränkningar. Mest känd är 

U2-incidenten, 1 maj 1960, där ett amerikanskt underrättelseflygplan flög in över 

sovjetiskt territorium för att fotografera bland annat en plutoniumfabrik. Flygplanet blev 

senare nedskjutet och piloten som överlevde tillfångatogs. Efter ett initialt nekande från 

USA kom dock ett uttalande om att syftet med överflygningen var av 

underrättelsekaraktär. Stater runt om i världen fördömde USA:s agerande och ingen, 

inte ens USA, uttalade sig om att Sovjet hade använt sig av ett icke legitimt våld. 

Genom stateras tysta medgivande rättfärdigades Sovjets rätt att använda våld mot en 

annan stats militära underrättelseflygplan i fredstid.
179

 Även tidigare incidenter har 

accepteras av staterna. Bland annat en incident, 16 februari 1953, där sovjetiska 

militärflygplan passerat in på japanskt luftrum och blev beskjutna av amerikanska 

jaktflygplan efter de inte följt anvisning, dock lyckades flygplanen undkomma. Även 

vid denna incident förekom inga fördömande uttalanden om våldsanvändningen utan 

följden blev ett tyst medgivande om att stater har rätt att hävda sitt luftrum genom 

vapenmakt även i fredstid.
180

 Även Sverige har haft liknande incidenter. Den 13 juni 

1952 försvinner DC-3an över Östersjön och en räddningsinsats påbörjades. Ett flygplan 
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av typen Catalina som var delaktigt i sökandet blev beskjutet och Sovjet påstod att 

flygplanet hade passerat in i sovjetiskt luftrum och hade beskjutit sovjetiska 

jaktflygplan. Svenska staten var dock av annan åsikt då flygplanet var obeväpnat och ej 

befunnit sig i närheten av sovjetiskt luftrum. Genom de motstrida åsikterna går det att 

dra slutsatsen att stater har rätt att använda våld vid luftrumskränkningar med militära 

flygplan samt att över internationella vatten är våldsanvändning förbjuden.
181

  

Staternas tysta medgivanden har skapat en sedvanerättslig rätt att använda militärt 

våld även mot enheter som bedriver icke-våldsam verksamhet såsom underrättelse-

inhämtning eller test av svarstid på en stats luftförsvar. Detta trots att FN-stadgan inne-

håller ett våldförbud och ett krav på väpnat angrepp för att självförsvar ska få användas. 

Till viss del går detta att försvara genom att underrättsinhämtningen skapar förut-

sättningar för ett effektivt anfall.
182

 Slutligen går det att konstatera att vålds-

användningen i IKFN-F anses grundas på en rättsligt bindande sedvana, med stöd av 

ICJ praxis, staternas agerande och rättslig litteratur. 

4.2.2 Analys över förhållandet mellan territoriell integritet och rätten till liv 

Som jag tidigare nämnde måste Europadomstolen ta hänsyn till den internationella 

rätten och däribland ingår sedvanerätten. Europadomstolen har tidigt tagit hänsyn till 

sedvanerätten, däribland de traktaträttsliga principerna som framgår av Golderfallet.
183

 

I fallet Al-Adsani mot Förenade Kungariket tog Europadomstolen upp förhållandet 

mellan EKMR och sedvanerätten.
184

 I fallet gällde frågan bland annat om förhållandet 

mellan statsimmunitet och artikel 6 EKMR. Europadomstolen uttalade att principen om 

statsimmunitet är en internationellt erkänt sedvänja. Domstolen ansåg att den folk-

rättsliga statsimmuniteten tjänar ett legitimt syfte genom att den främjar hövlighet och 

goda relationer mellan stater genom ömsesidig respekt för deras suveränitet.
185

 Dom-

stolen fann att konventionen ska tillämpas så långt som möjligt i enlighet med andra 

regler inom den internationella rätten som konventionen är en del av, så även stats-

immunitet.
186

 Statsimmuniteten kunde i princip inte anses vara en oproportionerlig 

inskränkning av artikel 6.1 EKMR och rätten till domstolsprövning. Domstolen fann att 

även om rätten till domstolsprövning är en inneboende del av rätten till rättvis rättegång, 
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måste det likväl finnas vissa inneboende restriktioner. Exempel på en sådan restriktion 

är den mellan stater väl erkända sedvänjan med principen om statsimmunitet.
187

 

I fallet Varnava m.fl. mot Turkiet fastslår domstolen att domstolen är skyldig att 

tolka artikel 2 EKMR i så stor utsträckning som möjligt i ljuset av den internationella 

rätten däribland den internationella humanitära rätten. Domstolen yttrade att den inter-

nationella humanitära rätten spelar en oumbärlig och allmänt vedertagen roll för att 

minska barbari och omänskligt beteende i internationella konflikter.
188

 Problemet 

domstolen ställdes inför var hur omfattande statens positiva skyldighet enligt artikel 2 

EKMR var. I fallet utvidgar domstolen artikel 2 EKMR genom att ålägga staterna en 

skyldighet att vidta livräddande åtgärder på skadade oavsett om de varit stridande eller 

civila även i krigssituationer.
189

 Även ICJ har prövat förhållandet mellan rätten till liv 

(artikel 6 ICCPR) i förhållande till krigets lagar. I Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons fastställde ICJ att kravet på avsiktligt dödande i artikel 6 ICCPR är 

underställt till andra särskilda regleringar i den internationella rätten.
190

 Fallet påvisar 

principen om lex specialis generalibus derogant – den specifika regeln går före den 

generella regeln. I ovan nämnda fall reglerna som tillämpas under väpnade konflikter 

som är särskilt skrivna för sådana situationer. ICJ fann att tolkningen måste göras i för-

hållande till de humanitärrättsliga reglerna istället för att bara tolka konventionen.
191

  

Som följer av Europadomstonens fall rörande Tjetjenien och Turkiet kan viss vålds-

användning legitimeras för att hindra militära styrkor att verka. Dock har staterna blivit 

dömda i fallen eftersom de inte har skyddat civilbefolkningen i den omfattning som 

artikel 2 EKMR kräver. I Isayeva mot Ryssland anser Europadomstolen att Ryssland 

hade ett legitimt skäl att använda relativt omfattande vapeninsatser mot icke-statliga 

militära grupper som aktivt bedrev väpnat motstånd mot staten.
192

 Domstolen fastställde 

att våldet måste stå i proportion med syftet bakom våldet. Så länge staten inte har 

derogerat enligt artikel 15 EKMR sker prövningen sker enligt ordinarie förfaringssätt.
193

 

Även om Isayevafallet legitimerar våld i aspekten självförsvar eller till skydd för tredje 

man påvisar fallet även statens rätt att agera i sitt territorium. Domstolen uttrycker i 
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fallet att i extrema situationer tillåts större medel för att komma till rätta med problemet, 

dock måste det finnas en balans mellan målet och medlen och som sagt prövningen sker 

som vanligt. Domstolen har dock inte hanterat frågan gällande huruvida ett intrång av 

en främmande stats militära styrka ska anses som ett legitimt mål.  

Med fallet Al-Adsani tar Europadomstolen upp en icke skriven regel, en inneboende 

eller en naturlig restriktion av konventionen. Frågan är om det går att finna ytterligare 

oskrivna restriktioner från konventionen. Kan staternas rätt till territoriell integritet vara 

en sådan oskriven regel som begränsar EKMR? Utifrån Ove Brings uttalande i SvD kan 

staternas territoriella integritet vara en sådan oskriven regel. Ove Bring hävdade att då 

europakonventionen skrevs såg man inte att konventionen skulle påverka självförsvars-

rätten, incidentberedskap eller hur staterna hävdar sitt territorium i fredstid.
194

 Frågan är 

ännu obesvarad och kommer nog att vara så tills ett sådant fall hamnar hos Europadom-

stolen. För att kunna gå vidare i frågan krävs en utförligare analys över hur Europadom-

stolen har hanterat den internationella rätten i förhållande till konventionens rättigheter. 

Frédéric Vanneste har i sin avhandling ”General International Law Before Human 

Rights Courts” utrett hur Europadomstolen och Interamerikanska domstolen har 

hanterat folkrätten i förhållande till EKMR och American Convention on Human Rights 

– Amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna (ACHR). Sett utifrån hans 

slutsatser går det att finna att domstolarna har undvikit att gå emot folkrätten, utan har 

mer kommit att utveckla folkrätten.
195

 Domstolarna har bara i särskilda fall avvikit från 

den allmänna folkrätten om det funnits en särskild bestämmelse i EKMR eller ACHR. 

Eller i sådana fall där en klar och ostridig oskriven lex specialis går att finna.
196

 

Vanneste anser att man bör tolka begreppet ”så långt som möjligt” i domstolarnas 

uttalanden som att konventionerna ska tolkas så långt som möjligt i harmoni med andra 

principer inom den internationella rätten som konventionerna är en del av.
197

  

En möjlig anledning till att Europadomstolen undviker att gå emot den 

internationella rätten kan vara domstolens juridiska återhållsamhet (judicial self-

restraint). Denna återhållsamhet syftar till att behålla domstolens legitimitet.
198

 

Domstolen har ett behov att behålla goda relationer med medlemsstaterna eftersom utan 
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staternas följsamhet faller domstolens legitimitet.
199

 Medlemsstaterna har en dubbel 

makt att upprätthålla domstolens legitimitet dels genom deras följsamhet vid dom-

stolarnas domar. Dels genom deras medlemskap i Europarådet som övervakar följsam-

heten av verkställigheten av domstolens domar. Framförallt påverkas legitimiteten om 

medlemsstater med normalt sett hög följsamhet börjar dra tillbaka sitt stöd eller kraft-

fullt ifrågasätter domstolens domar.
200

 Ett exempel på att domstolen kan påverkas av 

medlemsstaterna är Lautsifallet
201

 där Första kammaren dömde till den klagandes fördel 

men som efter ett stort rabalder i medlemsstaterna ledde till att domstolen i stor 

sammansättning beslutade till statens fördel. Det framgår inte direkt i fallet att det var 

staternas misstyckande som påverkade domstolen, men i domen framgår att det inte 

råder samsyn hos medlemsstaterna avseende vad som ska omfattas av religionsfriheten, 

varvid staterna fick rätt till ett stort tolkningsutrymme (margin of appreciation).
202

 

Om Europadomstolen skulle ta upp ett fall gällande brott mot rätten till liv på grund 

av statens våldsanvändning mot främmande makts ubåt i inre vatten skulle domstolen 

enligt ovan nämnda argument alltså bedöma enligt den allmänna folkrätten. Utifrån 

Ruys analys ställs det dock vissa krav för att staten ska få använda sig av vapen mot 

främmande makt ubåt. För det första måste intrånget vara olagligt, enligt tidigare 

bedömning förefaller det osannolikt att en ubåt som befinner sig i kuststatens inre 

vatten, i undervattensläge, har tagit sig dit oavsiktligt. Det finns inte heller undantag i 

UNCLOS för en främmande makts ubåt att befinna sig i kuststatens inre vatten och än 

mindre i undervattensläge. Om den främmande staten har tillåtelse att befinna sig i 

statens inre vatten förefaller det osannolikt att kuststaten skulle vilja sänka ubåten.  

Nästa steg i prövningen bedömningen hur allvarlig kränkningen är. Som tidigare 

nämnt är intrång i inre vatten allvarligare än intrång i territorialvattnet. Befinner sig 

ubåten nära kuststatens militära anläggningar, av vikt för rikets försvar, blir intrånget än 

allvarligare. I svårighetsgraden görs även en bedömning huruvida ubåten har en fientlig 

avsikt. Den fientliga avsikten kan vara svår att bedöma vid ubåtsintrång, Dinstein 

hävdar att en kränkning av en ubåt i undervattensläge i inre vatten anses per automatik 

som fientlig avsikt.
203

 Men med hänsyn till Europadomstolens restriktiva tolkning av 

våldsanvändande anser jag att bedömningen bör vara vidare än så. I bedömningen 
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gällande fientlig avsikt skall hänsyn tas till de diplomatiska förbindelserna mellan 

staterna, om kränkningarna har ökat eller sker upprepade gånger, bestyckning på 

fartyget och vilket syfte som fartyget har. Även hänsyn till väderleksförhållanden måste 

tas, eftersom det är säkrare för en ubåt att befinna sig i undervattensläge än 

övervattensläge vid dåligt väder.
204

 Jag anser dock att för att besättningen ska kunna 

använda sig av väderleksförhållanden som ursäkt för att befinna sig i undervattensläge i 

kuststatens inre vatten krävs ytterligare åtgärder till exempel nödsignal.  

Om det inte är möjligt att fastställa fientlig avsikt måste kuststaten först uppmana 

ubåten att lämna territorialvattnet för att därefter få använda proportionerligt våld för att 

tvinga upp ubåten till ytan eller sänka ubåten. Som jag nämnt i avsnitt 4.1.4 får vålds-

användning utan föregående varning enbart ske i exceptionella fall med hänsyn till nöd-

vändighetsprincipen, vilket kan föreligga om ubåten gör sig redo att avfyra torpeder. 

Varningen kan ske via radiosignal eller via granater som orsakar höga ljud i vattnet. 

Våldet ska stå i proportion med syftet som ska uppnås, vilket är att tvinga upp ubåten 

till ytan. Dessutom skall de vapen som används vara av sådant slag att personell skada 

undviks. De vapensystem som marinen för närvarande har för ubåtsjakt är endera för 

trubbiga eller för effektiva. Varvid jag anser att vapensystemen är oproportionerliga 

enligt sedvanerättsliga regler. Med hänsyn på att den sedvanerättsliga principen påvisar 

ett krav på nödvändighet och proportionalitet, vilket synes gå i linje med 

Europadomstolens tolkning av artikel 2 EKMR, bör domstolen godkänna statens 

agerande så länge staten har agerat inom de sedvanerättsliga kraven. Samman-

fattningsvis anser jag att principen om territoriell integritet och sedvanerätten kan ge 

Sverige en rätt att använda vapen mot ubåtar i inre vatten. Dock förutsätts att vapen-

insatsen är proportionerlig, vilket jag inte anser att vapeninsatsen kan vara med hänsyn 

på marinens nuvarande vapensystem. 

4.3 UN Force and Firearms Principles  

United Nations Basics Principles on the Use of Force and Firearms by Law 

Enforcement Officials (UN Force and Firearms Principles) antogs den 7 september 

1990.
205

 Principerna är i sig inte juridiskt bindande men anses vara en indikation på 

staternas vilja, så kallad soft law. Principerna gäller för brottsbekämpande organ, det 
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vill säga såväl polis som militär som utför polisiära uppdrag.
206

 Europadomstolen har 

använt sig av principerna i flertalet av fallen som jag tidigare redovisat varvid jag anser 

att principerna är relevanta i vårt fall.
207

 Principerna är absoluta då artikel 8 hindrar 

staten att hänvisa till särskilda nödlägen såsom intern politisk instabilitet eller något 

annat allmänt nödläge för att avvika från dessa grundläggande principer. 

Artikel 2 UN Force and Firearms Principles reglerar att statliga och brottsbekämpande 

organ ska utveckla och tillse att personalen har flera vapen- och ammunitionstyper för 

att kunna situationsanpassa våldsanvändningen. Staten ska även tillse tillgång till sådana 

vapen som syftar till icke-dödlig utgång, i syfte att begränsa risken för dödsfall eller 

personskador. Redan här går det att finna att de vapensystem som marinen har till sitt 

förfogande är något bristfälliga. Tillkomsten av ELMA-systemet syftade till att kunna 

tvinga upp inkräktande ubåtar upp till ytan. Granaten hade en riktad sprängverkan som 

skulle orsaka sådan skada att ubåten var tvungen att gå upp till ytan men utan att orsaka 

sådan skada att ubåten sänks.
208

 I hänseende till UN Force and Firearms Principle hade 

ELMA-systemet varit ett proportionerligt vapensystem. Men som jag redan tidigare 

nämnt har vapensystemet avskaffats på grund av ekonomiska skäl. 

Enligt artikel 5 ska den brottsbekämpande personalen visa sådan återhållsamhet i 

våldsanvändningen vid sådana händelser där laglig våldsanvändning är oundviklig och 

våldet ska stå i proportion till det legitima syftet som ska uppnås. Personalen skall 

därutöver minimera skada och skydda mänskligt liv samt vidta livräddande åtgärder så 

tidigt som möjligt för skadade personer. Artikel 9 UN Force and Firearms Principles 

reglerar de undantag när den brottsbekämpande personalen får använda vapen mot 

andra personer. De situationer som undantas är självförsvar eller till skydd för tredje 

man mot överhängande hot om dödlig utgång eller allvarlig skada, hindra ett synnerligt 

allvarligt brott som innebär allvarliga hot mot liv. Samt i syfte att gripa en person som 

utgör en sådan fara och som motsätter sig den brottsbekämpande personalens auktoritet 

eller för att hindra hans eller hennes flykt. Våldsanvändningen får endast ske när mindre 

extrema medel är otillräckliga för att uppnå dessa mål. I syfte att värna om liv får 

avsiktligt dödligt våld endast tillåtas när det är absolut oundvikligt, detta krav gäller 

under alla omständigheter. Dessa regleringar i artikel 5 och 9 UN Force and Firearms 

Principles märks väl i Europadomstolens domar och domstolen har kommit att utveckla 
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kraven som artikel 2 ställer genom dessa två artiklar, vilket framgår både av McCann 

m.fl. och Nachova m.fl. Likväl som artikel 2 EKMR faller det sig naturligast att 

ubåtsjakt passar bäst in på undantaget att arrestera någon eller för att hindra flykt. 

Artikel 10 UN Force and Firearms Principles kräver att den brottsbekämpande 

personalen identifierar sig och att de måste varna om att de ska använda skjutvapen, i 

tillräckligt god tid för att varningen ska uppmärksammas såvida det inte skulle försätta 

personalen eller tredje man i risk för dödligt våld eller allvarlig skada, eller skulle på 

annat sätt vara tydligt olämpligt eller meningslöst under de omständigheter som råder i 

situationen. Även här har Europadomstolen använt sig av regleringen för att utveckla 

artikel 2 EKMR. Kravet gällande varning före våldsanvändning har ställts både i 

Kakoulli mot Turkiet och Nachova m.fl. mot Bulgarien. Men med stöd av artikel 10 kan 

kravet på föregående varning undantas om varning är tydligt olämpligt eller 

meningslöst. Den svenska regleringen i 15 § 1 st. IKFN-F möjliggör våldsanvändning 

som kan leda till dödlig utgång utan föregående varning. Anledningen till att Ubåts-

skyddskommissionen gjorde ett undantag från 7 § IKFN-F
209

 var att tidigare varningar 

ledde till att ubåten systematiskt vidtagit undanmanövrar istället för att låta sig avvisas. 

I många fall resulterade det att ubåten gick ännu längre in i svenskt vatten. Dessutom 

ansåg kommissionen att det inte vore troligt att enbart en varning skulle föranleda att 

ubåten skulle gå upp till ytan.
210

  

UN Force and Firearms principles kräver dessutom att statliga och brottsbekämpande 

organ ska säkerställa att all brottsbekämpande personal är utbildad och prövad med 

hänsyn till reglerna avseende våldsanvändingen. Särskild vikt skall läggas vid 

utbildningen på mänskliga rättigheter och alternativ till våldsanvändning som kan leda 

till dödlig utgång.
211

 Även här har Europadomstolen tagit stöd av principerna i sina 

domar vilket även det framgår bland annat av Nachova m.fl. där domstolen ställer ett 

krav på att personalen är utbildad och att personalen är skyldig att göra en bedömning 

om det är absolut nödvändigt att använda dödligt våld både i förhållande till gällande 

regelverk och i förhållande till vikten av rätten till liv.
212

 

Sammanfattningsvis ger principerna stöd för våldsanvändning i vissa begränsade 

situationer, vilka står i paritet med artikel 2 EKMR. Principerna ställer höga krav på 
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staterna gällande tillgång på olika vapensystem för att minska dödligt våld. I hänseendet 

ubåtsjakt anser jag att våldet kan vara tillåtet enligt principerna med beaktan på den 

sedvanerättsliga rätten dock anser jag att de vapensystem som marinen har är 

oproportionerliga i förhållande till syftet. Till skillnad från artikel 2 EKMR och 

sedvanerätten kan principerna medge våldsanvändning utan föregående varning. 

5 Staters ansvar över andra staters agerande 

Om Europadomstolen skulle ta upp fallet och finna att det har skett ett brott mot rätten 

till liv, följer frågan gällande vilken stat som ska anses vara ansvarig över gärningen. 

Enligt artikel 1 EKMR skall medlemsstaterna garantera var och en som befinner sig 

under deras jurisdiktion de fri- och rättigheter som anges i konventionen. Med var och 

en menas både statens medborgare och övriga som vistas i staten.
213

 Utövandet av 

jurisdiktion är en nödvändig faktor för att en medlemsstat ska kunna hållas ansvarig 

över brott begångna mot konventionsförpliktelserna.
214

 Normalt sett anses juris-

diktionen hänga samman med statens territorium men i undantagsfall kan en stat utöva 

jurisdiktion även utanför territoriet.
215

 

Olof Palme uttalade vid en presskonferens i samband med att Ubåtsskydds-

kommissionen tillsattes att främmande stat ska vara beredd att Sverige kan vidta alla 

åtgärder mot kränkningar av territoriet. Främmande stat uppmärksammades även på att 

regeringen hade möjlighet att beordra sänkning av främmande ubåt i svenskt vatten och 

de skulle vara medvetna om att regeringen skulle använda sig av den möjligheten. I 

uttalandet framgår även att det är den främmande staten som får ta fullt ansvar för de 

eventuella personella och materiella skador som blir om Sverige tvingas värna om sin 

territoriella integritet och neutralitet.
216

 Men frågan är om det är så enkelt. 

I fallet Ilascu m.fl. mot Moldavien och Ryssland prövar Europadomstolen vilket land 

som är ansvarigt över brott mot artikel 3 och 5 EKMR. Bakgrunden var att regionen 

som de klagande befann sig i tillhörde folkrättsligt Moldavien men regionen hade för-

klarat sig självständigt och regimen stöddes av Ryssland.
217

 Europadomstolen fast-

ställde att den moldaviska regeringen inte hade effektiv kontroll över regionen men att 
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Moldavien ändå varit skyldigt att vidta de åtgärder som varit möjliga för att säkerställa 

de klagandes konventionsrättigheter. Europadomstolen fann att de moldaviska myndig-

heterna inledningsvis hade vidtagit ett antal åtgärder men att efter hand hade de 

moldaviska myndigheterna underlåtit att skydda de klagandes rättigheter. Europa-

domstolen fastställde att Moldavien kunde hållas ansvarigt för underlåtenheten att 

skydda de klagandes rättigheter eftersom Moldavien fortfarande ansågs ansvarig över 

regionen avseende skyldigheterna enligt EKMR.
218

 Vid prövningen om Ryssland kunde 

stå ansvarig konstaterade domstolen att rysk armé varit förlagd i regionen och gett stöd 

åt separatistern. Separatisterna hade fått politiskt stöd av ryska ledare. Europadomstolen 

konstaterade därmed att regimen i regionen stod under effektiv kontroll eller i vart fall 

under starkt inflytande av Ryssland och var beroende av ryskt stöd för att fortsätta 

regera. Därmed ansågs även Ryssland vara ansvarig för konventionsbrotten.
 219

 Därmed 

kunde bägge staterna fällas för sitt agerande.  

En stat kan anses ansvarig över en annan stats agerande trots att staten inte har juris-

diktion i området. Staten är ansvarig för dess handlingar som utsätter en person för en 

faktisk risk för brott mot hans eller hennes rättigheter av en annan stat. Dock måste 

risken för brott vara rimligt förutsebart vid tiden för handlandet.
220

 I fallet Soering mot 

Förenade Kungariket fann Europadomstolen att utvisningen av Soering till USA ansågs 

strida mot artikel 3 EKMR.
221

 Storbritannien ansågs medvetet ha utsatt Soering för en 

faktisk risk för att utsättas för omänsklig eller förnedrande behandling.
222

 

Liknande Ilascufallet föreligger en tudelad jurisdiktion i fallet med en främmande 

stats ubåt i kuststatens inre vatten. Anledningen till detta är att ett krigsfartyg anses vara 

den förlängda armen av flaggstaten.
223

 Med stöd av Ilascufallet anser jag att bägge 

staterna är att anse som ansvarig för eventuella brott mot europakonventionen. Den 

främmande staten ska anses ansvarig dels för att de utövar jurisdiktion över ubåten. 

Dels eftersom det är den främmande staten som har sänt ut ubåten med uppdrag i 

kuststatens inre vatten med vetskap om att det finns en risk att kuststaten använder 

dödligt våld. Kuststaten ska anses ansvarig med hänsyn på att det är inom deras 

territorium samt att kuststaten är den som utför och är ansvarig för det dödliga våldet. 

Men som jag påvisat i avsnitt 4.2 kan svenska statens agerande rättfärdigas av principen 
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om territoriell integritet under förutsättning att våldet är proportionerligt och föregås av 

varning. Dessutom ställer jag mig tveksam till att Europadomstolen skulle ge 

prövningstillstånd till ett fall där en ubåt har blivit sänkt på grund av att de befunnit sig i 

en annan stats territorium. Med hänsyn på att staterna kommer att reagera starkt emot att 

domstolen ger sig in på deras säkerhetspolitik och att sedvanerätten ger stöd för 

kuststaten att skydda sitt territorium. Följden blir av ovan nämnda argument att det är 

enkom den stat som ubåten tillhör som kan komma att fällas av Europadomstolen. 

6 Slutlig analys 

I uppsatsen har jag haft som syfte att pröva förhållandet mellan IKFN-F och EKMR och 

därmed även statens rätt till territoriell integritet i förhållande till individens rätt till liv. 

Eftersom stödet till att staten får skydda sitt territorium går att finna i den internationella 

rätten måste prövningen ske i ljuset av den internationella rätten. 

När Europadomstolen prövar om det skett ett brott mot artikel 2 EKMR, prövar 

domstolen det nationella regelverket, planering och kontroll av operationen samt 

agerandet hos de som utfört det dödliga våldet. Med hänsyn på hur viktig rättigheten är 

följer även att tolkningen av undantagen i artikel 2 måste vara restriktiv. För att dödligt 

våld ska vara tillåtet enligt undantagen krävs det att det är absolut nödvändigt att 

använda dödligt våld. Prövningen är därmed mer strikt och ställer högre krav på att 

skälen är mer övertygande än prövningen av andra artiklar. Staten kan bara agera inom 

de undantag som finns i artikel 2 och artikel 15 EKMR och såvida staten inte har 

derogerat sker prövningen enligt ordinarie förfarande. 

Som jag tidigare har kommit fram till kan ubåtsjakt omfattas av undantaget i syfte att 

arrestera eller att hindra att frihetsberövad undkommer i artikel 2.2 EKMR. När det 

legitima syftet är att åstadkomma en laglig arrestering kan bara omständigheter som är 

absolut nödvändiga motivera åtgärder som sätter människors liv på spel. I princip kan 

det inte finnas någon sådan nödvändighet där det är känt att den person som ska 

arresteras inte utgör något hot mot liv eller lem och som inte är misstänkt för att ha 

begått ett våldsbrott. Detta gäller även om en underlåtenhet att använda dödligt våld kan 

leda till att den flyende undkommer. Både i Kakoulli och i Kallis konstaterar Europa-

domstolen att olovligen befinna sig på ett område legitimerar ett gripande men det 

legitimerar inte dödligt våld vid gripandet eftersom det inte kan ses som absolut 

nödvändigt. Appliceras sedan den internationella rätten och framförallt sedvanerätten i 
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tolkningen, framträder ett stöd för våldsanvändning vid intrång av främmande makts 

militära enheter inom territoriet. Dock måste våldet följa de sedvanerättsliga principerna 

om nödvändighet och proportionalitet. För det första måste intrånget vara olagligt och 

kränkningen måste uppnått en viss svårighetsnivå, men befinner sig ubåten i kuststatens 

inre vatten och i närheten av kuststatens militära skyddsobjekt bedöms kränkningen 

vara allvarlig. I svårighetsbedömningen görs även en bedömning om ubåten har en 

fientlig avsikt. Vid bedömningen tas hänsyn till de diplomatiska förbindelserna mellan 

staterna, om kränkningarna har ökat eller sker upprepade gånger, bestyckning på 

fartyget och syftet med varför fartyget befinner sig i kuststatens inre vatten. 

Om det inte är möjligt att fastställa fientlig avsikt måste kuststaten först uppmana 

ubåten att lämna territorialvattnet för att därefter få använda proportionerligt våld för att 

tvinga upp ubåten till ytan eller sänka ubåten. Enligt både Europadomstolens praxis, 

sedvanerättslig praxis och enligt soft law bör våldsanvändning föregås av varning om 

det inte är särskilda fall, till exempel i nödvärn. Enligt UN Force and Firearms 

principles kan kravet på varning lättas under förutsättning att det skulle vara tydligt 

olämpligt eller meningslöst under de omständigheter som råder i situationen. Men med 

hänsyn på vikten av artikel 2 EKMR och med hänsyn till hur restriktiv domstolen är i 

sin tolkning av staternas våldsanvändning anser jag att användande av eventuellt dödligt 

våld mot ubåt bör föregås av varning. Varning regleras som nämnt redan i moment 68 H 

IKFN-F men regleringen bör förändras till att omfatta alla fall med ubåt i 

undervattensläge i territorialvattnet.  Om ubåten sedan kvarstannar alternativt undan-

manövrerar längre in i svenskt territorium tillåter sedvanerätten våldsanvändning. 

Våldet ska stå i proportion med syftet som ska uppnås, vilket är att hindra fortsatt 

verksamhet. Som jag tidigare har konstaterat är regleringen i 15 § 1 st. IKFN-F alltför 

tillåtande i förhållande till rätten till liv. Även om regleringen innehåller en behovs-

prövning av vapeninsats och att vapeninsatsen skall följas av nödvändighetsprincipen, 

lämnas alltför vida tolkningsutrymmen för insatschefen. För att mer harmonisera med 

både rätten till liv och enligt sedvanerätten bör begreppet hindra fortsatt verksamhet 

begränsas till att ubåten skall avvisas eller tvinga upp ubåten till ytan med de medel 

uppgiften kräver, även om dessa medel eventuellt kan leda till dödsfall. Genom att 

begränsa regleringen ställs högre krav på precision och på vapentyp, vilket går i linje 

med kravet på att de vapen som används vara av sådant slag att personell skada undviks. 

Sammanfattningsvis anser jag inte att svenska staten kan bli dömd i Europadomstolen 

på grund av brott mot rätten till liv i händelse av att en ubåt sänks när svenska staten 
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försöker skydda sitt territorium från kränkningar. Dock bör regleringen förändras något 

för att mer harmonisera med EKMR och sedvanerätten. 

Slutligen vill jag hävda att både HKV JURS och Ove Bring hade till viss del rätt och 

till viss del fel i sina uttalanden.  Bristen i HKV JURS tolkning av artikel 2 EKMR är 

enligt min mening att de bara verkar ha tagit hänsyn till EKMR och inte till att EKMR 

ska tolkas i ljuset av den internationella rätten. Ove Brings uttalande faller på att det är 

svårt att argumentera att syftet bakom konventionen inte varit att hindra staternas 

territoriella integritet, då Europadomstolen upprepade gånger bortsett från förarbetena 

till EKMR och att EKMR ska tolkas i dagens ljus. Dock anser jag att HKV JURS haft 

rätt i sina uttalande gällande att svensk rätt måste överrenstämma med EKMR. 

Dessutom anser jag att de haft rätt i att regleringen i 15 § 1 st. IKFN-F bör endast 

omfatta sådant dödligt våld som är absolut nödvändigt för att tvinga upp ubåten till ytan 

istället för 1988 års regeländring som medger dödligt våld i syfte att hindra fortsatt 

verksamhet. Men som jag påvisat ger sedvanerätten en rätt att använda dödligt våld mot 

ubåtar för att tvinga upp ubåten till ytan under förutsättning att våldet är nödvändigt och 

proportionerligt. Rätten att använda dödligt våld i syfte att skydda statens territoriella 

integritet är därmed en lex specialis i förhållande till artikel 2 EKMR vilket var ett av 

Ove Brings argument för varför HKV JURS hade fel. 
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